
Naturbetesmark 
Län med störst areal, hektar Län med minst areal, hektar 

Gotlands 
Kalmar 
Västmanlands 
Skaraborgs 

10.705 
2.599 
2.397 
2.203 

Gävleborgs 
Västerbottens 
Kopparbergs 
Västernorrlands 

194 
186 
170 
169 

Aven om mycket har förändrats efter I 870 - arealen av hö- och betesmarker har 
först stadigt ökat, men under senare decennier minskat igen -finns genom dessa 
samordnade insatser nu mycket att glädjas åt och även att bygga vidare på. 
Bevarande in situ är en kostnadskrävande insats över lång tid och därför är det 
angeläget att genom forskning ytterligare inventera, beskriva och utnyttja samt 
långsiktigt följa skyddade växtbestånd. Mer detaljerad kartläggning lämpar sig som 
uppgift för "eldsjälar" ute i bygderna och som examensarbeten vid universitet och 
gymnasier. 

Nordiska Genbanken har till uppgift att inom sitt ansvarsområde bevara den biolo
giska mångfalden till gagn för växtförädling och annan växtforskning. Den bör ha 
sin givna plats i detta sammanhang. Hushållningssällskapen, som genom tiderna 
lagt ned mycket arbete och stor omsorg på att förbättra den svenska 
foderväxtodlingen, står ju de enskilda bygderna nära. Deras insatser vore välkomna 
för att ta tillvara de lokala tillgångarna på detta område. För den fortsatta hävden 
krävs även medverkan av stat, kommuner, odlare och ideella föreningar. - En 
samordning av alla goda krafter skulle leda till en miljö- och kulturgärning av 
bestående värde. I förlängningen av "Pan Svecicus"finns kanske möjlighet att åter 
"uppliva" något växtslag lämpligt att odla i ett mindre resurskrävande jordbruk! 

11 Sammanfattande diskussion 

11.1 Många utvecklingsfaktorer 

De naturliga förutsättningarna är i och för sig avgörande för all slags växtodling. Un
der den här valda tidsperioden påverkade dessutom en mängd andra faktorer såsom 
sekellånga odlingstraditioner, varierande ekonomi både över tiden, mellan regioner 
och bland enskilda odlare, skiftesverk, kraftig folkökning och i samband därmed ägo
styckning, nyodling i form av uppbruten äng och utdikning av våtmarker, utländska 
ideal, i vissa bygder konkurrens om arbetskraften från andra näringsgrenar exempelvis 
de tilltagande trävaru- och järnindustrierna samt inte minst några svåra missväxtår. 
Landet genomgick flera krig fram till år 1814 och från mitten av 1800-talet satte e.mi
grationen sina djupa spår. Mot denna bakgrund är det inte att undra över att fram
stegstakten var ojämn mellan både landsdelar och årtionden. 

11.2 Fröet i systemperspektiv 

Den dåtida fröförsörjningen bör ses i ett vidare perspektiv. Ytterst gällde det för jord
bruket att klara landets livsmedelsbehov. Produktionen var starkt beroende av ener
gitillgången dvs den livsviktiga näringskedjan hö ➔ husdjur ➔ gödsel ➔ åker och 
äng. Då nyodlingen satte fart, frestades en del odlare att öka ut åkern alltför mycket 
på ängens bekostnad samtidigt som det bar dem emot att på åker anlägga "artificiella 
ängar". Utökade åkrar med enbart spannmålsodling utarmades, eftersom den krympta 
ängen inte kunde föda lika många djur som förut, vilket betydde mindre gödsel än ti-
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digare. Nödvändigheten att öka såväl livsmedelsförsörjnmgen som näringsbalansen i 
åkermarken ledde så smånmgom till bättre hävd av ängarna, anläggnmg av vallar på 
åker och en behövlig ökning av antalet kreatur. De goda odlingsexempel, som många 
godsägare, präster och militärer lämnade på sina gårdar och boställen, smittade av sig 
till allmogen, så att många småbrukare efterhand lärde sig de nya odlingssätten och 
införde dem på sina egna hemman. I några fall tog de över som fröodlare åt herrgår
darna. 

