
Institutionen för växtförädling

2016
ÅRSRAPPORT

INSTITUTIONEN FÖR VÄXTFÖRÄDLING





Institutionen för växtförädling 
Årsrapport 2016



PRODUKTION

Redaktör:  Natalie von der Lehr och Lisa Beste

Formgivning:  Viktor Wrange

Fotografer:  Viktor Wrange, Aakash Chawade,  
Simon Jeppson, Helle Turesson,  
Helena Persson Hovmalm, Antonio 
Capezza, Jonatan Leo, Åsa Grimberg, 
Inger Åhman, Mariette Andersson,  
Anders Carlsson.

Tryck:  TMG Tabergs 2017



INSTITUTIONEN FÖR VÄXTFÖRÄDLING

Vi undervisar och utför strategisk och tillämpad forskning 
på hortikulturella grödor och jordbruksgrödor med målet 
att tillhandahålla kunskap, verktyg och produkter för en 
biobaserad ekonomi, en hållbar miljö och en förbättrad hälsa 
hos människor. Vår vision är att vårt arbete skall utgöra ett 
betydande bidrag till en effektiv och hållbar produktion av  
mat, foder och industriella produkter baserade på växter.

Vi har aktiva förädlingsprogram på äpple, potatis, svart vinbär 
och havtorn som riktar sig mot norra Europa. Förberedande 
forskning för växtförädling (pre-breeding) utförs på sädesslag, 

energi- och olje-grödor samt frukt och bär. Denna forskning 
omfattar även domesticering av arter med hög potential för 
användning till livsmedel och andra produkter. Vår forskning 
inriktar sig också på användandet av växtresurser genom att 
undersöka omfattningen av matsvinn i primärproduktionen, 
studera grödor med bioaktiva ämnen som bidrar till ökad hälsa 
hos människor, och att utveckla livsmedelsprodukter och 
biobaserade material. Ett brett spektrum av tekniker används 
vid institutionen; från fältexperiment och karakterisering 
av jordbrukets biologiska mångfald, till genetik, genomik, 
genteknik, biokemi, biofysik, fysiologi och modellering.
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•  Anders Carlsson är prefekt och professor 
i växtförädling och Mariette Andersson 
forskare och ställföreträdande prefekt för 
institutionen för växtförädling. Tillsammans 
leder de institutionen med delat ledarskap. 
SLUs tanke bakom detta är att ge chefer 
bättre förutsättningar att motsvara de krav 
som ställs på chefsuppdraget, att chefsupp-
dragen kan göras mer attraktiva och att ett 
gemensamt ledarskap kan bidra till vinster 
för verksamheten. Typiska arbetsuppgifter 
innefattar arbete med bokslut, arbetsmiljö och 
medarbetarsamtal. De medverkar också till 
samverkan och har ett helikopterperspektiv  
på verksamheten.

•  Vid institutionen för växtförädling arbetar 
ungefär 70 medarbetare, vilket motsvarar  
54 helårstjänster.

•  Under 2016 disputerade sammanlagt 
sex doktorander och sex nya doktorander 
rekryterades.

•  Flera av medarbetarna är gästforskare eller 
så kallade sandwichdoktorander som i många 
fall tillbringar en del av sin tid vid institutionen 
för växtförädling och den andra delen i sina 
hemländer.

Fakta



2016 har varit ett spännande år med framgångar 
inom alla ämnesgrupper. Prefekt Anders Carlsson 
och ställföreträdande prefekt Mariette Andersson 
har jobbat aktivt med den långsiktiga planeringen 
för institutionen.

Som prefekt är Anders Carlsson chef för verksamheten 
och har ett övergripande ansvar tillsammans med 
ställföreträdande prefekt Mariette Andersson. Anders 
Carlsson betonar vikten av att tänka långsiktigt och att 
ha ett helikopterperspektiv.

– Jag och Mariette kan se på verksamheten som en 
helhet och bidrar med inspiration och idéer. Vi vill vara 
nära medarbetarna och vara lyhörda, inte minst för 
att kunna komma in i ett tidigt skede om det uppstår 
problem eller en konflikt. 

Att vara prefekt är en viktig roll och Anders Carlsson 
tycker att det är bra att han och Mariette Andersson 
delar på jobbet för att utveckla institutionen.

– Det är en stor styrka att vara två om uppgiften. 
Vi har en viss arbetsuppdelning för att dela på arbets-
bördan, men det är också en stor förmån att kunna ha 
någon nära att diskutera och bolla med inför olika typer 
av planering och beslut. Vi är här för att medverka till 
att skapa en så välfungerande miljö som det går för vår 
personal, att alla kan prestera på bästa sätt efter sina 
förutsättningar och man tycker det är ”kul på jobbet”. 
När det funkar som bäst så skall det ju på sätt och vis 
inte synas att jag och Mariette är här utan det är hela 
personalen som lyser fram, påpekar han. 

2016 har varit ett händelserikt år och Anders Carlsson 
berättar om flera långsiktiga åtgärder. 

Rekrytering av en ny professor som skall leda ämnes-
området hortikulturell växtförädling påbörjades, en 
strategiskt viktig uppgift som arbetas med tillsammans 
med institutionens ledningsråd.

Samarbete och samverkan, både inom och utanför insti-
tutionen, är någonting som ligger honom och Mariette 
Andersson varmt om hjärtat. Och som de vill uppmuntra till.

