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Bhanu droppede velbetalt job i Danmark og 
startede frilandsgartneri i Nepal
Bhanu Pokhrel er født og 
opvokset i Madi i Nepal, 
hvor han for halvandet 
år siden startede sit eget 
frilandsgartneri efter 10 
år i Danmark. Han er dybt 
taknemmelig over alt det, 
han har lært hos os, som 
nu gør, at han med succes 
kan drive sin virksomhed i 
Nepal.

Af Niels 
Damsgaard Hansen

Han havde et, efter nepalesiske 
forhold, et fantastisk vellønnet 

job i Danmark. Hvordan kunne han så 
komme i tanke om at rykke teltpælene 
op for at etablere et økologisk frilands-
gartneri i Nepal?

- Danmark har investeret i mig, og jeg 
vil gerne investere i Nepal, lyder svaret 
fra Bhanu Pokhrel.

Han fik i 2010 adresse i Danmark, 
hvor hans nepalesiske kone stadigvæk 
bor og arbejder året ud, mens deres 
søn går i en folkeskole. Planen er, at 
familien samles i Nepal med udgangen 
af 2022.

- Vi savnede Nepal, og jeg mener også, 
at jeg kan hjælpe mit land ved at være 
med til at løfte landbruget ind i fremti-
den, forklarer han.

Derfor aftalte parret i 2020, at han 

skulle rejse tilbage til Nepal og investere 
i jord til et økologisk frilandsgartneri 
med tilhørende faciliteter til uddan-
nelse af lokale landmænd.

Succes forudsætter 
management
Dansk og nepalesisk kultur adskiller sig 

meget på mange områder. I Danmark 
er vi vant til at sætte os mål, planlægge 

og styre med et godt management for 
at få succes.

Sådan er det ikke så meget i Nepal. 
Traditionelle arbejdspladser, hvor man 
møder frem til tiden og går hjem igen 
til tiden, er der ikke mange af uden for 
de større byer. I stedet er man vant til 
at passe sin jord og husdyr for at få mad 
på bordet og have lidt overskydende at 
sælge af.

Et kig ned på markerne med grønsager og drivhusene, der spiller en vigtig rolle i hele forretningsplanen.

Kvæget er vigtigt, fordi gødningen anvendes i markerne 
til at forbedre jordens sundhed.

Et kig ned på markerne med grønsager og drivhusene, der 
spiller en vigtig rolle i hele forretningsplanen.

Kinaradiserne var store og hjembragte en god pris på mar-
kedet i nogle uger. Men da prisen faldt på grund af udbud-
dets størrelse, valgte Bhanu Pokhrel at nedmulde resten, 
som havde større gødningsværdi, end salgsprisen kunne ind-
bringe.

I akvariet forrest er der fi sk, som fodres og senere kan spi-
ses. Vandet, fi skene svømmer i, pumpes rundt i de grå rør, 
hvor der er huller til små potter med for eksempel jordbær-
planter i. Der er så meget gødning i vandet, at det er nok til 
planterne.

Marken bliver harvet op med traktor. I Nepal bruger man 
ikke dybdehjul på harverne, hvilket ofte fører til alt for dyb 
harvning i forhold til det aktuelle behov.
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Hvis det er muligt, kan man også 
sælge sin arbejdskraft til forefaldende 
opgaver, der kan give en ekstra skærv 
til andre goder.

- Jeg har lært fra mit ophold i Dan-
mark, at forretningsplaner med tilhø-
rende budgetter er absolut nødvendi-
ge for at kunne drive en virksomhed 
som min, påpeger Bhanu Pokhrel.

Ny strategi for jysk 
landbrugsprojekt i Nepal
Han har derfor brugt mange timer ved 
sin pc for at planlægge ned i mindste 
detalje de ting, der mulige at plan-
lægge. Vejret kan han selvfølgelig lige 
så lidt som danske landmænd styre.

- Men jeg ved eksempelvis, at van-
ding er en helt afgørende forudsæt-
ning for at kunne høste noget i de 
tørre måneder, siger han.

Derfor kunne han heller ikke drøm-
me om at starte sit frilandsgartneri 
uden adgang til nok vand til vanding.

Har planer om 
egne butikker
Det købedygtige publikum i Nepal 
befi nder sig i de større byer som Bha-
ratphur med 250.000 indbyggere cir-
ka 50 kilometer væk og Katmandu 
med knap 1,5 millioner indbyggere 
cirka 150 kilometer væk.

Nu lyder de 150 kilometer ikke af 
meget. Men et tjek på Google Maps 
viser, at det tager over seks timer i 
personbil at gennemkøre den stræk-
ning gennem bjergene. Så infrastruk-
turen er en af de helt store udfordrin-
ger i Nepal.

- Men jeg vil på sigt etablere mine 
egne butikker til blandt andet at 

afsætte mine egne, økologiske pro-
dukter i de to byer, fortæller Bhanu 
Pokhrel.

Han er dog udmærket klar over, at 
det i første omgang handler om at få 
sit frilandsgartneri med tilhørende 
husdyr og grovfoder til at køre godt.

Tror, han er mand med slips
For at forstå Nepal bør man også vide 
lidt om, hvordan de lokale forestiller 
sig, at en mand som Bhanu Pokhrel 
med en fi n, lang uddannelse gebær-
der sig.

