
Side 0 af 5 

 

 
  

September 2012 

 

  

 

2012 

EN VISION FOR DANSK 
PLANTEFORÆDLINGSFORSKNING  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

1 
 

Indledning 

Den danske landbrugs- og fødevaresektor er med en årlig eksport på over 120 mia. kr. en af de vigtigste 
og mest succesrige erhvervsklynger med afgørende betydning for den nationale økonomi. Vi står 
imidlertid overfor en stor national udfordring med at fastholde lønsomheden i erhvervet, og bevare den 
internationale konkurrenceevne. Samtidigt er der store udfordringer i forhold til at tilpasse 
planteproduktionen til ændrede klimaforhold samtidig med, at der er stadig skærpede krav til 
bæredygtighed. En stærk og målrettet national planteforædlingsindsats indenfor de vigtigste danske 
afgrøder er en forudsætning for at løse denne store udfordring, da planteproduktionen er udgangspunktet 
for hele værdikæden, og den vil få stadig større betydning i overgangen fra et fossil til et biobaseret 
samfund.  
 
Den rivende teknologiske udvikling indenfor genombaseret planteforædlingsforskning, som foregår i disse 
år, vil revolutionere planteforædlingen og sætte helt nye standarder for forædlingsfremskridt. Internationalt 
er der iværksat store satsninger både i offentligt og privat regi, og de lande og aktører, som først formår at 
udvikle og implementere de nye værktøjer, vil få afgørende konkurrencemæssige fordele. De danske 
planteforædlere ser store potentialer både i den teknologiske udvikling og i den eksisterende danske 
ekspertise på området – men også alvorlige trusler for plante- og fødevareproduktionen, hvis ikke vi er 
med helt fremme i forreste linje i denne udvikling. 
 
For at lykkes må planteforskningen koordineres optimalt mellem videninstitutionerne og planteforædlerne. 
Derved sikres, at dansk planteforædlingsforskning fremstår som en sammentømret enhed med et 
samfundsmæssigt mål og med resultater, der finder afsæt i erhvervet, og som giver aftryk i det 
internationale samfund – både forsknings- og produktionsmæssigt.  
 
I erkendelse af udfordringerne har de fire planteforædlere; DLF-TRIFOLIUM, Nordic Seed, Sejet 
Planteforædling og LKF Vandel sammen med Landbrug & Fødevarer opstillet nærværende vision  
- En Vision for Dansk Planteforædlingsforskning. 

Baggrund 

De danske planteforædlere genererer årligt en direkte eksportværdi alene af genetik på knapt 2 mia. kr.. 
Den reelle værdi af planteforædlingen er imidlertid mange gange større, idet forædlingen af nye sorter er 
udgangspunkt for den primære produktion i jordbruget med afgørende betydning for effektivitet, kvalitet og 
konkurrencedygtighed i de efterfølgende led i værdikæden i foder- og fødevareproduktionen.  
 
Alene indenfor den danske kornproduktion medfører den forædlingsbetingede udbyttefremgang på ca. 1 
pct. årligt en merværdi på 135 mio. kr. om året. En succesrig planteforædling er derfor af stor betydning 
for værditilvæksten i den danske jordbrugs- og fødevareindustri, som med ca. 140.000 beskæftigede har 
en afgørende betydning for det danske samfund. 
  
Planteforædling vil få endnu større betydning fremover i forhold til den nødvendige tilpasning af 
afgrøderne til ændrede klimaforhold samt de skærpede miljøkrav. Med overgangen fra det fossilt 
afhængige samfund til det biobaserede samfund har planteforædling ikke alene betydning for 
produktionen af foder og fødevarer, men også for en effektiv og rentabel produktion af biomaterialer og -
energi. Tilpasning til nye former for biologisk produktion vil danne grundlag for yderligere værditilvækst og 
beskæftigelse for fødevareklyngen og følgeindustrien samtidig med de miljø- og klimamæssige gevinster, 
som omstillingen vil medføre.  
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I Danmark har der igennem mange år været et tæt og frugtbart samarbejde mellem sektorforskning, 
universiteter og forædling. Med nedlæggelsen af sektorforskningen og med de senere års 
universitetsfusioner er der en reel risiko for, at dette samarbejde svækkes eller helt forsvinder, og for at 
planteforskningen bliver for fragmenteret og teoretisk. Det nye forskningslandskab, som er ved at blive 
grundlagt i disse år, åbner imidlertid også for nye muligheder. 
 
