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Norsk landbruksbistand: 
Bistand på lavbluss

I samarbeid med The Bill and Melinda Gates Foundation igangsatte Civita høsten 2014 et prosjekt der 
Civita skal se nærmere på norsk bistandspolitikk. Målet er å bidra til en forbedring av norsk bistands- 
og utviklingspolitikk. Dette notatet tar for seg den norske bistandssatsningen innenfor landbruk og 
matsikkerhet. 1

Landbruksbistanden illustrerer noen av bistandens vedvarende dilemmaer, spesielt knyttet til hvordan 
man balanserer behov i mottakerland med hjemlige politiske hensyn, hvordan ulike sektorer kan tre 
inn i giverlands søkelys for siden å forsvinne ut igjen, og hvordan man må se ulike bistandssektorer i 
sammenheng, og utfordringene dette skaper for oppfølging og forvaltning.  

Notatet understreker at norske myndigheter bør gjøre et nytt strategisk valg når det gjelder landbruk 
og matsikkerhet. Strategien «Matsikkerhet i et klimaperspektiv», som ble lansert i 2012 og utgår i år, 
var et forsøk på å revitalisere landbruksbistanden, men fortsatt sliter landbruksbistanden med å skape 
et bredt bistandspolitisk engasjement. Landbruk og matsikkerhet er utvilsomt høyt på agendaen i 
flere av Norges samarbeidsland. At norsk bistand likevel ikke prioriterer landbruk høyere kan være et 
resultat av at bistanden fortsatt handler mye om oss, og om hva som skaper engasjement her, og ikke 
nødvendigvis om hva mottakerne trenger. 

Landbruksbistanden har dermed mange av de samme utfordringene som norsk bistand har generelt: 
Behovene er store, visjonene er høye, og det er stor tematisk spredning, svak koordinering og tydelige 
innslag av giverdominans. 

Matsikkerhet er et meget komplekst felt som har forgreininger inn i en rekke sektorer og politikkområder. 
Skal norsk bistand ta denne utfordringen på alvor, kreves det derfor en helhetlig satsning, der 
kapasitet og kompetanse svarer til visjoner og mål. Vedvarende usikkerhet om Norges vilje til å satse 
på matsikkerhet, kombinert med bistandens kortsiktige tidshorisont, er en lite fruktbar tilnærming til 
fremtidens store utfordringer knyttet til matproduksjon. 

Norske myndigheter kan velge å styrke sin innsats når det gjelder matsikkerhet, men gitt Norges 
marginale bidrag og utfordringer knyttet til kapasitet, bør trolig satsningen finne en mer avgrenset 
målsetting som det er mulig å følge opp. En ny omlegging av landbruksbistanden bør derfor baseres 
på en langsiktig konsentrasjonsstrategi.
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Bakgrunn 

I de fattigste landene livnærer opptil 90 prosent av befolkningen seg av landbruk. Tallet sier noe om 
hvor viktig landbrukssektoren er i utviklingssammenheng. Dette må vi ta mer på alvor.

- Utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson, 1999

I løpet av bistandens relativt korte historie har landbruket gått inn og ut av giverlandenes prioriteringer. 
Etter en langvarig nedgang i bevilgningene til sektoren, har den siden midten av 2000-tallet kommet 
gradvis tilbake som et fokusområde for internasjonal bistand. Økte matvarepriser, knapphet på 

ferskvann, manglende tilgang på energi, enorm befolkningsvekst og klimaendringenes konsekvenser for 
matproduksjonen i verdens fattigste land, var bakgrunnen for at en rekke anerkjente forskere i 2011 gikk 
ut og advarte mot «den perfekte storm»: 

It is predicted that by 2030 the world will need to produce around 50 per cent more food and energy, 
together with 30 per cent more fresh water, whilst mitigating and adapting to climate change. This 
threatens to create a ‘perfect storm’ of global events…There's not going to be a complete collapse, but 
things will start getting really worrying if we don't tackle these problems.2

Landbruk, jordsmonn, småbønder og avlingsvekst er begreper som sjelden setter dagsorden i den 
politiske debatten, ei heller i bistandsdebatten. Begrepene er ikke desto mindre ved kjernen av vår tids 
største utfordringer for utvikling. Selv om det i dag produseres nok mat til å fø hele verdens befolkning, 
er fortsatt over 800 millioner mennesker underernærte, og risikoen for mat-kriser er fortsatt høy i mange 
land.    

Landbruk er fortsatt den desidert viktigste formen for sysselsetting i utviklingsland. Sektoren står for 
brorparten av de fleste utviklingslands inntekter og eksport. Sett i et historisk lys står mange utviklingsland 
i dag der Vesten sto før industrialiseringen: Produktivitetsvekst i landbruket sammen med økende 
industrialisering var en nøkkel til økonomisk og sosial utvikling i USA, Europa og Asia. 

Kina er det ferskeste eksempelet. På 11 år klarte Kina å øke produksjonen i landbruket med 80 prosent. 
Veksten skyldtes i all hovedsak tre forhold: For det første var landreformer viktig. Kollektivismen ble 
forlatt, og hver bonde fikk dyrke og selge det de ville fritt. For det andre var det en sterk økning av 
mekanisering og bruk av gjødsel, som resulterte i økt produktivitet. Den tredje faktoren var at det ble 
tatt i bruk mer areal. Effektiviseringen av jordbruket bidro til at 500 millioner mennesker kunne bevege 
seg fra landsbygda og inn i industrien. De om lag 200 millionene gjenværende bøndene produserer i dag 
mat til over 1,3 milliarder mennesker.3 

Landbruksekspert Christian Anton Smedshaug trekker frem fire årsaker til at landbruk ofte har vært 
essensielt for utvikling: 1) Effektivt landbruk kan fø folk i rurale strøk og en stadig større befolkning. 2) 
Bønder med økende kjøpekraft vil kjøpe flere industrivarer fra nasjonal industri. 3) Effektivisert landbruk 
frigjør arbeidskraft til industrien. 4) På sikt kan landbruket frigjøre kapital til andre investeringer i 
samfunnet.4

Landbruk var også en vesentlig del av norsk bistandsportefølje i dens første fase. På 1970-tallet utgjorde 
landbruksbistanden opp mot 30 prosent av bistandsbudsjettet. I de påfølgende tiårene har støtten sakte, 



nr. 13 / 2015C i v i t a - n o t a t

3

men sikkert falt ned til dagens nivå på mellom tre og fire prosent.5 En betydelig del av reduksjonen for 
Norges del skyldes at subsidiering av kunstgjødsel utgikk som varebistand. 

Ikke desto mindre trekkes landbruksbistand ofte frem som et av de mest outrerte eksemplene på bistandens 
skiftende mål og strategier, med påfølgende ødeleggende konsekvenser for mottakerlandene. Enorme 
bistandssatsninger på landbruk ble over få år nedprioritert til fordel for andre sektorer. Myndighetene i 
mottakerlandene fulgte i stor grad giverlandenes prioriteringer, og resultatet for matsikkerheten utover 
på 1990- og 2000-tallet var dramatisk for enkelte land. 