11.3 Först en forsknings- sedan en alltmer praktisk epok 

De lärda sällskapen på Linnes tid och senare på 1700-talet tog upp även jordbruks
frågor på sina program På foderväxtområdet hämtade de sin inspiration från både 
svenska studier av bl. a. begärliga betesväxter och iakttagelser av frodiga foderbestånd 
ute i Europa, inte minst Frankrike, England och Holland. Följden blev att en rad både 
inhemska och nya foderväxter under denna "forskningsepok" kom att odlas mer eller 
mindre på försök. Vetenskapsakademiens Handlingar, Journalerna från Patriotiska 
Sällskapet och sedermera Lantbruksakademiens Handlingar och Annaler samt utländ
ska motsvarigheter var viktiga källor för information och debatt. 

Det "praktiska skedet" inleddes på allvar, då Hushållnmgssällskapen kommit igång 
med sin verksamhet. Därmed växte lösrungar fram, som kunde tillämpas med hänsyn 
till råd och lägenhet, inte minst bland småbrukarna. Sällskapen ökade kunskapssprid
nmgen högst väsentligt, inte minst genom diskussioner vid lokala sammankomster och 
lantbruksmöten. Lantbruksskoloma kom också att få stor betydelse i den praktiska 
utbildnmgen. Särskilt Sällskapens Handlingar, protokoll och i några län Tidrungar 
återger mycket av denna utvecklingsprocess. 

Även om urvalet av källor till denna översikt i viss mån är personligt, säger deras för
delning en del om intresset över tiden för foder- och fröfrågor. Totalt för perioden 
1730-1869 har de 530 svenska referenserna följande fördelning: 

Period Antal Procent 

1730-1749 9 2 
1750-1769 8 2 
1770-1789 36 7 
1790-1809 26 5 
1810-1829 161 30 
1830-1849 107 20 
1850-1869 183 34 

Under 1770-talet ökade antalet "fröuppsatser" i Vetenskapsakademiens och Patrio
tiska Sällskapets publikationer, varav en del i anslutning till deras "prisfrågor". Det 
stora genombrottet kom 40-50 år senare, då Hushållnmgssällskapen tog upp foder
odlingen och fröförsörjnmgen på sina program De tidigaste rapporterna kom från 
Mellansverige och från 1850-talet många även från skogslänen. 

11. 4 Politiskt, ekonomiskt och tekniskt stöd 

Riksdagen beviljade efter kriget år 1809 medel till stöd för jordbruket. Härigenom 
kom Lantbruksakademien på riksnivå och Hushållnmgssällskapen ute i landet att få 

avgörande betydelse. Lantbruksakademien försåg Sällskapen med bl.a. försöksfröer 
för provnmg av dittills inte så vanliga växtarter och enkla maskinmodeller för lokal 
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tillverkning. Med facit i handen kan man nog säga, att denna fröprovning inte ledde till 
något större genomslag i praktiken, men att bygdetillverkningen av maskiner och red
skap säkert hämtade en del ideer från de utsända modellerna. Däremot blev tillkoms
ten av Akademiens Experimentalfält av stor betydelse för utvecklingen. 

Akademien blev ett riksomfattande forum för initiativ, diskussion och information 
samt var länge central myndighet för Sällskapen. Den fick med tiden ett omfattande 
arkiv av bl.a. lägesrapporter om jordbruket och angränsande näringar från enskilda län 
samt i vissa fall enskilda socknar. Akademiens Handlingar och Annaler samt bibliotek 
i öv1igt blev - och är - ovärderliga kunskapskällor. 