Både i ministerier og på videninstitutioner udtrykkes ønske om at opbygge forskningsmiljøer, hvor 
universiteternes forpligtigelse til forskningssamarbejde med erhvervet realiseres. Det er vigtigt, at der sker 
en styrkelse af dialogen mellem institutionerne og erhvervet – specielt i den nuværende situation, hvor 
nye miljøer og centre på planteforskningsområdet er under opbygning – for at sikre, at alle trækker på 
samme hammel. 

Fremtidens forædlingsforskning 

Planteforædlingens primære bidrag til landbruget ligger i udvælgelsen af de genetiske kombinationer, der 
er optimale både for det nuværende og fremtidige dyrkningssystem. Alle elementer, der kan styrke denne 
proces, er vigtige for at imødekomme udfordringerne. Det gælder både på det molekylære plan 
(genomforskning, genetik, regulering) og det biokemiske plan (indholdsstoffer og deres betydning i den 
videre føde- og proceskæde) og det fænotypiske plan (målinger af udbytter, morfologi, 
næringsstofudnyttelse, forsvarsmekanismer, robusthed overfor stress, etc.). Tilvejebringelsen af mange af 
disse informationer og særligt sammenhængen mellem de tre planer kræver forskning og faciliteter, der 
rækker ud over planteforædlingen, og som bør varetages af den offentlige forskning i tæt samarbejde 
med erhvervet. Det er i denne sammenhæng en forudsætning, at der arbejdes med de specifikke 
afgrøder og ikke kun med modelplanter. Det er helt afgørende, at der ikke kun fokuseres på 
grundvidenskabelig plantebioteknologisk forskning. Resultaterne skal bæres videre gennem en 
intensiveret planteforædlingsrelateret forskningsindsats, så det sikres, at resultaterne omsættes i praksis, 
til gavn for såvel konventionel som økologisk planteforædling. 
  
Internationalt er der en skarp konkurrence på udvikling og implementering af nye teknologier til at forædle 
nye sorter og egenskaber. Den afgørende konkurrenceparameter bliver evnen til hurtigt at identificere og 
anvende den genetiske variation, der ligger bag vigtige agronomiske egenskaber. Det betyder, at der skal 
udvikles metoder til at finde både de rigtige egenskaber (lige fra indholdsstoffer over blomstringstid til 
resistens) og den underliggende genetiske variation. De lande og aktører, som er forrest i udviklingen, vil 
opnå markante konkurrencemæssige og miljømæssige fordele. Dette påkalder sig et akut behov for 
konkret handling, så gevinsterne og vores ekspertise ikke tabes til udlandet. 
 
Derfor er det nu, der skal rykkes, hvis der skal kunne opretholdes en danskbaseret planteforædling, som 
forsyner jordbruget med sorter tilpasset danske forhold, fx klimaforandringer, mindre pesticidforbrug og 
bedre gødningsudnyttelse, og på sigt nye sorter tilpasset omstillingen til det biobaserede samfund.  
 
Der skal ske en offentlig prioritering af forskning og innovation, som bygger videre på planteforædlernes 
styrker, og som sikrer generering af ny anvendelsesorienteret viden fra en samlet universitetsforskning de 
næste 10-20 år.  
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Vision for Dansk Planteforædlingsforskning  

 
Danske planteforskningsmiljøer skal præstere avanceret forskning, der finder direkte anvendelse i 
forædlingssektoren. I krydsfeltet mellem offentlig og privat forskning og udvikling skal der såvel i 2012 
som i 2020 genereres ny anvendelig viden og værktøjer, som gør, at danske forædlingsvirksomheder er 
verdensførende med hensyn til at forædle afgrøder, der:  

� giver højere udbytte 
� er mere robuste, har reduceret behov for input af pesticider og bedre næringsstofudnyttelse 
� er sundere og af højere kvalitet til foder, fødevarer og nonfoodformål  
� er tilpasset danske produktionsforhold under ændrede klimaforhold 
� bidrager til omstillingen fra et fossilt baseret til et biobaseret samfund 

Anbefalinger der understøtter Visionen 

Parterne bag En Vision for Dansk Planteforædlingsforskning har 8 anbefalinger, som skal sikre en 
realisering af visionen. Det er parternes udtrykte ønske, at beslutningstagere, forskningsråd, universiteter 
og øvrige aktører vil tage anbefalingerne til sig, og indgå i en konstruktiv dialog om at løfte området 
markant fra det nuværende niveau. 
 
Det anbefales: 
 
1. at universiteter med aktiviteter på planteforædlingsområdet i fællesskab opstiller klare strategiske mål 

for anvendelsesorienteret forskning, innovation og erhvervssamarbejde samt tilbyder attraktiv og højt 
kvalificeret kandidatuddannelse indenfor planteforædling. 

