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Sammanfattning
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har av Länsstyrelsen i Norrbottens län
beviljats medel inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 för att kunna restaurera och rusta upp
delar av den park som finns runt huvudbyggnaden på försöksgården Agro Park i Öjebyn. Medel
från Region Norrbotten har också medfinansierat projektet.
Gården där Öjebyn Agro Park är belägen har en lång historia. Den hette tidigare Nygården och
är Patron Hedqvists (1830-1922) hemgård. Genomförandet av detta projekt har möjliggjort att
Patron Hedqvists gamla trädgård, samt att delar av försöksträdgården med dess unika naturoch kulturvärden har kunnat återskapats och kommer att bevaras. Detta gör i sin tur att
området utvecklas mot ett intressant besöksmål.
Arbeten som har genomförts innefattar nedtagning av träd, gallring, röjning, beskärning,
omplantering, tilljämning av ytor, skyltning etc. Sittplatser för vila och rekreation har också
ordnats. Vi hoppas att detta ska underlätta tillgängligheten för platsen och locka fler besökare,
samt att parken ska kunna användas i flera andra syften vid olika samlingar, kurstillfällen och
andra tillställningar.
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1

Inledning

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten driver en försöksgård i Öjebyn, Norrbotten,
numera kallad Öjebyn Agro Park. Det är Sveriges nordligaste station där forskning och försök
inom både jordbruk och trädgård bedrivs. Försöksstationen anlades redan på 1940-talet, och
drevs då i Sveriges Lantbruksuniversitets (SLUs) regi (eller tidigare Kungliga
Lantbrukshögskolan), men själva gården har dock en mycket längre historia med anor ända från
1600-talet.
Carl Anton Hedqvist (1830-1922), mer känd som brukspatronen ”Patron Hedqvist”, var en
svensk industriman som på sin tid var en betydande person inom näringslivet i Norrbotten. Han
skulle komma att bli en av de stora industrimännen i Pitebygden, då han byggde upp flera
sågverk, ångkvarnar, järnbruk (tex Rosfors bruk), stora jordbruk och mejerier mm.
Patron Hedqvist föddes på ”Nygården”, på Heden i Öjebyn utanför Piteå, vilket är den gård där
Öjebyn Agro Park är belägen. Patron var mycket intresserad av jordbruk och odling och drev ett
s.k. mönsterjordbruk på hemgården. Efter patrons Hedqvist död drevs den ett tag av hans
söner, men såldes 1938 till Egnahemsnämnden, och gick under 1940-talet över till SLU som då
startade jordbruks- och trädgårdsförsök.
Därefter har det under åren lagts ut försök i Öjebyn för att undersöka olika parametrar hos både
jordbruksgrödor och frilandsväxter. Då många av dessa trädgårdsförsök har fått stå kvar har
delar av trädgården vuxit upp mer än önskvärt. Hushållningssällskapet NorrbottenVästerbotten har nu av Länsstyrelsen i Norrbottens län beviljats ett projektstöd inom
landsbygdsprogrammet för att återskapa och bevara delar av Patron Hedqvists trädgård samt
försöksträdgården vid Öjebyn Agro Park.
Det övergripande målet med detta projekt har varit att återskapa och bevara den fantastiska
natur- och kulturmiljön som finns på området, med alla de olika sorter och unika växter som
finns i trädgården. Det finns ett stort värde att denna miljö får bevaras även för kommande
generationer. Speciellt viktigt är det att bevara de sorter som inte längre finns kvar ute i
handeln. En ytterligare effekt av detta projekt är att det är ett steg i riktning mot att denna plats
ska kunna bli ett lokalt besöksmål i form av ett grönt strövområde, som kan nyttjas i olika
sammanhang.