– Växtförädling är ett brett ämne som inkluderar 
många olika kunskapsområden. Kompetensen finns både 
på institution och på andra ställen inom och utanför SLU.

Under 2016 har SLU genomfört en medarbetar- 
undersökning. En sak som framkom på vår institution 

är att många anställda upplevde att avståndet till närmaste 
chefen var för långt.

– På grund av organisationen som vi har är jag 
den närmaste chefen för alla på institutionen med ett 
upplevt långt avstånd som resultat. Under 2017 kommer 
vi därför att organisera om institutionen och införa att 
ämnesområdesansvariga också får ett tydligt chefsansvar 
för sina respektive ämnesområden. Det blir enklare  
att kommunicera, delegera arbetsuppgifter och lyfta 
frågor, samt ett kortare avstånd mellan medarbetare  
och närmaste chefen, menar Anders Carlsson. 

Behovet av personal med specialkompetens ökar allt 
mer i takt med den tekniska utvecklingen. En vanlig 
lösning har varit att enskilda forskargrupper har haft 
sin egen tekniska personal knuten till sig, men Anders 
och Mariette har sedan en tid funderat över ett system 
som organiseras utefter mer gemensamma resurser och 
som medför att teknisk personal av olika kategorier kan 
arbeta med olika forskargrupper över hela institutionen.

– Forskare idag behöver olika typer av support. Man 
behöver dels bastjänster, som till exempel disk och bered- 
ning av lösningar, dels mer specialiserade tjänster där det 
behövs specialutbildad personal som kan sköta exempelvis 
avancerade instrument, förklarar Anders Carlsson. 

Under 2016 har institutionen fått en hel del medial 
uppmärksamhet, bland annat för stärkelsepotatisen som 
har tagits fram med hjälp av CRISPR/Cas9-tekniken. 

– Även forskning kring nya bioplaster och produktion 
av blodersättning i växter har uppmärksammats, 
berättar Anders Carlsson.

Institutionen blandar grundforskning och tillämpad 
forskning och har många samarbeten med industrin. 
Anders Carlsson berättar om pilotanläggningen för 
utveckling och produktion av framförallt alkoholfria 
drycker som institutionen driver vid SLU-Balsgård.

– Detta är ett sätt att utnyttja kunskap som kommer 
fram ur olika projekt och tillämpa den i samverkan med 
externa intressenter, menar han.

Under 2017 kommer denna anläggning att kompletteras  
med ett utvecklingslabb på campus Alnarp. Labbet 
kommer att användas inom utbildning och forskning 
vid fakulteten, men ska också fungera som en samver-
kansplattform där forskare i samarbete med livsmedels-
industrin kan testa nya idéer och tillämpningar.

– Det sker mycket i regionen och det skulle vara bra 
att kunna samverka med fler aktörer.

Delat ledarskap för en välfungerande miljö
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Bilder från institutionsdag på Bjärsjölagård september 2016
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EXAMENSARBETEN:	7 st

RESEBOKNINGAR: 210 st

PUBLICERADE VETENSKAPLIGA ARTIKLAR: ca 40 st

DISPUTATIONER: 6 st

SEMINARIER ARRANGERADE AV INSTITUTIONEN: 25 st

OMSÄTTNING:	67 749	ksek

Av detta är 71 procent bidrag erhållna i konkurrens 
med andra. Resten är statsanslag fördelade via 
fakulteten.

Institutionen har aktivt valt att stötta docenter, 
doktorander och infrastruktur i form av teknisk 
personal via statsanslagen.

KONTRAKTSFORDRINGAR: 63 318 ksek

KVINNLIGA PROFESSORER: 56 %

KVINNLIGA ANSTÄLLDA: 49 %

HELTIDSANSTÄLLDA ARBETAR MED GRUNDUTBILDNING: 1,67 st

Institutionen i siffror 2016

Institutionen i flaggor
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•  Per Hofvander är docent och forskare vid 
institutionen för växtförädling och ansvarig  
för ämnesområdet växtbioteknik.

•  Ämnesområdet bedriver forskning om,  
och utvecklingsarbete av, olje- stärkelse-  
och proteingrödor där kvaliteter utvärderas  
och skräddarsys för användning som  
råvara inom t ex den kemiska industrin  
eller livsmedelsindustrin.

•  Public outreach har blivit en viktig del  
av arbetet. Det sker bland annat genom 
föredrag, deltagande i Almedalsveckan  
och inslag i Utbildningsradion där bioteknik 
och hållbarhet i lantbruket har lyfts fram.

Fakta



Ämnesområdet Växtbioteknik har breddats från 
kärnområdet lipidbiokemi till forskning kring 
stärkelse, tillämpning för industriprodukter och 
mycket mer. Genetisk modifiering med den nya 
tekniken CRISPR/Cas9 fick ett genombrott under 
året och kommer att ge helt nya möjligheter.

– 2016 har varit ett bra år, nu gäller det att upprätthålla 
det och helst också expandera verksamheten, berättar 
Per Hofvander.

Han efterträder Sten Stymne, som har gått i pension, 
och är ansvarig för ämnesområdet växtbioteknik sedan 
juni 2016. 

Att ämnesområdets forskning har breddats mycket 
under de senaste åren är någonting som märks bland 
årets publikationer. Inom området lipidbiokemi finns 
exempelvis ett publicerat arbete som beskriver en  
helt ny enzymdomän. Ett sedan tidigare avslutat stort 
EU-projekt har resulterat i en publikation om vaxtestrar 
som kan användas som smörjmedel. Genom studier  
av transkriptionsfaktorer har man kunnat producera  
olja i potatis genom att flytta en enda sådan faktor 
från Arabidopsis till potatis. Ett doktorandarbete har 
resulterat i publikationer om genetisk förbättring av 
Lepidium, en potentiell ny oljeväxt.