 
2. at der politisk og bevillingsmæssigt prioriteres midler til anvendt planteforskning, herunder også at 

universiteter afsætter nye eller omprioriterer eksisterende planteforædlingsforskningsmidler til 
strategisk forskning indenfor følgende områder:  
 

� Teknologiplatforme til fremtidens planteforædling 
• Udvikling af genomisk selektion indenfor forædling af planter 
• Mutations- og hybridforædling som værktøj til at udvikle nye egenskaber  

� Forædlingsmål 
• Forbedret sygdomsresistens og stresstolerance i afgrøder 
• Afgrøder med højere næringsstofudnyttelse. 

 
3. at der opbygges et stærkt nationalt center for planteforædlingsforskning, som integrerer 

kompetencer, centre og faciliteter fra danske videninstitutioner og forædlere. Der nedsættes en 
bestyrelse med repræsentanter fra universiteter på ledelsesniveau (dekan og institut), den private 
planteforædling samt Landbrug & Fødevarer. 

 
4. at centeret finansieres via en strategisk 10 årig bevilling, basisbevillinger fra universiteter, omfordeling 

af eksisterende planteforskningsmidler samt midler fra erhvervet og programudbudte midler, fx DSF, 
DFF, GUDP, HTF og RTI.  

 
5. at Copenhagen Plant Science Center ved KU målretter en væsentlig del af de afsatte 70 mio. kr. til at 

opbygge stærke forskergrupper inden for den anvendte planteforædlingsforskning i afgrøder med 
betydning for dansk planteavl og -forædling.  
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6. at der i forbindelse med omstruktureringen på AU afsættes strategiske midler til at opretholde og 

videreudvikle centrale forskermiljøer med kompetencer indenfor plantemolekylærbiologi direkte 
relateret til planteforædling. 

 
7. at videnmiljøer i forbindelse med programudbudte midler, såvel nationale som internationale, 

fremadrettet inddrager erhvervet fra starten i ansøgningsprocessen. Projekter indenfor 
planteforædlingsforskning skal tage udgangspunkt i planteforædlingsvirksomhedernes 
kerneaktiviteter og behov.  
 

8. at universiteterne både internt og nationalt formelt definerer attraktive meriteringer og karriereveje for 
forskere, der indgår i forskningssamarbejde med erhvervet. Ofte er den anvendte forskning ikke 
meritgivende i samme omfang som grundforskning. Det skal være klare incitamenter for forskere til at 
levere viden, som understøtter vækst i samfundet og erhvervet. 

Specifikke mål  

 
1. I 2012 etableres en formel strategisk dialog mellem universiteter og med erhvervet om fremtidige 

forskningsprioriteringer. Dette skal sikre, at de danske universiteter fortsat leverer ny viden og 
strategisk forskning, som kan anvendes af forædlingsvirksomhederne. Dialogen skal munde ud i en 
række specifikke, ambitiøse fælles udviklingsmål. 
 

2. I 2013 etableres Danmarks ForskningsCenter for Planteforædling - et nationalt center for 
anvendelsesorienteret planteforskning uden mure, der sikrer reel prioritering og koordinering mellem 
universiteter på centrale forskningsområder.  

 
3. I 2014 er der på Copenhagen Plant Science Center ved KU etableret faciliteter til fænotypiske 

screeninger af afgrødeplanter for vigtige agronomiske egenskaber, herunder næringsstofudnyttelse 
og stresstolerance.  

 
4. 2014 er der på AU igangsat konkrete planteforædlingsforskningsprogrammer med fokus på afgrøder, 

der forædles i Danmark, som høster tidligere års gevinster fra den basale plantegenomforskning.  
 

5. I 2015 er der etableret tre nationalt koordinerede OPP flagskibe indenfor planteforædlingsforskning, 
som både har betydelige erhvervsmæssige perspektiver og er af høj forskningsmæssig kvalitet.  
 

6. I 2020 er der sket en fordobling i forhold til 2011 niveauet af EU-projekter hjemtaget til danske 
forskningsmiljøer indenfor planteforædlingsforskning.  

 
7. I 2020 er danske forskningsmiljøer og planteforædlingssektoren internationalt førende indenfor 

genomisk selektion, genomisk screening, genomisk anvendelse og de videre perspektiver. 
 

8. I 2025 har samarbejdet mellem den offentlige og private forædlingsforskning resulteret i udvikling af 
nye kommercielle sorter, hvor den forædlingsbetingede årlige udbyttefremgang er fordoblet, og som 
samtidigt kan reducere pesticidforbruget med 25-50 pct. og øge udnyttelsen af N og P med 10 pct.  
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