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Forord 
The International Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE), 

www.iamfe.org , er den eneste internasjonale landbruksorganisasjon som er grunnlagt i et 

skandinavisk land. IAMFE hører med til gruppen ”Non Governmental Organizations”(NGO) 

og har derfor ikke automatisk støtte fra staten i de land som er medlemmer i organisasjonen. 

Avsnittet om ”Finansieringen av IAMFE” på side 12 omhandler vanskelighetene med å skaffe 

midler til å bygge opp og drive en NGO- organisasjon. Det ville neppe ha vært mulig å 

grunnlegge og bygge opp IAMFE uten en visjon. Siden 1958 har jeg selv, og de som har 

arbeidet gratis for IAMFE siden 1964, hatt en visjon om at landbruksforskerne over hele 

verden skal ha lett tilgang til opplysninger om maskiner, redskaper, instrumenter og 

metodeutvikling som kan gi høyere presisjon og øke kapasiteten av forsøksarbeidet. I 1968 

publiserte jeg den første utgaven av ”The IAMFE Handbook” og i 1983 publiserte jeg den 

første utgaven av ”International Directory of Machinery, Equipment and Instruments for 

Agricultural Research” Denne publikasjonen, som for korthets skyld har fått navnet “The 

IAMFE Directory,” har vært min mest vellykkede publikasjon. Se www.iamfe.org Info. Den 

er blitt videreført av Torbjörn Leuchovius, Sveriges Landbruksuniversitet.  

  

Utvalget for forsøksteknisk utstyr                                   
Så tidlig som i 1950 hadde Rådet for jordbruksforsøk kommet til den konklusjon at 

mekaniseringa på forsøksinstitusjonene i jord- og plantekultur ikke holdt følge med 

mekaniseringa av landbruket, og Utvalget for forsøksteknisk utstyr ble nedsatt. Anton Letnes, 

Hveem forsøks- og stamsædgård for poteter, ble formann. Erling Strand, Institutt for 

plantekultur, NLH, og Gunnar Weseth, Landbruksteknisk institutt (LTI), ble medlemmer av 

utvalget. Utvalget hadde ikke noen fast arbeidshjelp, og lite ble gjort i de fire første år av 

Utvalgets virksomhet. 

  

I 1954 søkte Utvalget Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd (NLVF) om midler til en 

forskningsassistent. Søknaden ble innvilget, og på en forelesning i avgangsklassen i 

plantekultur våren 1955 ble det kunngjort at Utvalget hadde fått midler til en stilling som 

forskningsassistent som skulle arbeide med utprøving og utvikling av forsøksteknisk utstyr 

for jord- og plantekulturforsøk. Kontor og verksted skulle være ved Landbruksteknisk institutt 

på Ås. Med min bakgrunn som agronom ved Vågønes forsøksgård, Bodø i 1951, hadde jeg 

egne erfaringer om problemene. Jeg meldte meg som søker og ble ansatt av lederen for 

prøveavdelingen ved LTI, Gunnar Weseth. Det spesielle ved denne stillingen var at Utvalget 

ønsket en plantekulturmann og ikke en kandidat fra den tekniske linjen ved NLH.  

 

Jeg begynte i stillingen som forskningsassistent og sekretær for Utvalget for forsøksteknisk 

utstyr den 1.august 1955. Jeg fikk et lite kontor med skråtak i 3. etasje i den bygningen som er 

blitt restaurert til Norsk Landbruksmuseum ved UMB. På grunn av plassmangel måtte jeg i 

1957 flytte min kontorplass fra LTI til Institutt for plantekultur. Arbeidet med mekaniseringen 

av forsøksarbeidet i jord- og plantekultur i Norge vil bli omtalt i en særskilt artikkel. Denne 

artikkelen vil handle om det som har hatt betydning for at IAMFE ble startet i 1964 og 

utviklingen av IAMFE fram til år 2010. 

 

Studiereisen i Europa i 1958 
I 1958 fikk jeg et stipend av Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd for å studere 

forsøksteknisk utstyr i England, Belgia, Vest-Tyskland, Danmark og Sverige. I England 

besøkte jeg Plant Breeding Institute and National Institute of Agricultural Botany i 

http://www.iamfe.org/
http://www.iamfe.org/
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Cambridge. Videre besøkte jeg Rothamstead Experimental Station og National Institute of 

Agricultural Engineering, Silsoe. I Belgia besøkte jeg de viktigste forskningsinstitusjonene i 

planteforedling og teknikk.  
 

På toget fra Belgia til det daværende Vest-Tyskland hadde jeg hovedkonklusjonene fra min 

studiereise om forsøksteknisk utstyr klar: De forskjellige institusjoner i England og Belgia 

hadde ikke greie på hva slags forsøksutstyr som tilsvarende institusjoner brukte for å løse de 

samme oppgaver. 

Ideen om å foreslå et europeisk samarbeid for å utveksle informasjon om forsøksteknisk utstyr 

slo rot i meg på denne togreisen. Denne ideen ble ytterligere forsterket under mine besøk på 

forskningsinstitusjonene i Vest-Tyskland, Danmark og Sverige. Jeg begynte å diskutere 

ideene med de forskere som jeg møtte. Da jeg kom tilbake til Norge skrev jeg et brev til 

NLVF. I dette brevet, datert den 8. oktober 1958, ba jeg NLVF om å fremme opprettelsen av 

et ”Technical Institute for Soil and Plant Research”. Dette forslaget førte ikke til noe resultat. 

Det neste steget var at jeg utarbeidet ”A Plan for Rational Mechanization of Field 

Experiments in Europe”. Jeg prøvde å få støtte til planen fra FAO og OECD, men heller ikke 

dette førte fram. 

 

Kelloggstipendiat i USA 
I 1960 fikk jeg et stipend av W.K. Kellogg Foundation for å studere mekaniseringa av jord- 

og plantekulturforsøk i USA. En av årsakene til at jeg valgte Michigan State University 

(MSU), East Lansing, som studiested var at Kellogg Foundation hadde sitt hovedkontor i 

Michigan og at jeg hadde som hensikt å søke støtte fra Kellogg Foundation til mitt forslag om 

et ” European Institute on Mechanization of Field Experiments”.  

Da lederen for Landbruksavdelingen i Kellogg Foundation, Dr. Glenwood L. Creech, besøkte 

Michigan State University, hadde jeg et møte med ham.  

Vi diskuterte forslaget om et Europeisk institutt, men jeg fikk ikke noe løfte om støtte. 

Dr. Creech sa til meg: ”Arbeid videre med saken når du kommer tilbake til Norge”. 

Jeg fikk en Master of Science-grad i Agricultural Engineering med bifag i Statistics fra MSU i 

1962. 

 

Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr og planen om en Europeisk 
konferanse  
I 1961 gikk Rådet for jordbruksforsøk og Rådet for hagebruksforsøk sammen om å opprette 

”Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr”. Anton Letnes fortsatte som formann og Gunnar 

Weseth som medlem. Nye medlemmer i Utvalget ble: Arnor Njøs, Instiutt for jordkultur og 

gjødsellære, NLH, Kaare Aamlid, Statens forsøksgård Landvik, Grimstad, og Johannes 

Thorsrud, Statens forsøksgård Kise, Nes på Hedmark.  

 

Da jeg kom tilbake fra USA i februar 1962 fortsatte jeg mitt arbeid med utvikling av 

forsøksteknisk utstyr for jord- og plantekulturforsøk. Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr, 

Rådet for jordbruksforsøk og Rådet for hagebruksforsøk støttet min plan for ”Rational 

Mechanization of Field Experiments in Europe.” Jeg fikk også støtte for planen om å 

arrangere en Europeisk konferanse om mekanisering av jord- og plantekulturforsøk. 

