
Satellitdyrkning er ikke så tek-
nisk, som det lyder, men dækker
over et dyrkningskoncept, der
udnytter kendt viden om syg-
domme og skadedyr. Ved satel-
litdyrkning forstås helt enkelt, at
produktionen af en bestemt kul-
tur foregår på fysisk adskilte ste-
der i løbet af samme sæson.
Lars Skytte Jensen, som har
dyrket økologiske grønsager i
mange år, har ofte observeret,
hvordan visse sygdomme og
skadedyr kan opformeres i en
mark, hvis der dyrkes fortløben-
de hold gennem hele sæsonen.

Spredningsmulighederne for
eksempelvis bladlus og salat-
skimmel er gode inden for den
samme mark, især i kulturer,
hvor der plantes fortløbende
hold med deraf konstant gode
forhold for skadevolderne. Med
den gængse metode har Lars
Skytte Jensen også gennem
årene måttet registrere større
eller mindre høsttab i salatkultu-
ren. Kun fordi de øvrige forhold
som planteafstand og opbygnin-
gen af nytteinsekter har været i
orden, har det været muligt at
opretholde en fornuftig skære-

procent. Høstudbyttet har dog i
perioder ligget noget under,
hvad der kunne opnås i en kon-
ventionel salatkultur.
De gentagne erfaringer med
opformeringen af skadevoldere
gav Lars Skytte Jensen ideen til
at afbryde ”den onde cirkel” ved
at lave en strategi, hvor salatpro-
duktionen er delt på mindst tre
forskellige lokaliteter med flere
kilometer mellem hinanden. Det
har været muligt at etablere, da
der i omegnen findes økologisk
omlagt jord og landmænd med
vilje til at bytte jord.
Det stod hurtigt klart, at der ville
være visse barrierer forbundet
med at overgå til fysisk adskilte
produktioner med langt til kølefa-
ciliteter. Det ville være umuligt at
gennemføre med de eksisteren-
de høstmaskiner og anlæg til

køling. Der blev derfor søgt mid-
ler i Økologisk græsrodsforsk-
ning med det formål at udvikle
udstyr, der ville gøre satellitdyrk-
ning praktisk muligt. De skære-
vogne, Lars Skytte Jensen
anvender til dagligt, er for tunge
og har for lidt plads til de nød-
vendige arbejdsopgaver. I sam-
arbejde med Niels Andersen,
den lokale smed i Dømmestrup,
blev der udviklet en prototype,
som er blevet afprøvet i projek-
tet. Endvidere skulle det vurde-
res, om der med konceptet var
en mærkbar positiv effekt på
høstprocenten fra marken. 

Skærevognens indretning
Den nyudviklede skærevogn er let
at bugsere, kan indeholde fire
fyldte europaller og er så rumme-
lig, at der både kan ske sortering,

Satellitdyrkning af salat
Det lyder som noget fra en fjern fremtid, men satellitdyrk-

ning er allerede implementeret hos den økologiske grøn-

sagsavler Lars Skytte Jensen på Midtfyn.
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NYUDVIKLING - Skærevognen er opbygget således, at den kan høj-
dejusteres trinløst, så af- og pålæsning kan foregå under alle forhold
og ved hjælp af en palleløfter. Der kan monteres et rullebånd på
siden. Salaten kan overbruses med vand, og der er placeret en ekstra
vandbeholder forrest på vognen.  
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overbrusning og pakning af sala-
terne. Vognen kan sænkes til
gulvniveau, så der kan læsses af
uden brug af gaffeltruck.
En god finesse, der hilses vel-
kommen af høstarbejderne, er,
at selve rullebåndet er fikseret til
den højdejusterbare vogn og
følger dennes bevægelser. Her-
ved kan båndets højde tilpasses
i marken efter det øjeblikkelige
behov hos dem, der høster.
Det blev på forhånd stillet som
krav til vognens indretning, at
salaten skulle kunne gøres helt
salgsklar i vognen på marken.
Det indebærer, at der på den
relativt beskedne plads skulle
være mulighed for både sorte-
ring, overbrusning og pakning.
Det er faktisk lykkedes at få det
hele med, så det fungerer i
praksis.

Virker det?
Konceptet og udstyret har nu
været afprøvet i marken i tre sæ-
soner og må siges at være en
succes. Der er konstateret en
klar forbedring af høstprocenten
som følge af mindre angreb af
salatskimmel og bladlus, skade-
gørere som tidligere var årsag til
en stor del af frasorteringen.
Lars Skytte Jensen hævder –
med baggrund i de konstaterede
høstprocenter – at skære-
procenten nu er fuldt på højde
med, hvad der kan præsteres i
de konventionelle salatbedrifter.