1.1

Historisk återblick på trädgårdsförsöken

Sedan 1946 har det lagts ut försök i Öjebyn för att undersöka härdighet och odlingsvärde hos
olika frilandsväxter. Det har dels rört sig om rikstäckande försök, oftast sortförsök av allt från
ettåriga utplanteringsväxter till frilandsgrönsaker, bärbuskar, perenner, buskar och träd dels om
egna undersökningar. De rikstäckande försöken var utlagda från Statens Trädgårdsförsök på
Alnarp, som hade försöksstationer och försöksvärdar på många platser runt om i landet där alla
nya sorter av trädgårdsväxter testades innan de kom ut i handeln. Under den första sommaren
anlades försök med äppleträd, röda och svarta vinbär och grönsaker. Sommaren 1947
planterades bland annat försök med höga häckväxter som bestod av olika vedartade
prydnadsträd. Då en del av dessa häckar fortfarande står kvar, har de växt upp till stora träd. Ett
stort antal av de sorter av hallon, vinbär, perenner, träd och buskar som i dessa försök visade sig
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speciellt väl anpassade till klimatet och utvecklades väl, har bevarats i sortiment (genbank) på
stationen.
I och med att den legendariske försöksledaren Gunny Larsson började på stationen 1947 började
man också mer och mer att bedriva egen forskning och 1953 startades arbetet med att ta fram
ett nytt, lättodlat och unikt norrbottensbär. En korsning mellan vårt inhemska åkerbär och
alaskaåkerbäret gjordes, och därmed var Allåkerbäret framtaget. Växtförädlaren Gunny Larsson
började också arbeta med svartavinbär och utvecklade sorter för norra Sverige. Då ska man
betänka att på den tiden saknades den med Norrbotten så förknippade vinbärsodlingen helt.
Det fanns inte sorter som var anpassade för yrkesodling i vårt klimatområde. Hon såg dock att
man ändå odlade vinbär i sina trädgårdar och att de växte vilt på många ställen i naturen. Därför
påbörjades ett arbete med insamling och försöksodling. Ur detta arbete kom den världskända
sorten Öjebyn fram, men också sorterna Sunderbyn, Jänkisjärvi (urspr. från Finland), Nikkala,
sorterna Stella I och II samt många andra. Dagens huvudsort Hildur korsades fram under
hennes tid på SLU Röbäcksdalen i Umeå 1973, dit hon blev förflyttad 1972, men Hildur släpptes
inte ut på marknaden förrän i början av 1990-talet.
Ett viktigt och omfattande arbete med plantskoleväxter genomfördes i Öjebyn i slutet av 1970och början av 80-talet tillsammans med Arboretum Norr i Umeå. Det var ”Projekt
återintroduktion”, som startades för att söka igen och försöka samla in och bevara det gamla
norrländska växtmaterialet som i snabb takt höll på att försvinna. Man samlade in växter från
järnvägsparkerna som numera är jämnade med marken, från seminarieträdgårdar, gamla torp,
från kommunernas äldsta planteringar samt från privata trädgårdar. Detta arbete bedrevs som
intensivast under åren 1980–1982 av landskapsarkitekt Inger Krekula och försöksledare CarlGustav Thögersen och resulterade i ett par hundra insamlade och registrerade kloner, arter och
sorter av träd och buskar. Arbetet har dock egentligen aldrig avslutats och vi får fortfarande tips
om gamla växter som vi i mån av tid tar hand om och införlivar i genbanken. Växterna från
Projekt återintroduktion finns i dag på Öjebyn Agro Park och i Arboretum Norr.
Tillsammans med de gamla sortimenten i från mitten av 40-talet och framåt finns idag i Öjebyn
ca 700 sorter, arter och kloner av perenner, träd, buskar, hallon, vinbär och äpple planterade i
forskningsstationens sortiment. Numera en ovärderlig källa till förökningsmaterial, eftersom
många av dessa sorter som prövades i de riksomfattande försöken aldrig kom in i det svenska
handelssortimentet och mycket av det gamla insamlade växterna härstammade från både
Finland och Ryssland. Många av de gamla sorterna anses heller inte längre odlingsvärda av de
stora skånska, danska, tyska och holländska plantskolorna, som levererar allt växtmaterial till
våra nordsvenska handelsträdgårdar idag. I Sveriges fyra nordligaste län finns i dag nästan inga
producerande plantskolor och därför mycket begränsad produktion av klimatanpassade
plantskoleväxter. Sju av de bästa sorterna av prydnadsbuskar- och träd från Projekt
återintroduktion finns idag inom Elit-plantsystemet (E-plantor) framtaget av
plantskolenäringen för att säkerställa ett härdigt och bra växtmaterial för svenska förhållanden.
Stationen arbetar aktivt i Elitplantstationens plantskolegrupp och provodlar regelmässigt nya
sorter i systemet. Just nu pågår ett nationellt projekt ’Kvalitetssäkring av frukt och bär’, för att
kunna dokumentera växtsätt, härdighet, odlingsvärde mm på nyare sorter av fruktträd och
bärbuskar.
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På stationen finns också helt unika växter från de fröinsamlingsresor till bl. a N. Ö. Kina, ryska
Fjärran Östern (Primorskijområdet norr om Vladivostok) samt till Kamtjatka som personal från
stationen deltagit i under 1990-talet tillsammans med Arboretum Norr, Botaniska trädgården i
St. Petersburg och Vladivostoks Botaniska Institut. Det finns även 70 mandatsorter på Öjebyn
Agro Park (inhemska sorter av kulturväxter som Sverige åtagit sig att bevara till eftervärlden
enligt Riokonventionen om Biologisk mångfald av frukt och bär), varav de flesta av de listade
svarta vinbärssorterna kommer från insamlingar gjorda av stationen under 50, 60 och 70-talet i
Norrbotten.