Hushållningssällskapen svarade för närkontakten med odlarna. Under lång tid bevil
jade de statliga odlingslån till hugade jordbrukare efter individuell prövning. Ett led i 
denna verksamhet var att uppmuntra till bättre foderodling och att förmedla frö. Sena
re tog näringslivet hand om fröhandeln, men det dröjde fram till mitten av 1800-talet, 
innan den började specialiseras. Detta skedde först i Närke, Östergötland och Skåne. 
Genom lokal produktion av främst timotej- samt i viss mån rödklöver- och alsikeklö
verfrö ökade efterhand tillgången på inhemsk vara. Rödklöverfrö, som tidigt började 
odlas i södra Svealand och norra Götaland, importerades dock i stora mängder långt 
fram i tiden, framför allt till de kustnära länen i Sydsverige. Erfarenheten av import
fröet var dock inte alltid positiv, ty dels var det svårt att få tag på tillräckligt härdigt 
och någorlunda anpassat mate1ial, dels hände det att importfrö även i öv1igt hade un
dermålig kvalitet. 

11. 5 Starthjälp 

Sällskapen i de flesta län tog till en av sina första uppgifter att främja en bättre foder
odli.ug och att efter beställning skaffa fram lämpligt frö. Inledningsvis var det också 
ganska vanligt, att ägare av större jordbruk bidrog med gåvor i form av frö eller peng
ar som likvid för att underlätta gratis fröutdelning, när odlare saknade rörelsekapital. 
Det mesta fröet köptes in, om möjligt från det egna länet, men främst av rödklöver i 
många fall från utlandet. 

De statliga lånen kom väl till pass vid försäljningen, som skedde mot betalning kontant 
eller mot revers på två-tre år. I regel gällde självkostnadspris, men i några län hade 
man i starten rabatterat priset med 1/4-1/3 samtidigt s om man maximerade mängden 
till t.ex. 10 skålpund (= 4 kg) per odlare. Den här rabatten ledde till att Sällskapet i 
Skaraborgs län på 1820-talet började likna Ebberöds bank och måste finna andra vä
gar för länets fröhandel. I Halland provades ett system med betalning in natura efter 
två-tre år, men det utföll inte så väl, eftersom ogräsinnehållet ofta blev för stort i det 
återlämnade fröet. Däremot tycks det ha fungerat bättre i Östergötland, som på detta 
sätt fick en spridd fröproduktiou och lokal tillgång till frö till småbrukare. I Dalarna 
sökte man uppmuntra odlarna till egen fröproduktion av timotej genom att vid upp
köp erbjuda ett litet högre pris än det gängse. I ett kustnära område som Göteborgs 
och Bohus län litade man redan från början enbart till redan befintliga köpmän. I öv-
1iga län kom den privata handehI efter längre eller ko1tare tid att ta över Hushållnings
sällskapens fröförmedling. 

Den avgörande utvecklingsprincipen var den decentraliserade organisationen för 
rådgivning, frödistri bution och betalningssystem. Goda, lokala föregångare betydde 
också mycket. Sammantaget ledde detta till en ökande lokalfröproduktion i första 
hand av lättskördadefröslag. Principen är intressant för länder, som nu söker lösa 
sina utsädesproblem. 
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1 1 . 6 Anpassade frös lag - en förutsättning för framsteg 

I det traditionella jordbruket praktiserades länge självsådda lindor i flera län. Nackde
len med denna metod var, att det tog ett par-tre år att få full höskörd efter den sista 
stråsädesgrödan. Många använde också höfrö från skull- och ladbottnar för att hjälpså 
på ängarna eller för insådd på  åkern. Detta frö gav en brokig blandning av växter, som 
dock var väl anpassade till odlingsmiljön. Nästa steg var att använda mera artrent frö, 
som man själv samlade in, särskilt odlade eller köpte. Metoderna löpte ofta jämsides 
och varierade i omfattning både inom och mellan länen . I ett enskilt län sträckte sig 
växlingen från det ena systemet till det andra ofta över flera decennier. 

Växtintroduktion och fröimport förekom långt före den svenska växtförädlingens till
komst. Ansatser till att prova nytt odlingsmaterial i olika miljöer för att klara ut om 
och i så fall var det passade, förekom tidigt på Löfsta utanför Uppsala och Paradis
lyckan i Lund, senare på Experimentalfältet i Stockholm samt efter Lantbruksakade
miens anvisningar på "experimentaljordar" och på  enskilda odlares spridda initiativ i 
rätt många län. Någon mera utbredd, organiserad provodling fanns inte och därfor var 
nog odlarna även av det skälet ganska försiktiga, när de köpte frö första gången. 