- De tror, at jeg går rundt i jakkesæt, 
hvid skjorte, slips og pæne, sorte sko. 
En gang kom der en for at spørge, hvor 
Bhanu var henne, og jeg kunne pege 
på mig selv, forklarer han med et grin.

- Jeg er ganske vist ejer og øverste 
chef. Men jeg både kan og vil gerne 
arbejde fysisk, når der er tid til det, 
konstaterer han.

Hans mobil ringer ret ofte, og han 
bruger selvfølgelig en hel del tid på 
planlægning, opfølgning og salg med 
videre. Tre gange siden 2020 har han 
også været i Danmark i mindst én 
måned pr. gang for at være sammen 
med sin kone og søn.

- Derfor har jeg ansat to brødre og 
en søster, siger han.

Den ene bror står for markedsføring, 
den anden er daglig leder af de øvrige 
medarbejdere, og søsteren laver mad 
og anden husholdning med videre.

Udover dem er der beskæftiget om-
kring 15 medarbejdere til dagligt plus 
fl ere, når der er ekstra travlt.

Målet er 20 hektar med 
økogrønsager
På nuværende tidspunkt er der otte 
hektar med grønsager. Dertil kom-
mer nogle hektarer til dyrkning af 

grovfoder til køerne og gederne. Det 
er især majs til ensilering.

- Mit mål er at komme op på 20 
hektar med grønsager, siger Bhanu 
Pokhrel.

De otte hektar giver her i 2022 en 
omsætning på omkring tre millio-
ner rupee, som i Nepal har samme 
købekraft, som det tilsvarende beløb 
i danske kroner har i Danmark. Pr. 
hektar er det således cirka 350.000 
kroner i købekraft, der omsættes for.

Hvis han lykkes med sin forret-
ningsmodel, er målet en omsætning 
på en million rupee pr. hektar pr. år 
på de 20 hektar.

- I mit job hos GreenF i Silkeborg 
havde vi deling af overskuddet. Det 
vil jeg også have i min virksomhed. 
Det er både motiverende for medar-
bejderne og en fair måde at gøre det 
på, forklarer han.

Ønsker andre kopierer 
hans gartneri
Med en befolkning på knapt 30 mil-
lioner er der et stort behov for at øge 
den nationale produktion af fødeva-
rer. Som det er nu, er der en stor im-
port af fødevarer fra Indien til Nepal.

En af de største udfordringer for 
udvikling af det nepalesiske landbrug 
er viden. De fleste nepalesere, der 
dyrker lidt jord, har sin viden fra de-
res far og det, de kan iagttage, andre 
gør. De har ikke gået på landbrugs-
skole og dertil fået en god uddannel-
se som landmand.

Men der er både landbrugsskoler 
og universiteter, som uddanner hen-
holdsvis landmænd og agronomer. 
Den siddende, nepalesiske regering 
har også programmer, der understøt-
ter etablering af virksomheder som 
den, Bhanu Pokhrel har startet.

- På den baggrund har jeg valgt, 
at min virksomhed også skal tilbyde 
uddannelse til landmænd og agro-
nomer, så andre kan kopiere det, jeg 
gør, fortæller han.

Forretningsmodellen omfattede 
derfor også et hus med et stort kur-
suslokale og to mindre huse med 
hver to værelser, så der kan bo kur-
sister på stedet.

Den del er allerede aktiv og er i de 
kommende år udset til at få stor be-
tydning for udviklingen af landbruget 
i Madi.

  
Sund jord er en forudsætning

  Bhanu Pokhrel har stor viden om gødskning, mikroor-
ganismer og biodiversitet i jord. Den viden er også helt 
central for hans plan om at drive økologisk gartneri.
- Vi er nødt til at starte med at forbedre jorden her på 
stedet. Den er desværre udpint, så der kun er lige omkring 
én procent organisk materiale i den, forklarer han.

 Derfor vil han i nogle år dyrke konventionelt med 
handelsgødning og syntetiske sprøjtemidler, samtidig 
med at der bliver tilført så meget kompost som muligt.
- For at få en god balance mellem svampe og bakterier 
i jorden, hvor der skal være fl est svampe, bruger vi 
også aktive mikroorganismer, siger han.

 I takt med at jorden bliver det, han kalder sund, kan 
den omlægges til økologisk dyrkning.

Bhanu Pokhrel har 
blandt andet succes 

med at dyrke papaya, 
som er meget store. De 

bliver, ligesom de 
øvrige produkter, solgt 
på markedet i storbyen 

Bharatphur med cirka 
250.000 indbyggere. 

Fotos: Niels 
Damsgaard Hansen

I en stald er der hønniker, som skal bruges til æglægning.

  
Kort om Bhanu Pokhrel

  Bhanu Pokhrel har boet 10 år i Danmark, hvor han blev 
færdiguddannet som agronom på Aarhus Universitet i 
2013 og i 2017 fi k godkendt sin Ph.d. om organisk 
gødskning af afgrøder i drivhuse.

 I 2018 blev han ansat i virksomheden GreenF i Silke-
borg, hvor han arbejdede med rådgivning af kunderne i 
brug af fi rmaets produkter – blandt andet mikroorga-
nismer til jordforbedring.

 Det var et godt job, som også udløste en god bonus for 
hans salgsresultater.