Ett av de mer uppmärksammade projekten och publika-
tionerna handlar om utvecklingen av den så kallade 
amylopektin-potatisen. Amylopektin är en komponent 
i stärkelse som är mer stabil än amylos, som vanligtvis 
också finns i potatisstärkelsen. Med hjälp av den nya 
genredigeringstekniken CRISPR/Cas9 har Per Hofvander 
och hans kollegor lyckats att inaktivera genen hos potatis 
som gör att den bildar amylos. 

– CRISPR/Cas9 är en ny teknik som det har 
rapporterats om mycket rent generellt. Det svenska 
jordbruksverket har tagit ställning att växter som 
modifieras med den tekniken inte räknas som GMO 
om inget nytt DNA introduceras, kommenterar Per 
Hofvander.

Per Hofvander berättar att det är viktigt att ha god 
kontakt med de tänkta användarna när man jobbar med 
forskning som syftar till att ta fram nya produkter. 

– Det är till exempel otroligt viktigt att det man tar 
fram är odlingsvärt ur lantbrukarens synpunkt. Det  
ska generera avkastning och vara stabilt från år till år.  

Det gäller att involvera alla intressenter, förklarar han.
Ett annat projekt som fick mycket uppmärksamhet i 
media var produktionen av mänskligt hemoglobin i 
tobak. Hemoglobin är ett protein som finns i blod och 
som transporterar syre. Hemoglobinet skulle kunna 
användas som blodersättning i situationer där det inte 
finns tillgång till blod från en donator. Men det återstår 
en del tester för att se om det framtagna hemoglobinet 
kan fungera på detta sätt.

– Det är ett projekt som professor Li-Hua Zhu 
bedriver i samarbete med Lunds tekniska högskola 
(LTH) och de har fått mer forskningsanslag för att  
driva detta vidare, berättar Per Hofvander. 

De nya teknikerna inom gentekniken erbjuder helt nya 
möjligheter och påverkar inte bara hur snabbt forskarna 
kan utföra sina experiment utan också arbetssättet, menar 
Per Hofvander. Sekvensering, alltså kartläggning av 
arvsmassor, har blivit enkelt och relativt billigt och det 
är numera inte ovanligt att ta fram en komplett genetisk 
profil istället för att enbart analysera de generna som är 
av intresse från början. Vad det gäller nya tekniker som 
CRISPR/Cas9 har man antagligen bara skrapat på ytan 
än så länge.

– Tekniken erbjuder helt andra möjligheter än tradi-
tionell genteknik eftersom man kan styra genetiska 
förändringar på ett mer exakt sätt, hur de ska se ut 
och var de ska ske. Jag tror att det kommer att påverka 
mycket hur vi kommer att arbeta framöver, menar Per 
Hofvander.

Nya tekniker och projekt inom bioteknik

ÄMNESOMRÅDESANSVARIG

Per Hofvander
Forskare vid Institutionen för 
växtförädling

per.hofvander@slu.se
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•  Rodomiro Ortiz är professor och ämnesom-
rådesansvarig för växtförädling agrikultur 
– förbättring av genetiska resurser. Han 
är medlem i en rad globala nätverk inom 
växtförädling.

•  Inom ämnesområdet studeras grödors  
biodiversitet och egenskapers ärftlighet.

•  I ett projekt kartläggs genetisk variation 
hos potatis och arvsmassan förädlas för 
vidare sortutveckling. Exempel på önskvärda 
egenskaper är sjukdomsresistens, anpassning 
till nordiskt klimat och produktkvalitet.

•  Det pågår också arbete med domesticering 
och genetisk förbättring av nya grödor.

•  Genom samarbeten utförs forskning på 
genetiska resurser, genetik och växtförädling 
av tropiska grödor.

Fakta



Ämnesområdet växtförädling agrikultur – förbät-
tring av genetiska resurser, omfattar forskning 
på en mängd olika grödor och sädesslag, både 
sådana som växer i Sverige och i andra länder. 
För att kunna göra det behövs internationella 
samarbeten och stöd till utveckling av forskning i 
andra länder. 

Rodomiro Ortiz är ämnesansvarig för området växt-
förädling agrikultur och beskriver sig själv som en 
globetrotter. Han är född och uppvuxen i Peru men  
har hunnit med att arbeta på många olika kontinenter. 

– Vår inställning är att världen är en global by, då blir 
det ganska självklart att samarbeta och hjälpas åt. Vissa 
grödor växer dessutom bara i vissa länder, om vi vill 
forska på dem måste vi ha samarbeten, menar Rodomiro 
Ortiz.

Han berättar också att det finns en stark tradition i 
Sverige att stödja utvecklingen i andra länder genom  
till exempel forskningsprojekt som finansieras av Sida. 

Ett exempel är ett projekt som syftar till att förbättra 
kvalitén och avkastningen för avokado i Tanzania. 
Avokado har ett högt näringsvärde och kan potentiellt 
bidra till att förbättra situationen för många lokala 
bönder, speciellt kvinnor. 

Just det projektet utförs av Ibrahim Juma Viga som är en  
så kallad sandwich-doktorand. Sandwich-doktoranderna 
är verksamma vid både SLU i Alnarp och i sina hem- 
länder, som till exempel Tanzania, Uganda eller Bolivia. 