1 1 . 6. 1  Arter som slog igenom 

Timotej och alsikeklöver hörde till de inhemska foderväxter, som redan var väl an
passade i sina odlingsområden. Timotej togs efterhand i odling över så gott som hela 
landet, medan alsikeklöver mera blev ett komplement i vissa bygder. Gemensamt för 
dessa arter är tidig frömognad och deras frön kan lätt samlas in för hand. Därmed 
öppnades möjligheter även för småbrukaren att själv försörja sig med.frö. Säkert be
tydde det därvid mycket, att Hushålhlingssällskapen uppmuntrade till inköp av frö i 
första hand från det egna länet. Att sj älv försörja sig med timotejfrö blev med tiden 
ganska vanligt i nästan alla Sveriges län, medan alsikeklöverfrö fröodlades här och där 
främst i Mälar-Hjälmarebygden samt Östergötland. 

Även i Danmark, Finland och Norge k om man Wlder 1 820- 1 840-talen att skörda sitt 
eget timotejfrö, även om engelskt rajgräs var vanligare i Danmark och ängskavle var 
ett omtyckt gräs i Finland. För att skapa mer intresse för timotej och till uppmuntran 
fick flitiga odlare vid lantbruksmöten i Finland omkring år 1 870 några kilogram sådant 
frö som belöning. "A lla vägar bär till Rom "! 

Åtminstone till en början var alsikeklöver på flera håll i Värmland, Närke, Uppland, 
och Östergötland härdigare och mera uthållig i vallarna än det bestånd, som erhölls ef
ter import av rödklöverfrö. Kring mitten av 1 800-talet framstod det även allt klarare, 
att den inhemska rödklövern ofta var bättre än den importerade. Den utländska röd
klövern hade således varierande framgång, men kunde anpassa sig i varje fall till gynn

samma lägen och lämpade sig till användning främst i kortvariga vallar. Eftersom 
rödklöverfrö mognar litet senare än timotej och alsikeklöver samt i övrigt var - och 
fortfarande är - rätt känsligt för vädrets makter, krävdes det också litet mer av både 
odlingsmaterialet, miljön och frösamlaren/fröodlaren för att lyckas. Intresserade jord
brukare i Värmland, Uppland, Södermanland, Östergötland och Västergötland lärde 
sig dock snart, hur det skulle gå till. 

Den beskrivna, mer än 1 00-åriga rödklöverfröimport, som startade då " Spanskt 
Klöfwergräs", "Trefle" etc. började provas här på 1 700-talet, kom senare att omfatta 
allt mera frö från Holland och från 1 840-talet tidvis också från Tyskland, Belgien och 
Danmark samt av tidig typ från Pommem och Schlesien . Det utländska inflödet be-
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rörde röd.klöverns hela odlingsområde i landet, men betydde :mindre i Gävleborgs och 
Kopparbergs län och nonut. Den bristande härdighet, som ofta påtalades hos det ut
ländska materialet även längre söderut, var säkert den begränsande faktorn härvidlag. 
I detta s;:immanhang är den uppförökning av inhemsk, välanpassad röd.klöver, som fö
rekom i Västerbotten på 1 860-talet av speciellt intresse. 

Utbudet av importerat rödklöverfrö var således stort i Sverige, men även Finland och 
Norge erhöll samtida, tydliga inslag av främst holländsk rödklöver. Till en början kom 
en viss mindre import till dessa länder även från Sverige och Tyskland. Den rödklö
ver som från mitten av 1 700-talet odlades i Danmark, hade itt ursprung främst i 
Holland och Fehmam. Som exempel på goda grann.ars :inflytande kan nämnas, att 
rödklöverfrö från Lolland omkring år 1 840 hölls till salu i Skåne. Säkert hade det 
kommit till skånska odlares kännedom, att den lolländska röd.klövern på  sin hemö vi
sat sig bättre än den tidiga från Schlesien och Pommem ! 