I mange afrikanske land sysselsetter landbrukssektoren fortsatt mellom 60 og 70 prosent av befolkningen. 
Mer enn halvparten av befolkningen sør for Sahara har sitt levebrød derfra. Dette sees gjerne som selve 
bildet på kontinentets manglende utvikling. Sektoren bidrar til ca. 34 prosent av kontinentets samlede 
bruttonasjonalprodukt, men regnes på grunn av manglende produktivitet fortsatt som en uforløst ressurs.6 
Ettersom landbruket berører så store deler av befolkningen i Afrika kan en vekst i sektoren potensielt ha 
enorm utviklingseffekt.7 Verdensbanken beregner at minst 600 millioner jobber må skapes i løpet av de 
neste 15 årene for å unngå en økning i arbeidsledigheten.8 På grunn av regionens unike befolkningsvekst, 
vil i praksis mye av denne jobbskapingen dreie seg om småbønder i Afrika sør for Sahara. 

Å trekke arbeidsintensive deler av den globale verdikjeden til land med mye arbeidskraft og lave lønninger 
har vært en viktig årsak til den unike fattigdomsreduksjon i deler av Asia.9 Mange av disse landene har 
klart å beholde stadig flere ledd av verdiskapningen ved å tilegne seg teknologi og kompetanse fra 
mer kunnskapsintensive deler av produksjonskjeden, noe som videre har forsterket den økonomiske 
veksten. Landbruket har ofte vært et nødvendig fundament for en slik utvikling.  Likevel har de siste 
tiårs kollektive forsømmelse av landbruket gjort sitt til at afrikansk landbruk fortsatt ligger langt bak 
industrilandenes og de såkalte fremvoksende økonomienes landbruk. Afrikansk landbruk kjennetegnes 
fortsatt av selvberging. Kun fire prosent av det rurale Afrika er irrigert, det er en lav grad av mekanisering, 
og samlet sett ligger kontinentet kun på ca. 10 prosent av verdensgjennomsnittet når det gjelder bruk av 
gjødsel per hektar.10 Dette er en medvirkende årsak til Afrikas økende import av mat.

Lite gjødsel, lav avlingsvekst, økt import:

Kilde: OECD
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Landbruket - tilbake på agendaen
Etter mange år som nedprioritert bistandsområde er landbruket i ferd med å tre ut av glemselen. 
Blant giverland i OECD snudde nedgangen i bistand til landbruk i 2007.11 Gjennom den afrikanske 
handlingsplanen, Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP), forpliktet 
afrikanske regjeringer seg i 2003 til å løfte de nasjonale investeringene i landbruket fra et snitt på under 
fem prosent av statsbudsjettet til 10 prosent i 2008.12 Målet ble ikke nådd, men 17 av 19 land innenfor 
fellesmarkedet for øst- og sørlige Afrika har nå implementert denne handlingsplanen. Enkelte land har til 
og med økt sine investeringer utover forpliktelsen på 10 prosent.13 

Matsikkerhet og betydningen av landbruk for utvikling er altså påny anerkjent. Men hvilke årsaker som 
ligger bak underernæring og sult, og hvordan dette bør bekjempes, blir fortsatt debattert. 

På 1960-tallet var økte avlinger en hovedprioritet for de fleste tidligere kolonier. Stort sett all dyrkbar jord 
var tatt i bruk, og befolkningen økte kraftig. Løsningen lå i et unikt historisk samspill mellom teknologisk 
nyvinning og politisk handlekraft. Planteforedling og mer systematisk bruk av innsatsfaktorer som 
plantevernmidler, gjødsel og bedre irrigasjon – koplet med den nødvendige politiske vilje – hjalp Mexico, 
India og andre asiatiske land til mangedoblede avlinger.14 «Den grønne revolusjonen» var starten på den 
enorme veksten i global matproduksjon som resulterte i at utviklingsland mot slutten av forrige årtusen 
hadde mer mat tilgjengelig per innbygger enn i 1960, til tross for den eksponentielle befolkningsveksten.15  
1960-tallets rendyrkede fokus på produksjonsvekst ble etter hvert komplementert av et sterkere fokus 
på ernæring og samfunnsstrukturelle problemstillinger knyttet til tilgang på og distribusjon av mat. 
Mot 1990-tallet kom også rettsliggjøringen av matsikkerhet og etter hvert økologi og miljømessig 
bærekraft inn som avgjørende hensyn i debatten.16 Den grønne revolusjonen var et viktig vendepunkt 
for verdens matproduksjon, men den har også fått kritikk for negative miljømessige konsekvenser. 
Eksperimenteringen med planteforedling, gjødsel og irrigasjon medførte problemer med utpint jord og 
tap av biologisk mangfold.17 Det er samtidig vanskelig å se for seg et alternativ med konvensjonell dyrking 
som ikke ville medført avskoging og lignende miljømessige konsekvenser.    

Det er Afrikas gryende befolkningseksplosjon, og den medfølgende matproduksjonens konsekvenser 
for klimaendringene, som i dag trekkes frem som bakgrunn for nyorienteringen mot landbruk og 
matsikkerhet.18 Enkelte framskrivninger estimerer at befolkningen i Afrika sør for Sahara vil øke fra ca. 900 
millioner i dag til 2,1 milliarder mennesker i 2050.19 FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) estimerer 
at lav- og mellominntektsland må øke sin årlige investering i landbruket med 83 milliarder dollar årlig for 
å nå behovet for mat innen 2050. Mesteparten av norsk landbruksbistand går også hovedsakelig til det 
østlige og sørlige Afrika. 

Et vedvarende paradoks for Afrika med sitt til dels ubrukte landbrukspotensial, er at kontinentet fortsatt 
importerer mat for ca. 35 milliarder dollar årlig (fisk ekskludert).20 Matvareimport utgjør mellom 15 og 20 
prosent av samlet import hos verdens minst utviklede land.21 Afrika sør for Saharas landbrukspotensial 
ligger først og fremst i de enorme naturressursene, lavt lønnsnivå og muligheter for arbeidsintensiv 
produksjon, sektorens få krav til formalkompetanse og lave produksjonskostnader.22 Importen har ikke 
desto mindre økt jevnt og trutt de siste årene. På grunn av tradisjonelt lave priser på importert mat 
og lav produktivitet innenfor eget landbruk, importerer regionen, i følge forskeren Tim Searchinger, 25 
prosent av kornproduktene, to tredjedeler av grønnsakene og 14 prosent av dyreproduktene til eget 
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forbruk.23 Høy import av billig mat i et forsøk på å fremdyrke egen industri var også et betydelig bidrag 
til nedprioriteringen av landbruk i utviklingsland på 1960-, 70-, og 80-tallet. I dag estimerer FAO at 
matproduksjonen i Afrika sør for Sahara må opp fire ganger tilsvarende dagens nivå, hvis regionen ønsker 
å bli selvforsynt.24 Om selvforsyning er et mål i seg selv, eller om det i det hele tatt er realistisk, er en 
annen diskusjon. Poenget er at fremtidens prekære behov for mat i kombinasjon med lav produktivitet i 
Afrika er en enorm utfordring for kontinentets utvikling.  

