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På østsiden av Skåne besøkte vi gårdene Fagraslätt og Sixtorp. Det var to nabogårder eid av to 

brødre. Den ene broren overtok hjemgården. Vår vert for dagen hadde så kjøpt nabogården og 

bor der med kone og fire barn. Brødrene samarbeider om jord, redskaper og arbeidskraft. De 

hadde kun planteproduksjon, men drev svært allsidig og med utstrakt vekstskifte. Vekstskifte og 

intensivt bruk av falskt såbed var grunnleggende strategier i drifta. 

 

 
Bilde 1: Den gamle mjølkerampa på Fagraslätt Foto: Ragnhild Renna 

 

Gårdene leverte produktene til restauranter og omsetningsledd eller butikker som kunne ta 

større kvanta av økologiske varer. De beregna seg en god nok pris og har god avsetning. De 

satser nå stort på belgvekster som mat fordi dette var etterspurt av kunder. En ny produksjon 

var nå veksten quinoa.  De opplevde at vegetarisk mat var svært etterspurt og at den da 

måtte være økologisk og helst svenskprodusert.   



 

Bilde 2: Produksjonen på Fagraslett og Sixtorp i 2017. Foto: Ragnhild Renna 

 

Jord og gjødsling 

Jorda i området var skarp sandjord, silt og leire. Jorda er tilnærma steinfri, eller som verten sa: 

En stein per 400 hektar.  De måtte leie mye jord. Alt areal var enten i karens eller økologisk. 

De praktiserer vårpløying for å unngå sandflukt og jorda bør være dekka med vekster over 

vinteren.  

Det var ingen husdyr på gårdene og som gjødsling fikk de en produksjonrest av fra Lyckebo 

stivelsesfabrikk som lå i området. Dette produktet var godkjent til økologisk bruk. Ellers fikk de 

grisegjødsel fra et nabobruk. Ei utfordring som ikke var løst, var svovelmangelen som gjerne 

oppsto på den skarpe sandjorda.  

 

Falskt såbed 

Det ble kjørt tre ganger harving før såing. Svært viktig å kun foreta ei grunn behandling i 

overflata, for ikke å få opp mer ugrasfrø fra djupere lag i jorda. Det måtte kun foretas harving 

på det nivå i jorda som det allerede spira ugraset hadde sitt rotfeste. Pinlig nøyaktighet ved 

harving var derfor nødvendig for å lykkes med falskt såbed.  

 

Vekstskifte og grønnsaker 

Vekstskiftet starter med åkerbønner for å bygge jorda opp til økologisk produksjon. 

Vekstrekkefølgen på den lette sandjorda var slik: Løk, grønngjødsling, gulrot, frilandsagurk 

eller bønner, potet, ny grønngjødsling. Vekskiftet på tyngre jord, som leirjord, var som følger: 

Høstraps, høstkorn, åkerbønner, korn, rødkløverfrø, vårkorn, grønngjødsling. Rådgiver 

vurderer og evaluerer vekstskiftet og om det trengs økt frekvens av grønngjødsling i omløpet. 

Grønngjødsling må vokse over vinteren. 



Gulrotproduksjonen var også her krevende. Det var fare for gulrotflueangrep. I åkeren sto 

gule limfeller, som ble overvåka av rådgivere i rådgivingsorganisasjonen HIR Skåne. De sår 

gulrota etter første sverming av gulrotflua og høster før tredje sverming. For den andre 

sverminga hadde dem ingen strategi, men håpa å unngå angrep.  

Noen produsenter i området overvintrer gulrota i jorda med å dekke den med halm i et ca 70 

centimeter tykt lag og dekke med plast over halmen. Utfordringa med denne lagringa er at 

jorda har gulrot året rundt og større risiko for opphopning av sjukdom og skadedyr som for 

eksempel gulrotflue. Gulrotflua kan også fly fra gammel åker til ny åker. 

Poteten ble lysgrodd før setting. Sortene som ble brukt var Solist, Maestro, Carolus, Connect 

og Ballerina. Viktig å ha sorter som var sterke mot tørråte. Stivelsesproduktet som ble brukt 

som gjødsel har høgt kaliuminnhold og det er viktig i potetproduksjonen. De gjødsla også med 

grisegjødsel til potet.   

I salatløkproduksjonen hadde de nå begynt med innkjøp av utplantingsklare løkplanter i 

torvblokk.  Det fungerte bedre i forhold til ugrasbekjempelse enn direktesåing. De hadde 8-10 

planter per blokk og kunne plante denne ut i april måned. Sorten som ble brukt heter 

Highlander.  

De var opptatt av å stimulere det biologiske mangfoldet og å gi nytteinsekt gode levevilkår. I 

åkeren med salatløken planta de derfor inn honningurt og belgvekster. I tillegg hadde de en 

"humleåker" med bl.a. honningurt, bokhvete og belgvekster.   

 

Stort arbeidskraftbehov 

Produksjonene hadde et stort arbeidskraftbehov blant annet på grunn av mye luking av ugras 

med ugrashakke i utplantingskulturer. I sådde kulturer ble flamming av ugraset brukt.  De 

regna med et arbeidskraftbehov på en person per hektar, men det varierte med tidspunkt i 

sesongen.  Det var mange nasjonaliteter i sving og et stort samarbeid om arbeidskraft mellom 

flere gårder.  

 



   

Bilde 3: Quinoaåker. Quinoa er i meldefamilien og kan forveksles med meldestokk. Foto: Ragnhild Renna 

 
 


