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Jeg besluttede at tage til udlandet over vinteren 2020-2021, fordi jeg ønskede at finde en 

elevplads, hvor jeg kunne lære om praksis permakultur. Fordi mulighederne i Danmark er små, da 

mange mindre steder ikke har økonomi til at have en elev, blev det en selvfølge at tage af sted. Da 

jeg startede gartneruddannelsen vidste jeg allerede at jeg gerne ville ud og rejse for at udvide min 

horisont inden for faget. 

Sammen med to Jeg fandt et stort sted kaldet Quinta da Fornalha, sammen med to andre 

kollegaer fra skolen. Vores samarbejde på hovedforløbet fungerede godt, så vi tænkte at tage 

samlet afsted for at have nogen at spare med fagligt og for at løfte i samlet flok. Det viste sig at 

være en rigtig fornuftig beslutning. 

Da vi fik vores aftale i hus med Quinta da Fornalha, mødtes vi i centrum af København hvor vi 

jublede og krammede. Et par uger senere sad vi på et fly, med corona restriktioner i hælende på 

os. Vi landede nogle kort inden at erhvervsrejser blev frarådet.  

Vi ankom til Algarve, i syd Portugal i starten af december og da vi trådte ud af lufthavnen, var det 

markant varmere end det København vi havde sagt på gensyn til. Opholdet lovede allerede godt. 

Vi fandt en taxa, som tog os igennem et kuperet landskab af lokale træer som oliven, 

johannesbrød, figen -og mandeltræer og store plantager med monokultur af appelsinproduktion. 

Senere skulle vi få fortalt at man i 80’ernes syd Portugal havde satset på appelsinproduktionen, 

pga. det varme klima, men at Spanien hurtigt havde overtaget markedet, så det blev aldrig rigtig en 

økonomisk gevinst.  

Da vi nåede vores elevplads, blev vi mødt af vores chef, en medarbejder og en frivillig. Vi blev vist 

rundt og så deres land med figentræer, få haver spredt rundt om på gården, deres lokale 

restaurant, turistindkvarteringsområderne, appelsin, oliven, mandel og johannesbrød plantagen, 

swimmingpoolen og vores nye hjem. 

 

Quinta da Fornalha er en stor familie gård og et tilhørende stykke land. Det 30 hektar store sted 

følger traditionelle landbrugstekniker, som er nedarvet og lært af chefen, gennem hendes far. Hun 

har drevet gården i 10 år, men er oprindelig uddannet psykolog. Da hendes far ikke kunne drive 

gården længere, begyndte hun at hjælpe til og tage over. En af familieteknikkerne vi har brugt, er 

en beskærings teknik, som respekterer figentræets lange liv. Beskæringsteknikken bruges bla. Til 

at holde figentræet i live og hjælpe det til at producere gode frugter, sådan at kvalitet vægtes 

højere end kvantitet. Figentræerne her på gården er ca. 50 år gamle. Dette er dobbelt så mange 

år, end hvad figentræer i konventionel produktion bliver. 
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Figener er desuden en af gårdens indkomster. En stor grund til at jeg har valgt Quinta da Fornaha, 

er fordi at de udover bruger traditionelle teknikker også benytter sig af permakultur metoder og 

principper. En del af permakultur principperne er at ens økonomiske indkomst helst ikke skal være 

afhængig af én enkelt indkomst kilde. Udover at gården sælger økologiske figener, som nogen af 

de eneste i Europa, og derved kan sætte sig ret fast på markedet, har de også andre indkomster, 

såsom turisme (man kan leje sig ind på gården og bo i diverse huse og hente mad fra haverne), de 

underviser børn i natur, der laves biprodukter af figenerne; tørret figen med forskellige urter, figen 

marmelade, trøfler, syltet rødbeder, salt i forskellige smag (fra lokale salt kar, som også ejes af 

gården) og johannesbrød smør. Alt sammen i deres industri køkken, som også er køkkenet for 

deres restaurant som ligger i hovedhuset. Idéen med at én ting har forskellige realitets muligheder, 

bruges altid i permakultur. Her på gården bruges de afklippet grene fra beskæring af figentræerne 

til at lave jorddække med, sådan at fordampning mindskes og man hvert år tilfører organisk 

materiale til jorden. Vi prøver så vidt muligt at fodre jorden og ikke kun planterne, på gården. På 

den måde bliver jorden mere rig på mikroorganismer der i sidste ende skaber en sundere jord for 

planter, en jord der kan holde mere på regnvand her i Algarve (som bliver ekstrem tør om 

sommeren) og opbygger humusindholdet. 

Der arbejdes altså med naturen, ikke imod den, ved at opbygge humus som normalt forsvinder i 

konventionelt og endda også i nogle økologiske landbrug. 

 

Udover at beskære figentræerne, har jeg været med til oprette og genoprette bede hvor vi har sået 

og plantet ud i. Disse bede forsyner gårdens restaurant, som vi prøver at gøre mere 

selvforsynende dette år, de turister der er indkvarteret og os som bor på gården.  

Mig og mine kollegaer bor i et hus, som er bygget til de frivillige der kommer og hjælper til på 

gården. Her deler vi vores hverdag med 2 andre, som vi igennem de sidste tre måneder har lært 

ret godt at kende.  

Da vi ankom til gården, startede vi med at bygge en lille planteskole hvor vi kan så frø og passe 

småplanterne indtil de klar til at komme på friland. Vi laver desuden mark rotations skemaer og 

tjekker efter skadedyr. Når planterne er blevet klar, har vi plantet dem ud i de bede vi har forberedt.  

Her har vi har lavet jordforarbejdning, komposteret, lagt vandslanger med drypsystem, plantet 

småplanterne ud og mulchet (en jorddække af organisk tørt materiale). 

 

For tiden høster vi rødbede, salat, løg, porer, jordbær, spinat, appelsin og citron. Om et par 

måneder er figenerne klar, træer som er ældre end chefen selv, og hun har derfor kunne følge 

deres udvikling hele sit liv. Dette har givet en vigtig erfaring som hun har kunne formidle videre til 

os. Det er rart og trygt at have en chef som har mange års kendskab til sin arbejdsplads og de 
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planter man arbejder med. Det betyder bla. At der findes en stor viden og man næsten altid kan få 

svar på sine spørgsmål.  

 

Dette bliver ikke min sidste rejse, under min uddannelse. At rejse ud giver for det første en 

elevplads og for det andet et afbræk fra hverdagen, som giver perspektiv på livet. For mig er det 

rart at komme lidt væk en gang i mellem, og det gør mig glad at tænke på, at jeg har masser af 

muligheder med gartnerstudiet, til at tage af sted igen. Jeg har valgt at forlænge min kontrakt med 

stedet, sammen med mine to kollegaer fra studiet, da 3 måneder blev for lidt. Jeg ønsker at følge 

planternes udvikling og de processer vi har sat i gang. Alt i alt bliver det til 6 måneder, i solen og en 

masse praksis såvel som teoretisk erfaring, jeg kommer til at gøre mig her. Det er jeg taknemmelig 

for.  