1 1 . 6. 2  Numera mindre vanliga arter 

Krypven eller Fioringräs, har egenskapen att bilda ett lågväxande, heltäckande be
stånd och är fortfarande ett gott betesgräs samt eftertraktat för mera krävande grön
ytor t . ex. golfbanor och liknande. Dess växtsätt innebär dock att fröbildningen är 
svag, men med beståndet väl på plats bidrar den vegetativa förökningen till dess 
utbredning. Artens goda rykte i Danmark spred sig bl.a. till Skåne, Blekinge och 
Västergötland redan i början av föna seklet. Efter provodling av frö utsänt av 
Lantbmksa kademien kom den även att rekommenderas för odling i Kalmar län .  Den 
nämndes omkring år 1 820 även i skrifter från Jämtlands län, senare också från 
Västerbottens och N onbottens län . - De svenska förekomsterna av krypven, vars 
handels/rö numera nästan helt importeras, vore värda en egen kartläggning! 

Ängskavle eller Råggräs, som hivs på fuktiga jordar, beskrevs bl. a .  på 1 7  50-talet 
som en av foderväxtema på mader i Östergötland och rapporterades från totalt 1 3  län 
wider den här aktuella perioden, alltifrån de skånska upp till Västerbottens. Den var 
således en ganska vanlig foderväxt, så också i Finland. Ängskavle påminner ju om, 
men är betydligt tidigare i sin utveckling än timotej . Dock är det inte lika lätt att samla 
frö av detta gräs. Att den numera inte är så vanlig i odling beror nog främst på att 
dess ludna och borstförsedda frön var lättare att så för hand än med dagens såmaski
ner. Dessutom var dess snabba tillväxt en kanske större fördel då än nu, eftersom det 
då ofta var ett stort behov av foder till djuren tidigt på våren . l dagens vallar kommer 
ängskavle litet i otakt med andra växtarter. 

Fårsvingel användes på magrare jord.ar, vilket här framgår av inlägg från Östergöt
lands, Västmanlands, Västemonfands och Västerbottens län . 

Rörflen :ingick i fröblandningar i Stockholms, Hallands, Göteborgs och Bohus, Gävle
borgs och Västemonlands län. Numera är detta grässlag aktuellt som energigröda. 

Blålusern eller La Lucerne, var ett av de växtslag, som redan på 1 770-talet provades 
på skilda håll i Sverige. Den har ju en sen frömoguad och kunde - som nu - inte med 
säkerhet förökas inom landet . Dess bristande vinterhärdighet var också en starkt be
gränsande faktor. Odlingen fram till år 1 870 blev därmed i stort sett begränsad till 
Skåne, även om den provats t. ex. i Småland, på Gotland och i Norrbotten ( ! ) . 

Kärrgröe, hårdsvingel, koklöver och vitven :ingick bland de fröslag som försåldes i 
S·widsvall år 1 86 1 .  



1 1 . 6. 3  I dag "glömda " kulturväxter 

Knylbavre, Fromental eller Bafregräs, rapporterades under den här studerade pe
rioden från 1 4  län söder om en linje Värmland-Uppland och längs kusten upp till Väs
ternorrland. Detta gräs, som ingick i fröblandningar för sandiga och torra jordar, od
lades i viss omfattning ända fram till sekelskiftet 1 900. Den hade viss betydelse även i 
Danmark och Norge. Dess tid:ighet hade betydelse för fodertillgången tidigt på 
sommaren. 

Knylhavre är lätt att fröodla, även om dess frön har stor benägenhet att drösa. Hylan
ders utredning för 5 0 år sedan om fröimporternas inverkan på knylhavrens rasdiffe
rentiering borde följas upp för att se hur mycket, som i dag är kvar av den ursprung
liga typen. Numera finns ju helt andra möjligheter till genetisk analys än då. Något 
prov av den finns ännu inte i Nordiska Genbanken. 

Tuvtåtel var ett vanligt fodergräs och omnämndes redan i 1 700-talslitteraturen från 
flera områden och totalt under perioden i publikationer från nio län, från Hallands i 
söder till Västerbottens i norr. Arten hade stor betydelse även i Finland och har det 
fortfarande på Island. Kanske förtjänar den en egen inventering? 