2

Genomfört arbete

Restaureringen av trädgården har bestått i allt från nedtagning av träd, gallring och röjning, till
beskärning, omplantering, tilljämning av ytor och skyltning. Även sittplatser för vila och
rekreation har uppförts. Vi hoppas att allt detta ska underlätta tillgängligheten för platsen.
Arbetet är utfört under tre säsonger. Ursprungligen skulle projektet genomföras 2017-2018. En
åtgärds- och skötselplan med förslag på ritningar över trädgården togs fram under 2018 och gav
därmed nya idéer. För att det inte skulle stanna på ett idéstadium, söktes och beviljades
förlängning av projektet för att även kunna genomföra dessa planer. Därmed har projektets
genomförande pågått under säsongerna 2017, 2018 och 2019. Trädgården är sedan tidigare
indelad i olika ”Fält” som finns beskrivna i bifogad karta (Bilaga 1). Nedan följer en beskrivning
på de områden och växtslag som varit berörda, och på det arbete som är gjort på respektive fält.

2.1

Restaurering av parken kring ”Gula huset”

För att återskapa och bevara miljön i parken runt själva huvudbyggnaden (”Gula huset”), som i
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var Patron Hedkvist bostad, var det först tvunget
att ta ned träd i parken som ansågs vara en säkerhetsrisk, t.ex. gamla, murkna och alltför
lutande. För det arbetet anlitades Pitholms Lyft & Traktor (PLT). Arbetet gjordes under hösten
och vintern -17/-18.
Därefter gjordes en åtgärds- och skötselplan av vik. landskapsingenjör Jenny Andersson på
parkförvaltningen i Piteå kommun. Där togs en ritning och skötselplan fram, för hur vi skulle
kunna restaurera parken och återskapa en inbjudande miljö som tidigare funnits, med
planteringar, gångar, sittplatser mm, delvis med inspiration utifrån gamla bilder (se Bilaga 2).
Under sommaren 2019 har arbete utförts med att genomföra detta. En del vegetation har
beskurits eller röjts bort, gångar med plattsättningar har anlagts och gräsmattan har jämnats ut.
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Bild 1. Förberedelser för plattsättning i trädgården utanför huvudbyggnaden.