Under 2016 har också en del internationella workshops 
ägt rum. Rodomiro Ortiz berättar om en workshop i  
Marocko i ämnet genomisk selektion inom växtförädling.

– Glädjande nog var de flesta deltagarna unga forskare 
från Afrika. Det var också många kvinnor, det är 
lovande inför framtiden, menar han.

En utmaning inom växtförädling är att projekten är 
långsiktiga men att finansieringen är kortsiktig. 

– Det behövs decennier för växtförädling. De projekt 
där vi börjar se resultat har pågått mycket länge, till 
exempel inom förädling av potatis eller durumvete, 
påpekar Rodomiro Ortiz. 

Men han tycker ändå att 2016 har varit ett bra år  
med många publikationer. Han pekar speciellt på två 
arbeten, det ena inom metoder för genetisk selektion  
i vete och det andra inom kultivering av sötpotatis. 
Ämnesområdet har också förstärkts med en ny  
grupp som består av en forskarassistent och teknisk  
personal. Två doktorander har disputerat och tre  
nya har rekryterats.

– Det har varit ett hektiskt men bra år. Nu hoppas 
vi på mer finansiering för att kunna driva projekten 
vidare, avslutar han.

Växtförädling för en bättre värld

ÄMNESOMRÅDESANSVARIG

Rodomiro Oriz
Professor vid Institutionen  
för växtförädling

rodomiro.ortiz@slu.se
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•  Marie Olsson är professor i trädgårds-
vetenskap och ämnesområdesansvarig  
för växtens produktkvalitet hortikultur.

•  I forskargruppen undersöker de olika kompo-
nenter hos hortikulturella grödor (frukter, 
grönsaker, rotfrukter) och hur dessa kan ge en 
ökad kvalitet hos slutprodukten. Forskningen 
gäller olika grödor, sorter, odlingsmetoder, t ex 
ekologisk och konventionell odling, samt olika 
hantering efter skörd. 

•  Forskningen är inriktad på kvalitet hos 
livsmedel, inkluderande både färska produkter 
och processade. Samarbete bedrivs också 
med medicinsk forskning, med syfte att uppnå 
hälsofördelar i nya livsmedel av frukt, bär och 
grönsaker.

•  Projektet ”Utveckling av bekämpningsstrategi 
mot lagringsjukdomar i ekologiskt odlade 
äpplen och päron” driver Marie Olsson i 
samarbete med odlarna i föreningen Äppelriket. 
Odlare deltar med lagerutrymme och arbets-
kraft. 

•  2016 startade projektet ”Använd hela växten”. 
Marie Olsson leder det tillsammans med 
Lovisa Eliasson vid RISE i Göteborg, Klara 
Löfkvist vid RISE i Lund och Bertil Ericsson 
från Harplinge som odlar grönkål.

Fakta



Ett minskat svinn i hanteringen av frukt och 
grönsaker vore bra för både trädgårdsnäringens 
plånböcker och för miljön. Att skydda produk-
terna mot mögelsvampar är ett sätt att minska 
bortfallet, att ta tillvara fler av grödornas 
växtdelar är ett annat sätt. Det berättar professor 
Marie Olsson som tillsammans med sina kollegor 
forskar om metoder att bevara kvaliteten hos 
hortikulturella produkter efter skörd.

– Det är i första hand för ekologiskt odlade äpplen och 
päron som vi letar efter sätt att öka lagringskvaliteten. 
Vi testar att behandla frukten med olika ämnen och 
substanser som vi tror ska kunna accepteras i en ekologisk 
produktion, till exempel ozon och naturliga oljor från 
växter, berättar Marie Olsson.

Behandlingen sker både i fält, då frukterna sitter kvar 
på träden, och i lagringslokalen efter skörd. Försöken 
har pågått ett par år och under 2016 utvidgade Marie 
Olsson och hennes medarbetare projektet genom att 
till exempel behandla frukterna med antimikrobiella 
ämnen från timjan. Mikroorganismer som angriper 
frukten är det stora problemet under lagring, speciellt 
när det gäller ekologisk frukt som inte får behandlas 
med vissa bekämpningsmedel. 

– Svinnet orsakar ekonomiska förluster för odlarna 
som måste kasta en massa frukt. Och det är också en 
belastning för miljön, att vi slänger mat. Vi kartlägger 
lagringssjukdomarna och tar fram nya metoder för att 
minska svinnet i det här steget av primärproduktionen, 
förklarar Marie Olsson.

Att använda flera delar av en gröda är en strategi som 
Marie Olsson tagit fasta på i projektet Använd hela växten, 
som hon och hennes medarbetare startat upp 2016 
tillsammans med Tillväxt Trädgård, en organisation där 
SLU och olika aktörer i trädgårdsnäringen samarbetar.

– Vi undersöker hur vi kan ta tillvara de stockar och 
blad som vi i dagsläget rensar bort som restprodukter 
från kålväxter, till exempel broccoli, grönkål och  
vitkål. Tanken är att de här delarna ska kunna ingå  
som ingredienser i müsli, soppor, smoothies och  
andra livsmedel.

Forskarna studerar hur man på bästa sätt kan skörda 
restprodukterna rent praktiskt. De vill hitta ett bra sätt 
att ”processa”, det vill säga behandla, kålbladen och 
stockarna, i första hand genom torkning.