Ludd tå tel, som Jörlin studerade omkring år 1 780, omvittnades sedan som ett av de 
växtslag som kunde binda flygsand i Skåne och angränsande bygder. Detta tillämpa
des även i Danmark. Frö därav insamlades vid bl. a . Ljungby Sätesgård (numera 
Trolle- Ljungby). Sedermera rekommenderades luddtåtel i hela 14 län från söder upp 
till Västernorrland, nu med tillägget att passa även på kärrjord. 

Rör- eller strandsvingel var lätt att samla/fröodla och det kom att ske här och var 
främst i de mellansvenska länen. 

Jättegröe eller Kassewia, prisades av Linne och hans lärjunge Osbeck som ett gott 
fodergräs på våtmark i Västergötland och Halland. Senare omtalades det även från 
bl. a .  Gotland, Skåne och Gävleborgs län. Det tycks som regel ha förökats vegetativt. 

Vårbrodd, som ju är ett tidigt och aromatiskt grässlag, rekommenderades som ett 
foderinslag i Värmland, Närke, Västmanland och Västerbotten. 

Esparsett, Saint-foin eller Heligt hö, kom att provas upprepade gånger under mer 
än 50  år efter Vetenskapsakademiens och Patriotiska Sällskapets ursprungliga försök. 
Den klarade oftast inte våra odlingsförhållanden, men hade i alla fall några lyckade 
resultat i Skåne och att döma av inköpsuppgifter från 1 850-talet även på Gotland. 

Gullusern eller Swenskt Höfrö, blev ju efter Linnes uppsats år 1742 en 1 1inneväxt11 

och under en lång följd av år provad av många med stora förväntningar. Emellertid 
begränsade dess sena frömognad - som Linne påpekat - kraftigt dess möjligheter till 
en mer allmän odling även i bygder, där den hade förutsättningar att trivas. Endast på 
Gotland kom den till viss användning från mitten av 1 800-talet . Till Experimentalfältet 
i Stockholm skaffades in frö av denna art till försöksodling från Ladakh i Kashmir. 
Denna gullusem hade ett mera upprätt växtsätt än den svenska. Man kan förmoda, att 
föreståndare Carlings tidigare verksamhet som docent i österländska språk vid Upp
sala universitet kan ha bidragit till valet av ursprung. Även om denna gullusem på för
söksfältet var mycket uthållig, blev inte heller den föremål för odling i praktiken. Nu 
för tiden förekommer hybrider mellan gul- resp .  blålusern. Det synes viktigt att 
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bevara såväl de ursprungliga förekomster, som kan finnas kvar, som de viktigaste 
hybridformerna. 

Kråkvicker, Kråkärter, Tranärter eller Musärter, rapporterades redan i "Pan sve
cicus" som begärlig för idisslare och hästar. Senare nämndes den i skrifter från Vänn
land, Östergötland, Blekinge och Västerbotten som en uthållig och härdig foderväxt 
med god kvalitet, men det tycktes vara svårt att få grobart frö av den. Fortfarande fö
rekommer den inte så sällan som vildväxande inslag i fleråriga vallar i övre Norrland. 

Gulvial och käringtand provades redan på 1790-talet som foderväxter i Värmland. 
Gulvial, Gubbtänder eller Gigalsärter nämndes som lämplig växt på torrare marker 
även i Stockholms, Östergötlands och Jönköpings län. Intresse för denna art fanns 
också i FinJand och Norge. Liksom hos kråkvicker var dess frögroning ibland proble
matisk, troligen beroende på förekomst av s.k. hårda frön. Käringtand provas nu 
igen vid Institutionen för växtodlingslära vid Sveriges lantbrnksuniversitet, denna 
gång dock med utländska sorter. 

Skogsklöver rekommenderades vid mitten av 1800-talet för odling i Närke och 
Västmanland. Därjämte förekom ett antal arter, som utnyttjades mera sporadiskt, så
som sötväpp\ing i Uppland, mjö\kört i Värmland, piprör och \ång\osta i Värmland 
och Västmanland, kruståtel i Västmanland, slaklosta och blåtåtel i Kronobergs län, 
rödven i Närke, kvickrot i Jönköpings län m.fl . .  

