
Evolution och coevolution i 
bondens förädling 

En filosofisk betraktelse 



Nästan all den odlade biologiska mångfalden 
är framställd av bönder 
• Sedan jordbrukets begynnelse har miljontals bönder i tusentals 

regioner selekterat och domesticerat våra odlade växter 

• Den organiserade växtförädlingen började för 150 år sedan och fick 
till följd att förädlingen utfördes av ett fåtal specialister på ett fåtal 
platser 

• Från att selektionen varit lokal och sorterna lokalt anpassade blev 
förädlingen mot sorter med bred anpassning 

• ”GMOsorterna är som en krusning på oceanens yta där själva 
oceanen är böndernas domesticering och selektering av våra 
födoväxter” Professor Arnulf Merker 

 



Evolution hos människa 

• Utvandringen från Afrika för 150000 år sedan 

• Jordbrukets begynnelse för 10000 år sedan 

• Stadsbyggnad ca 8000 år sedan 

• Högkulturer Persien, Kina ,Egypten 5000 år sedan 

• Vetenskap Grekland 2000 år sedan 

• Modern vetenskap tex genetik och utvecklingslära 150 år 

• Datateknik 50 år 

• Genteknik 30 år 



Evolution hos vetet 

• Domesticering av enkorn ca 10000 år sedan 

• Domesticering av emmervetet ca 7000 år sedan 

• Domesticering av speltvetet för ca 6000 år sedan 

• Domesticering av brödvetet ca 5000 år sedan 

• Selektion av lantsorter i stora delar av världen fram till 1880 

• Förlust av lantsorter fram till idag kanske 75% 

 

 

 



Domesticeringens fyra faser 

• Fas 1. Ekologisk. Växten samlas tillfälligt i sin naturliga omgivning. 
Ingen direkt genetisk påverkan. 

• Fas 2. Växten är igenkänd som värdefull och samlas rutinmässigt för 
användning. Växten gynnas i sin naturliga omgivning och evolutionen 
på skyndas. 

• Fas 3 Domesticering. Växten flyttas från sin naturliga omgivning och 
odlas nära människan. Stark selektion från människan och snabb 
utveckling av mångfalden. Växten förlorar egenskaperna att överleva i 
det vilda. Starkt beroende av människan. Coevolution. 

• Fas 4. Kulturens förfall. Växten överges och dör ut eftersom den inte 
kan överleva själv. 



Domesticerade sorter överlever inte i det 
vilda 
• Den dagen bonden slutar odla en kultursort försvinner den från 

jorden 

• Det har skett med minst 75% av våra kultursorter, troligen mycket mer  



Coevolution=samevolution 
 
• Samevolution: ”Samevolution, coevolution, koevolution, 

samtidiga evolutionära förändringar hos två eller fler arter 
där förändringarna hos varje art påverkas av förändringarna 
hos den andra arten.  

• Samevolution kan vara av tre olika typer: 

• 1 Rovdjur och byte eller parasit och värd  

• 2 Konkurrerande arter 

• 3 Mutualistiskt där båda arterna gynnas, växt och 
pollinerande insekt, människa och vete 



Vild emmervete 

• Vild emmervete är en ekologisk specialist och en excellent modell för 
evolutionell teori, vetets utveckling och förädling av vete. Emmervete 
är en rik i stort sett outnyttjad genetisk resurs för att förbättra 
brödvete och innehåller gener för resistens mot torka, salt, mineraler 
och sjukdomar. Den har högt protein och mineralinnehåll och 
potential för hög skörd. Den är en resurs för klimatanpassningen. 