Hovedhensikten med denne konferansen var å få diskutert visjonen om et ”European Institute 

on Mechanization on Field Experiments.” Lederen av Landbruksteknisk institutt, professor 

Øyvind Haugen ga meg grønt lys for å arrangere konferansen ved sitt institutt.  
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Under mitt opphold i USA hadde jeg sendt min plan til flere forskningsinstitusjoner i Europa. 

En av dem som tente på planen var Dr. Martin Lein, Institutt für Landmaschinenforshung, 

Braunschweig, Völkenrode, Vest-Tyskland.  

Dr. Lein besøkte meg den 5. og 6. november 1962, og vi diskuterte planen for konferansen. 

Jeg fikk full støtte av Dr. Lein. En annen viktig medspiller var min kollega i Sverige, 

forsøksleder Bengt Hallerström, Institutionen för arbetsmetodik och teknik, Ultuna, Uppsala. 

Bengt Hallerström besøkte meg i dagene 13.-15. februar 1963, og vi diskuterte planen om en 

Europeisk konferanse. Jeg fikk full støtte av ham. 

Den 20. februar 1963 orienterte jeg professor Øyvind Haugen om de oppdaterte planer for en 

Europeisk konferanse om mekanisering av jord- og plantekulturforsøk. En organisasjons-

komité ble oppnevnt: Anton Letnes ble formann. Ole Mjelde, Alf Nordby og Johannes 

Thorsrud ble medlemmer, Egil Øyjord ble sekretær.  

Den 15. juli 1963 ble invitasjonen til en ” Informal European Conference (Symposium) on 

Mechanization of Field Experiments” sendt til forsøksinstitusjoner og forskere i jord- og 

hagebrukforsøk i Europa. Konferansen skulle finne sted på Landbruksteknisk institutt, 

Vollebekk, Ås, 15. – 19. juni 1964. Responsen på invitasjonen var god. Det var stor interesse 

blant landbruksforskerne om å være med på konferansen. 

 

Nordisk samarbeid.  NJF-kongressen i Helsingfors 1963 
I forbindelse med NJF-kongressen i Finland i 1963 foretok jeg en studiereise i Finland fra 21. 

juni til 1. juli. Om kvelden den 26. juni var det en diskusjon om nordisk samarbeid på området 

forsøksteknisk utstyr for jord- og plantekulturforsøk i NJF‟s forsøkstekniske komité. Denne 

komiteen var oppnevnt av Sentralstyrelsen i NJF og hadde medlemmer fra Finland, Danmark, 

Norge og Sverige. Jeg var utpekt til å representere Norge. Etter at IAMFE ble grunnlagt på Ås 

i 1964, besluttet NJF‟s forsøkstekniske komité at samarbeidet mellom de nordiske land skulle 

foregå gjennom IAMFE. NJF‟s forsøkstekniske komité ble nedlagt. 

 
Finansiering, NATO og Professor Dr. Svein Rosseland 
Den 26. september 1963 hadde jeg et møte med landbruksdirektør Aslak Lidtveit om den 

planlagte konferansen. Landbruksdepartementet støttet planen og hadde bevilget 12 000 

kroner til konferansen. Med den store interessen for konferansen skjønte jeg at finansieringa 

var altfor dårlig. En kveld jeg lyttet på radioen fikk jeg høre at NATO hadde gitt støtte til en 

konferanse i Norge. Jeg ringte til det daværende NATO - Hovedkvarteret på Kolsås (i 

utkanten av Oslo). De henviste meg til Utenriksdepartementet. Jeg ringte dit og fikk vite at 

Professor Dr. Svein Rosseland, Astrofysisk Institutt, Universitetet, Oslo, var en av tre 

medlemmer i NATO‟s Vitenskapskomité. Jeg ringte til Professor Rosseland og fikk et møte 

med ham på hans kontor på Astrofysisk institutt 12. desember 1963. Samtalen med Dr. 

Rosseland varte i 50 minutter. På slutten av samtalen sa Rosseland: ”Jeg støtter deg! Reis til 

Ås og utarbeid en søknad på 18 000 dollar.” Den 18. desember 1963 reiste jeg til Oslo og 

leverte søknaden om støtte fra NATO. Etter nyttår reiste Rosseland til et møte i NATO‟s 

Vitenskapskomité i Paris. Dette møtet begynte den 9. januar 1964. Noen dager etterpå mottok 

jeg et telegram fra Paris: ”You were granted US $ 15 500 ”. Den 17.januar 1964 fikk vi et 

brev fra NATO som bekreftet bevilgningen. Jeg er svært glad og takknemlig for den innsats 

som den verdensberømte forskeren i astrofysikk gjorde for meg og mine planer i NATO‟s 

Vitenskapskomité.  

Bevilgningen fra NATO på 15 500 dollar (108 500 norske kroner) gjorde at Norge fikk helt 

enestående gode økonomiske vilkår for å arrangere verdens første internasjonale konferanse 

og utstilling med demonstrasjon av vitenskapelig utstyr for jord- og plantekulturforsøk. 
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Landbruksteknisk institutt på Ås. he International Association on Mechanization of Field 

Experiments ble grunnlagt her i 1964. 

 

 

NATO Advanced Study Institute on Mechanization of Field 
Experiments 
Med en bevilgning fra NATO måtte navnet på konferansen forandres til: “NATO Advanced 

Study Institute on Mechanization of Field Experiments.” 

Arrangementskomiteen for konferansen som ble oppnevnt våren 1963 fortsatte sitt arbeid. 

Som utnevnt ”Scientific Director” og ansvarlig for bevilgningen av NATO, kunne jeg tilby de 

foredragsholderne som jeg ønsket, gratis tur/retur til Norge og fritt opphold i 14 dager. 

Forskere fra land utenfor NATO kunne jeg også innby.  

En viktig del av NATO- konferansen i 1964 var utstillinga av maskiner, redskaper og 

instrumenter for jord- og plantekulturforsøk. Norsk Hydro bevilget 5 000 kroner til støtte av 

denne utstillingen. Fra Wintersteiger i Østerrike fikk vi den første forsøksskurtreskeren til 

Norge og fra USA fikk vi en elektronisk frøteller. Etter konferansen kjøpte Institutt for 

plantekultur, NLH, dette utstyret til en svært rimelig pris. 
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Forsiden av det reviderte 

programmet som ble sendt ut til de 

som ble innbudt til NATO-

konferansen våren 1964. 

 

Arrangementskomiteen: Formann: 

Anton Letnes. Medlemmer:  

Alf Nordby, Johannes Thorsrud og 

Ole Mjelde. 

Sekretær og vitenskapelig leder: 

Egil Øyjord.  

 

”NATO Advanced Study Institute 

on Mechanization of Field 

Experiments” ble som planlagt 

arrangert ved Landbruksteknisk 

institutt på Ås 15.-27. juni 1964. 

 

71 forskere og administratorer fra 15 

europeiske land samt USA og 

Canada deltok på NATO-

konferansen i Norge i 1964.  

Når en ser på utviklingen i verden 

siden 1964, er det en stor glede å 

konstatere at det er 20 år siden den 

kalde krigen gikk over i historien i 

1989, og et samarbeid med Russland 

og de andre nye land i Øst-Europa, ble mulig. 

