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Oktober 2016 

 

SuG Update 
---- det sker i Seniorer uden Grænser 

 
 

Sundarban, Indien  
 

– hvordan et projekt blev til 
 

 

 

Af Karsten Schleiss 

kcschleiss@hotmail.com 

 

I foråret 2015 blev 

Seniorer uden Grænser, 

Region Øst, opfordret til  

at se nærmere på land-

brugssektoren i et om-

råde af Vest Bengalen, 

Indien, kaldet Sundar-

ban. Nærmeste større 

by er Canning. 
 

 Området er nok ver-

dens største mangrove-

område. Det består af 

en mængde små øer, 

som på sæt og vis frem-

byder et fascinerende 

sceneri, men også van-

skeliggør normal sam-

færdsel. 
  

I området bor omkring 4,5 millioner menne-

sker, som omfatter hinduer, muslimer, bud-

dhister og kristne i en skønsom blanding.  

Befolkningen er generelt blandt de fattigste i 

Indien. Gennemsnitsindkomsten er under en 

femtedel af BNP (Brutto National Produktet) 

per indbygger. Gennemsnits BNP for Indien 

som helhed er USD 1570 per år. 
 

Sundarban er det sidste hjemsted for den bengal-

ske kongetiger, som er den største af de i alt seks 

tigerarter, der er tilbage i verden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 

SuG Update Oktober 2016 

 

Midt på sommeren 2015 indledte SuG et samar-

bejde med en anden dansk NGO ((Indien Grup-

pen Fyn) IGF-Denmark) og en indisk NGO, JGVK 

(Joygopalpur Gram Vikash Kendra), som er base-

ret centralt i Sundarban, på øen Basanti, omkring 

3-4 timers kørsel i bil fra Kolkata (det tidligere 

Calcutta). 
 

Sammen blev der udarbejdet en koncept note, 

som indledningsvis skulle danne basis for det 

videre samarbejde mellem de to danske NGO'er 

(SuG og IGF-Denmark) og den indiske NGO 

(JGVK), men især var koncept noten med til at 

påpege de forskellige problemstillinger i forbin-

delse med fødevaresikkerheden i Sundarban 

området. Kilder til information kom dels fra litte-

raturen, men også fra folk med erfaringer fra 

området. 
 

En projektgruppe blev etableret, bestående af en 

repræsentant fra IGF- Denmark, en repræsentant 

fra JGVK, og to repræsentanter (landbrugskyn-

dige) fra SuG, Øst. Formålet med gruppen var at 

rejse til Sundarban, for ved selvsyn at identificere 

problemstillingerne og gennem dialog med part-

neren at konkludere, hvad der kunne være behov 

for. 
 

For at finansiere rejsen ud til området, ansøgte 

IGF-Denmark Velux-fonden om et rejselegat til tre 

personer og seks rejser, som Velux velvilligt bevil-

gede. En formuleringsmission var dermed etable-

ret. 

 

1. Den første formuleringsmission startede 7. 

november 2015 og sluttede 1. december 2015. 

Projektholdet (missionen) besøgte mere end 8 

landsbyer og mødte mere end to hundrede små-

bønder og deres familier, hvilket I princippet 

involverede cirka 2000 mennesker. 
  

Følgende emner blev observeret og diskuteret  

 Dyrkningsmetoder  

 Landbrugsstrukturer  

 Dyrkningsplanlægning og anvendelse  

af vekselafgrøder  

 Dambrugsdrift  

 Husdyrbrug  

 Landbrugsrådgivning generelt 
 

Ligeledes blev det internt i gruppen diskuteret,  

hvorledes JGVK's organisation kunne møde 

udfordringerne på landbrugsområdet, og hvad 

der i givet fald kunne forbedres. 
 

JGVK har en mindre demonstrationsfarm på 

cirka 3 hektar. Projektholdet indledte derfor 

nogle aktiviteter med henblik på at demonstrere 

forbedrede metoder og alternativer til eksisteren-

de produktion.  
 

Følgende aktiviteter blev indledt: 
 

Sukkerroeproduktion - en alternativ, næringsrig, 

salttolerant afgrøde, som kan bruges til både 

mennesker og dyr. 

Ureabehandling af rishalm - en alternativ fod-

ringsmetode, som kan forbedre foderoptagelsen 

hos husdyr (især kvæg). 

Markplan for demonstrationsfarm - et forslag til 

hvordan man kan veksle mellem afgrøderne for 

at undgå udpining af jorden og mindske risikoen 

for angreb af skadedyr og plantesygdomme. 
 

Lederen af farmen blev instrueret i, hvordan han 

skulle lede og fordele arbejdet med disse tre 

aktiviteter. Planen var så, at resultaterne skulle 

vurderes ved det efterfølgende besøg af projekt-

gruppen i februar 2016. 
 

Afsluttende blev der holdt en 'workshop' med 

deltagelse af repræsentanter for småbønderne 

og relevante stabsmedlemmer fra JGVK. Den 

generelle konklusion blev, at mulighederne var 

gode for at udvikle et projekt, som kan støtte 

JGVK's bestræbelser på at forbedre landbrugs-

produktionen og dermed fødevaresikkerheden i 

Sundarban området. 
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2. Det andet besøg fandt sted i perioden 

20.02.2016 – 11.03.2016 

Formålet var at følge op på de indledte aktiviteter 

og sammen med JGVK at formulere et projekt-

forslag. De igangsatte aktiviteter blev analyseret 

og vurderet. Så mange bønder som muligt blev 

besøgt og interviewet om deres erfaringer med 

især dyrkning af sukkerroer som en alternativ 

produktion. 
 