• Vild emmer AABB är en korsning mellan vild enkorn och Aegilops och 
man betraktar arten som en coevolution av de båda genomen 

 

 



Under den neolitiska revolutionen blev människan bofast 
genom att domesticera vetet. När man tagit kontroll över 
grödan övergav de allra flesta den nomadiserande tillvaron. 
Jägarna och samlarna blev jordbrukare. Senare forskare har 
dock kommit att ompröva detta sätt att se på vad som hände. 
Människorna som odlade vetet fick längre arbetsdagar, mer 
ensidig kost, sjukdomar spreds enklare i de permanenta 
byarna som uppstod. Livet blev tristare och ofta kortare, 
samtidigt som vetet blev ompysslat och kunde sprida sig för 
världen. Man kan därför fråga sig vem som domesticerade 
vem! Blev människorna vetets herrar eller slavar? 



Stenålderskost 

• Frön innehåller giftiga ämnen som gör oss sjuka (fytin i vete) 

• Människan har inte utvecklats biologiskt sedan vi blev jordbrukare. 

• Bli smal och frisk med den kost vi är skapta för 

• Bacon till frukost, lax till lunch och kyckling till middag gör dig vacker 
och lycklig 

 

 



Kostfibrer, prebiotika för probiotika 

• De fibrer som fungerar som mat åt vår tarmflora är vattenlösliga 
kostfibrer så som inulin och oligofruktos tillsammans med 
fruktooligosackarider (FOS), galaktooligosackarider (GOS) och andra 
oligosackarider. Resistent stärkelse är också en typ av fibrer som 
fungerar som föda åt de goda bakterierna. 



Coevolution människa och tarmbakterier 

• Mikrobceller i tarmen är 10ggr fler än celler i kroppen 

• Antalet gener i mikrobfloran har uppskattats till 3,3 miljoner jämfört 
med de 23000 gener som finns i människans celler 

• Bakterierna har många hälsoeffekter 

• Störningar i floran kan leda till autoimmuna sjukdomar, tarmcancer, 
hjärtsjukdomar och fetma 



Kostfibrer i spannmål 

• Hemicellulosa 

• Betaglukan   korn 5-11%,havre 3-7%,råg 1,3-2,7%, vete 0,5-1% 

• Cellulosa    vetekli 

• Lignin     ytterlager på spannmålskärnor 

• Fruktaner som inulin      vete 

• Resistent stärkelse        fullkorn 



Antioxidanter i spannmål 

• Antioxidanter i spannmål är bundna och frigörs först med hjälp av 
bakterier i tjocktarmen 

• Antioxidanterna i spannmål kompletterar de lösliga antioxidanterna i 
frukt och grönsaker som frigörs tidigare i tunntarmen 

• En kost med fullkorn, frukt och grönsaker tillgodoser människans 
behov av alla hälsosubstanser 



Tarmflorans påverkan 

• Matsmältning 

• Immunsystem 

• Hjärnans utveckling 

• Försvar mot patogener 

 

 

• New horizon for the study of Dietary fiber and health. A review 



Bajs vår nya medicin 

• Att ge avföring från friska personer till sjuka via slang eller piller för att 
återställa tarmfloran har visat sig vara en mycket effektiv behandling 
vid svåra sjukhusdiarréer. Det här har öppnat ett nytt forskningsfält. 
Så kallad fekal transplantation testas nu mot en lång rad sjukdomar. 

• Donerat bajs ger friska tarmar 

• Ny bajsbank ger hopp till mag-tarm patienter 

• Sluta med vitt mjöl eller ät bajskost resten av livet 



Deltagande evolutionär växtförädling 

• Utgångsmaterialet , kultursorterna finns i genbanken 

• En total screening av genbanksmaterialet på många olika platser 

• Intresserade bönder över hela Norden som kan odla evolutionära 
blandningar för lokal anpassning 

• Spridning av intressanta sorter 



Coevolution människa , spannmål och 
tarmbakterier 
• Människans biologiska utveckling har skett under en otroligt kort tid 

pga coevolution med tarmbakterier 

• Fullkornet med kostfibrer har bidragit till tarmbakteriernas utveckling 

• Människan är intimt förknippad med spannmål 

• Kultursorterna måste räddas för att rädda människan och den 
fortsatta utvecklingen 



Den riktiga hjärnsubstansen finns 
i tjocktarmen 