Mer enn mat
Fremtidig matproduksjon har dessuten en rekke beslektede utfordringer. Underernæring er et vedvarende 
problem. En fjerdedel av befolkningen i Afrika sør for Sahara er underernært. Globalt lider mer enn 
200 millioner barn av underernæring, og trolig er dette en underliggende årsak til ca. én tredjedel av 
barnedødeligheten i verden.25 Barn som opplever underernæring i mors mage eller i sine to første leveår, 
kan i mange tilfeller også få irreversible kognitive og fysiske utviklingsskader.26 Det er altså ikke nok å få 
mat; riktig mat er vel så viktig.  

Politisk ustabilitet er et annet beslektet problem knyttet til matproduksjon. Politiske hensyn og stabilitet 
i strategiske land var for eksempel en viktig årsak til at USA engasjerte seg sterkt i arbeidet rundt den 
grønne revolusjonen. Afrika var på den tiden ikke like viktig. De siste årenes prisøkning på mat har skapt 
politisk uro i flere land og dermed bidratt til et økt fokus på matsikkerhet i giverlandene.27 Mellom 2005 
og 2008 økte prisen på mais med 74 prosent, mens prisen på ris steg med 166 prosent.28 I flere afrikanske 
land opplevde man voldelige opptøyer i forbindelse med økte matvarepriser både i 2007-2008 og i 2010-
2011. Prisøkningen har hovedsakelig vært på importerte matvarer og har dermed ikke slått positivt ut 
for mindre lokale matprodusenter. Hvis derimot lokale matprodusenter hadde vært koplet til et større 
marked, kunne høyere matvarepriser gitt langt bedre betingelser for millioner av småbønder. 

Land som Tanzania og Uganda har hatt fordeler av prisøkningen på mais, mens land som Kenya, Somalia 
og Etiopia har fått et økt kostnadsnivå. Derfor understreker Verdensbanken at økte matvarepriser ikke 
bare må betraktes som en krise, men også som en mulighet for matprodusenter i utviklingsland til å styrke 
sin posisjon og følgelig den langsiktige matsikkerheten for fattige.29 OECD og FAO estimerer at prisene vil 
holde seg høye det neste tiåret. Basert på den estimerte befolkningsveksten er det også forventet flere 
konflikter rundt mat og vann i fremtiden.30 

Prissjokk på mat siden 1970 (inflasjonsjustert i 2005 dollar):

Kilde: OECD
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Landbrukets potensial for fattigdomsreduksjon
Utviklingspotensialet som ligger i landbruket står i sterk kontrast til de enorme utfordringene flere 
afrikanske land står overfor. Som middel til å redusere fattigdom er landbruket unikt. Verdensbanken 
understreker at investeringer i landbruk er mellom tre og fire ganger så effektivt for fattigdomsreduksjon 
som investeringer i en hvilken som helst annen sektor.31 OECDs beregninger slår fast at 10 prosents 
økning i avlingsnivå kan gi en reduksjon i ekstrem fattigdom på mellom seks og 10 prosent.32 Mye av 
dette bunner, som nevnt, i at landbruket sysselsetter ca. 60 prosent av befolkningen i Afrika sør for 
Sahara. I dette perspektivet har flere påpekt at norsk støtte til landbruk og ernæring i Sør er påfallende 
liten. Kun ca. 3,5 prosent av bistandsbudsjettet går til landbruksrelaterte tiltak.33 I 2012 gikk kun 0,1 
prosent av bistandsbudsjettet direkte til ernæring.34 

Dette paradokset er en god illustrasjon på dilemmaene i norsk bistand. Er årsaken til den begrensede 
satsningen at landbruk i utviklingsland er en særdeles tidkrevende og usikker sektor for givere som er 
interessert i mer konkrete og raske resultater? Er det fordi landbruk er ansett som en lite «attraktiv» 
sektor og konkurrerer med andre sektorer som gir mer politisk gunst på hjemmebane? Er det fordi Norge 
ikke har kompetanse på tropisk landbruk? Er det mangelen på sterke interessegrupper på hjemmebane 
som avgjør landbruksbistandens skjebne? 

Interesse og kompetanse i Norge
Hvilken relevant kompetanse norske fagmiljøer og bistandsaktører besitter når det kommer til tropisk 
landbruk er omstridt. Enkelte mener den spisskompetansen på tropisk agronomisk landbruk som fantes 
i Norge på begynnelsen av 2000-tallet, i dag er betydelig redusert. Det er færre rene tropiske agronomer, 
mens etterspørselen etter samfunnsvitenskapelig landbrukskompetanse har økt, det vil si temaer som 
blant annet rettigheter, kjønn og styresett. Norge har fortsatt sterke fagmiljøer på f.eks. avl, planteforedling, 
fôr og kunstgjødsel gjennom foretak som Norsvin, Geno og Yara, men disse er i dag i liten grad integrert 
i landbruksbistanden. Det finnes også konkrete eksempler på nedtrapping av kompetansemiljøer på 
tropisk landbruk. Master- og forskningsprogrammer ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet, 
som hadde fokus på tropisk landbruk, er i stor grad nedskalert eller innlemmet i samfunnsvitenskapelige 
programmer.35 Stipendordninger med støtte fra Norad for studenter fra utviklingsland er også redusert.  
Flere eksperter har pekt på at norsk landbruksbistand over tid har nedprioritert tradisjonell 
landbrukskunnskap, til tross for at det fortsatt er store behov for den i utviklingsland. 

Trolig henger dette sammen med den kompetansen bistandsbransjen etterspør. Bistandsbransjens 
eget kunnskapsapparat har i økende grad dreid seg fra spesialkompetanse innenfor ulike sektorer til 
en generell samfunnsvitenskapelig og forvaltningsmessig kompetanse.36 Det er også rimelig å hevde at 
den kompetansen man etterspør, beveger seg i takt med den idémessige utviklingen rundt spørsmålet 
om hva som leder til sult. Som nevnt har man beveget seg langt fra det rendyrkede naturvitenskapelige 
fokuset på produksjonsvekst som preget tenkningen på 1960-tallet, til en vektlegging av politiske og 
sosiale faktorer knyttet til distribusjon, tilgang og rettighetsspørsmål. Dette er trolig en årsak til at en 
rekke stillinger innen landbruksbistand ikke krever spisskompetanse innen agronomi eller landbruk. 

Innenfor norsk forvaltning er det også langt mellom spesialkompetansen. Eksperter direkte knyttet 
til landbruk i Norad kan telles på én hånd. De bistands- og utviklingspolitiske prioriteringene innenfor 
sektoren gjøres også av statsansatte som i stor grad henter sin ekspertise fra samfunnsvitenskapelige 
fagtradisjoner. Få av de største bistandsorganisasjonene i Norge har landbruk som fokusområde. At 
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relativt få norske lobby- og interessegrupper fokuserer på landbruk i Sør er selvfølgelig også en del av 
forklaringen. 

Ettersom bistanden – og kompetansen som finnes der – i stor grad formes av forhold i giverland, kan 
det øke misforholdet mellom kompetansen som tilbys innenfor bistandsapparatet og den kompetanse 
utviklingsland trenger.