 

IAMFE blir grunnlagt 
Ved åpningen av NATO konferansen på Ås den 15. juni 1964 presenterte jeg ”A Plan for 

Efficient Mechanization of Field Experiments” Denne planen var revidert 3 uker før 

konferansen åpnet. Jeg bad deltagerne om å ta stilling til følgende alternativer:  

1. Etablering av et “European or International Institute on Mechanization of Field 

Experiments”  

og/eller 

2. Etablering av”The International Association on Mechanization of Field Experiments”. 

 Den 19. juni 1964 vedtok flertallet av deltagerne fra 17 land opprettelsen av The International 

Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE) med formål: Å opprette et 

Internasjonalt informasjonssenter. 
 

Konferansen valgte en Interimskomité med følgende personer: 

Egil Øyjord (Norge), Martin Lein (Vest-Tyskland) og Wesley F. Buchele (USA).  
På det første møtet i komiteen ble Egil Øyjord valgt til formann (President i IAMFE) 

Da jeg ønsket at IAMFE skulle bli en upolitisk organisasjon med Sovjet-Unionen og de andre 

Øst-Europeiske land som medlemmer, forandret jeg senere navnet på NATO- konferansen til: 

“First International Conference and Exhibition on Mechanization of Field Experiments.” For 

korthets skyld introduserte jeg forkortelsene: IAMFE/ NORWAY ‟64 og IAMFE ‟64. 
Disse betegnelser er senere blitt fulgt som identifikasjoner på de internasjonale og regionale 

IAMFE- konferanser.                                                                                    
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Noen av deltagerne i 
NATO Advanced Study 

Institute on 

Mechanization of Field 

Experiments på trappen 

utenfor de 

landbrukstekniske 

institutter på Ås i 1964. 

 

De tekniske instituttene 

er nå sammenslått til: 

Institutt for matematiske 

realfag og teknologi 

(IMT), Universitetet for 

Miljø og Biovitenskap 

(UMB), 1432 Ås. 

 

 

Det viktigste resultatet av IAMFE/ NORWAY ‟64 var at IAMFE ble grunnlagt og at det ble 

vedtatt standardbredder på forsøksrutene. I kornforsøkene ble det en standard bredde på 125, 

150 og 175 cm. For grasforsøkene fikk vi en standardbredde på 150 cm. 

Standardbredden på 150 cm passer til avkastningsforsøk i korn og gras. Fabrikantene av 

forsøksteknisk utstyr har fulgt disse retningslinjer. Siden 1964 er de fleste forsøkssåmaskiner, 

forsøksskurtreskere og grashøstere for avkastningsforsøk konstruert for å passe til disse 

rutebredder. IAMFE NORWAY ‟64 fikk stor betydning for den internasjonale 

landbruksforskninga.    

 

Proceedings for IAMFE ‟64 ble ikke trykket, men de fleste foredragene er å finne i det 

Historiske biblioteket i de tidligere tilfluktsrommene under IMT‟s hovedfløy. Dette 

biblioteket inneholder en samling av historiske bøker, brosjyrer og andre publikasjoner, bilder 

og en samling av små gjenstander fra historien til de tekniske institutter på Ås. Interesserte 

kan henvende seg til: Historisk utvalg for landbruksteknikk, UMB, 1432 Ås.  

 

Internasjonale IAMFE konferanser og utstillinger 
Den første IAMFE-konferansen i 1964 hadde følgende mål: 
 

 Presentere en internasjonal oversikt over avanserte maskiner og utstyr for å øke 

kapasiteten og nøyaktigheten i jord- og plantekulturforsøk. 

 Diskutere og om mulig organisere et samarbeid med koordinering av arbeidet med 

informasjon, testing og konstruksjon av forsøksteknisk utstyr. 

 Etablere personlig kontakt med forskere interessert i mekanisering av forsøksarbeidet i 

jord- og plantekultur. 

 Arrangere en utstilling med demonstrasjon av avanserte maskiner, utstyr for jord- og 

plantekulturforsøk. 

 

Siden 1964 har disse målsettinger vært gjeldende for alle IAMFE- konferanser. 
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På IAMFE ‟64 ble IAMFE invitert til å arrangere sin andre internasjonale konferanse i Vest-

Tyskland i 1968. Denne invitasjonen ble hilst velkommen og omgående akseptert. 

De som ønsker å studere hva som har foregått på de enkelte konferanser henvises til en 

omfattende oversikt som kommer i ”The History of IAMFE”. Interesserte i konferansene kan 

bestille Proceedings fra Historisk utvalg, IMT, UMB, 1432 Ås.  

I denne historien på norsk vil det bare bli gitt en kortfattet omtale av de enkelte konferanser. 

Vi kan slå fast at alle IAMFE-konferanser har vært meget vellykte. Det er et sterkt bevis på at 

IAMFE har hatt livets rett. IAMFE blir 50 år i 2014. 

 

IAMFE/WEST-GERMANY ‟68                                                                      

The Second International Conference and Exhibition on Mechanization of Field Experiments 

-IAMFE ‟68  ble arrangert i Stadthalle-Braunsweig 1. - 6. juli i samarbeid med DLG 

Prüfstelle für Landmashinen, Braunsweig-Völkenrode.      

Utstillingen og demonstrasjoner av maskiner, redskaper og instrumenter ble arrangert ved 

DLG Prüfstelle,Völkenrode utenfor Braunschweig. Konferansen ble finansiert med en 

bevilgning på DM 30 000 fra Bündesministerium für Ernährung Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz, Bonn. 189 deltakere fra 26 land deltok på konferansen.  

Med NATO ute av bildet sendte Sovjetsamveldet to representanter til konferansen.  

Alle verdensdeler var representert. 30 forelesninger innen 10 hovedområder av forsøksteknisk 

utstyr for jord- og plantekulturforsøk ble presentert. De fleste foredragene er å få som 

stensiltrykk fra Historisk utvalg for landbruksteknikk UMB.  

Konferansen vedtok lovene for IAMFE og utvidet Eksekutivkomiteen fra 3 til 5 medlemmer. 

Representantene fra IAMFE / NORWAY ‟64, Mr. Egil Øyjord, Norge, Dr.Martin Lein, FAO 

og Dr.Wesley F. Buchele, USA, ble gjenvalgt. 

De to nye representanter som ble valgt var Dr. Jan Rod, Tsjekkoslovakia og Mr. Rudolf 

Kirsche, Vest-Tyskland. 

 

IAMFE / CZECHOSLOVAKIA ‟72 

The Third International IAMFE Conference and Exhibition -IAMFE ‟72 ble arrangert 10. - 

15. juli i Brno, i samarbeid med Czehoslovak Academy of Agriculture, Praha, Agricultural 

Research Institute Hrusovany u Bruno, University of Agriculture, Brno, og Plant Breeding 

and Seed Cultivation Corporation, Oseva og Slovosivo. Presentasjonen av foredragene ble 

holdt på Universitetet i Brno. Utstilling og demonstrasjon av maskiner og utstyr ble arrangert 

på forskningsinstituttet i Hrusovany utenfor Brno.  

Det var professor Dr. Jan Rod, University of Agriculture, Brno, som på IAMFE ‟68 i 

Braunschweig inviterte IAMFE til å arrangere sin tredje internasjonale konferanse i 

Brno,Tsjekkoslovakia. Dr. Rod var formann i arrangementskomiteen. Konferansen i Brno var 

meget vellykket. 173 deltakere fra 37 land deltok på konferansen. Sovjetsamveldet hadde en 

meget stor delegasjon. Representantene i Eksekutivkomiteen fra Norge, Tsjekkoslovakia og 

USA ble gjenvalgt. Ett nytt komitémedlem fra Australia og ett nytt medlem fra Ford 

Foundation ble valgt, slik at komiteen i alt fikk fem medlemmer. En bok med foredragene 

(Proceedings) på 366 sider ble trykket. Redaktører: J. Stanék og J. Sedlacek.  

