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GLOBAL FARMING Nepal

Ris, � sk, 
grønsager, 
turisme – og 
irriterende 
næsehorn
Som noget meget unikt 
dannede 86 familier i 
landsbyen Kantipur i det 
sydlige Nepal i 2019 et kol-
lektivt landbrugsprojekt 
med fem forretningsområ-
der, nemlig salgsafgrøder, 
grønsager, kødkvæg, dam-
brug og landboturisme.

Af Niels 
Damsgaard Hansen

Der ligger en her og en der. En 
solid klat gødning fra et næse-

horn.
- Heldigvis har vi en forsikring, som 

dækker skader på afgrøderne, når næse-
horn om natten tramper rundt i vores 
marker og ødelægger afgrøderne, for-
klarer Shivaji Gayak.

Han er ophavsmand til et unikt pro-
jekt i landsbyen Kantipur i den sydlige 
del af Nepal lige nord for den indiske 
grænse.

Hans far var den første pioner på 
stedet. Dengang var det en skovklædt 
dal med en fl od, der kom ud mellem 
høje bakker. På bakkerne, vi danskere 
nok vil kalde små bjerge, er der stadig 

skov. Alt er i dag en del af bufferzonen til 
den verdenskendte Chitwan National 
Park.

- I parken er der meget stor biodiver-
sitet med mange fugle, insekter, tigre, 
elefanter og næsehorn, siger Shivaji 
Gayak.

Nationalparken hæver sig op i den 
nordlige horisont, og på en rigtig god 
dag med klar luft tårner Himalaya mas-
sivet sig op i horisonten med sine sne-
dækkede tinder.

Alle familier har 
jord til rådighed
Det traditionelle i Nepal er, at hver fa-
milie som minimum har lidt jord, hvor 

Besøg af medlemmer af Jysk landsbyudvikling i Nepal.

Shivaji Gayak er fra Kantipur, men har i mange år arbejdet 
som journalist med udgangspunkt i Nepals hovedstad Kat-
mandu. For nogle år siden besluttede han at opgive den kar-
riere for at opstarte det store, kollektive landbrugsprojekt.

Plantning af chili, som er en vigtig afgrøde til at krydre 
maden i lighed med hvidløg. I Nepal må mad gerne kradse i 
munden.

Et af de fem forretningsområder i landbrugsprojekter er 
opfedning af vandbøfl er, der indkøbes som halvstore kalve. 
De er ude i dagtimerne, og derfor er stalden tom.

Huset her er færdigbygget om et par måneder. Det skal 
bruges til en familie, og har desuden et værelse med adgang 
til eget badeværelse, så der kan bo gæster, ligesom vi har 
bondegårdsferie i Danmark.

Som noget helt unikt har det kollektive landbrugsprojekt 
også en mejetærsker. Dem ser man ellers ingen af i Madi-
regionen.

Kort over den centrale del af 
Nepal med angivelse af Madi.
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de dyrker afgrøder til eget forbrug. Des-
uden har de typisk nogle få høns, som 
giver æg og kyllinger, et par ænder, et 
par geder og måske en eller to vand-
bøfl er.

Mange familier sælger lidt oversky-
dende produktion hen over året for at 
få en indtægt til at købe tøj og andre for-
nødenheder. Men rige bliver de ikke, og 
den materielle levestandard er derfor 
som gennemsnit meget lav sammen-
lignet med vores.

Men det er jo ikke det samme som, 
at deres velfærd/livskvalitet er lav som 
gennemsnit. Nøjagtig som hos os er 
de fl este familier velfungerende, mens 
nogle familier slås med alskens såvel 
økonomiske som sociale problemer.

Deres hinduistiske religions tradi-
tioner med kastesystem er også en hind-
ring for udvikling især for det nederste 
lag i hierarkiet – de såkaldte dalitter.

Set i dette lys er der blandt andet stort 
behov for at udvikle landbruget til at 
være mere produktivt og dermed for at 
tjene mere på de brugte arbejdstimer. 
Men lige så vigtigt er det at få frigivet 
tid, så alle voksne ikke skal tænke over, 
hvordan råvarerne til de to store, dag-
lige måltider skaffes.

Sådan var det også i Danmark – i takt 
med industrialiseringen er der frigivet 
arbejdskraft fra landbruget til andre 
erhvervsgrene.

Øget indtjening 
stillet i udsigt
De fleste familier i Madi, hvor Jysk 
landsbyudvikling i Nepal er aktiv, har en 
eller fl ere smartphones med mobilnet 
og fl ere har også wifi  hjemme i huset. 
De bruger sociale medier fl ittigt, og føl-
ger med i tidens gang både hjemme og 
internationalt.

For eksempel var de velvidende om, 
at vi danskere var kåret til verdens lyk-
keligste folkefærd for nogle år siden. 

Men hvad er et lykkeligt folkefærd 
egentligt? Svaret må blæse i vinden….

Men for familierne i landsbyerne i 
Madi handler det lige nu i høj grad om 
at skaffe penge til andet end tøj og de an-
dre, helt basale, daglige fornødenheder.

De vil gerne have mere kød til deres 
daglige måltider, en lille motorcykel, 
bedre møbler, et fjernsyn, et bedre hus 
og så videre.

- Vi har brug for at tjene fl ere penge på 
vores landbrug, forklarer Sundip. Han 
er yngre agronom og fra Kantipur. Så 
han kender om nogen landsbyens folk 
og deres daglige udfordringer.

