Når fødevareproduktion bliver til turistattraktion
På Brdr. Kjeldahls Grøntsagssafari får man både indblik i samsk grøntsagsproduktion, smukke
naturoplevelser og gode røverhistorier
Det er en noget bumlet tur, man har i vente, når man sætter sig ind i Brdr. Kjeldahls safari-vogn, der er
spændt fast bag på en traktor. En bumlet og eventyrlig tur, hvor Samsø er i fokus. Først og fremmest
handler turen om grøntsagsproduktion og Brdr. Kjeldahls marker og metoder, men bagved ulmer hele tiden
historier om øens kultur og historie.
Turen tager dig med forbi diverse grøntsagsmarker såsom kål, kartofler, løg og meget mere. Den tager dig
med henover høje bakker, hvor det rige dyreliv boltrer sig i marker og striber med vild natur. Og sidst, men
ikke mindst, tager turen dig med forbi idylliske Nordby, hvor man kører rundt om byen, eftersom traktorer
ikke er tilladt i de smalle stokrose-pyntede gader.
Efter halvanden times tid har du desuden fået lokaliseret de lokale troldes tilholdssted og fået historien om,
hvordan apoteker Schultz spillede en rolle i udbredelsen af kartoflen på Samsø. Alt dette udsprunget af
lærerige lektioner om landbruget på Samsø.

Fra jord til bord
Hovedformålet med grøntsagssafarien er at invitere forbrugeren helt ind til produktionen af grøntsagerne.
På den måde er der et tydeligt spor fra marken og til forbrugerens indkøbskurv. En måde hvorpå man som
producent kan gøre forbrugeren meget mere bevidst om fremstillingsprocessen samt skabe en bevidsthed
om et produkt med en (Samsø-)historie.
Grøntsagssafariens traktorfører hedder Asger Toft Ravn og er flyttet til Samsø for to år siden. Han arbejder
til dagligt hos Brdr. Kjeldahl. Han fortæller entusiastisk om både fødevareproduktion, naturbevarelse,
grundvandsbeskyttelse samt kompostering undervejs på turen.
Og selv om man på turen af og til tager sig selv i at tænke, at traktoren umuligt kan trække safaribussen
med rundt i et skarpt sving, så får traktorføreren på elegant vis hevet safaribussen med rundt over
bakketoppe, snævre vendinger og smalle markstier, hvor kornet står højt på begge sider.

Løg og kartofler
Brdr. Kjeldahl er en af de største grøntsagsproducenter på Samsø. Deres landbrug strækker sig over 725
hektar med 160 marker, der er godt spredt ud på øen. De fleste dog på Nordøen, hvor også virksomheden
selv holder til.
75 procent af brødrenes grøntsagsproduktion består af løg og kartofler. Og kartofler og løg er i det hele
taget ikoniske Samsø-produkter. Dog kræver det meget omhu at dyrke disse afgrøder med gødning,
vanding, høst, pakning, afsætning og ikke mindst jordbytte.
Og jordbytte og samarbejde i landbruget er ligeledes en vigtig del af grøntsagssafariens budskab.
Landbruget på Samsø er – som resten af øen – gode til at arbejde sammen om både hverdagslivet og de
forandringer, der hele tiden sker i samfundet.

Fødevarebranchen i udvikling
En af Samsø Kommunes store visioner er at blive fossilfri ø i 2030. En vision, der klart indtænker landbruget
i ligningen. Derfor arbejder projektet Biosamfund Samsø sammen med landmændene på Samsø om at
udvikle et mere Cirkulært Landbrug, hvor øens ressourcer bliver forvaltet til fælles bedste.
For at nå målet om fossilfri ø, skal Samsø tænke i nye løsninger og innovative metoder. Kommunen vil
derfor gerne sætte fokus på nye fødevarer og oplevelsesprodukter inden for fødevarebranchen, som
forener erhverv og Samsø-fortællingen. Oplevelser som Brdr. Kjeldahls Grøntsagssafari.