 

IAMFE/USA ‟76 

The Fourth International IAMFE Conference and Exhibition -IAMFE ‟76 ble arrangert 5. - 

10. juli i samarbeid med Iowa State University, Ames. 

Co-sponsors: American Society of Agricultural Engineers, American Society of Agronomy 

and American Bicentennial Commission. Det var professor Dr. Wesley F. Buchele, 

Visepresident i IAMFE, som var formann i arrangementskomiteen. 
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I tillegg til de amerikanske utstillere demonstrerte Hans-Ulrich Hege fra Vest-Tyskland og 

Wintersteiger fra Østerrike sine modeller av forsøkssåmaskiner og forsøksskurtreskere. 168 

deltakere fra 22 land var med på konferansen. Sovjet-Samveldet sendte 2 representanter. 

Eksekutivkomiteen ble utvidet fra 5 til 9 medlemmer. Egypt, India, Nederland og Sri Lanka 

ble representert. En bok (Proceedings) på 420 sider ble trykket. Redaktører: Stephan J. Marley 

og W.F. Buchele. 

 

IAMFE/THE NETHERLANDS ‟80 

The Fifth International IAMFE Conference and Exhibition -IAMFE ‟80 ble arrangert 4. - 8. 

august i The International Agricultural Centre, Wageningen, i samarbeid med en nasjonal 

organisasjonskomité i forståelse med The Netherlands Ministry of Agriulture and Fisheries. 

Samarbeidet omfattet også en rekke nederlandske landbruksorganisasjoner. En stor utstilling 

med demonstrasjoner av maskiner og utstyr ble arrangert. 180 deltakere fra 36 land deltok på 

konferansen. En bok med foredragene (Proceedings) på 312 sider ble trykket. Redaktører: J. 

Dijkstra & A. van Santen. 

 

IAMFE/IRELAND ‟84 

The Sixth International Conference and Exhibition on Mechanization of Field Experiments- 

IAMFE ‟84 ble arrangert i Dublin 8. - 13. juli i samarbeid med The Institution of Engineers of 

Ireland. 200 deltakere fra 34 land deltok på konferansen. En bok med foredragene 

(Proceedings) på 438 sider ble trykket. Redaktør: Shane E. Ward. 

 
IAMFE/HUNGARY ‟88 

The Seventh International Conference and Exhibition on Mechanization of Field Experiments 

-IAMFE ‟88 ble arrangert i Debrecen 11. - 15. juli i samarbeid med The University of 

Agricultural Sciences, Debrecen, The Hungarian Society of Agricultural Sciences and The 

Hungarian Branch of IAMFE. 210 deltakere fra 34 land deltok på konferansen. En bok med 

foredragene (Proceedings) på 343 sider ble trykket. Redaktører: Egil Øyjord, Laszlo Hunyadi 

and Nigel Rollison.  

 
IAMFE/GERMANY ‟92 

The Eighth International Conference and Exhibition on Mechanization of Field Experiments -

IAMFE ‟92 ble arrangert i Soest 19. -23. juli i samarbeid medUniversität-GH- Paderborn, 

Fachbereich Landbau, Soest and German Committee on Mechanization of Field Experiments. 

155 deltakere fra 24 land deltok på konferansen. En bok (Proceedings) på 197 sider ble 

trykket. Redaktør: Egil Øyjord. 

 

IAMFE/CHINA ‟94 

The Ninth International Conference and Exhibition on Mechanization of Field Experiments- 

IAMFE ‟94 ble arrangert i Beijing 17. - 20. oktober. Ved åpningsseremonien var to tidligere 

landbruksministre blant talerne. En stor utstilling med demonstrasjoner av maskiner og utstyr 

ble arrangert. The Chinese Branch of IAMFE ble grunnlagt. 30-års jubileet for IAMFE ble 

feiret med en stor bankett.  

 

130 deltakere fra 17 land deltok på konferansen. En bok på 432 sider ble trykket. Redaktører: 

Guo Peiyu, Wang Yu‟an og Shi Senbao.  

Se www.iamfe.org , og klikk på Branches, gå til IAMFE China og klikk på engelsk versjon. 

Det finnes svært mye informasjon om virksomheten til vår avdeling i Kina. 

 

http://www.iamfe.org/
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  Fra åpninga av IAMFE / CHINA „ 94. En ikke-kineser, Egil Øyjord, er nr. 4 fra høyre.  

 

 

 
Fra venstre: Torbjørn Leuchovius, Anita Leuchovius og Rut Hallerström (Sverige) Trygve 

Græe (Norge) Mary Buchele (USA), Sigitas Lazauskas (Litauen),  

Wesley F. Buchele (USA) Foto: Bengt Hallerström.  

 

 IAMFE/FRANCE‟96  

The Tenth International Conference and Exhibition on Mechanization of Field Experiments -

IAMFE ‟96  ble arrangert i Versailles 8. - 12. juli i samarbeid med  
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Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) and Association Franchaise pour la 

Mécanisation en Experimentation Agricole (AFMEX) -The French Branch of IAMFE. 

Utstillingen med demonstrasjoner av maskiner og utstyr var meget omfattende. 230 deltakere 

fra 35 land deltok på konferansen. En bok (Proceedings) på 435 sider ble trykket. Redaktører: 

Torbjørn Leuchovius, Egil Øyjord og Jean-Francois Billot.  
Se www.iamfe.org , klikk Info og les rapporten.  

 
IAMFE/AAB UK 2000 

The Eleventh International Conference and Exhibiton on Mechanization of Field Experiments 

– IAMFE 2000 ble arrangert på Writtel College, Chelmsford, England, 10. – 14. juli i 

samarbeid med The Association of Applied Biologists. 134 deltagere fra 28 land deltok i 

konferansen. En bok på 316 sider ble trykket. Den inneholder 54 rapporter fra 24 land om nye 

og metoder og bedre utstyr for jord- og hagebruksforsøk. Følgende temaer ble diskutert: 

Planlegging og organisering av forsøk, innsamling og bearbeiding av data, presisjonsjordbruk, 

plantevern, mekanisering av drivhusforsøk, sikring av kvalitetsforsøk, jordarbeiding, planting 

og gjødsling, grasforsøk, kornforsøk. Rapporter fra de Baltiske stater og Beneluxlandene og 

fra Cuba, Frankrike, India, Kvite-Russland, Kina, Norge, Ungarn, Russland, Ukaina, Uruguay 

og USA. Redaktører: B. Andersson, H.K.M. Augsburger, W. D. Basford, J.H. Crabtree, J.F. 

Demmink, B. Hallerström, T. Leuchovius, P.C.H. Miller, E. Øyjord, C.G.L. Pennell, J. 

Poehlmann og E. Williams. Se www.iamfe.org , klikk Info og les rapporten. 

