
Gennem vores europæiske samarbejde har vi gennem årene fået skabt et netværk af kollegaer rundt 
omkring i Europa. En af vores kollegaer fra Schweitz - Hans Otto Bohren - var i foråret på en spændende 
rejse til Nepal, bl.a. for at se om man kunne hjælpe med opbygningen af en malkekvægsbedrift. Han har 
efterfølgende flere gange skrevet om turen i vores gruppe, bl.a. om en Nepalesisk Inseminør, så vi bad 

om at få lov til at bringe en lille artikel fra rejsen på vores hjemmeside. God fornøjelse       

 
Besøg hos Nepalesiske landmænd 

 

I april 2019, var jeg så heldig at rejse til Nepal med nogle venner i tre uger. Hovedformålet var at 

besøge et projekt i en nepalesisk landsby støttet af en gruppe fra Schweiz - www.ProjektE-dhital-

Nepal.ch 

Vi fløj fra Zürich via Muscat (Oman) til Kathmandu til hovedstaden i Nepal. Allerede på vej til hotellet 

i bydelen Thamel fik vi et indtryk af den kaotiske trafik i byen. Biler, motorcykler, scootere, løbehjul, 

fodgængere og midt i den tætte trafik hellige køer som går stille og roligt rundt. Bilens horn er 

åbenbart et vigtigt retningssignal! Overfyldte busser og biler ses igen og igen. På motorcykler er det 

ofte kun føreren der bærer en hjelm, bagpå sidder ofte kvinder og børn uden hjelm. Utroligt men vi 

så heldigvis ingen trafikulykker. 

På den anden dag tog vi en minibus til Pokhara, den næststørste by i Nepal. Denne by er beliggende 

ved den smukke Phewa sø, derfra kan du se til de høje, snedækkede bjerge Annapurna Massivs. 

  

Nyopført lufthavn   De trafikale forhold er ofte en udfordring 

Efter en overnatning i Pokhara tog vi til Dhital med de lokale guider Dharma og Babu. Disse to er 

projektlederne på stedet. 

I denne landsby har schweizisk støtte givet en ordentlig vandforsyning til de fleste beboere. Rent og 

nok vand er en selvfølgeligt for os, men i Nepal er det ofte et problem. Der er etableret 

vandreservoirer og brønde i nærheden af husene. Desuden blev er der flere steder installeret simple 

ovne lavet med skorstene, så kvinderne ikke behøvede at knæle hele dagen i det røgfyldte køkken.  

De hygiejniske forhold i Dhital var meget dårlige. I nogle år har indbyggerne fået støtte til 

opbygningen af toiletter og det har givet en betydelig forbedring af situationen. 

http://www.projekte-dhital-nepal.ch/
http://www.projekte-dhital-nepal.ch/


 

Nyopført væksthus af bambusstænger klar til at blive dækket med presenning. 

Væksthuse 

Et andet projekt er drivhusene, som kan bruge til dyrkning af tomater og grøntsager. De 

interesserede landsbyboere får hjælp til at købe presenninger. Med bambusstænger fra 

lokalområdet kan de så selv bygger et drivhus. Ud over denne selvforsyning af grøntsager, så er der 

normalt noget tilbage, der kan sælges på markedet i Pokhara til en god pris. Så de kan købe endnu 

flere presenninger og dermed skabe en indtjening.  

I Dhital, som i de fleste andre landsbyer, dyrkes der ris på terrasser. Pløjning udføres med en 

vandbøffel eller en ko og en træplov. 

 

En plov af træ      Pløjning med okse 

Mælkeproduktion 

For to år siden blev der lanceret et nyt projekt - mælkeproduktion. Den nye stald blev bygget i 2018 

og er i øjeblikket besat med 14 køer og nogle kalve. Stalden kan rumme ca. 20 køer. Desværre er 

dyrkningen af foder til køerne blevet forsømt. Dyrene fremstod noget er afmagret og ris halm skulle 

derfor indkøbes. Den første driftsleder på kvæggården forlod gården efter kort tid på grund af 

uenigheder. Det havde noget at gøre med kastesystemet, som ellers er officielt afskaffet, men som 

stadig spiller en meget vigtig rolle i folks bevidsthed. Det går stadige ikke godt, hvis en person fra en 

lavere kaste skal bestemme over en fra en højere kaste. 



       

Malkning    Den nye kostald udefra   Fodring med lunken suppe 

Det viser klart hvilke udfordringer der også er med udviklingsbistanden. Stalden blev bygget efter 

udtrykkelige ønsker fra de lokale. Men indtil nu, havde landmændene i dette område kun haft 2-3 

køer, så de blev meget overvældet med dette store projekt.  