Ulemperne ved det nye koncept
har trods alt været til at leve
med. Der går naturligvis kostbar
tid med at transportere skære-
vogn og mandskab rundt til de
enkelte marker. Det er dog kun i
korte overgangsperioder, at der
høstes salat samtidig på to for-
skellige arealer. Mandskabet kan
ikke være på skærevognen un-
der bugseringen, så det har væ-
ret nødvendigt at anskaffe en
ekstra bil til persontransport. Det
har også været nødvendigt at
indrette et mobilt kølelager på
den fjerneste af satellitterne, så
den færdige vare har kunnet
afskibes derfra.
Ved at komme ud på andre øko-
logiske brug, har salatproduktio-
nen været kørt med 100 procent
konsekvent brug af økologisk
gødning. 

Videreudvikling af konceptet
Lars Skytte Jensen har tænkt
meget over, hvad eventuelle
afledninger af konceptet vil kun-
ne bidrage med ved den videre
udvikling af den økologiske pro-
duktion. Ud over det konkrete
faglige resultat er der mange
interessante perspektiver i satel-
litdyrkning. 
Konceptet kan på lidt længere
sigt øge mulighederne for spe-
cialproduktioner i det økologi-
ske jordbrug. For at være kon-
kurrencedygtig skal produktio-
nen være så stor, at den kan

generere indtægter til fortsatte
investeringer i rationalisering,
og uden mulighed for jordbytte
kræves der et relativt stort jord-
tilliggende for at kunne give
avleren det nødvendige luft i
sædskiftet. Lars Skytte Jensen
nævner som eksempel, at han
nu ”kan nøjes” med et grund-
areal på fem hektar grønsager
til sin produktion af grønsager
på cirka 15 hektar. Det kan han
kun gøre i kraft af, at han kan
bytte sig til ny jord hos økologi-
ske jordbrugere i omegnen,
typisk kvægbrugere. Skulle han
opretholde samme produktion i

et forsvarligt sædskifte, skulle
han selv råde over mindst 75
hektar.
Satellitdyrkning vil i sin yderste
konsekvens kunne danne
grundlag for selskabsdannelser
og samdrift mellem flere, hver
for sig specialiserede økologi-
ske grønsagsavlere. Det kunne
også øge opstartsmuligheder-
ne og mindske risikoen for helt
unge og uprøvede avlere uden
stor startkapital, hvis de kunne
gå sammen i mindre selskaber
og leje eller bytte sig til den
nødvendige jord hos andre
økologiske produktionsgrene.

Økologiske græsrodsforskning
Formålet med tilskudsordningen ”Græsrodsforskning” er at
fremme fornyende forskning og forsøg blandt økologiske prak-
tikere. Har du en idé, som kan være med til at udvikle økologi-
ske jordbrug, eller et nyt og spændende projekt, der kommer
forbrugerne til gode, så har du mulighed for at søge tilskud
gennem innovationsloven. 
Der gives normalt tilskud på op til 50 procent af ekstraomkost-
ningerne ved projektet. I særlige forskningsprægede projekter
kan tilskuddet udgøre op til 70 procent. Tilskuddet beregnes
som en procentdel af projektets ekstraomkostninger.
Yderligere oplysninger fås hos Dansk Landbrugsrådgivnings
Rejsehold (telefon: 87 40 50 42) eller på www.dffe.dk. 
Rejseholdet arbejder efter princippet ”no cure, no pay”, det vil
sige, at der kun skal betales for arbejdet, hvis projektansøgnin-
gen går igennem. 

F a k t a

F a k t a

Lars Skytte Jensen

Lars Skytte Jensen har som uddannet landmand og plante-
avlstekniker arbejdet i en landboforening i to år og har i ti år
arbejdet på halvtid som landbrugsskolelærer på Korinth. Blev
selvstændig landmand i 1983 og har dyrket økologiske grøn-
sager siden midten af 1980erne. Var medstifter af LØJ. I dag
produceres der grønsager på 15 hektar, blandt andet spe-
cialsalater, rabarber, bladselleri, plukærter og rucola. Udover
dette dyrker han purløg til frø og korn. Alt i alt 24 hektar.
Lars Skytte Jensen er projektleder på et økologisk projekt i
Vietnam, hvor fem landsbyer med 1.100 landmænd i Hanoi-
området skal lære at lade økologiske grønsager indgå i sæd-
skiftet med ris.

Flere projekter
Satellitdyrkning af salat er ikke det første græsrodsprojekt,
Lars Skytte Jensen har været involveret i. Tidligere har han
udviklet hakkemaskinen til ukrudtsbekæmpelse i rækken i
udplantet salat og har afprøvet blomstrende urter i grønsager
som trækplanter for nyttedyr til naturlig regulering af bladlus. 
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