 

IAMFE/RUSSIA 2004 

The Twelfth Internatioal Conference and Exhibition on Mechanization of Field Experiments - 

IAMFE 2004  ble arrangert på St. Petersburg State Agrarian University,  

Pushkin-St.Petersburg 5. - 9. juli i samarbeid med Association on Assistance of Field 

Experiments and Investigations (AAFEI) in co-operation with: Russian Ministry of 

Agriculture, Russian Academy of Agricultural Sciences (RAAS), Leningrad Region 

Committee of Agroindustrial Complex, St.Petersburg State Agrarian University (SPSAU), 

Agro-Physical Research Institute (APHI), Leningrad Regional Institute of Agriculture and 

North-Western Research Institute of Agricultural Mechanization and Electrification (NW 

RIAME). Utstillingen ble arranger 6. - 8. juli på North-West Research Institute of 

Agricultural Mechanization and Electrification. 14 firmaer og institutter deltok på utstillingen. 

112 rapporter og 29 posters ble presentert på 2 plenums- og 7 seksjonsmøter. Over 200 

deltakere fra 15 land deltok på konferansen.  

En CD ble laget og en bok på 432 sider (Proceedings) ble trykket. Redaktører: Victor 

Semenov, Torbjörn Leuchovius, Egil Øyjord, Vladislav Minin og Mikhail Ponomarev. 

Se www.iamfe.org , klikk Info og les rapporten. Se også rapport i IAMFE News 1 2004.  

 

IAMFE/DENMARK 2008 

The 13th International Conference and Exhibition on Mechanization of Field Experiments- 

IAMFE 2008- ble arrangert på Koldkaergaard Conference Center, Århus, Danmark, 1. - 3. juli 

med Lars Kjær som generalsekretær. Tur til Sejet Plant Breeding. 130 deltagere fra 20 land og 

13 fabrikanter deltok på denne konferansen. Det var mange interessante foredrag. En bok 

(Proceedings) på 166 sider ble trykket. Den er også å finne på Internet. Redaktører: Lars 

Byrdal Kjær, Torbjörn Leuchovius og John Stevens.  

  

http://www.iamfe.org/
http://www.iamfe.org/
http://www.iamfe.org/
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Samarbeidet med Kina 
Etter innbydelse fra Beijing Agricultural University og Chinese Ministry of Agriculture reiste 

jeg på min første tur til Kina i 1983. Formålet med reisen var å forelese om mekanisering av 

jord- og plantekulturforsøk på et seminar som ble arrangert av Beijing Agricultural University 

(BAU). Dette seminaret ble innledningen til et langvarig og nært samarbeid med Kina. I 1986 

inviterte jeg Professor Shi Senbao (BAU) som IAMFE- stipendiat til Norge i 7 uker for å 

studere filosofien og arbeidet til IAMFE. Oppholdet i Norge ble svært vellykket og som 

tidligere nevnt, ble en internasjonal IAMFE - konferanse og utstilling, IAMFE/CHINA‟94, 

arrangert i Beijing i 1994.  

The Chinese Branch of IAMFE ble grunnlagt i forbindelse med denne konferansen. 

Professor Guo Peiyu, China Agricultural University, Beijing, ble valgt til den første president 

i den kinesiske avdelingen av IAMFE. Denne avdelingen er den største og viktigste av våre 

10 avdelinger. Se www.iamfe.org og klikk Branches. 

 

Bevilgningen fra Norges Forskningsråd  
Samarbeidet mellom IAMFE og Kina førte til at Norges Forskningsråd bevilget 60.000 kroner 

per år for årene 1995, 1996 og 1997 til et samarbeidsprosjekt mellom IAMFE og China 

Agricultural University (CAU), Beijing. Denne bevilgningen gjorde det mulig å invitere fire 

kinesiske professorer som IAMFE- stipendiater til Norge. Vi fikk også pusset opp 

kontorlokaler som CAU stilte til disposisjon for IAMFE- senteret ved CAU. Senteret fikk 

også telefaks og moderne datautstyr. Bevilgningen rakk også til å finansiere en kinesisk 

lærebok om forsøksteknisk utstyr. Denne boken ble publisert i 1998. Sammen med 

Proceedings fra IAMFE/CHINA 1994- konferansen, brukes den som lærebok på kinesiske 

landbruksuniversiteter. 

 

I 1998 ble det undertegnet en samarbeidsavtale mellom NLH og CAU. NLH ga oppdraget til 

NORAGRIC som er et institutt ved UMB, men NORAGRIC søkte ikke om midler til å gå 

videre med samarbeidet. Det må nevnes samarbeidet mellom IAMFE og Kina førte til at 23 

studenter fra CAU i årene 1995 til 2000 fikk sommerpraksis på en grønnsakgård på Nøtterøy, 

fremragende drevet av brødrene Leif Tore og Morten Bjertnæs. En av disse viste seg å være 

professor Shang Shuqi. Etter praksisen på Nøtterøy inviterte jeg Prof. Shang som IAMFE- 

stipendiat til Institutt for tekniske fag, NLH. Vedkommende som er særdeles dyktig, ble valgt 

til visepresident på IAMFE 2004 konferansen i St. Petersburg, Russland og til President i 

IAMFE på IAMFE 2008 konferansen i Århus, Danmark. IAMFE/CHINA 2012 vil bli 

arrangert i byen Qingdao, Shandong Province, under ledelse av Prof. Shang, President of the 

Chinese Branch of IAMFE.  

 
Regionale IAMFE-konferanser 
I tillegg til de Internasjonale IAMFE konferanser med utstillinger og demonstrasjoner, har 

flere nasjonale IAMFE avdelinger arrangert regionale og nasjonale IAMFE- konferanser og 

utstillinger. 10 land har nasjonale avdelinger av IAMFE (National IAMFE Branches). Se: 

www.iamfe.org, og klikk på Branches. 

 

IAMFE/NJF- SWEDEN ‟77 

The First Regional IAMFE Conference and Exhibition on Mechanization of Field 

Experiments- IAMFE ‟77 ble arrangert i samarbeid med Nordiske Jordbruksforskeres 

Forening (NJF). Konferansen ble arrangert ved Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna, 

Uppsala 7.-9. desember. 130 deltakere fra 8 land deltok på konferansen. En bok på 278 sider 

http://www.iamfe.org/
http://www.iamfe.org/
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ble trykket som Rapport Nr. 43 ”Mekanisering och Rationalisering av Feltforsøk,” NJF 

seminarium, Institutionen för Arbetsmetodik och teknik. Redaktør: Bengt Hallerström. 

 

IAMFE/CIAE- INDIA ‟85 

The Second Regional IAMFE Conference and Exhibition on Mechanization of Field 

Experiments- IAMFE ‟85 ble arrangert av Central Institute of Agricultural Engineering, 

Bhopal 11. - 12. april med 70 deltakere fra 3 land. En utstilling med demonstrasjon ble 

organisert. 

IAMFE ‟85- konferansen ble arrangert i etterkant av the “Summer Institute on Field Plot 

Machinery Research, Design and Application” arranged av The Central Institute of 

Agricultural Engineering (CIAE), Bhopal, May 28.- June 21. 1983. “The Summer Institute” 

fikk finansiell støtte av Indian Council of Agricultural Research. 

Proceedings of the Summer Institute, ble trykket i December 1983 som “Technical Report No. 

CIAE / CPE / 83/20.” Rapporten ble delt ut og diskutert på IAMFE „85. 

Forord av T. P. Ojha, Direktør, CIAE. Rapporten på 324 sider ble samlet og redigert av B. G. 

Yadav.  