– Det här pilotprojektet har gått över förväntan 
bra. Det har fungerat bra att skörda och processa 

restprodukterna och vi har gjort kemiska analyser för 
att se att de nyttiga ämnena som finns i kål inte förstörs 
i behandlingen, berättar Marie Olsson.   

Kålväxterna innehåller nämligen glukosinolater, 
C-vitamin och andra ämnen som anses nyttiga i lagom 
dos.

Apropå nyttiga ämnen så har Marie Olsson varit 
handledare åt två doktorander som under sin forskarut-
bildning vid Institutionen för växtförädling studerat 
substanser i morötter respektive nypon. Lars Kjellen-
berg disputerade hösten 2016. Han kartlade hur val av 
odlingsplats, gödsling, tidpunkt för skörd och olika 
åtgärder i lagringen av ekologiska morötter påverkar 
rötternas innehåll av socker och bittra, men nyttiga, 
polyacetylener.

– Vi har börjat omvärdera det här med bitterhet. Vissa 
grödor kanske vi har förädlat så att de fått en alltför 
slätstruken smak. Och dessutom upptäcker man mer 
och mer att många bittra ämnen faktiskt är bra för vår 
hälsa, säger Marie Olsson.

Under våren 2017 skall Lijie Zhong försvara sin alldeles 
nytryckta doktorsavhandling. Hon har isolerat karot-
enoider från olika sorters nypon och studerat vilken 
effekt dessa ämnen har på tillväxten av bröstcancerceller. 
Speciellt intressanta har studierna av cancerstamceller 
varit, en speciell typ av celler som är mer svårbehand-
lade och som numera anses ha en betydelsefull roll i att 
cancern kommer tillbaka efter behandlingen, men även 
bidrar till att sprida den. Studierna gjordes i samarbete 
med forskare vid Lunds universitet, och tillsammans 
har de upptäckt att tillväxten av vissa typer av bröst-
cancerceller avstannar vid behandling med estrar av 
karotenoider och fettsyror.

Minskat matsvinn: Här blir broccoli till müsli  
och naturliga oljor skyddar äpplen mot svamp
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•  Kimmo Rumpunen är forskare och ansvarig för 
ämnesområdet växtförädling hortikultur. Själv 
forskar han om hälsobefrämjande ämnen som 
till exempel polyfenoler i frukter och bär.

•  Inom ämnesområdet bedrivs forskning 
och utvecklingsarbete inom genetik och 
växtförädling med särskilt fokus på frukt och 
bär. Inom verksamheten ingår bevarande och 
nyttjande av genetiska resurser, samt produkt-
utveckling baserad på frukt och bär.

•  Kimmo Rumpunen arbetar 50 % med att 
leda utvecklingsverksamheten vid pilothallen 
(tidigare Centrum för innovativa drycker) på 
Balsgård.  Pilothallen är en del av samordnade 
aktiviteter vid LTV-fakulteten för att stötta 
samverkan mellan forskning och företagande, 
till exempel bistå företag som vill utveckla 
verksamhet inom dryckesområdet.

•  Fruktträdsförädlingen vid Balsgård startade på 
1940-talet, och har pågått i SLU:s regi sedan 
1970.

Fakta



Som växtförädlare tar Kimmo Rumpunen och 
hans medarbetare fram nya sorter av äpplen, 
svarta vinbär och havtorn. Men det är inte bara 
frukt och bär som står i fokus. Här ska det även 
bli nyttigare köttbullar. ”Vår traditionella frukt- 
och bärförädling kanske inte alltid är ”fancy” 
labbforskning, den tar lång tid, men det vi gör 
är att utveckla nya sorter som fungerar ute i 
praktiken, både för yrkes- och fritidsodling” 
säger Kimmo Rumpunen som är forskare vid 
SLU:s förädlingsstation Balsgård och ansvarig 
för ämnesområdet växtförädling hortikultur.

Han ser forskningsverksamheten som ett sätt att bidra 
till att människor äter nyttigare, dels mer frukt och bär 
som sådana, och dels nyttiga ämnen extraherade från 
frukt och bär. De största resurserna läggs på förädlingen 
av äpple vilket också omfattar sortförsök, t ex med 
cideräpplesorter.

– Men även när det gäller svarta vinbär har det hänt 
mycket. Vi har utvecklat både gallkvalsterresistenta 
sorter och sorter som bara har hälften så mycket syra 
jämfört med andra, berättar Kimmo Rumpunen.

Han förklarar att det ibland kan bli komplicerat att 
prata om växtmaterialet de har i sina försöksodlingar.

– När vi berättar om vad vi har i pipeline så tror folk 
att sorterna redan finns tillgängliga för marknaden, och 
så vill de ha dem på en gång fastän marknadsföringen 
ofta inte kan ske förrän om 10 år. Det som är nytt hos oss 
är nästan för nytt för att det ska kunna kommuniceras. 
Men jag kan nämna att intressanta färgmutanter av två 
äppelsorter dykt upp, med en mörkröd attraktiv färg. 
Innan dessa kan bli tillgängliga för konsumenterna ska 
vi först kontrollera att materialet är fritt från virus och 
vid behov rensa bort det. Därefter ska växtmaterialet 
förökas upp och provodlas tillsammans med plantskolor 
och odlare.

Kimmo Rumpunen koordinerar också ett internationellt 
projekt som går ut på att framställa extrakt från olika 
växtdelar och tillsätta dessa extrakt till olika kött-
produkter.