Salget af mælke til Pokhara er interessant. De får omkring 4,- kr. pr. liter. Transporten koster ca. 10 

øre pr. liter. Mælkens kvalitet er naturligvis i orden, på trods af den relativt lange transportrute.  

Der er også andre problemer. Gruppen fra Schweiz fik opført en gylletank af lokale håndværkere. 

Men ingen havde tænkt over, hvordan man får gylle ud af tanken. Der findes ingen pumpe eller 

gyllevogne. Det ville have været let at bygge gylletanken lidt længere op på kanten af den næste ris 

terrasse og så fordele gyllen med en simpel slangeforbindelse.  

Køerne bliver malket i hånden, og bagefter får de ris halm og noget grønne havre. Køerne får også en 

tyk suppe af gennemblødt lunkent korn. Der er ingen egentlige afgræsningsmarker til køerne.  

 

Den nepalesiske inseminør bliver hentet af en landmand på en motorcykel. 

Desværre havde de lokale købt Holstein køer i stedet for Jersey eller Brun Kvæg, som der ellers var 

blevet anbefalet. Det ser ikke ud som om Holstein køer klare sig så godt under de vanskelige forhold i 

bjergene. Vi aftalte at mødes med dem igen den følgende dag, for bl.a. at tale om avl og sædimport, 

men desværre dukkede de ikke op til mødet, så vi kunne ikke finde ud af, hvorfra de fik sæd.  



Trekking: 

Vi fløj med et lille fly fra Pokhara til Jomsom. Det er nordvest for Annpurnas. Vi vandrede gennem en 

sten ørken til Kagbeni. Omkring landsbyen er det grønt og hvad overraskede os meget var at vi så 

blomstrende æbletræer op til over 3.500 meters højde. 

 

Udsigt fra Kagbeni til Nilgiri 7061 med blomstrende æbletræer i forgrunden. 

Den næste dag vandrede vi op til Muktinath på 3.790 meters højde. Der er mange pilgrimme der 

kommer til templet med den gyldne Vishnu statue og 108 Gargoyles og det evige lys. Et helligt sted 

for hinduer og buddhister. 

Vi gik op til 4.300 meters højde og derefter ned via Lupra tilbage til Jomsom. Vi fortsatte med at 

vandre gennem den dybeste dal i verden (5.600 m) mellem Dhaulagiri (8.161 m) og Annapurna 

(8.091 m) til Tatopani, hvor vi kunne tage et afslappende bad i den varme kilde. 

Med en Jeep gik vi nedad i timevis, på en meget dårlig vej til Pokhara og snart længere sydpå til den 

indiske grænse i Chitwan National Park (200 meters højde). Hvilken kontrast til de høje bjerge. Nu var 

der istedet + 40 ° fugtig varme. 

Vi hyrede en Ranger til at vise os rundt og vi fik fantastiske naturoplevelser, hvor vi så næsehorn, 

krokodiller, elefanter, aber, vildsvin, en bjørn, påfugle og mange smukke fugle. 

    

I de følgende par dage rejste vi sammen med en schweizisk læge. Vi skrumlede rundt i en Jeep 

gennem en tørlagt flod op til en landsby, hvor der aldrig før havde været en læge. Der blev hurtigt 

oprettet en sundheds lejr, men det er meget fattige mennesker der bor i dette område. Mange børn 

er underernærede og har ofte deres problemer med ørerne, fordi de ikke får kureret simple 

mellemøret infektion. 170 mennesker blev undersøgt og behandlet, og 30 andre fik medicin. 



   

Lægebehandling under et telt lavet af presenning 

Den følgende dag så vi i en skole for børn fra fattige familier. De 200 børn mellem 4 og 16 år havde 

deres første skoledag. De sover og spiser der og ser ikke deres forældre igen indtil jul. Lægen 

undersøgte alle børnene. Bagefter skulle alle børnene afluses og flere havde også kraftige udbrud af 

fnat. 

 

Selvfølgelig hjalp vi med at afluse børnene 

Mange af disse børn har kun det tøj, de bærer på deres kroppe. Denne fattigdom har givet os meget 

at tænke over. Vi ved nu igen, at vi bor hjemme i paradis. 

Med et besøg i den middelalderlige royale by Bhaktapur nær Kathmandu, afsluttede vi vores tur til 

Nepal og vendte tilbage til Schweiz med indtryk af en anden kultur. 

Det der stadig bekymrer os meget, er alt det skral som findes overalt. På og ved siden af alle veje og 

stier, også i fjerntliggende områder, er der plastikflasker og skrald, for der er ingen der har lært dem 

affaldsindsamling. Det er et af de dårlige eksempler på vores vestlige indflydelse på dette smukke 

land. 

 

Hans Otto Bohren – nu med beskyttelse mod onde ånder 