 

IAMFE/ICARDA-SYRIA ‟87 

The Third Regional IAMFE Conference and Exhbition on Mechanization of Field 

Experiments, “Mechanization of Field Experiments in Semi-Arid Areas”- IAMFE „87 ble 

arrangert i samarbeid med ICARDA (International Center for Research in the Dry Areas), 

Aleppo 23. - 27. mai. En stor utstilling med en vellykket demonstrasjon av maskiner og utstyr 

og en interessant ekskursjon til historiske steder ble arrangert. 

66 deltakere fra 20 land deltok på konferansen. En bok på 237 sider (Proceedings) ble trykket. 

Conference coordinator: Dr. Jürgen Diekmann. Redaktør: Doris Karlsson.  

 

IAMFE/BALTIC ‟95 

The Fourth Regional IAMFE Conference and Exhibition on Mechanization of Field 

Experiments - IAMFE ‟95 ble arrangert i Kaunas/Dotnuva, 8. - 10. august i samarbeid med 

The Lithuanian Institute of Agriculture, Dotnuva-Akademija. Konferansen med foredragene 

ble holdt i Kaunas. The Baltic Branch of IAMFE som omfatter Estland, Latvia og Litauen ble 

stiftet den 9. august 1995. Sigitas Lazauskas ble valgt som formann. Utstillinga med 

demonstrasjon av maskiner og utstyr og avslutningen med feiring ble holdt i Dotnuva. Etter 

konferansen var det en ekskursjon til Litauens folkepark og til gamlebyen i Vilnius og til 

Trakai. Turen videre gikk til Latvia Agricultural University og til Riga og Sigulda. Avslutning 

i Dotnuva Akademia 15. august. 85 deltakere fra 13 land var med på konferansen. En bok på 

155 sider ble trykket. Redaktører: Torbjörn Leuchovius, Bengt Hallerström og Sigitas 

Lazauskas. 

 

IAMFE/ARGENTINA ‟98. 

The Fifth Regional IAMFE Conference and Exhibition on Mechanization of Field 

Experiments-IAMFE 98 ble arrangert i Castelar 23.-26. oktober i samarbeid med INTA 

(Instituto de Ingeniera Rural Castlar-Buenos Aires. Castelar ligger i utkanten av Buenos 

Aires. Det var IAMFE‟s representant i LatinAmerika, Dr. Hermann K. M. Augsburger, 

Uruguay, som med sin store dyktighet og samarbeidsevne klarte å organisere vår første 

IAMFE konferanse med utstilling og demonstrasjon i Latin Amerika. 82 deltakere fra 15 land 

deltok på konferansen. En bok på 338 sider med 49 artikler på spansk og engelsk ble trykket.  
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IAMFE/RUSSIA „2006 

IAMFE Regional Conference of Nordic Countries ble arrangert i St.Petersburg 23. - 25. 

oktober. Formålet var å presentere nye ideer og diskutere nye metoder og teknikk i feltforsøk. 

Flere andre viktige områder ble diskutert. 105 deltagere fra 7 land deltok i konferansen  

 

IAMFE-avdelinger og nasjonale IAMFE-konferanser 
IAMFE har avdelinger (Branches) i 10 land: Belgia, Kina, De Baltiske land, Frankrike, 

Nederland, Norge, Hviterussland, Ungarn, Ukraina og USA.  

Se www.iamfe.org, klikk på Branches og se oversikten over våre IAMFE-avdelinger. 

De nasjonale avdelinger av IAMFE i Frankrike, Kina og Russland har arrangert mange 

nasjonale IAMFE-konferanser.  

 

IAMFE-stipendiater 
Formålet med IAMFE-stipendiatene har vært å overføre de ideene som IAMFE bygger på til 

interesserte forskere fra andre land. Mange av IAMFE-stipendiatene har vært gode 

ambassadører for IAMFE i sine hjemland. I perioden fra 1974 til 2004 har IAMFE-

stipendiater fra Australia, Kina, India, Russland, Tsjekkoslovakia og Tyrkia studert IAMFE 

og forsøksteknisk utstyr i Norge. En rekke forskere fra utviklingsland har fått finansiell støtte 

til delta på IAMFE- konferanser. 

 

IAU (Internet Agricultural University)  
IAU ble foreslått av Egil Øyjord høsten 2000.  

John Stevens, Stuart Rose, Torbjørn Leuchovius og andre utviklet ideen om IAU som fikk 

navnet: ”Global Institute and Agricultural University Internet Hub (IAU)”. 

IAU svarte ikke til forventningene og vil bli avviklet i løpet av 2010.  

 

Finansiering av IAMFE. 
I 1965 ble kontorhjelp, porto og trykningsutgifter finansiert av mine private midler.  

I 1966 var inntekten av medlemskontingenten US $ 1530. Da kunne vi betale trykking og 

portoutgifter og begynne å lønne kontorhjelp i en deltidsstilling. I løpet av 24 år til 1991, økte 

inntekten gradvis til ca. US $ 19 000 per år. Det sier seg selv at det er svært vanskelig å drive 

en internasjonal organisasjon med så små midler.   

Det meste av mine reiser og oppholdet har vært dekket ved at jeg har fått invitasjoner til å 

holde foredrag ved konferanser og kurser finansiert av SIDA (Swedish International 

Development Agency), FAO (Food and Agriculture Organization) , Rockefeller Foundation, 

The Arab Center for Studies of Arid Zones and Dry Lands og Verdensbanken. Disse 

konferanser og kurser har vært i Egypt, India, Iran, Kenya, Libya, Mexico, og Spania. 

I 1979 ble jeg invitert med reise og fritt opphold som gjesteforsker ved ”Det Internasjonale 

Senter for Mais og Hveteforskning (CIMMYT) i Mexico.  

I tillegg til disse foredragsreisene, har jeg hatt en omfattende reisevirksomhet for å hjelpe til 

med planlegginga og deltagelse på de internasjonale IAMFE- konferansene. 

Ekstrautgiftene for min virksomhet har jeg selv klart å dekke av private midler som jeg har 

tjent ved å ta royalties på produksjonen av Øyjords forsøkssåmaskiner i Norge, Østerrike og 

USA.  

Dette ble mulig ved at jeg i 1966 startet Øyjords Forskningslaboratorium i Jens A. Schou 

Mek. Verksted, Drøbak. Fra 1966 til 1976 var Jens A. Schou Mek. Verksted, verdens største 

produsent av porsjonssåmaskiner med sentral fordeler.  

Øyjords forsøkssåmaskiner fra Jens A. Schou Mek. Verksted ble eksportert fra Norge til 57 

land over hele verden. Med en bevilgning fra NORAD (Norsk Utviklingshjelp) til FAO ble 

http://www.iamfe.org/
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det i 1976 sendt 21 forsøkssåmaskiner fra Norge til 21 land i Afrika og Midt-Østen. Fra 1974 

til 1976 overførte jeg produksjonen i Norge til Wintersteiger i Østerrike. I 1976 valgte jeg å 

avvikle produksjonen i Norge og bruke alle mine krefter på arbeidet med IAMFE. 

Mottagelsen som Øyjords forsøkssåmaskiner fikk, kan en lese på Internet www.iamfe org. Se 

Info-Øyjord Plot Seeders.  

  

Da jeg i 1979 besøkte Verdensbankens hovedkvarter i Washington for å søke finansiell støtte 

til IAMFE, fortalte jeg at Norge betalte den nasjonale medlemskontingenten til IAMFE, men 

at vi ikke hadde klart å oppnå noen ekstra støtte fra Norge. De kunne ikke forstå hvorfor 

Norge, som støttet så mange internasjonale organisasjoner, ikke ville bevilge midler til støtte 

av IAMFE. Det må tilføyes at jeg har vært meget skuffet over de mange avslag som IAMFE 

fikk på sine søknader om offentlige midler til IAMFE. Det var et stort lyspunkt da Norges 

forskningsråd, 31 år etter at IAMFE startet, bevilget 60 000 kroner per år for årene 1995, 1996 

og 1997 til IAMFE‟s samarbeidsprosjekt med China Agricultural University.  