Nye prioriteringer, nye synergier
Spørsmål knyttet til spisskompetanse på landbruk har også sammenheng med selvoppholdelsesdriften 
innenfor bistandssystemet. Det er i dag mange organisasjoner som har større behov for kompetanse 
knyttet til søknadsskriving, rapportering og tilskuddsforvaltning enn sektorspesifikk kompetanse. 
Selv om bistandsorganisasjonenes naturlige utgangspunkt er å gjøre seg selv overflødig, er det 
for mange organisasjoner sterke incentiver knyttet til videreføring av egen eksistens. Helt konkret 
ser man dette ved at programmer, institusjoner og organisasjoner reviderer og redefinerer sitt 
mandat i tråd med skiftende bistandspolitiske prioriteringer hos giverland. En såkalt holistisk 
tilnærming til utvikling er i seg selv viktig for å forstå fattigdommens komplekse sammenhenger. Men 
en slik helhetstenkning, der «alt henger sammen med alt», kan også resultere i uklare og ulne mål og 
prioriteringer. Disse er igjen fleksible nok til å binde nye synergier mellom ulike satsninger og stadig nye 
felt, og slik sett videreføre finansieringen.

For eksempel er det interessant at handelsorganisasjonen COMESA (The Common Market for Eastern 
and Southern Africa), som historisk sett ikke har hatt landbruk som fokusområde eller satsning, i dag 
har omfavnet norsk landbruksbistands flaggskip: klimasmart landbruk. COMESA får 117 millioner kroner 
fra Norge for sitt arbeid i Zambia med å adressere «the impacts of climate change in the Comesa-region 
through successful adaptation and mitigation actions that also build economic and social resilience for 
present and future generations».37  

Landbruksbistanden er et godt eksempel på hvordan skiftende politiske prioriteringer presser frem nye 
synergier og koplinger i bistanden. Ettersom landbrukets attraktivitet innenfor bistanden har sunket, 
har mange givere forsøkt å koble sektoren på andre mer populære temaer i håp om fortsatt relevans og 
finansiering. Koplinger til likestilling, klima, migrasjon, terror og stabilitet er alle fornuftige i et helhetlig 
perspektiv. Men spørsmålet er om det bidrar til en omskiftelig og fragmentert satsning, dersom det går 
på bekostning av mer tradisjonell og sårt tiltrengt landbrukskompetanse. 

Jo mer helhetlige satsninger, jo mer kompetanse og kapasitet kreves, både hos giver og mottaker. Dette 
er nødt til å gå i takt med visjonene og målene. Uten en like ambisiøs operasjonalisering står brede, 
helhetlige satsninger i fare for å pulverisere ansvar og nøytralisere spisskompetanse. 

Giverens løsninger
Mange satsninger innenfor bistand bærer preg av giverdefinerte problemer og løsninger. Det gjelder 
også landbruksbistanden. I en så viktig og lokalt forankret sektor som landbruk er dette en risiko for 
bærekraften i utviklingen. Selv i de minste afrikanske land er landbruk en så omfattende og politisk 
sensitiv sektor at bistanden trolig aldri vil spille en avgjørende rolle. Denne erkjennelsen må i større grad 
være med og forme bistanden og dens løsninger. 
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På et retorisk plan har bistanden utvilsomt omfavnet ideen om lokalt eierskap, og at utvikling må drives 
av lokale krefter. Spørsmålet er om bistandens innretning og system klarer å følge dette opp i praksis. 
Å sikre «lokalt eierskap» vil egentlig aldri være et problem: Så lenge bistanden bringer med seg penger 
og ressurser, vil det for mennesker i fattige land være irrasjonelt ikke å samarbeide med giverne. I stor 
grad er det fortsatt giverne som setter agendaen og velger sine partnere. Det er slik sett påfallende at 
initiativene til nye løsninger, og den medfølgende begeistringen, nesten alltid kommer fra giverne selv.38          
Koplinger til andre sektorer eller politiske hensyn i håp om å mobilisere ressurser, er ikke nytt innen 
bistanden. Hvordan helse i de senere år er blitt koplet til nasjonal sikkerhetspolitikk er illustrerende.39 
En fare er likevel at dette kan videreføre omskiftende former for bistand, ettersom bistandsaktører 
hele tiden må ha et blikk på hvilke politiske prioriteringer man bør vri innsatsen i forhold til. For fattige 
bønder som fra før driver helt marginalt, og der avlingsfeil kan ha katastrofale følger, er det avgjørende 
at ens motiver for å hjelpe samsvarer med bondens behov. Stadig nye bistandseksperter med skiftende 
oppskrifter og incentiver for å endre fattige menneskers landbruk, kan virke lite tillitsvekkende for en 
allerede utsatt gruppe.                      

Interesse og kompetanse i utviklingsland
Spørsmålet om kompetanse er minst like prekært på mottakersiden, der praktisk kunnskap om landbruk 
synes påfallende svak. Som nevnt hadde utviklingslandenes nedprioritering av eget landbruk trolig 
sammenheng med de store giverlandenes nedprioritering av sektoren utover på 1970- og 80-tallet. I 
flere utviklingsland så man at bevilgninger til både forskning og veiledningstjenester for bønder gradvis 
ble redusert. Mange av veiledningstjenestene ble kuttet på direkte oppfordring fra givere og multilaterale 
instanser, ettersom man ønsket å stramme inn i offentlige utgifter. Veilednings- og rådgivningsapparater 
er grunnleggende for å videreformidle og operasjonalisere ny kunnskap. I følge Norsk Institutt for 
Landbruksforskning er nettopp landbruksnæringens rådgivningsapparat, og styrkingen av dette, en viktig 
årsak til den sterke produktivitetsutviklingen vi har sett i Norge de siste årene.40 Presidenten i Alliansen 
for en Grønn Revolusjon i Afrika (AGRA), Jane Karuku, påpekte så sent som i 2013 at det fortsatt er veldig 
liten finansiering av landbruksforskning fra afrikanske myndigheter selv.41 

Utviklingen har ført til en privatisering av de samme tjenestene og følgelig en mangel på generell 
landbrukskunnskap og «nøytrale» råd. På 1970- og 80-tallet ble det utdannet både forskere og 
lærere innen høyere utdanning, men mange av disse er i ferd med å gå inn i pensjonistenes rekker. 
Nyrekrutteringen blant landbrukseksperter er generelt dårlig. Mange universitetsansatte jobber ofte 
som deltidskonsulenter for bistandsbransjen i stedet for å forske på praktiske nasjonale utfordringer i 
landbruket. Gode hoder fristes ikke til å jobbe innenfor landbruket. Unge afrikanere ser på tradisjonelt 
landbruk som «a lifelong corporal punishment».42 Livet som bonde er en dyd av nødvendighet, og 
prestisjen knyttet til sektoren er svært lav. Både Den Afrikanske Unionen (AU) og AGRA understreker at 
rekrutteringen av unge mennesker til landbruket er en av deres største utfordringer.43 Afrikanske forskere 
som ser på trender i utdanningsinstitusjoner understreker dette:

