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Markedsandeler for vårhvetesortene 
 
Tabell 1 viser utviklingen i dyrkingsomfang de ti siste sesongene for de viktigste vårhvetesortene. 
Bjarne og Zebra dominerte i mange år vårhvetemarkedet i Norge fullstendig. Så tok Demonstrant i 
noen år betydelige markedsandeler, og arealene av både Zebra og Bjarne ble redusert. I 2012 var de 
tre sortene omtrent jevnstore. Nå er Demonstrant helt ute av markedet etter at den fra 2016 ble 
avregnet som fôrhvete. Fra 2017 har Mirakel tatt over store deler av markedet og hadde i 2020 en 
markedsandel nær 50 prosent. Arealene av Zebra ble noe redusert i 2020 igjen, og ble i 2020 dyrket 
på 25 prosent av arealet. Bjarne hadde en andel på 10 prosent, som i 2019. Krabat har gått litt opp 
og ned de siste årene, men sorten hadde litt økt dyrkingsomfang til i underkant av 10 prosent i 
2020. Seniorita økte markedsandelen til 3 prosent i 2020, og også Caress økte andelen til litt over 2 
prosent av vårhvetearealet. Også for vårhvete var markedsandelene noe preget av såkorntilgangen 
for 2019, og en rest av den finske sorten Quarna ble dyrket på en liten andel av vårhvetearealet 
også i 2020.  
 
Tabell 1. Markedsandeler (%) for vårhvetesorter i perioden 2010 - 2020 
År Mirakel Zebra Bjarne Krabat Seniorita Quarna Caress 
2010 - 40,3 45,5 0,1 - - - 
2011 - 33,6 39,2 0,8 - - - 
2012 - 29,7 27,6 9,5 - - - 
2013 0,1 43,6 22,0 10,7 - - - 
2014 0,5 44,2 26,1 12,6 - - - 
2015 7,3 42,9 28,7 8,5 - - - 
2016 25,3 40,6 21,6 8,1 - 0,1 - 
2017 44,9 26,3 18,5 7,3 - 0,1 - 
2018 47,9 37,9 6,8 6,4 0,04 0,8 - 
2019 47,6 29,5 10,1 6,9 0,3 4,2 0,3 
2020 48,9 25,2 10,3 9,5 3,1 0,6 2,3 
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