Selv om IAMFE ikke oppnådde å få finansiell støtte til driften av fra Norsk utviklingshjelp 

(NORAD), DANIDA, SIDA, FAO, UNDP, Ford Foundation, Kellogg Foundation, 

Rockefeller Foundation, CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) 

og Verdensbanken, har jeg aldri tvilt på at det var viktig og riktig å arbeide for å virkeliggjøre 

visjonen om et internasjonalt samarbeide gjennom IAMFE. Det må tilføyes at mine 

arbeidsgivere har vist meg stor forståelse ved ikke å blande seg inn i prioriteringa av mine 

oppgaver og arbeidstid. Dette har gitt meg den nødvendige frihet til å bruke en stor del av 

arbeidstiden ved LTI og ITF til internasjonalt samarbeide. Til gjengjeld har det gitt de norske 

forsøksinstitusjoner i jord- og plantekultur og forsøksringene bedre og billigere maskiner og 

utstyr, noe som det norske forsøksvesen har satt stor pris på.  

 

Bærekraftige ideer, gratisarbeide og tro på saken  
IAMFE er blitt en realitet fordi jeg selv og mange andre har trodd på ideen om internasjonalt 

samarbeid og arbeidet gratis for IAMFE uten noen form for kompensasjon. Den absolutt 

viktigste gratisarbeideren har vært min kone, Målfrid, som med sin store dyktighet og 

arbeidsinnsats har tatt imot mine gjester med lunsjer, middager og overnattinger. De aller 

fleste gjester har vært planteforedlere, forskningsadministratorer og professorer fra hele 

verden. For å spare penger har flere av IAMFE- stipendiatene bodd i vårt hjem i Ås. Denne 

form for samarbeid fra min kones side og fra andre gratisarbeidere, har gjort det mulig for 

meg å bygge opp og operere IAMFE med en brøkdel av hva det ville ha kostet med offentlig 

finansiering. Målfrid døde i 2009. På www.iamfe kan en lese om den fortjente internasjonale 

anerkjennelse som Målfrid har fått. 
 

En annen og særdeles viktig medspiller for IAMFE har vært Torbjörn Leuchovius, Sveriges 

Lantbruksuniversitet, Uppsala. I 1993 tok Torbjörn over ansvaret som Eksekutivsekretær i 

IAMFE og ble direktør for det Internasjonale IAMFE Senteret etter flyttinga fra Norge samme 

år. Torbjörn har utført et fremragende arbeid som Eksekutivsekretær i IAMFE fra 1993 til 

2004 og har utført et stort arbeid med videreutviklinga av IAMFE og The IAMFE Directory. 

Torbjörn er redaktør for IAMFE News og Webmaster for IAMFE. Torbjörn er en svært viktig 

medarbeider for IAMFE. 

 

En annen viktig medarbeider har vært og er: Dr. Vladislav Minin, som etter IAMFE- 

konferansen i Russland i 2004 tok over ansvaret som Eksekutivsekretær i IAMFE og ble 

direktør for det Internasjonale IAMFE- senteret i St. Petersburg- Pushkin.  

På IAMFE konferansen 2008 i Århus, Danmark ble Dr. Minin gjenvalgt i disse viktige 

posisjoner fra 2008 til 2012. 

http://www.iamfe/
http://www.iamfe/
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Dr. John Stevens, New Zealand var fungerende IAMFE President fra 2005 til 2008.  

Dr. Stevens har stor internasjonal erfaring og har hatt oppdrag i en rekke utviklingsland. En 

rekke andre personer har arbeidet gratis for IAMFE. De vil bli omtalt i den engelske 

versjonen av ”The History of IAMFE ” som er under utarbeidelse. 

 

Tilbud fra institusjoner om å etablere et IAMFE-senter  
Etter IAMFE ‟64 i Norge kom det inn følgende forslag om plassering av det Internasjonale 

IAMFE-senteret:   

 

1. Fra Norge:  
 IAMFE fikk tilbud om å ha sitt Senter ved Landbruksteknisk institutt på Ås 

 inntil Eksekutivkomiteen bestemmer hvor det fremtidige IAMFE-senteret skal ligge. 

 

2. Fra Frankrike:  
IAMFE fikk et muntlig tilbud om å etablere IAMFE- senteret ved det franske senteret for 

landbruksmaskiner i Antony. Betingelsen var at IAMFE- senteret skulle ha fransk ledelse. 

Dette tilbudet ble ikke akseptert av IAMFE, som ønsket å ha en internasjonal ledelse. 

 

3. Fra USA:  
Visepresidenten i IAMFE, Professor Dr. W.F. Buchele, leder for avdelingen for 

landbruksmaskiner ved Iowa State University, Ames, Iowa, foreslo at IAMFE-senteret  

skulle etableres ved Iowa State University. Dette forslaget ble ikke fulgt opp. 

  

I en presentasjon på 15 sider ble Eksekutivkomiteen i IAMFE invitert til å vurdere muligheten 

av å etablere sitt IAMFE-senter ved Montana State University. Presentasjonen heter : 

“Establishment of an International Association on Mechanization of Field Experiment Center 

at Montana State University and the City of Bozeman, Montana, USA.” IAMFE hadde ikke 

finansiell styrke til å akseptere dette tilbudet. 

  

Konklusjoner:  
IAMFE senteret ble i Norge fra 1964 til 1993 da Torbjörn Leuchovius uten lønn fra IAMFE 

sa seg villig til å bli Eksekutivsekretær og å overta ansvaret for IAMFE- senteret som ble 

flyttet fra Institutt for tekniske fag ved Norges landbrukshøgskole på Ås til Sveriges 

lantbruksuniversitet, Ultuna, Uppsala.  

 

På IAMFE/RUSSIA 2004 -konferansen ble Dr. Vladislav Minin valgt til Eksekutivsekretær i 

IAMFE og IAMFE- senteret ble flyttet fra Sverige til St. Petersburg, Russland. Fra 1. juli 

2007 har det Internasjonale IAMFE-senteret fått kontorlokaler ved North-West Research 

Institute of Agricultural Mechanization and Electrification, St. Petersburg. Dr. Minin arbeider 

uten lønn fra IAMFE. 

 

Det som har gitt IAMFE overlevelseskraft, er at vi har sett beviset på at mekanisert 

planteforedling mangedobler muligheten til å dekke behovet for mat til en økende befolkning 

i verden.  
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Ledere i IAMFE fra 1964  
Presidenter i IAMFE 1964-2012: 

Professor Egil Øyjord, Norge, 1964-2000 

Forsøksleder Bjørn Andersson, Sverige, Fungerende president 2000-2001 

Generalsekretær Kolbjørn Moskvil, Norge, 2001-2004 

Dr. John Stevens, New Zealand, Fungerende president fra 2005 til 2008 

Professor Shang Shuqi fra 2008 til 2012 

 

Visepresidenter: 

Professor Wesley F. Buchele, USA, 1964-1992 

Dr. h.c. Hans-Ulrich Hege, Tyskland, 1992-2000 

Forsøksleder Björn Andersson, Sverige, 2000-2004  

Professor Shang Shuqi, Kina, fra 2005 til 2008 

Fra 2008 har stillingen som visepresident stått åpen for India eller et land i Afrika 

 

Eksekutivsekretærer 1964-2012: 

Professor Egil Øyjord, Norge. På grunn av manglende økonomi var Øyjord også 

Eksekutivsekretær og leder for IAMFE‟s internasjonale informasjonssenter i Norge fra 

1964 til 1993 bortsett fra 14 måneder 1972-73 da Dr. Graeme R. Quick, Australia, var 

fungerende Eksekutivsekretær i IAMFE med kontor i IAMFE sekretariatet på Ås.  