Very little focus, however, has been given to attracting the best students from high school and to 
offering effective and relevant higher education in agriculture. This is now the weakest link because 
entry qualifications for students of agriculture are less than those required in other, more prestigious 
fields. As a result, graduates cannot be expected to perform better. Furthermore, if smallholder farming 
remains the bastion of rural poverty, the image agriculture presents to students from rural households 
is already compromised; seeing the drudgery their parents go through to make ends meet is a sufficient 
disincentive to pursuing a career in agriculture. […] Among high-school graduates, interest in agriculture 
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is declining. As a career choice, agriculture is burdened with misperceptions and lack of information 
and awareness. The sector also has a negative image in that it is seen as dusty, dirty, and poorly paid.44 

Konsekvensene av unge menneskers flukt fra landbruket til byer og Europa er katastrofalt for den 
menneskelige kapitalen som landbruksutviklingen må bygge på.45 Human kapital og styrking av teknisk 
yrkesutdanning ved universiteter og yrkesskoler bør derfor være sentralt for en fortsatt satsning 
på landbruksbistand. Den unge befolkningen i Afrika bør utdannes slik at de selv kan drive fram den 
utviklingen som bistanden alltid har forsøkt å skape. Bistandens gode intensjoner og smarte løsninger 
står og faller på unge menneskers kunnskap, interesser og evner til å skape sin egen framtid i tråd med 
egne prioriteringer.   

Norsk satsning
I april 2013 ble en omfattende evaluering av norsk landbruksstøtte publisert. Rapporten konkluderer med 
at bistanden sannsynligvis har positive virkninger på matsikkerhet, men at dette er vanskelig å bevise, 
grunnet manglende data. Graden av dokumentasjon og evaluering varierer sterkt blant programmer 
finansiert av Norge. I de tilfeller der det er utført en såkalt «baseline-studie» i forkant av innsatsen, var 
det naturligvis enklere å bekrefte resultatene av innsatsen. Interessant nok viser evalueringen at direkte 
landinnsatser i tråd med utviklingslandenes egne planer er mer effektive enn regionale og globale 
programmer. De sistnevnte programmene virker dårligere koordinert og mindre relevante for folks 
matsikkerhet. Det understrekes også at arbeidet med å bygge kapasitet i landenes institusjoner sjelden 
gir bærekraftige resultater. I de fleste tilfeller var ikke myndighetene i stand til å fortsette aktivitetsnivået 
når finansieringen fra Norge stanset.   

Satsningen på ernæring og kvinners rettigheter ble trukket frem som svake. Sistnevnte er interessant, 
ettersom likestilling er et helt sentralt og «tverrgående fokus» for norsk bistand. Det er få sektorer der en 
bedring av kvinnenes posisjon har en større potensiell effekt for fattigdomsreduksjon. FAO estimerer at 
hvis kvinner får tilgang til de landbruksressursene de trenger, kan opp til 150 millioner mennesker «løftes 
ut av sult». Det er etter hvert betydelig dokumentasjon for at kvinner i større grad enn menn reinvesterer 
overskudd fra landbruk og næringstiltak i familie og lokalsamfunn. Koplingen til ernæring er også sterk:
 

According to FAO’s latest estimates, 925 million people are currently undernourished. Closing the gender 
gap in agricultural yields could bring that number down by as much as 100–150 million people.46

På samme måte ser man at hvis kvinner fikk samme tilgang til innsatsfaktorer som menn, kan produksjonen 
på kvinners gårder i utviklingsland øke med mellom 20 og 30 prosent. Forskning viser også at barns 
ernæringsstatus forbedres når kvinner og menn er likestilte. 

Evalueringen av norsk bistand til matsikkerhet påpeker videre at bare to av 25 programmer var i stand til 
å dokumentere økt ernæringssikkerhet. En FAFO-rapport fra 2012 beskriver ernæring som en «missing 
link» mellom matsikkerhet og menneskelig utvikling. Rapporten slår fast at forpliktelser på ernæring 
ofte nevnes i norsk bistandspolitikk, men at støtten likevel i praksis er fragmentert og tilfeldig.47 I følge 
forfatterne bak rapporten er også Norges nåværende satsning på matsikkerhet i et klimaperspektiv 
påfallende svak når det gjelder ernæring og hva slags type matproduksjon som fremmer god helse. Trolig 
er det fortsatt en utbredt oppfatning at nok mat også løser ernæringsproblemene. Selv om strategier og 
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dokumenter stort sett anerkjenner koblingene mellom matsikkerhet, ernæring og helse, er det fortsatt 
store utfordringer knyttet til informasjonsdeling, samhandling og samarbeid mellom landbruks- og 
ernæringskompetansen i norsk forvaltning.48 

Evalueringen peker også på at rettighetsperspektivet trenger en bedre operasjonalisering i praksis. Norges 
ønske om å jobbe med flere dimensjoner ved matsikkerhet lider derfor under svak operasjonalisering og 
lav kapasitet til oppfølging.    

Evalueringen påpeker at Norge er svakt på forhåndsvurderinger og planlegging før tiltak iverksettes.49 
Det er også veldig få planer for avslutning av prosjekter (exit-planer). I over 70 prosent av de evaluerte 
programmene fantes det ikke exit-planer. Det nærmeste man kom var strategier for et økt engasjement 
og mer finansiering ved prosjektenes slutt. Dette er også svakheter som går igjen i evalueringer av andre 
innsatser i norsk bistand.50 

Mange tiltak er i følge evalueringen gode til å spre informasjon og kunnskap, men det er usikkert 
hva som oppnås med dette. Sterkest kritikk får Norge for den svake samordningen mellom norske 
forvaltningsorganer som Utenriksdepartementet, Norad, ambassadene og Fredskorpset. Dette reduserer 
effekten av landbruksbistanden.51 Det gjelder også på landnivå, der koordineringen mellom norsk-
finansierte programmer, til og med de som jobber med samme tematikk, er svak eller ikke-eksisterende. 
Noe som vanskeliggjør oppgaven med å si noe om samlet effekt av norsk landbruksbistand er at ulike 
programmer ofte har hatt ulike resultatrammeverk (result frameworks). Siste årsrapport for norsk 
landbruksstøtte kan likevel peke på flere enkelteksempler der bistanden i land som Etiopia og Malawi 
har bidratt til økt produksjonsvekst.52 

Liten, men ambisiøs satsning
Både evalueringen og andre strategidokumenter for norsk landbruksbistand viser tydelig at selv 
om sektoren kun utgjør en marginal del av bistandsbudsjettet, er ikke dette til hinder for en bred og 
mangfoldig satsning. 

