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Tabell 1 viser utviklingen i dyrkingsomfang de ti siste sesongene for de havresortene med høyeste 
markedsandeler. Belindas markedsandel er kraftig redusert de siste årene og ble dyrket på 15 
prosent havrearealet i 2020. Vinger og Odal som er sterke mot fusarium, og som har lavere DON-tall 
enn Belinda, har dermed overtatt som de største sortene av de seinere havresortene, men med 
utfordringene til Odal med tanke på HT2+T2, så er det Vinger som nå er største sort på markedet 
med over 23 prosent markedsandel. Odal ble dyrket på 17 prosent av arealet. Ringsaker har i flere 
år hatt en markedsandel på i underkant 10 prosent, men ble i 2020 bare dyrket på 5 prosent av 
havrearealet. Ringsaker er en viktig tidligsort for Midt-Norge, og de områdene på Østlandet som har 
behov for en tidlig havresort. Haga har de siste årene hatt en markedsandel på pluss/minus 10 
prosent, og er stabilt på 10 prosent markedsandel i 2020. Våler er på vei inn på markedet og hadde i 
2019 en markedsandel på over 7 prosent, men ble dyrket på et litt mindre areal i 2020, totalt 5 
prosent av havrearealett. I 2019 ble det importert mange ulike sorter på grunn av den utfordrende 
situasjonen med tilgang på såkorn etter 2018 sesongen. Dette har også påvirket markedet i 2020, og 
Niklas ble dyrket på over 10 prosent av arealet.  
 
Tabell 1. Markedsandeler (%) for havresorter i perioden 2010 – 2020* 
År Belinda Odal Vinger Haga Ringsaker Akseli Våler Gunhild Steinar Niklas 
2010 57,1 - - 0,1 4,8 - - - - - 
2011 56,6 - - 1 13,1 - - - - - 
2012 52,9 3,7 - 8,7 12,0 - - - - - 
2013 51,8 7,2 0,1 13,8 8,0 - - - - - 
2014 46,5 15,0 0,5 11,7 10,3 3,8 - - - - 
2015 41,0 20,3 7,4 8,9 9,9 2,4 - 0,8 - - 
2016 46,6 14,3 11,6 9,9 7,4 5,0 0,1 1,2 - - 
2017 33,0 21,8 21,3 11,8 9,0 0,5 1,0 1,2 - - 
2018 18,8 25,3 20,4 10,6 7,2 0,1 7,4 2,0 - - 
2019* 11,1 20,5 17,3 7,3 9,2 0,5 7,6 0,9 4,9 6,3 
2020 15,4 17,1 23,5 10,0 4,9 - 5,2 1,4 3,2 10,9 

*Det ble importert mange ulike sorter i 2019, ganske stort omfang av f.eks. Niklas (6,3 %), Dominik (4,8 %) og Steinar (4,9 %), 
og mange andre sorter i mindre omfang. Rester av disse importene ble også solgt i 2020, og påvirker derfor oversikten over 
markedsandelene 
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