Sukkerroeproduktion - to varianter af 

sukkerroefrø blev anvendt (enkornsfrø 

(Baltika) og flerkornsfrø (Oscar Poly)), - to 

såmetoder blev demonstreret:  

1) direkte såning efter en risafgrøde, og  

2) såning i frøbed og senere udplantning. 

En simpel metode til sukkerfremstilling 

blev demonstreret.  
 

Vanskelighederne bestod i 1) at dyrke 

roerne under ekstreme og ekstraordinære 

vejrforhold (unormalt meget nedbør); 2) at 

vænne folk til nye spisevaner med en ny 

alternativ afgrøde; og 3) at markedsføre 

en ny afgrøde blandt traditionelle bønder 

og konsumenter. 

 

 

 

Ureabehandlet rishalm - to kælvekvier og en 

ungtyr indgik i forsøget. Desværre kunne der 

ikke konstateres nogen signifikant forandring i 

vægten, men det var heller ikke muligt at kon-

statere, hvorvidt de angivne retningslinjer og 

arbejdsgange var blevet fulgt. 
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Plan for Demonstrations Farm - 

det blev foreslået at ændre mark-

planerne for demonstrationsfar-

men, således at det blev muligt 

at få et mere varieret sædskifte. 

Samtidig blev det også søgt an-

skueliggjort, at en udgravning i 

den traditionelle rismark kunne 

optimere vandingskapacitet og 

aquakulturer. Dette er et område, 

der skal arbejdes mere med. 

Baseret på møder med småbøn-

der og deres familier, interviews 

med regeringens egne land-

brugsrådgivere, samtaler med 

andre NGO'er, der havde sam-

arbejdet med JGVK tidligere, 

blev det muligt sammen med den 

lokale partner, JGVK, at konklu-

dere et udkast til et mindre landbrugsprojekt. 
 

Det blev besluttet, at SuG skulle være pennefører, 

den danske partner ville være IGF-Denmark på 

grund af deres erfaring med kapacitetsopbygning 

af civil baserede organisationer i Sundarban, og 

JGVK den indiske partner med et grundigt lokalt 

kendskab og en erfaren mandskabsresurse som 

ballast. 

Ligeledes enedes man om at formulere en ansøg-

ning til CISU, som skulle medtages ansøgnings-

runden i september 2016.  
 

Den 15. september havde CISU modtaget 

ansøgningen. Behandlingstiden er cirka 2½ 

måned. Vi forventer svar omkring 1. december 

2016. 
 

Fra SuG deltog Karsten Schleiss og Peder Lund 

i de to projektrejser. 

Projektet kan summeres som følger: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advocacy to increase food security in the Sundarbans 
 

Dette er et nyt projekt i et område, hvor traditionelt landbrug møder negative tendenser i produktionen 

forårsaget af manglende rådgivning og ringe fortalervirksomhed for deltagelse i regeringens land-

brugsprogrammer.  
 

De konkrete projektmål er organiseringen og kapacitetsopbygningen af landhusholdningsgrupper, 

således at de kan forbedre deres fødevaresikkerhed og blive stærke nok til at udføre fortalervirksom-

hed.  
 

Det er valgt at anvende “Rural Initiatives and Participatory Agricultural Transformation” (RIPAT) 

konceptet (se også http://ripat.org/home/).  
  

Projektet indeholder tre distinkte områder inden for civilsamfundsudvikling: 1) Gruppedannelse/-

ledelse; 2) Kapacitetsopbygning i udviklingsmetoder til fødevareproduktion; 3) Oplæring i at føre 

relevant fortalervirksomhed, både teknisk og politisk. Projektet vil blive målrettet landhusholdnings-

grupper i 4 landsbyer omfattende 240-300 deltagere (ca. 2400-3000 familiemedlemmer). Aktiviteterne 

bliver ligeligt målrettet kvinder og mænd. Projektet er opfattet som et pilotprojekt. 

 

 

http://ripat.org/home/
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En sjov ting, der kom ud af introduktionen til suk-

kerroer som en alternativ afgrøde i det traditio-

nelle dyrkningsmønster, var adskillige opskrifter 

på, hvordan man også kan anvende blade og rød-

der i den almindelige bengalske husholdning. 

Samtidig skal disse opskrifter også være med til 

at markedsføre roerne. Det blev afprøvet i praksis 

på cirka 100 skoleelever og lærere under JGVK.  
 

Den mest populære opskrift, Sugar Beet Balls, 

har du her 

 

Sugar Beet Balls 

500 grams of rasped sugar beet 

250 grams of wheat flour 

3 spoonful rasped ginger root (peeled) 

3 small chillis (chopped) 

3-4 eggs (depending on size) 

1 teaspoonful salt 

5 decilitre cooking oil 

 

Mix the sugar beet pulp with the wheat flour and 

eggs. Add a little water if necessary to loosen 

the dough for easier mixing. Add the spices. 

Heat the cooking oil in a pot till boiling point. 

Form the balls with a spoon (half spoon full). 

When the balls have turned brown to dark 

brown, put them in a sift or on soft kitchen 

tissues to drain the oil off. Store the remaining 

oil for a subsequent cooking (when it has cooled 

off).   □ 

 

 