- Mange her er fattige, og vi har især 
brug for mere viden til at få vores land-
brugsprojekt til at køre godt, påpeger 
han.

Det har nemlig vist sig sværere end 
først antaget at få produktiviteten i 
vejret. Især de traditionelle afgrøder 
som ris, majs og hvede giver for lave 
udbytter. Vandbøfl erne har det heller 
ikke været nemt at få en tilstrækkelig 
stor tilvækst hos – og dødeligheden er 
for høj.

- Så indtjeningen er ikke gået i vejret, 
som familierne blev stillet i udsigt, kon-
staterer han.

Brug for bedre 
organisering
Set udefra er det især et problem, at 
det kollektive landbrugsprojekt ikke 
har planer og budgetter, som ansvar-
lige ledere sørger for, at de deltagende 
familiers arbejdsindsats følger.

Der mangler også viden på alle om-
råder.

- Vi har eksempelvis indkøbt maski-
ner, som det er vanskeligt at køre med 
og få vedligeholdt ordentligt, fortæller 
Shivaji Gayak.

Det første år blev der tilkaldt indi-
ske landbrugsmaskin-mekanikere til 
vedligehold.

- De var meget dyre, og om aftenen 
drak de for meget, så de ikke kunne 
arbejde ordentligt næste dag, mener 
han.

Den manglende viden skal hentes 
udefra. Det er her, at Jysk landsbyud-
vikling i Nepal spiller en aktiv rolle ved 
at udsende frivillige, der på de lokales 
betingelser formidler den nødvendige 
faglige viden. Det kan også være ved at 
helt eller delvist at betale løn til lokale 
agronomer. Desuden vil foreningen 
hjælpe med at udarbejde forretnings-
planer

- Vores vilje til at blive bedre er stor, 
fastslår den initiativrige, tidligere jour-
nalist.

Landboturisme 
har stort potentiale
Nepal har i årtier tiltrukket mange turi-
ster – især for at trekke i landets bjerge. 
Nede i lavlandet, hvor Madi og Chitwan 
National Park ligger, har der ikke været 
nær så mange turister.

Der er dog masser af attraktioner, 
som kan fylde tiden ud i en uges tid 
eller endnu længere.

Helt centralt er oplevelsen af at bo, 
spise og følge en familie i Madi. Hvor-
dan deres hverdag er og få indblik i 
de åbenbare forskelle, der er mellem 
dagligdagen i for eksempel Danmark 
og Madi.

Naturen omkring Kantipur byder 
også på mange muligheder – ikke alene 
ved at besøge Chitwan National Park, 
men også ved at udforske de skovklæd-
te bakker omkring landsbyerne.

- Vi håber meget på, at vi kan få man-
ge gæster fra Danmark og fl ere andre 
lande, siger Shivaji Gayak.

Først skal husene dog bygges færdigt 
og møbleres. Endvidere skal der etab-
leres booking-system og værterne skal 
trænes i at håndtere landboturisme.

Så der er meget at tage fat i.

  
Om landbrugsprojektet

 Det lange, offi  cielle navn for projektet er Shree 
Suryadaya Krishi Sahakari Sanstha Limited med 
offi  ciel startdato 19. marts 2019

 Hele 86 familier tilsluttede sig projektet, og fra 
dem er valgt en bestyrelse på ni – heraf seks mænd 
og tre kvinder

 Projektet har fem forretningsområder: Salgsafgrø-
der, grønsager, dambrug, oksekød og landboturis-
me

  De fem forretningsområder har hver sine teams, 
der passer aktiviteten. Det har dog efter snart tre 
år vist sig at være meget vanskeligt at arbejde i en 
meget fl ad struktur uden overordnet daglig ledelse 
både for hele projektet og for hvert at de fem 
forretningsområder. Arealet er 100 såkaldte Bigha, 
hvilket svarer til 16,2 hektar

 Der kan høstes tre afgrøder pr. år, som traditionelt 
er ris, majs og hvede i nævnte rækkefølge. Der er 
indkøbt to traktorer, en selvkørende mejetærsker, 
fl ere tærskeværker og redskaber

  Desuden dyrkes et større antal forskellige grønsa-
ger, som ser rigtig godt ud

 Fiskedammene, som er etableret, hvor fl oden 
skyllede topjorden af på cirka fem hektar, har 
problemer blandt andet i form af manglende vand i 
fl oden

 Der blev i 2021 indkøbt 52 kalve af vandbøfl er. 
Pasningen var ikke optimal, og der opstod proble-
mer med diarré, så nogle kalve døde. De døde kalve 
er dog erstattet af en tegnet forsikring

 De 42 huse, der skal bruges til beboelse af familier-
ne og til landboturisme, er endnu ikke bygget 
færdigt. Der foreligger heller ikke en plan for, 
hvordan forretningsområdet skal håndteres i 
praksis.

  Med andre ord er der tale om et omfattende 
projekt, som med god ledelse og indsats fra dem, 
der skal udføre arbejdet, kan opfylde sit mål, 
nemlig at generere en øget indkomst til de 86 
medvirkende familier.

Sundip er agronom 
og fra Kantipur. Han 

står ved en kaktus, som 
efter cirka halvandet år 

giver dragefrugter. De 
er meget dyre, og kan 

derfor give en høj 
indtjening. Fotos: Niels 

Damsgaard Hansen