Norge har en rekke innsatsområder innenfor landbruksrelatert bistand: Multilaterale organisasjoner og 
allianser som FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO), FNs finansinstitusjon for landbruk (IFAD), og Den 
Globale Alliansen for Klima-Smart Landbruk (GACSA). Det er også regionale tiltak som Comprehensive 
African Agricultural Development Program (CAADP) koordinert av New Partnership for Africa’s 
Development (NEPAD). Man støtter både fiskeri og akvakultur og privat sektor og investeringer gjennom 
Norfund. Norsk bistand støtter forskningsprogrammer gjennom organisasjonen for internasjonal 
landbruksforskning (CGIAR), EAF-Nansen-programmet og Global Partnership for Agricultural Research. 
Innsamling og bevaring av botaniske slektninger av landbruksplanter og utvikling av foredlingsmateriale 
gjennom nye frø-varianter som er mer robuste for klimaendringer støttes gjennom Global Crop Diversity 
Trust – Crop Wild Relatives Project. Plantegenetiske ressurser og biologisk mangfold blir forsøkt ivaretatt 
gjennom støtte til konvensjonen om biologisk mangfold og den internasjonale plantetraktaten. Også 
skogforvaltning, bevaring av naturreservater, landrettigheter og kvinners rettigheter er med i porteføljen.  
Norges nåværende strategi for landbruk og matsikkerhet heter “Matsikkerhet i et klimaperspektiv”. 
Strategien ble lansert i 2012 og avsluttes i år. Hele fire departementer sto bak satsningen: 
Utenriksdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og 
Miljøverndepartementet. Strategien var slik sett et forsøk på samordne en ny norsk mobilisering 
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innenfor global matsikkerhet. Da første årsrapport kom i 2013, var det tydelig at satsningen i stor grad 
var overtatt av Utenriksdepartementet og at det tverrministerielle samarbeidet var sterkt redusert, om 
ikke helt opphørt.53 Årsrapporten er også et eksempel på hvordan samme strategi er fleksibel nok til å 
kunne inkludere ulike betoninger fra ulike regjeringer. For eksempel har regjeringen Solberg lagt større 
vekt på næringslivet og produksjonsøkning i årsrapporten enn det regjeringen Stoltenberg II gjorde i den 
originale strategien, der rettferdig fordeling var et hovedpoeng.  

Norges strategi er et forsøk på å imøtekomme fremtidens store utfordring: At verdens befolkning 
vil øke til ni milliarder mennesker innen 2050, noe som vil kreve en økning i matproduksjonen på 
mellom 60 og 70 prosent. Dette vil på sin side bidra til nærmere 70 prosent av det anbefalte globale 
utslippsnivået av drivhusgasser.54 Den drastiske økningen i matproduksjon vil særlig være en følge av 
et økende kjøttkonsum i land med mer tradisjonell vegetarbasert diett. Dette skyldes en stadig økende 
middelklasse med nye matpreferanser. Etterspørselen etter kjøtt gjør at mais og andre grove kornsorter i 
økende grad blir benyttet som dyrefôr. Et økt behov for fremstilling av biodrivstoff er også med på å drive 
opp matproduksjonen.55 Økt konsum, en fortsatt begredelig matproduksjon i verdens fattigste land, samt 
klimaendringer, gir til sammen et enestående sett med utfordringer i tiden som kommer. 

Norge har omfavnet såkalt «klimasmart landbruk» og sett det som en løsning på de store utfordringene. 56 
Klimasmart landbruk er en samlebetegnelse for en produksjonsteknologi som skal sikre klimatilpasning, 
utslippsreduksjon og produktivitetsøkning på én gang. I sørlige- og Øst-Afrika er Norge den største 
giveren til klimasmart landbruk og sitter som co-chair i den globale alliansen for klimasmart landbruk. 

Konseptet går ut på å redusere jordbearbeidingen (dvs. pløyingen), kombinert med vekselbruk (dvs. 
variasjon av plantesorter som dyrkes) og bevaring av planterester på jordet (dvs. å etterlate planterester 
som fungerer som beskyttelse mot sterk sol, holder på fuktigheten og etter hvert brytes ned som 
organisk plantenæring).57 Klimasmart landbruk skal slik sett gjøre jordbruket mer produktivt og samtidig 
mer robust overfor klimaendringer. 

Paradokset
Kombinasjonen av de enorme utfordringene verden står overfor, den dokumenterte fattigdoms-
reduserende effekten av investeringer i landbruk, samt landbrukets viktige rolle for ytterligere 
industrialisering og utvikling, får Norges beskjedne satsning på landbruk til å fremstå som et 
paradoks. I 2003 advarte OECD DAC om alarmerende små overføringer til landbruk i Sør. Dette har 
som nevnt gått noe opp siden 2007, selv om det fortsatt er langt opp til nivåene fra 1980-tallet.58  
En rapport fra International Food Policy Research Institute fra 2011 beskriver hvordan nedprioritering 
av landbruk i Sør, både hos giverland og mottakerland, var en viktig årsak til matvarekrisen i 2007-2008:

“In recent years, there has been much discussion about the causes of the slowdown in growth of 
agricultural production, especially in the context of the world food crisis, which severely hit developing 
countries in 2007 and 2008. The decline in agricultural investment, including a decline in the share of 
the agricultural sector in the aggregate investment, was considered to be a major contributing factor 
to this crisis. Two components of investment in agriculture have drawn particular attention […] one 
is the trend in foreign aid to agriculture, and the other is the trend in domestic public expenditure on 
agriculture.”59
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Bistand på «lavbluss»
Årsakene til Norges lave satsning på landbruksbistand og utfordringene knyttet til oppskalering av 
programmene er trolig sammensatte. Dels er det en naturlig følge av at sektoren ikke har blitt prioritert 
de siste årene. Reelt gjennomslag i internasjonal bistand krever som regel et vedvarende engasjement 
fra giverlandene og prioritering fra øverste politiske nivå. Det er imidlertid begrenset hva den politiske 
ledelsen kan vie sin tid til. Ministre rekker ikke over alt, og man velger seg noen kjernesaker. I tillegg 
kan den politiske dynamikken raskt endre prioriteringene som så får konsekvenser for de ulike 
bistandssatsningene. De områder som da står igjen, blir ofte videreført på «lavbluss». Dette har utvilsomt 
vært landbruksbistandens skjebne de siste årene. 

Men det er også andre årsaker til den lave satsningen. Noe er knyttet til at en oppskalering av gode 
pilotprosjekter har uteblitt. Dels kan det forklares av internasjonale bistandstrender, selv om ting kan 
tyde på at landbruk igjen er en prioritert sektor. Dels skyldes det mangelen på oppmerksomhet og sterke 
lobbygrupper i Norge, og dels at landbruk falt ut av klimaforhandlingene i Warszawa.60 Norge frykter at 
hvis landbruk ikke blir en del av klimaavtalen i Paris i desember, vil dette svekke presset på å få land til 
å øke sin innsats på klimasmart landbruk. Grunnleggende for klimaperspektivet er at klimaendringene 
vil påvirke landbruket negativt, spesielt i de mest sårbare landene i Afrika der man forventer en tydelig 
produksjonsnedgang på grunn av klimaendringer. Samtidig vil økt konvensjonell matproduksjon bidra til 
å forverre klimaendringene. Ulike estimater anslår at landbruk i dag står for mellom 20 og 30 prosent av 
de globale utslippene.

Følgelig representerer norsk landbruksbistand et typisk dilemma innenfor norsk bistandspolitikk. På den 
ene siden er det et vell av argumenter for å øke innsatsen på landbruk og matsikkerhet (befolkningsvekst, 
klimaendringer, synergier til ernæring og økonomi etc.), på den andre siden er tropisk jordbruk et område 
som Norge har begrenset historisk erfaring med, og der interessen på hjemmebane er liten. Det er også 
usikkert i hvor stor grad Norge er mer etterspurt eller utfyller innsatsen fra andre givere. 

