
Logbog for praktik i udlandet, nærmere bestemt Malmø, Sverige. Vegostan 
 
Gartneribranchen er meget sæsons betonet, om sommeren er der masser af arbejde og om 
vinteren er det præcis omvendt. Så hvad gør man, hvis man står og mangler en elevplads i starten 
af året? Mit svar til dig er enkelt, tage på et eventyr til udlandet og lær dig masser af ralevent 
vinden samtidigt som du får en oplevelse for livet.   
 
Mit eventyr startede således med et lille øjeblik af panik, efter en opsigelse hos min gamle mester 
var jeg lettede men i tvivl om hvordan min fag-rejse nu skulle te sig. Jeg begyndte at blive urolig 
for at jeg hade begået en fejl, men så fik jeg tanke om at søge mod nabolandet Sverige, nærmere 
bestemt Malmø. Her kunne jeg nemlig tage over og stadig besøge familie uden større problem.  
 
Jeg undersøgte de forskellige muligheder der fandtes i Sverige og fandt ud af, at der befandt sig 
fire forskellig små lokale firmaer på samme sted. Derfor besluttede jeg mig for at hoppe på toget 
og tage der over for at se stederne and. Da jeg kom derover, var det kun Göran der var til sted. Vi 
hade en god første samtale og jeg gik der fra med en god mavefornemmelse. En uge senere hade 
jeg en elevplads og min første dag på arbejde, solen skinnede og jeg var godt til mods. De første 
par dag brugte jeg meget tid på at falde på plads, det er hårdt at starte et nydt sted, hvor man vil 
gøre det godt og samtidigt bruger man kræfter med at finde sig til rette.  
 
Vegostan er en lille urban farm i udkanten af Malmø, en lille kvarters gåtid fra Hyllie station. 
Gården er på ca. 2000m² og har to poly-tunneler på 80m² plus et lille drivhus til forspiring af 
grøntsager og mikro-grønt. Derudover består gården af 80 permanente udendørsbed og et 
område til vask og pakning af grønt. Hele gården består af forpagtet jord fra Malmø kommune, 
derfor er konstruktionerne bygget med mulighed for at flyttes. Hovedbygningerne består derfor af 
to containere som er blevet knyttet sammen af et stort overliggende tag, en konstruktion som ikke 
kun er mobil men også billig.  
 
Göran, som min chef heder, var hurtig til at forklarer mig sine tanker bag hele projektet. Som 
mange landbrugsinteresserede mennesker nok er klar over, lider landbruget i dag af stor 
problematikker, inklusive gartnerier. For at kunne overleve økonomisk bliver landbrug til færre 
men større bedrifter, det samme gæller indenfor gartneribranchen. Dog har der de seneste år 
begyndt at komme en modbevægelse til dette, som er især stærk i Canada, konceptet, en Market-
garden. Her er idéen at man på et meget mindre areal, en den klassiske bedrift i dag, dyrker 
grøntsager til salg på en måde som både er økonomisk rentabel og bæredygtig. To hovedsagligt 
vigtige punkter er, brug naturen som hjælp og sælg dine grøntsager via direkte salgskanaler, uden 
eller med få mellem hænder.  
 
Hos Vegostan arbejder vi med hovedsagligt to forskellig salgskanaler, nemlig Reko-ring og direkte 
salg til restauranter. Reko-ring fungerer således at privatpersoner, gennem facebook, bestiller og 
betaler i forkøbet. Det underletter således Görans og min beregning af høst, da vi på forhånd til 
det ulige marked ved hvor meget der er solgt. I vores tilfælde arbejde vi som regel med en 
grøntsags-kasse og enkelte enheder. Da bestillingerne var given på forhånd, viste vi torsdag 
morgen hvor mange kilo gulerødder der f.eks. skulle høstes. Derudover, da konceptet reko-ring 



bygger på en simpel gruppefunktion via facebook, blev der ikke pålagt ekstra omkostning/tab i 
form af mellem hænder.  
 
Vegostan drager store ligheder til nogle af de mest succesfulde market-gardens i Canada. Der er 
hovedsagligt to vigtig ligheder; Den første er, som også er nævnt oven, at bruge naturen til din 
fordel. I vores tilfælde kunne det være at benytte os af permanente bed. Det betyder at bedene 
befinder sig på samme plads år efter år, hvilket giver mulighed for at nemmere opbygge en sund 
jord. Eftersom bedene ikke flytter sig, vil der ikke i samme udstrækning ophobe sig problemer i 
form af traktose, da stierne mellem bedene heller ikke flyttes. Derudover vil al den kompost og 
andre inputs som man normalt spreder ud over en hel mark kunne koncentreres til udelukkende 
dyrkningszonen, nemlig bedene. Sidst benytter vi os af kultursorterne til at mindske 
ukrudtsrensningen. Det gør vi gennem at så mange af vores afgrøder væsentligt mere tæt en 
status quo. Det betyder at man efter etableringsfasen for afgrøderne kan afstå fra at luge, da de 
nu har dannet et dække i form af deres bladmasse og krone. En yderliggere effekt af dette vil være 
en mindsket vandfordampning fra bedene, da solens stråler ikke længere når jordoverfladen.  
 
Den anden er, at Vegostan ikke kun dyrker frilandsgrøntsager men også det der kaldes mikro-
grønt. Frilandsgrøntsager, selv med mere direkte salgskanaler, har en forholdsvist lav afkastning 
sammenlignet med mikro-grønt. Desværre er, selv med tiltagene oven over, grøntsager en høj 
input grød. Det betyder at man for en lille afkastning i forhold til den tid du lagt på grøntsagerne, 
men her udskiller sig mikro–grønt fra andre ”grøntsager”. Mikro-grønt kræver nemlig næsten 
ingen tid eller input men giver stadig store afkastninger. Derfor bruger mange market-gardens 
mikro-grønt til at hæve gårdens totale afkastning uden særligt meget ekstra arbejde. Men hvad er 
mikro–grønt? Mikro-grønt er små spæde skud af alt fra olie-solsikke til radiser, høstet i 
kimbladstadiet. Det betyder at selve udbyttet ikke er stor, men til forskel har de en meget høj kg  
pris, nemlig flere hundrede kroner. Det gør at selv en lille mængde mikro-grønt kan have en stor 
positiv indflydelse på ugens omsætning.  
 
Jeg vil opfordre alle, der vil og kan, til at tage til udlandet under jeres uddannelse. Dels fordi det 
giver nogle flere muligheder i de triste måneder her hjemme, men også fordi der findes så meget 
større diversitet i forskellig elevpladser. Man kan vælge at tage til et stort sted eller et mindre, et 
med mange ansatte eller ingen. Mulighederne er mange og det er kun en fordel, forstil dig en pluk 
selv butik med elevpladser. Hvis du syndes det jeg har skrevet lidt kort om oven over lyder 
interessant kan jeg kun varmt anbefale at søge praktik hos Göran eller en af de andre 
virksomheder i Hyllie. Her vil du få et stort indblik i branchen og lære mange små ”hemmelige” 
tricks hende af vejen. Alt i alt, hvis du kan, tage til udlandet i praktik.  

 

 
 
 
 
 