En utjämnad av marken underlättar tillgängligheten, men kommer också att underlätta
kommande skötsel som gräsklippning mm. Platser med bänkar samt en grillplats har också satts
ut. Befintliga rabatter med buskar och träd har gallrats ur, en del har flyttats och nya rabatter
med buskar och blommor har anlagts främst vid huvudbyggnadens sydvästra sida. Där har
också en ny entré återskapats som påminner om Patron Hedkvists altan med en rundel av gräs
framför bron. Slutligen har några skyltar tagits fram för att berätta mer om historien på platsen
och vilka växtslag som finns.

a)
b)
c)
Bild 2. Trampstenar som leder besökaren in till picknickytor samt runt i parken (a). I mitten av rundeln
framförhuvudbyggnaden planteras en Prunus sargentii, bergskörsbär. Den får ett flor av skira, rosa blommor på våren
(b) och en vacker höstskrud (c).
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2.2

Restaurering av granhäck

Granhäcken som inramar hela trädgårdsområdet är satt redan på 50-talet, med syftet att skapa
mer lä inne på området. Totalt sett är den ca 600 meter lång. Från början var det en klippt häck,
men har sedan låtits växa. Efter alla dessa år har den därmed blivit väldigt hög. Under hösten
och vintern -17/-18 har häcken därför kapats ner med en tredjedel av höjden. Detta arbete
gjordes av Pitholms Lyft & Traktor. Resultatet blev mycket bra och medförde att mer solljus
kunde komma in på området. Risken för avbrutna och nerfallna toppar minskades också, och
både häcken och hela området fick ett mer gediget intryck.

Bild 3. Kapning av den gamla granhäcken.

2.3

Restaurering av träd- och busksortiment på
Fält B

På fält B (se karta i Bilaga 1) finns buskar och träd som kommer från svenska plantskolor,
genom donationer eller egna insamlingar. Det är planterat mellan 1958 fram till 1990, och
består av många gamla unika sorter av bl.a. syrener, ölandstok och andra prydnadsbuskar.
Med åren har även detta område växt igen mer än vad som är önskvärt, och under hösten 2018
genomfördes en röjning/gallring i detta sortiment för att göra området mer tillgängligt och
lättskött. Röjning och gallring genomfördes av Hushållningssällskapets egen personal, men till
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borttransport av ris och stammar anlitades även här Pitholms Lyft & Traktor. Under sommaren
2019 har arbetet fortsatt med att plocka ris och göra området mer lättskött. Meningen är att
området t.ex. ska kunna användas till strövområde, rekreation, utbildning mm.
Små skyltar med varje buske eller träds latinska och svenska namn har tagits fram och placerats
ut vid respektive buske/träd. Skyltarna har beställts från skyltfirman Next day, Piteå, med
specialbeställda pinnar från Listspecialisten i Arnemark. Sittbänkar kommer att placeras ut
även på detta område.

Bild 4. Röjning av förvuxna buskar och träd inne i försöksträdgården.

2.4

Röjning av Fält A och G

Växtmaterialet som finns på fält A och G (se Bilaga 1) planterades i slutet av 80- och början av
90-talet. Det består av insamlat växtmaterial från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och
Jämtland. Insamlingen gjordes för att bevara äldre, värdefullt och härdigt material som inte
fanns ute i handeln. Det har med tiden vuxit över sina bredder, och har varit svårt att sköta om.
Det mesta av växtmaterialet finns även omplanterat i ett annat moderplantfält på Fält G, så
merparten av växtligheten på fältet har inte längre något större syfte.
Under sensommaren och hösten 2017 gjordes en inventering, där värdefullt växtmaterial som vi
ändå vill ha kvar på dessa två fält märktes upp. Förutom det värdefulla materialet, ville vi även
spara några större träd för inramning och en lummigare känsla på den yta som skulle bli kvar.
Därefter genomfördes en större röjning och gallring av buskar, träd och annan växtlighet genom
att anlita Lundgrens Skogsvård AB. Ris och stammar kördes bort med häst och timmervagn för
att skona vägar och miljön inne i trädgården. Dessa områden och frilagda ytor ska i
förlängningen kunna nyttjas dels till strövområden, men också till nya sortiment eller försök.
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Bild 5. I hopsamling och bortförsel av ris med hjälp av Lundgrens Skogsvård AB och deras hästar.