En innvending er at Norge har nyttige erfaringer knyttet til organiseringen av bønder og systemoppbygging 
av sektoren, noe som kan være nyttig kunnskap for mottakere av bistanden. I tillegg vil noen hevde at 
Norge trolig bare har ett reelt fortrinn: penger. I så fall er premisset om kompetanse ikke avgjørende: 
man kan heller finansiere gode tiltak utført av kompetente internasjonale aktører. Norge har tross alt 
ofte igangsatt initiativ gjennom bistanden på områder man i utgangspunktet ikke har hatt inngående 
kompetanse på, heller ikke noe «komparativt fortrinn». 

Det er viktig å løfte fram dette dilemmaet, fordi det kan være illustrerende for hvorfor man aldri har 
fått til en reell konsentrasjon av norsk bistand. I og med at behovene i utviklingsland er så mange, kan 
man argumentere overbevisende for det aller meste så lenge premisset er at Norges største fortrinn 
er penger. Skal man i større grad kople bistandsinnsatser til sektorer eller temaer Norge fortsatt har 
ledende fagmiljøer på, som i liten grad dekkes av andre givere, som man har kapasitet til å forfølge, som 
etterspørres, og som er overførbart, er det kanskje naturlig å satse på områder som olje og fisk. Det 
siste vil nok ikke hjelpe på landkonsentrasjonen, ettersom det stadig dukker opp land med behov for 
kompetanse knyttet til en økende olje- og fiskerinæring. Dilemmaet er slik sett mer interessant som et 
utgangspunkt for en tematisk konsentrasjon av bistanden. 
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I år utløper som nevnt den hittil siste strategien for Norges satsning på matsikkerhet. Det er en god 
anledning til å gjøre en strategisk vurdering av hva Norge kan og bør gjøre fremover. En videre satsning 
på landbruk bør derfor avstemmes mot andre giveres prioriteringer. En økt satsning på landbruk fra 
andre givere reduserer Norges mulighet til å utgjøre en forskjell. I 2013 utgjorde Norges forpliktelser 
kun 0,05 prosent av DAC-landenes bistand til jordbruk (kategori 311). Hvis man tar med donorer utenfor 
DAC, sto Norge for kun 0,026 av forpliktelsene til jordbruksbistand i utviklingsland.61 Ser man derimot på 
bistand til fiskeri (kategori 313), øker Norges andel til 27 prosent blant DAC-land og 13 prosent totalt. På 
fiskeri utgjør altså Norge en relativt stor forskjell.

Utenriksminister Børge Brende skrev nylig at regjeringen Solberg ønsker å fokusere bistanden om 
utdanning, helse, næringsutvikling og jobbskaping, i tillegg til fredsbygging i sårbare stater.62 Selv om 
landbruk og matsikkerhet trolig kan tolkes inn i både næringsutvikling og jobbskaping er det vanskelig 
å se det som veldig høyt prioritert hos regjeringen Solberg.63 Trolig vil sektoren igjen gli inn i det store 
norske etterslepet av bistandssatsninger som videreføres  fordi det er politisk og organisatorisk bekvemt.
Gitt de tilsynelatende enorme konsekvensene for utvikling som bunner i svekket matsikkerhet, er 
det likevel vektige argumenter for en satsning på landbruk og matsikkerhet i norsk bistand. Men en 
videreføring av Norges landbruksbistand er nødt til å reorienteres i tråd med Solberg-regjeringens 
nye strategi om konsentrasjon av bistanden og en økt satsning på 12 fokusland. Landbruksutvikling og 
matsikkerhet er da også en kjerneutfordring for Norges nye fokusland. 

Et typisk krav om mer penger eller et gitt prosentmål av bistanden til landbruk er ikke betryggende. En 
økt satsning på landbruk bør heller ikke bare hektes på en ny ministers «kjernesaker», da dette ofte er et 
resultat av politisk dynamikk på hjemmebane og ikke innebærer den langsiktighet som landbruksutvikling 
krever. Landbruk og matsikkerhet er et sammensatt og tverrsektorielt fagfelt og krever følgelig en 
planlegging, analyse og implementering som kan matche de mål man setter seg. Det er mulig for Norge 
å bidra på en avgrenset og fokusert måte, hvis mål og strategi er tilpasset andre givere, egen kapasitet og 
en grundig analyse av behov. Det har ikke alltid vært tilfellet.  

Ambisiøse mål og svake midler
FNs tusenårsmål (Millenium Development Goals) utgår i år og overtas av de nye bærekraftsmålene 
(Sustainable Development Goals, SDGs). Til forskjell fra de gamle tusenårsmålene har bærekraftsmålene 
en helt annen og langt mer omgripende tilnærming til utvikling. Omleggingen til en universell og 
holistisk tenkning om global utvikling innebærer at alle verdens land nå kommer under lupen («everyone 
involved must be fully accountable»).64 Tanken med de nye målene er å gå lenger enn tusenårsmålene 
ved å inkludere felt som blant annet krig og konflikt, institusjoners rolle, jobbskaping, samt sosial og 
miljømessig bærekraft.   

De nye bærekraftsmålene har 17 hovedmål og 169 delmål. De vil i tillegg få en rekke indikatorer for 
hvert delmål. Kritiske røster har hevdet at dette medfører en kompleksitet som undergraver FNs 
evne til å skape politisk engasjement og mobilisering rundt utvikling og fattigdomsbekjempelse. Ved 
å inkludere hundrevis av mål og indikatorer, samt ved å spre fokuset til alle land istedenfor å fullføre 
tusenårsmålenes agenda i verdens fattigste land, mener bl.a. The Economist at man har konstruert et 
oppstyltet og lite hensiktsmessig regime som i praksis vil være umulig å finansiere og lite fleksibelt i møte 
med enkeltlands ulike utfordringer.65 Som professor Bjørn Lomborg ved Copenhagen Business School sier 
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det: “[…] promising everything to everyone provides no direction. In truth, having 169 priorities is like 
having none at all.”66

Like fullt vil trolig bærekraftsmålene endre vår forståelse av utvikling og bidra til en mer samstemt 
forståelse av hvordan ulike sektorer henger sammen. Utvikling ble tidligere ansett som en prosess der 
fattige land skulle «ta igjen» rike land i et slags parallelt løp.67 Ved kun å plassere årsakene til fattigdom 
internt i utviklingsland, kuttet man tidligere alle kausale forbindelser mellom rikdom i én del av verden 
og fattigdom i andre deler. Bærekraftsmålene viser, på sin side, hvordan utviklingslands fattigdom og 
giverlands rikdom er forbundet med hverandre. 

Landbruk og matsikkerhet er bare ett eksempel. Sult, matsikkerhet, ernæring og bærekraftig landbruk 
(bærekraftsmål nr. 2) henger sammen og påvirkes av eksterne faktorer som handel, klima, mattradisjoner 
og biologisk mangfold. Suksess her vil derfor kreve en helhetlig innsats som sprenger rammen for dagens 
bistandssystem knyttet til ulike budsjettposter, ulike ansvarsområder, seksjoner og desker som i liten 
grad samhandler. Hvordan flere norske departementer aktivt deltar i SDG-prosessen er også et frampek 
på hvordan denne nye tenkningen vil sprenge rammen for hvordan giverland forholder seg til bistand og 
utvikling generelt.     
    
