NABO FARM
www.nabofarm.com
Idé og opstart
Jens er vokset op i Rebild bakker blandt store landbrug og med en far der er ingeniør. Han har
altid været nysgerrig, ordentlig og teknisk anlagt. Rebild blev for småt og han valgte, at se lidt
på storbyen og tog til København, hvor han ernærede sig ved at bruge sin tekniske snilde.
Efter ca. 12 år i tech-branchen som programmør, projektleder og forskellige andre typer af
jobs, gav det ikke rigtig mening for Jens mere. Jens sagde op og nød tilværelsen i lejligheden
på 5. Sal på Nørrebro sammen med kæresten der er kok. Han fik tiden til at gå med at pusle
med grønne planter til brug i madlavningen. Det tog lidt om sig og det blev hurtigt for tungt at
bære jord, potter og planter op af trapperne.
Hydroponik blev løsningen. Frø behøver ikke jord, men de rigtige mineraler, lys og vand så
Jens gik i gang med at dyrke bladgrønt;
”en dag da jeg stod og vaskede grønt ved vasken som skulle bruges til aftensmaden tænkte jeg,
der er jo ingen jord og ingen sprøjtegifte at skylle væk, hvorfor ikke give alle muligheden for få
bæredygtigt og sundt grønt?”
Jens fandt sin partner Sebastian der er uddannet have og park arkitekt og med ham om bord
blev den 600 kvm. store hal med planter i etager i Nordvest grundlagt, oktober 2018.
Udfordringer
Iværksætternes største udfordringer bliver der tænkt lidt over og to ting bliver nævnt; blandt
andet at finde de ”rigtige penge”, altså investorer med det rigtige værdisæt blandt andet fokus
på bæredygtighed og at farme skal give mening for nærmiljøet . Nabo Farm har investeret for
egne midler og ser sig nu om efter det rigtige match i forhold til finansiering.
De første salg har også været krævende netop fordi forretningsmodellen er ny; abonnement
på grønt. Det kræver mange samtaler og et ændret mind-set på kunder i begyndelsen. Efter
Aamanns, Cofoco og Radisson har valgt os, har det været meget lettere at få andre til at forstå
konceptet.
Fremtiden
Nabo Farm ser sig selv poppe up rundt omkring i Danmark og også gerne udlandet. Alt
sammen farme der er afstemt efter nærområdets behov. Den intelligente software Nabo Farm
bygger på kan omstilles til brug for alle miljøer, skabe lokale arbejdspladser og give sunde
grønne krydderurter til befolkningen.
Kontakt:
Nabo Farm
Jens Juul Krogshede 3178 88 78
Sebastian Dragelykke 31 16 56 86
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