er denne store Forbedring i Jordbruget nu almindelig overalt i Slettebygdeme, men i
Fjelddalene og Fjorddistrikteme, hvor Agerarealet, som h0rer til enhver Eiendom, er
lidet, der h0rer det endnu til Sjeldenhedeme at se Agrene gjenlagte med kunstigt
Grres" (Landmark 1869). Höutbytet från naturliga ängar motsvarade 1,8 ton/ha mot
det tredubbla från "kunstige Enge ved kraftigt drevne Jordbrug". Sådana jämförelser
användes av den tidens jordbruksrådgivning för att övertyga ovissa odlare (Boyesen,
1868).
År 1865 uppgavs arealen för anlagd vall till 310.000 ha, medan den naturliga ängen
med sina 370.000 inte längre var så dominerande som förut. En del områden inom
Akershus fylke hade dubbelt så stor areal av vall på åker som av naturlig äng. År 1875
beräknades den årliga vallinsådden i landet omfatta 163.000 mål eller nära 16.000 ha
(Anonym, 1869 d; Thams, 1872; Hasund, 1932; Bj0mstad, 1984).

- Aven i Norge var den naturliga ängen den ursprungliga källan för höfångst och

bete för husdjuren. Hö från landets sätrar ochfjällbygder hade dock högfoderkvali
tet och god smältbarhet (Skaare, 1964). "Kunsteng" på åker kom tidigt att provas på
bättre Jordar på större gårdar och blev ganska vanlig från mitten av förra århund
radet. Timotej och rödklöver kom att dominera artvalet. Tidigast började inhemskt
frö att odlas av det förstnämnda och senare även av det sistnämnda växtslaget. En
skilda föregångsmän, Selskapetfor Norges Ve!, lanthushållningssällskapen och lant
bruksskolorna spelade stor roll för utveckli nge n.
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Bro mellan år 1870 och framtiden
Det har nu gått 125 år sedan år 1870 och det har skett stora förändringar i
Jordbrukets både inriktning och omfattning sedan dess. Det kan därför vara på sin
plats att i korthet söka spåra hur mycket som lever kvar av den tidens växtmaterial
samt om och hur det kommit att användas.