Den långa listan av växtslag, som provats i odling eller utnyttjats från vilda bestånd 
i olika. landsdelar under den här studerade perioden, kan motivera att på nytt ta en 
del "glömda" arter i beaktande. Det resurssnåla jordbruk, som följer av Agenda 21, 
borde ha intresse även av några andra växtarter än dem som nu är allmänna i 
odling. Det kan exempelvis vara skäl att se närmare på vissa vilda leguminoser som 
gulvial, käringtand, kråkvicker och skogsklöver som komplement till den för
härskande rödklövern. Detta gäller även arter som mjölkört och kanske något 
ytterligare gräs. En insamling och utvärdering av sådana populationer från olika. 
landsändar vore av intresse. Till detta kommer ju att vi idag har helt andra möjlighe
ter än tidigare att föra in speciella gener från vildmaterial i redan framställda sorter 
av kulturväxter. 

Det som dock slutligen avgör om ett odlingsmaterial skal/få önskad spridning, är 
dess förmåga att ge tillräckligt med/rö av god kvalitet. Dessutom ska.Il fröet vara 
lätt att både skörda och så. Dessa praktiska krav begränsar art- och sortvalet rätt 
avsevärt. Här är ett forskningsområde, där större insatser borde göras. I första hand 
måste den naturligafröspridningsmekanismen hos sådana potentiella kulturväxter 
som de nämnda påverkas i önskvärd riktning och därefter urval göras för att uppnå 
även i övrigt lämpliga egenskaper. 

11. 7 Lokal teknik 

Lantbruksskolornas föreståndare, snickare och smeder lärde på de flesta håll sina ele
ver att odla vall till både hö, bete och frö samt att tillverka t.ex. enkla såmaskiner för 
klöver- och gräsfrö. Detta bidrog från 1850-talet till såväl ökad foderväxtareal som 
lättare och jämnare sådd. Förnt hade man sått för hand ur skäppa, ofta med fröet blan
dat med jord eller sågspån för att få jämnare och inte heller för tjock sådd. I Söder
manland gjordes då åtskillnad på begreppen: "Sådd ur nypan" avsåg enbart frö, medan 
"sådd ur hand" företogs med frö blandat med sand eller jord. Det förekom även att 
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fröet blandades i viss proportion med råg, som strax innan fuktats något för att fröna 
skulle klibba fast och därmed kunna spridas jämnare . 

Slagtröskning av klöverfrö gick lättast, när det var kallt eller - som det sades i Väster
norrlands län - i stark köld, alternativt efter torkning av fröhöet i ria eller bastu. På 
många håll företogs tröskningen i mars månad och genom långsam cirkelvandring av 
trösklaget. Den upprepades flera gånger, innan alla hylsor var frigjorda - således en 
ganska arbetsam procedur. Många odlare nöjde sig därför med att låta hylsorna sitta 
kvar och det fanns de som hävdade, att frön med hylsor gav bättre uppkomst än utan. 

Under de första årtiondena av klöverfröodling fanns inte några regelrätta körnare. I 
detta syfte användes stundom redskap, som fanns tillgängliga för andra ändamål, ex
empelvis en vanlig gröp- eller mjölkvam med lämplig inställning. Det hände också att 
man stoppade fröhylsoma i sina egna eller tjänstefolkets madrasser för urgnuggning 
under vinterhalvåret. I u-landssammanhang talas det ofta nu för tiden om 
"appropriate technology" ! 

För torkning av frö utnyttjades på några håll eftervärmen i en bakugn 10-12 timmar 
efter det att brödet blivit färdigt. Torkningen kunde även ske i en kölna ( ett torkhus 
till lin eller malt) eller i ett eldat rum. 