– Vi extraherar fraktioner från växter som innehåller 
mycket antioxidanter. När fettet i rött kött oxiderar 
bildas ämnen som kan orsaka inflammation och på 
sikt ge cancer i våra tarmar. Vi vill bryta oxidations-
processen redan vid tillverkningen, innan köttbullarna 
hamnar i stekpannan, och därmed minska de negativa 
effekter som kopplats till konsumtion av främst rött kött.

Extrakten med antioxidanter kommer från olika växter, 
till exempel en kryddväxt och en bärväxt.

– Vi har tillsammans med forskare i Lund, Danmark, 
Finland och Estland valt ut ett antal intressanta extrakt, 
testat på kött i provrör, och nästa steg blir att göra 
djurförsök och låta möss äta köttbullarna.

I ett annat projekt har forskarna lyckats minska svamp-
angrepp på lagrade äpplen med hjälp av ämnen utvunna 
ur rågkli. Forskarna såg 70 – 90 procent färre frukt-
mögelskador, och det blev även minskade angrepp av 
bitterröta och grönmögel hos de behandlade äpplena. 
De gjorde försöket i en ekologisk äppelodling i Kivik, 
och sprutade rågkliämnen (alkylresorcinoler) på träden 
vid olika tidpunkter. Tidigare har forskarna sett att 
svampskadorna även minskar om man behandlar  
redan skördad frukt. Man vet inte exakt varför, men 
myceltillväxten, virulensen och livsdugligheten hos 
svamparna hämmas av rågkliämnena.

Institutionen för växtförädling har samarbeten med 
olika länder i Afrika. 2016 disputerade Mbaki Muzila 
från Botswana här. Han kartlade den genetiska,  
morfologiska och kemiska variationen i släktet  
Harpagophytum. Medicinalväxten djävulsklo ingår  
i det släktet.

– Eftersom vi har resurserna och kunskaperna som 
behövs för att göra den här typen av genetiska under-
sökningarna med DNA-markörer, så var det naturligt 
att han kom till oss.

De tittade på variationen hos prover av Harpago-
phytum-växter insamlade i Botswana. Det är svårt att 
skilja de olika arterna inom släktet åt bara genom att 
titta på hur de ser ut, och det är bara vissa av dem som 
innehåller de aktiva substanserna som gör växten till en 
intressant läkeväxt, med antiinflammatorisk effekt.

Förädling för hälsa och smak
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•  Eva Johansson är professor i jordbruks-
vetenskap och ansvarar för ämnesområdet 
växtens produktkvalitet agrikultur.

•  Inom ämnesområdet studeras innehåll och 
sammansättning av olika komponenter (t.ex. 
protein, vitaminer, antioxidanter) hos grödor, 
och hur dessa kan ge en ökad kvalitet hos 
slutprodukten. Forskning görs även på hur 
olika grödor, sorter, odlingsmetoder och 
hantering efter skörd påverkar detta. Forsk-
ningen är inriktad mot livsmedelsproduktion, 
men inkluderar också mervärdesprodukter 
för läkemedels-, livsmedels-, kemikalie- och 
förpackningsindustri.

•  Eva Johanssons egen forskargrupp fokuserar 
på att kombinera jordbruk, miljö och plant-
material för att få fram den mest passande 
biomassan från grödorna för mat, foder, 
material, kemikalier och biogas.

Fakta



Grödor är som gröna fabriker. Professor Eva 
Johansson och hennes medarbetare påverkar 
grödorna så att kvaliteten hos de produkter vi 
får från ”biofabrikerna” ska passa oss människor 
så bra som möjligt. Det handlar om livsmedel, 
biobaserade polymerer och ett högabsorberande 
bioskum från vete. Det handlar också om att 
förbättra grödornas motståndskraft mot svampar 
och andra parasiter.

– Vi sysslar med växtens produktkvalitet. Det betyder 
att vi styr växten på olika sätt så att den ska producera 
det vi vill att den ska producera, förklarar Eva Johans-
son, professor i jordbruksvetenskap vid Institutionen för 
växtförädling. 

Under 2016 har Eva Johansson och hennes medarbetare 
publicerat flera vetenskapliga publikationer som inneburit 
genombrott på olika områden.

– Bland annat har vi kartlagt hur vete ska kunna 
fungera som en ”grön fabrik” för att syntetisera nya 
starka glutenbaserade material. En annan framgång 
gäller ett högabsorberande antimikrobiellt bioskum, 
berättar hon.

Bioskummet är baserat på gluten från vete och 
fungerar som en tvättsvamp, det vill säga det kan suga 
åt sig och släppa ifrån sig vätskor av olika slag. Genom 
att tillsätta en substans från alger har skummet fått 
antimikrobiella egenskaper.

– Arbetet bakom de här upptäckterna har pågått 
under flera år men vi har publicerat det 2016, berättar 
Eva Johansson.

I ett projekt som hon ”ärvt” från en tidigare kollega har 
Eva Johansson och forskargruppen hittat ett arvsanlag 
hos vete som ger växten motståndskraft mot svartrost, 
en parasitsvamp som utgör det största hotet mot vete- 
odlingen i världen. Under 2016 disputerade en av  
institutionens doktorander, Mahbubjon Rahmatov, 
på det här området. Han har korsat vete med råg och 
strandråg och hittat flera gener som kan ge det odlade 
vetet resistens mot olika svampsjukdomar, till exempel 
gulrost som är ett stort problem i svensk veteodling. 