Torbjörn Leuchovius, Sverige, Eksekutivsekretær 1993- 2004 

Dr. Vladislav Minin, Russland, Eksekutivsekretær 2005 -2012 

 

Medlemmer i Eksekutivkomiteen: 

Medlemmene i Eksekutivkomiteen har bestått av Presidenten og Visepresidenten og 

en rekke forskere, administratorer og fabrikanter fra hele verden. I tillegg har FAO og 

Verdensbanken vært representert i Eksekutivkomiteen. 

En fullstendig oversikt over medlemmene i Eksekutivkomiteen vil bli gitt i ”The 

History of IAMFE” som er under utarbeidelse. 

 

IAMFE-publikasjoner 
Ved siden av Proceedings fra våre internasjonale og regionale konferanser har følgende 

publikasjoner vært meget viktige:  

 

1. The IAMFE Handbook. 

De første løsblad for “The International Handbook on Mechanization of Field Experiments 

(The IAMFE Handbook)” ble publisert 1968-71. Hvert løsblad har et bilde eller en tegning av 

utstyret med spesifikasjoner og adressen til fabrikanten. 

Redaktør: Egil Øyjord. 

Den neste og oppdaterte utgaven av ”The IAMFE Handbook” ble publisert 1972-73. 

Redaktører: Egil Øyjord og Graeme R. Quick. 

 

2. The ASAE/IAMFE Directory. 

“The ASAE/ IAMFE Directory of North American Equipment for the Mechanization of 

Agricultural Research 1972” ble publisert av the American Society of Agricultural 

Engineering (ASAE) og IAMFE. Publikasjonen ble trykket i Norge i 1972. 210 sider. 

Redaktører: Graeme R. Quick og Wesley F. Buchele. 

 

 

   



 

 

19 

3. The IAMFE Directory. 

Den første utgaven av “International Directory of Manufacturers of Machinery, Equipment 

and Instruments for Agricultural Research (The IAMFE Directory)” ble publisert i 1983. 76 

sider. Denne publikasjonen fikk en enestående god mottagelse. 

Redaktør: Egil Øyjord  

 

Den andre utgaven av ”The IAMFE Directory” ble publisert i 1995. 80 sider  

Redaktører: Torbjörn Leuchovius og Egil Øyjord  

Oppdaterte utgaver av ”The IAMFE Directory” er senere blitt publisert på Internet.  

 

Denne publikasjonen er svært viktig for de som ønsker en kategorisert global oversikt over 

produsenter av forsøksteknisk utstyr for jord og plantekulturforsøk. The IAMFE Directory er 

bare tilgjengelig for medlemmer av IAMFE, Se www.iamfe.org  

Redaktør: Torbjörn Leuchovius. 

 
4. The IAMFE Journal and Newsletter. 

Egil Øyjord og Bengt Hallerström, 1986, ”The IAMFE Journal and Newsletter”  

IAMFE 1432 Ås, NLH. 66 sider. Publikasjonen var meget arbeidskrevende.  

Det var ikke mulig å følge den opp. 

 

5. The IAMFE News. 

Torbjörn Leuchovius, 1998, startet en mindre ambisiøs publikasjon: ”IAMFE News”, som er 

kommet ut med to nummer per år siden 1994.  

The IAMFE News har vært en særdeles viktig og vellykket publikasjon for kontakten mellom 

ledelsen og medlemmene i IAMFE.  

Ved å gå inn på www.iamfe.org Info kan en lese og skrive ut IAMFE News. 

 

Diverse publikasjoner 
Øyjord, E. 1963. Nordisk og Europeisk samarbeid om mekanisering, rasjonalisering og 

standardisering av jord- og hagebruksforsøk. Særtrykk i forbindelse med NJF- kongressen i 

Helsingfors 1963, 6 sider. 

 

Øyjord, E. 1964. A Plan for Efficient Mechanization of Field Experiments. NATO Advanced 

Study Institute on Mechanization of Field Experiments. Paper 2/64 dated October 1958 – May 

1964, 4 sider. 

 

Øyjord, E. 1966. A Short Report on the NATO Advanced Study Institute on Mechanization of 

Field Experiments and IAMFE. Acta Agriculturae Scandinavica, s.233-238. 

 

Øyjord, E. 1971. The Background, Objective, Programme, Resolutions and Constitution of 

The International Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE). Publisert av 

IAMFE, 1432 As-NLH, 10 sider. 

 

Lein, M. & Hallerström, B. 1973. Mechanization of cultivar testing. Manual of cereal seed 

production, quality control and distribution. FAO, Rome, May 1973. 

 

The Executive Committee of IAMFE, 1979. Proposal for establishing The International 

Centre on Mechanization of Agricultural Research (ICMAR). Publisert av The IAMFE 

Secretariate and Information Centre, Norwegian Institute of Agricultural Engineering, 1432 

As-NLH, Norway, 15 sider. 

http://www.iamfe.org/
http://www.iamfe.org/
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Øyjord, E. 1989. The Background,Objectives, Strategies and Work of The International 

Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE). Publisert av IAMFE, 1432 Ås- 

NLH, 11 sider. 

 

Øyjord, E. 1991. A Collection of Selected Statements Regarding the Usefulness of IAMFE 

and the International Directory of Manufacturers of Machinery, Equipment and Instruments 

for Agricultural Research (The IAMFE Directory). Publisert av IAMFE, 1432 Ås- NLH, 19 

sider.  

 

Hallerström, B. 1992. The IAMFE Plot Size Investigation. Department of Agricultural 

Engineering, SLU, Uppsala, Sweden, 41 sider. 

 

Leuchovius, T. 2005. IAMFE - A Brief Information. Se www.iamfe.org . Klikk på Info. 

Beskrivelsen gir en god oversikt over utviklingen av IAMFE. Les også IAMFE News på Info. 

 

Annen Litteratur 
Den grønne evolusjon, Jord og plantekulturforskning i 100 år. 1989: Utgitt av Det Kgl. 

Selskap for Norges Vel, NLH, SFL og LFR. 179 sider. Se avsnittet på side 122. 

 

I Landbrukets Tjeneste 1947- 1989, 1996: Landbruksteknisk institutt. Redaktør: Alf Nordby. 

Forord av Lars Sjøflot. 90 sider. Se avsnittet om IAMFE på side 46 og 47. 

 

Norske oppfinnelser, Kreativitet og Nyskaping, 1996: Svein A. Knutsen, Universitetsforlaget 

AS. 127 sider. Side 33-34. 

 

Hundre år for samfunn og næring, 1997: Norges Landbrukshøgskole 1897-1997. Redaktører: 

Gaute Sakshaug og Arnstein Bruaset. Forord av rektor Roger K. Abrahamsen. Utgitt av NLH 

i samarbeid med Landbruksforlaget. 176 sider. Se avsnittet på side 89 om Forsøksteknisk 

utstyr for jord- og hagebruksforsøk og IAMFE. 
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