Ganska tidigt gjordes en enkel rensning av det urtröskade fröet. Med hänvisning till de 
gamla kineserna användes på Kavlås i Västergötland redan på 1780-talet en handdri
ven fläktmaskin för vindsortering. Den gick där under namnet "dammkvarn", en be
nämning som säger en del om både effekten och arbetsmiljön! Handrensning av röd
klöverfrö med stor insats av kvinnor och halvvuxna förekom i början av 1800-talet i 
Östergötland. Blecksåll för sådan handsortering kom till användning på 1840-talet i 
Västergötland. En fröharpa för att rensa frö av alsikeklöver och timotej tillverkades i 
slutet av 1860-talet på en privat rättareskola i Västmanland. 

Lantbruksskolorna bidrog mycket till att en handfast, lokal odlingsteknik började 
tillämpas. Dessutom komföregångare bland odlarna långt med egen påhittighet och 
händighet! 

1 1.8 Framstegstakten bland län ochfröslag - slutsatser 

Även om det säkert finns mer att hämta i arkiven, kan följande sammanställning ändå 
ge en ungefärlig uppfattning om årtiondet, då frösamling/fröodling började i landets 
olika bygder: 
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Begynnande frösamlinglfröodling av olika växtslag i olika län* 
Län/Årtionde 1 730 1 750 1 770 1 790 1810 1830 1850 1870 

Värmlands 
Örebro 
Västmanlands 
Uppsala 
Stockholms 
Södermanlands 
Östergötlands 
Skaraborgs 
Jönköpings 
Kahnar 
Gotlands 
Kronobergs 
Blekinge 
Kristianstads 
Malmöhus 
Göteborgs 
och Bohus 
Älvsborgs 
Kopparbergs 
Gävleborgs 
Västernorrlands 
Västerbottens 

Äs 
Gl 

Gv,Kv,R, T,Äs A 
A T 

A,R,T 
R T A,Äk Sk 

Gv R A T,Äk 
R A,H,Ss,V 

R A,T V Gv,Ss 
R Kh,L,T 

T R 

R A,T,Äk 
T 

R 
T Kv R 
L 

Kh 

E,R 

T R 

R T 
A,T 

A,R,T 
R,T 

* A = Alsikeklöver, E = Eng. rajgräs, Gl = Gullusern, Gv = Gulvial, H= Humlelu
sern, Kh = Knylhavre, Kv = Kråkvicker. L = Luddtåtel, R = Rödklöver, Sk = Skogs
klöver, Ss = Strandsvingel, T = Timotej, V =  Vitklöver, Ak = Angskavle, As = Angs
svingel 

Redan i slutet av 1700-talet började de viktigaste foderväxtslagen att fröodlas så 
smått i Värmlands, Uppsala, Östergötlands och Skaraborgs län. Då fanns det också 
några odlare med specialintressen i Stockholms och Mahnöhus län. Under det första 
decenniet av 1800-talet startade fröodling även i Örebro, Södermanlands, Blekinge, 
Kristianstads och Älvsborgs län. Fram på 1860-talet hade fröodling påbörjats i de 
flesta andra län. De skånska, Hallands, Gotlands samt Göteborgs och Bohus län litade 
länge mest till imp01terat frö, främst av rödklöver. I flera av skogslänen var självsådda 
lindor och legdor vanliga ännu långt in på 1800-talet. Längst i norr var myrarnas och 
älvsträndernas hö ett gott, men mödosamt alternativ till det odlade. 

Man kan dra följande lärdomar av dessa svenska erfarenheter: 

1. Det tar tid att ändra på ett traditionellt odlingssystem. 
2. Att gå över frånfröinsamling i mer eller mindre vilda bestånd av foderväxter till 
fröodling på åker av utvalda växtarter är i sig en utvecklingsprocess i flera steg. 
Kunskap om lämpliga kulturväxter och deras fröodlingsteknik är förutsättningar, 
som kräver provning och erfarenhet. 
3. Växtmaterialet måste vara anpassat till rådande odlingsbetingelser. 
4. På ett tidigt stadium bör därför egna lokalmaterial av kändafoderväxter karteras, 
insamlas, bevaras och utvärderas. 
5. Gott odlings- och bruksvärde samt tillräcklig och säker fröproduktion avgör de 
enskilda växtslagens genomslagskraft. 
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