Eva Johansson berättar att de nu ska korsa in den 
här motståndskraften mot svamp i olika sorter av vete 
i Asien och Afrika för att få till en hållbar resistens i 
stråsäden och därmed öka den globala livsmedels- 

säkerheten och minska jordbrukets miljöpåverkan.
– Vi jobbar med många olika växtmaterial som korn, 

råg, potatis, raps, crambe, morötter och svarta vinbär, 
men allra mest handlar vår forskning om att förbättra 
olika egenskaper hos vete.

Hon berättar också om ett nytt projekt som forskar-
gruppen startat 2016, som även det syftar till att bidra 
till en bättre miljö.

– Vi ska ta fram material från vete, havre, raps eller 
potatis som kan absorbera vätska och som går att 
använda i blöjor istället för de absorbenter tillverkade av 
plast som används idag, förklarar hon.

Ett annat nystartat projekt handlar om att göra miljö-
vänliga substrat att odla småplantor i. 

– 2016 åkte vi till Holland och tittade på företaget 
Syngentas produktion av pelargoner och andra blommor. 
 Vi ska samarbeta med dem och forska fram biobaserade 
komponenter som kan ersätta de petroleumoljebaserade 
polymererna som finns i deras odlingspluggar idag. Det 
gäller att få rätt konsistens på pluggarna så att man kan 
plantera om blommorna i takt med att de växer.

Strukturen i pluggarna ska vara sådan att rötterna 
kan växa bra i dem. Sedan ska man lätt kunna lyfta upp 
småplantorna och plantera om dem. Då måste man ha 
ett odlingsmedium som sitter ihop på ett bra sätt, så att 
inte mediet ramlar av och rötterna förstörs. Materialet 
ska komma från proteiner och fibrer från vete, potatis 
eller raps.

Livsmedel, skum och polymerer i biofabriken
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•  Jonatan Leo är sedan 2014 anställd som 
universitetsadjunkt (50%) och påbörjade  
2016 en forskarutbildning (50%).

•  Han undersöker Elymus, ett släkte av gräs 
som är släkt med råg, vete och andra 
sädesslag. Elymus utgör en genetisk resurs 
för framtida förädling av korn och vete.

Fakta



2016 var ett händelserikt år för Jonatan Leo. 
Först blev han antagen till forskarutbildningen, 
senare under hösten belönades han med ett 
pedagogiskt pris för sin undervisning.

Ett genuint intresse för undervisning och pedagogik 
smittar av sig, menar doktoranden Jonatan Leo som under 
2016 belönades med Alnarps studentkårs pedagogiska 
pris som delas ut i samband med examensceremonin.

– Jag tycker verkligen att undervisning är roligt och 
visar det också. Jag brinner för utbildning och är förstås 
mycket glad och hedrad över priset, förklarar Jonatan.

Jonatan är sedan 2014 anställd på halvtid som universitets- 
adjunkt och undervisar i botanik för trädgårdsingenjörer, 
hortonomer och landskapsingenjörer, en av de första 
kurserna som studenterna läser när de kommer till SLU 
i Alnarp. Han försöker skapa så mycket struktur som 
möjligt, någonting som studenterna uppskattar väldigt 
mycket enligt honom.

– Speciellt i början är det mycket fakta när man 
läser botanik. Man ska till exempel lära sig en mängd 
morfologiska termer för att beskriva växterna och deras 
olika delar och mer än 200 växtnamn på latin, förklarar 
han. 

Han har också använt sig av film och ”flipped classroom” 
där studenterna måste förbereda sig innan den lärarledda 
aktiviteten genom att läsa och titta på inspelade föreläs-
ningar. På så sätt kan han få loss mer tid för lärarledda 
övningar där fokus kan ligga på djupare förståelse och 
applicering av kunskap. 

– Jag har insett att en föreläsning på tre timmar inte 
alltid är det bästa sättet att förmedla information. Man 
kan dela upp undervisningen i kortare filmer som 
studenterna kan se på egen hand och sedan använda 
lärartiden till mer personlig handledning och kontakt.

På så sätt blir det enklare att ställa frågor, diskutera 
och utveckla det egna lärandet.

Jonatan pratar också om att få fram den inre motiva-
tionen, någonting som han gärna fördjupar sig i. Han 
följer den aktuella forskningen inom pedagogik för att 

utveckla undervisningen. Han är uppväxt i en lärar-
familj och tycker att intresset känns naturligt, det har 
alltid funnits.

– Det handlar om att hjälpa och arbeta med 
människor, det gillar jag. 

Under hösten 2016 blev Jonatan Leo också antagen 
som doktorand på halvtid. Nu kan han fördjupa sina 
kunskaper i botanik. 

– Jag ska titta på systematiken inom släktet Elymus på 
populations-, art- och släktesnivå med huvudfokus på 
de sydamerikanska arterna. Elymus utgör en genetisk 
resurs för framtida förädling av korn och vete, förklarar 
han.

Det kan exempelvis handla om att förädla växterna 
så att de blir resistenta mot vissa sjukdomar, tål torka 
bättre eller ger bättre avkastning. Jonatan kommer att 
fortsätta undervisa på halvtid, därför kommer hans 
doktorandstudier att ta ungefär åtta år. Han tror att det 
kommer fungera bra att kombinera undervisning och 
forskning.

– Det är jätteroligt att doktorera i en så stimulerande 
miljö. Kontakten med studenterna är också givande för 
forskningen och det är inte heller dumt att ha två olika 
sätt att lägga upp arbetsdagen på.