2.5

Restaurering av olika sortiment

Inom trädgården finns även ett antal andra sortiment med olika växtslag spridda på olika
områden. Här finns allt från rosor och perenner till olika typer av bär. Bland rossortimentet
finns t ex ett fyrtiotal härdiga parkrosor, varav en del kommer från sortförsök planterade 1954
och 1968. Andra kommer från insamlingar som är gjorda på 80-talet. Bland perennerna finns ca
150 olika sorter, varav ett tjugotal pioner. En del härstammar från ett sortförsök ända från 1968,
men det finns också perenner som är insamlade i Kina under 90-talet av Elisabeth Öberg,
dåvarande trädgårdsansvarig.
Ett mindre sortiment av krydd- och läkeväxter finns också, där även sparris finns med. Även
detta sortiment härstammar från sortförsök från 1968.
Bland bären finns tex ett sortiment med 40 olika sorters hallon. Många av dessa sorter kommer
från ett sortförsök som planterades 1966, men där finns också en del korsningar gjorda av
Gunny Larsson (se avsnitt ”Historisk återblick på trädgårdsförsöken”). Det finns även
moderplantor av allåkerbär från 11 olika kloner som finns kvar från Gunny Larssons korsningar.
Fem av dessa finns ute i handeln. Här finns även ett 40-tal sorter av svarta vinbär, där många är
insamlade under både 50-, 60- och 70-talen.
I alla dessa sortiment och växtslag har också restaureringsbehov uppstått på olika sätt. Tidigare
skyltning finns inte heller kvar. Nu har flera åtgärder kunnat göras. Under sommaren 2019
grävdes sortimentet med perenner och pioner upp för att dels ogräs-rensas samt föryngras
genom delning. Därefter flyttades plantorna till 3 nya rabatter i trädgården, för att bli mer
synliga för besökande. Skyltar med latinskt och svenskt namn har placerats ut vi respektive växt.
Arbetet utfördes av Annicas handelsträdgård.
Vad gäller rossortimentet, har det under hösten 2019 gallrats ur och rensats upp. Skyltar med
sortnamn har placerats ut vi varje sort på högre stolpar för att synas bättre. Planen var att även
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här använda sig av inhyrd personal, med då vi inte lyckades lösa det så har det planerade arbetet
ändå utförts, men av Hushållningssällskapets personal.
Arbetet med allåkerbärs-sortimentet har påbörjats, men ej färdigställts på grund av tidig tjäle
2019. Små skyltar med sortnamn finns däremot klara att placeras ut till våren 2020. Detsamma
gäller hallon och svartavinbär. Där har en viss restaurering påbörjats, men av olika anledningar
inte kunnat slutföras helt och hållet. Slutjobbet kommer vi därför att fortsätta med även efter
projektets slut. Bänkar har köpts in och kommer att placeras ut på lämpliga ställen bland dessa
sortiment för vila och rekreation. Det blir spännande att se hur de omplanterade växterna och
kommer att växa till sig under kommande säsong, det är inte förrän då vi kan se det slutgiltiga
resultatet.

3

Slutsatser

Sammanfattningsvis kan sägas att både Patron Hedqvists gamla trädgård, samt delar av
försöksträdgården har fått ett stort lyft. Många tråkiga och igenvuxna partier har röjts upp och
fått nytt liv. Vi är glada att ha fått möjligheten att rusta upp och förbättra dessa värdefulla ytor.
Detta har möjliggjorts tack vare medel från landsbygdsprogrammet som Hushållningssällskapet
Norrbotten-Västerbotten har beviljats av Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Det har varit ett stort arbete som delvis ändå bara är en start på vad som fortsättningsvis
behöver utvecklas och förnyas. Det är ett ständigt arbete när det handlar om växande material,
och vi kan konstatera att det är svårt att känna att det blir riktigt ”färdigt”. Buskar och träd,
plantor, blommor inklusive ogräs växer och fortsätter växa hela tiden, och det som har varit
tydligt i detta arbete är att det är mycket tidskrävande att hålla efter växtligheten. Tacksamt är
dock att mycket av de stora grovjobben är gjorda, och att det nu gäller att slutföra de delar som
behövs för att skapa den fantastiska besöksplats som vi nu har tagit oss ett steg närmare.
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