ÖJEBYN AGRO PARK
Öjebyn Agro Park är en försöksgård, belägen utanför Piteå i Norrbottens län. Anläggningen ägs och
drivs av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Här bedrivs verksamhet som omfattar huvudsakligen försök- och demonstrationsodlingar av jordbruks– och trädgårdsgrödor, rådgivning och utvecklingsprojekt inom de gröna näringarna.
Öjebyn Agro Park, som i folkmun ofta kallas för Försöksgården har en lång historik och har en mycket
betydelsefull roll för utvecklingen av den norrländska trädgårds- och jordbruksnäringen.
Forskning och försöksverksamheten inom trädgård har bedrivits på anläggningen sedan 1946, och har
bidragit till att skapa möjligheter för länets odlare att verka i vårt kalla klimat och de nordliga odlingsförutsättningarna. Genom den forskning och de försök som bedrivits genom åren har kunskaper och
erfarenheter som erhållits verkat för en mer konkurrenskraftig norrländsk trädgårdsodling. Genom förädling, sortprovning och metodutveckling av odlingssystem har odlingssäkerheten kunnat ökas.

Äppelodling med 60-tals sorter, planterade 1996—2006.

Med stort engagemang och ihärdigt arbete, som kan vara utmanande, att förvalta och utveckla anläggningen är vår roll betydelsefull för utvecklingen av den gröna näringen. Verksamhet inom forskning och försök bedrivs i mindre skala men skulle kunna utökas i samverkan med olika forskningsinstitut. Vi har goda förutsättningar med de resurser som finns på anläggningen i form av marktillgång och
grundläggande faciliteter. Våra resurser för att bedriva utvecklingsprojekt och försöksverksamhet är
beroende av extern finansiering, som i sin tur till stor del är beroende av de politiska prioriteringarna
som görs nationellt och på EU-nivå. Vi ser en potential och stora utvecklingsmöjligheter för Öjebyn
Agro Park, genom samverkan med andra aktörer i branschen. Ambitionen finns att genom utveckling
av nya verksamheter nå ut till fler målgrupper och stärka allmänhetens kännedom om vår anläggning
och vårt arbete.
Med osäkerheten kring klimatförändringens inverkan på framtidens odlingsförutsättningar är verksamheten som bedrivs på Öjebyn Agro Park inte enbart av intresse för lantbruksföretagarna i norra
Sverige. Genom sortprovningar, demonstrationsodlingar och försöksverksamhet inom jordbruk och
trädgård, kan resultat och erfarenheter som erhålls vara av stort värde för många i branschen.

Ätbara blommor— gurkört

Vy över demonstrationsodling med grönsaker år 2019

Trädgården med det rika och unika växtsortimentet är en uppskattad miljö för många trädgårdsintresserade. Den grönskande och rogivande trädgårdsmiljön inbjuder till sinnliga upplevelser, och våra odlingar är en ovärderlig källa för kunskap och inspiration. Vi känner ett stort ansvar att bevara det arv
som tidigare generationers visionärer har efterlämnat. Vi vill att fler målgrupper ska upptäcka den
gröna värld som på så många sätt berikar både kropp och själ. De hälsofrämjande effekter av att vistas i
den gröna miljön och det praktiska trädgårdsarbetet är bevisligen positiva.
Att sköta och underhålla en trädgård som har funnits i mer än sju decennier kräver stora resurser. För
att trädgården fortsättningsvis ska vara ett attraktivt besöksmål, måste vi våga tänka nytt och skapa förutsättningar för en långsiktig och ekonomiskt hållbar utveckling. Det är ett uppdrag och ett ansvar som
fler borde dela, för verksamheten bidrar till större samhällsnytta och är en angelägenhet som berör
många.

Aktuella trädgårdsprojekt på Öjebyn Agro Park:


Vi är delaktiga i det nationella projektet ”Framtidens frukt och bärsorter i Sverige” med provodling och utvärdering av nya frukt och bärsorter.



Vi driver projektet ” Arctic Greens—etableringen av ett utvecklingscentrum för trädgårdsnäringen” i samverkan med Gröna näringar, Piteå kommun.



Vi utför sortprovning av jordgubbar med syfte att hitta nya odlingsvärda sorter för det norrländska klimatet.



Vi genomför demonstrationsodling av gröngödsling inom Greppa Näringar, för visning av förfruktsvärdet i grönsaksodling.

Grönkålsodling i projektet Arctic Greens.

´Höstdessert´ - äppelsort även för norrländskt klimat

Skörd i sortprovningen med 11 sorter jordgubbar.

Åkerböna och vårvete i demoodling med gröngödslingsgrödor

Inspiration
Vår försöksgård och visningsträdgården ska inspirera och
väcka intresse för det gröna och
det jordnära och vara ett attraktivt besöksmål för alla.

Rekreation

Vi vill skapa en lugn och harmonisk plats för unga och gamla
att vistas i, en grön oas för avkoppling och som berikar både
kropp och själ.

Kunskapsförmedling

Vi vill dela med oss av vår kunskap och erfarenheter för alla
oavsett ålder, och genom kurser, rådgivning och fältvisningar, verka för fler företagare och
bättre lönsamhet i näringen.

Livsmedelsproduktion

Vi vill bidra till ökad kunskap
om och förståelse för livsmedelsproduktionens betydelse,
de mervärden som de genererar och vikten av att öka vår
självförsörjning
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