Pris för pedagogik
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•  Per Snell är doktorand och forskar om vilka 
gener som styr oljeproduktionen i växter. På 
cirka fem procent av sin arbetstid ansvarar  
han för studiebesöksverksamheten vid  
Institutionen för växtförädling.

•  Under 2016 tog Institutionen för växtförädling 
emot nio studiebesök.

•  I de enkäter som skickas ut till klassledare 
som varit på studiebesök, ligger betygssnittet 
på 9,2 (av 10).

Fakta



När Filippa Stolpe, Ingrid Schemat och Rebecca 
Nygård från Rudbeckianska gymnasiet i Västerås 
ville lära sig mer om genetiskt modifierade 
organismer (GMO) kontaktade de Per Snell som 
är doktorand vid Institutionen för växtförädling. 
Han är ansvarig för institutionens studiebesöks-
verksamhet. ”Vi tar emot hela skolklasser, då 
kommer antingen eleverna hit, eller så åker vi 
ut till skolor och berätta om vår forskning. Vi tar 
också emot mindre grupper av elever som vill 
göra projektarbeten här”, berättar han.

I början av december tog de tre tjejerna nattåget till 
Malmö, bussen vidare till Alnarp, och under två intensiva 
dagar fick de sedan utföra experiment och intervjua  
institutionens forskare om både tekniska och samhälleliga 
aspekter gällande GMO. 

Filippa Stolpe och hennes två klasskamrater 
kontaktade SLU i Uppsala som slussade dem vidare  
till Institutionen för växtförädling.

– Vi hade endast grundfakta om GMO innan, då 
vi precis hade börjat med vårt gymnasiearbete som 
var anledningen till besöket. Efter vistelsen var vi väl 
informerade om GMO och hade fått djupgående fakta 
om forskningen som pågår och som genomförts. Det 
var ett mycket givande besök, berättar Filippa Stolpe.

I labbet fick gymnasieeleverna prova på att transformera, 
klyva plasmider, odla bakterier och extrahera DNA från 
bakterier.

– Det var intressant att få göra det man bara har läst 
om tidigare. Vi intervjuade även forskarna, som var 
mycket kunniga inom sina ämnen och kunde förklara 
väldigt ingående. Och det var roligt att vi fick med oss 
”souvenirer” så som bilder från gelelektrofores och ett 
frö av Momordica cochinchinensis (ej GMO) som ser  
ut som en båtratt, av en av forskarna. Momordica 
cochinchinensis är en gurkväxt som växer i Sydostasien. 

Per Snell var deras laborationshandledare.
– Det var helt enkelt grundteknikerna inom 

bioteknik de fick lära sig, förklarar han.
Per Snell organiserar studiebesök vid institutionen. 

Han ser till att de elever som hör av sig får träffa just 
de forskare som kan mest om de aktuella frågeställ-
ningarna. I de fall eleverna vill testa något på labb 
brukar han själv oftast handleda laboranterna. Men han 
poängterar speciellt att det inte bara är han själv som 
gör jobbet.

– Studiebesöksverksamheten bygger på att våra forskare 
och doktorander ställer upp och till exempel håller 
presentationer för skolklasser om sin forskning.

Han ser institutionens studiebesök som något väldigt 
viktigt.

– Speciellt gymnasieelever kommer ju hit självmant 
och brinner för att lära sig mer om växtförädling. 
Förhoppningsvis är det en och annan framtida student, 
och så småningom kollega, vi träffar vid dessa besök.

Per Snell tror att studiebesöken öppnar upp ett 
intresse både för naturvetenskapen i allmänhet och för 
växtbioteknik.

– Vid SLU är vi duktiga på att synas i medierna, men 
det här är ett mer specialiserat sätt för oss att arbeta 
utåtriktat. Vi är ju beroende av att rekrytera duktiga 
människor till våra utbildningar, och vill man syssla 
med växtbioteknik så är det till oss man ska komma.

Att ta emot enskilda studenter som får göra ett 
litet projekt, är ett bra sätt att nå just de seriösa och 
ambitiösa eleverna. Per Snell skulle gärna se att institu-
tionen gör ännu mer sådant, kanske inrättar en fond för 
att kunna finansiera fler besök.

– De här tjejerna fick ett stipendium från sin skola i Västerås 
för att kunna resa hit. I övrigt är det i huvudsak elever 
från skolor i Skåne som har möjlighet att komma hit. 

Studiebesöken är också ett sätt för Per Snell och hans 
kollegor att få koll på hur människor i högstadie- och 
gymnasieåldern ser på GMO och vilken bild de har av 
vad en forskare gör om dagarna.

– Tidigare tänkte jag att de var starkt negativa 
till GMO men det är många i den här generationen 
som snarare är positiva eller neutrala. De litar på att 
forskare kan hantera bioteknik på ett bra sätt. Och det 
är helt fantastiskt hur mycket eleverna kan, de vet vad 
enzymer, kromosomer och DNA är, och de har en bra 
förståelse för betydelsen av bioteknik.

Elever i labbet

ÄMNESOMRÅDESANSVARIG

Per Snell
Doktorand vid Institutionen 
för växtförädling

per.snell@slu.se

21

Institutionen för växtförädling - Årsrapport 2016







Innehållet i denna publikation är skyddad av upphovsrätten. Texten och bilderna får inte användas utan tillstånd från SLU.  
Den får inte heller reproduceras för kommersiell användning.