10.1 Lokalsorter
Genom den stora omställningen av jordbruket under 1800-talet ökade efterfrågan trots alla ansträngningar - mer än tillgången på det inhemska fröet. Därför dominerade
importen under hela den här aktuella perioden och även ett stycke in på nuvarande se
kei då den som mest uppgick till drygt 2.800 ton per år (Kåhre, 1961). År 1910 upp
skattade Witte (1910 a) det totala vallfröbehovet till ungefär 10.000 ton, varav om
kring 2/3 producerades inom landet och resten importerades, främst rödklöver-, alsi
keklöver- och timotejfrö. Rödklöverfrö kom då mest från Tyskland och Österrike,
men även från södra Ryssland, Frankrike, England och Nordamerika. Alsikeklöverfrö
infördes mest från Kanada, USA och Mellaneuropa samt timotejfrö från Ryssland,
Tyskland och Nordamerika. Först under första världskrigets avspärrning kom en
vändpunkt, då Sverige måste klara sin fröförsörjning mera på egen hand. Växtföräd
ling av foderväxter, specialiserad fröodling, fröhandel och frökontroll kom att sam
verka till en önskvärd förändring.
På de gårdar, där samma timotej, alsikeklöver eller rödklöver odlats till frö en följd av
år, uppstod med tiden genom naturligt urval ett antal ortsanpassade populationer, lo
kalstammar eller - som de numera benämns - lokalsorter. Variationen mellan olika lo
kalsorter av timotej var i jämförelse med rödklöver relativt begränsad, kanske bero
ende på att timotej redan i vilt tillstånd haft ett genspektrum med vid anpassningsför
måga. På 1950-talet nämndes fortfarande 12 lokalsorter av timotej som värdefulla,
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varav en från vardera Värmland, Närke, Uppland och Östergötland, två från Väster
botten samt tre från vardera Ångermanland och Norrbotten.
Det fanns då ganska få lokalsorter av alsikeklöver och i huvudsak två typer, en i Syd
och Mellansverige samt en i Norrland. Bland de mest kända var sex från Östergötland,
en från Uppland, två från Ångermanland och en från Västerbotten (Åkerberg et al.,
1950; Osvald, 1959).
Kanske hade dessa lokalsorter av timotej och alsikeklöver hunnit försvinna, innan
Nordiska Genbanken kom till stånd år 1979, eftersom de saknas i dess frösamlingar?
Däremot är en annan lokalsort av timotej bevarad, nämligen en från Hedenäset invid
Torne älv. I övrigt har Genbanken sökt komplettera med ännu befintligt material ge
nom fröinsamling från 65 lokala populationer av timotej och 24 av alsikeklöver, i båda
fallen främst från övre Norrland (Kolshus & Hagen, 1993). I Genbanken finns nu även
två lokalsorter av timotej från Norge och 11 från Finland (varav två endast under
nummerbeteckning).
Utgångsmaterialet för den svenska växtförädlingen av timotej och andra gräs var
främst "en stor mängd i ett eller annat afseende anmärkningsvärda individer", som in
samlades från "dikes- och vägkanter, på ängar, betesmarker och artificiella vallar" i
olika delar av landet. Enbart vid Sveriges Utsädesförenings Luleå-filial insamlades
under de första åren "ungefär 1.400 gräsformer av 14 olika arter", främst timotej,
ängskavle, ängssvingel och hundäxing. Vid Weibullsholms växtförädlingsanstalt i
Landskrona erhölls det bästa förädlingsmaterialet av timotej ur material från skilda
håll i Sverige och Finland. Ett stort antal morfologiska och fysiologiska egenskaper
noterades som grund för de urval, som sedan gjordes (Witte, 1912; 1915 a; Cajanus,
1914; Ulander, 1914). Även i modem tid har liknande material samlats in som bas, in
te minst för förädling av gräs till grönytor dvs fotbollsplaner, golfbanor, vägrenar
m.m. (t.ex. Blixt personligt meddelande, 1995). - Redan från början var det viktigt att
noga kartlägga, bevara och använda unika genförekomster!
Trots rödklöverns naturliga variationsvidd måste all import och handeln med inländskt
frö mellan olika bygder ha satt sina spår i "den röda wäplingen". Det importerade
fröet kom nog i regel - som det svenska - från lokalsorter. Sannolikt förekom även
blandningar av frö med olika ursprung och av olika typ. Förmodligen var detta inte
bara negativt, utan kanske ökade det möjligheterna till anpassning på nya lokaler. Ef
tersom rödklöver är korsbefruktande, måste också en del spontana korsningar ha ägt
rum mellan importerat och inhemskt, vildväxande material. Till detta kommer, att
arten reagerar kraftigt på olika dagslängd (Osvald, 1959; Umrerus & Åkerberg, 1959;
Umrerus, 1963).
Resultatet blev en rad lokalsorter, och när växtförädlingen startade i Sverige var det
naturligt att ta itu med dessa och motsvarande från bl.a. Danmark, Finland, Norge,
Ryssland och Östenike för att få fram lämpliga utgångsmaterial (Witte, 1910 b; Caja
nus, 1914). Fram till 1940-talet fanns de flesta lokalsorterna av rödklöver inom om
rådet Värmland - Uppland - Östergötland - Västergötland samt i kustområdet från
Gästrikland i söder till Västerbotten i norr. Då summerades också resultaten av dittills
utförda försök rörande de viktigaste lokalsorternas odlingsvärde (Åkerberg & Julen,
1946).
Nordiska Genbankens frösamling av gamla lokalsorter av rödklöver upptar nu 54
svenska, 15 norska och åtta namngivna samt 10 nummerbetecknade finska prov. Till
detta kommer under senare år insamlat frö av lokala populationer: 49 svenska, 90
norska, 75 finska och ett danskt prov.
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I övrigt kan nämnas, att den svenska vallväxtförädlingen under de första åren förutom
med de 11 stora" växtslagen arbetade med arter som humlelusem, getväppling, käring
tand, knylhavre och ängskavle. Här kan man se en förlängning av äldre tiders intres
sen. Nordiska Genbanken har nu bland många andra prov av olika foderväxter bl a. ett
av en lokalsort av humlelusem från Gotland, 74 prov av lokala ängskavlepopulationer
från Norge, 20 från Sverige - de flesta från Norrbotten - och nio från Finland, nio så
dana prov av tuvtåtel från Norrbotten, två från vardera Finland och Island samt ett
från Norge och två av vårbrodd från Lappland och Jämtland.
Dessa kollektioner och motsvarande i andra europeiska genbanker kan med dagens
analysmetoder erbjuda intressanta möjligheter till jämförelser med nutida, förädlade
sorter. Schulze et al. (J 994) har nyligen gett exempel på detta genom att studera
elektroforesmönstret hos hordeiner i en österrikisk-ungersk lantsort från 1877 och
moderna sorter av korn. Om genjlödet dvs frekvensen av ursprungliga resp. införda
komponenter kunde kartläggas i mer eller mindre besläktade sortmaterial av t. ex.
rödklöver, skulle kanske sortsystematiken och insikterna om artevolutionen få en yt
terligare dimension, i bästa fall med möjligheter att ytterligare förbättra dagens för
ädlade sorter.

1 0. 2 Skyddade bestånd
Jämfört med det stora antal växter i de naturliga bestånd, som traditionellt nyttjats
till hö och bete, har relativtfåfoderväxter tagits upp till förädling i Sverige. Detta
har säkert skett på goda grunder, men när nu så storaförändringar skett - och fort
farande sker - i vårt odlingslandskap, är det angeläget att bevara det som.finns kvar
av de gamla slåtter- och betesmarkerna.
Statens naturvårdsverk tog itu med denna uppgift och startade hösten 1 985 projektet
"Ängs- och hagmark" , där ett av syftena var att i hela landet stödja "de för naturvår
den och kulturminnesvården mest värdefulla områdena med naturliga slåtter- och be
tesmarker" . Inom ramen för "Naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet (NOLA)" gjor
des länsvisa inventeringar under de följande åren (Naturvårdsverket, 1 987 ; Lundell,
1 994), vilka ledde till ett stort antal skyddade bestånd.
I augusti 1 994 omfattades följande arealer av NOLA-verksamhet :
Mark

Hektar

Procent

Naturlig slåttermark
Naturbetesmark
Kultiverad betesmark
Åker

1 . 287
39.257
4.670
3 . 269

2,7
8 1 ,0
9,6
6,7

De fyra länen med störst resp . minst areal av naturlig slåttermark resp. naturbetesmark
med högt - mycket högt - högsta skyddsvärde (klasserna I- III) var följande:
Naturlig slåttermark
Län med minst areal, hektar
Län med störst areal, hektar
Gotlands
Norrbottens
Östergötlands
Jönköpings

250
1 10
95
66

Hallands
Malmöhus
Upplands
Stockholms
1 00

12
8
5
0