En økt satsning på matsikkerhet i et klimaperspektiv er derfor nødt til å ta inn over seg den historiske 
og komplekse sammenhengen matproduksjon står i. Man må finne ut hvordan man kan forholde seg 
til, og påvirke, alt fra politiske og sosiale rettigheter knyttet til mat, produksjonsøkning, forlengelse av 
verdikjeden lokalt, investeringer i landbruk, ernæringsfysiologiske aspekter, klimatilpasning, biologisk 
mangfold til miljømessig bærekraft.68 Som nevnt er matsikkerhet bærekraftsmål nummer to, men det 
har også sterke synergier til bærekraftsmål nummer én (fattigdom), tre (helse), fire (utdanning), fem 
(likestilling), ti (ulikhet) og 12 (forbruker- og produksjonsmønster). I tillegg støter det på reelle dilemmaer 
knyttet til andre bærekraftsmål vedrørende klima, miljø, vann og økosystemer.69 I bistanden har slike 
dilemmaer en tendens til å bli skjøvet i bakgrunnen.  

Vår tids innsikt i verdens økologiske og klimatiske sammenhenger tillater ikke lenger et alternativ til 
denne kompleksiteten. Norske myndigheter kan ikke fortsette å anerkjenne disse sammenhengene uten 
at det også medfører en revurdering av hvordan man bidrar til den globale utviklingen. Det er åpenbart 
at norske myndigheter eller bistand ikke kan gjøre noe med matsikkerhetens samlede utfordringer, med 
mindre man kutter antall land drastisk. Og selv da vil det være begrenset hva en ekstern aktør som Norge 
kan utrette. Det blir altså stadig viktigere at man ikke bare anerkjenner kompleksiteten, men også legger 
opp sin satsning etter dette, og best mulig koordinerer sin innsats med andre nasjonale og internasjonale 
aktører. 

Som forskerne Dan Banik og Ola Westengen har pekt på, er norsk bistand til matsikkerhet i praksis mer 
begrenset enn den ser ut til på papiret. Definisjonen av matsikkerhet som Regjeringen benytter er hentet 
fra FNs mat-toppmøte i 1996, og er et meget omfattende utgangspunkt: 

Matsikkerhet er når alle mennesker til enhver tid har fysisk og økonomisk tilgang til nok og trygg mat, 
for et fullgodt kosthold som møter deres ernæringsmessige behov og matvarepreferanser som grunnlag 
for et aktivt liv med god helse.70
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Banik og Westengen hevder at definisjonens omfattende perspektiv og Norges fokus på rettigheter og 
ernæring i praksis spiller en retorisk rolle.71 Det er vanskelig å se konkrete tiltak og oppfølging som svarer 
til ambisjonene. Dette er imidlertid ikke nytt. Landbruk fremheves ofte hos givere og utviklingsbanker, 
men reelle tall sier noe annet. Allerede i 2003 påpekte FAO at det er en tradisjon i det internasjonale 
samfunnet å bli enige om store felles mål, men at operasjonaliseringen alltid blir langt smalere: 

The international community has accepted these increasingly broad statements of common goals and 
implied responsibilities. But its practical response has been to focus on narrower, simpler objectives 
around which to organize international and national public action.72

Dette bare forsterker behovet for en mer systematisk analyse av hvordan Norge kan jobbe mer 
komplementerende med matsikkerhet. Dette arbeidet må begynne med å se på hvordan man organiserer 
seg på hjemmebane. I dag er det som nevnt store utfordringer knyttet til samhandlingen av forvaltningen. 
I fagetaten Norad har landbruksekspertene ingen systematisk samhandling med den eller de få som 
jobber med ernæring. Det er lite sannsynlig at kompetansen og samhandlingen ute på ambassadene er 
særlig bedre. Samarbeidet mellom Norad og de ulike deskene i Utenriksdepartementet er også svak og 
ikke uten problemer.73 

Som følge av nye satsninger innenfor sektorer som utdanning og næringsutvikling har Utenriksdepartementet 
begynt å rekruttere denne kompetansen direkte inn i departementet. Hva vil dette i praksis si for Norads 
rolle som faglig rådgiver og kvalitetssikrende etat? Den nylig opprettede matsikkerhetsgruppen, som 
samler bistandsaktører fra både forvaltning og bistandsorganisasjonene i møter, bidrar til en liten 
forbedring, men er langt fra nok. De nye ambisjonene knyttet til bærekraftsmålene åpner for en ny og 
dypere gjennomgang av samarbeidet og ansvarfordelingen mellom Norad, Utenriksdepartementet, og 
andre departementer. Jo mer politisert bistand og utvikling blir, jo større behov blir det for integrasjon i 
den institusjonelle strukturen i Norge og mellom giverland.  

For eksempel er det behov for å se nærmere på hvorfor samarbeidet mellom de fire departementene 
om en felles strategi for matsikkerhet mislyktes. Hva kan man lære for å unngå dette i fremtiden? Var 
det nok et eksempel på utfordringene Norge har med å samstemme sin politikk for utvikling? Var det et 
eksempel på hvordan store vyer og ambisiøse utviklingspolitiske mål kun varer til neste valg? Var det i for 
stor grad knyttet til enkeltpersoner og slik sett enda et eksempel på at bistandspolitikken føres ad hoc? 
Norges nåværende todelte satsning på internasjonale fora og bilaterale innsatser i enkeltland kan være 
fornuftig hvis koplingene mellom nivåene er gode. Norge har historisk sett vært en forutsigbar og viktig 
bidragsyter til internasjonale initiativ. Dette er basert på antakelsen om at lille Norge ikke kan gjøre stort 
alene, men forhåpentligvis påvirke langt større krefter gjennom internasjonalt samarbeid. Men dette 
rasjonale må avstemmes i forhold til bistandens mål.

På et område som likestilling, der påvirkning og holdningsendring står i fokus, er det trolig meningsfullt 
å bruke Norges begrensede ressurser i en pådriver-rolle i internasjonale og normgivende prosesser. 
Innenfor landbruk, der det primære målet er økt matproduksjon for fattige småbønder, er derimot 
effekten av denne innsatsen mer begrenset. 

Det i dag mange internasjonale fora og globale allianser som jobber innenfor samme komplekse saksfelt. 
I økende grad jobber også Norge gjennom multilaterale banker og organisasjoner. Hvilke fora og institu- 
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sjoner Norge skal støtte må være i tråd med klare prioriteringer og en langsiktig konsentrasjonspolitikk. 
Samtidig bør en innsats på den multilaterale arenaen hele tiden forsøke å minske avstanden til 
småbøndenes virkelighet i mottakerland. Landbrukssektoren i mange afrikanske land er en av de mest 
tradisjonelle og konservative sektorene bistanden kan møte. Det vil alltid være ekstremt vanskelig å 
innføre nye metoder og ny tenkning utenfra. Slik sett er det afrikanske landbruket et av de klareste 
eksemplene på hvor begrenset nedslag bistandens eksterne løsninger kan ha.  

Det kan ofte bli veldig langt mellom høynivå-møter blant internasjonale givere og småbonden i Afrika. 
Hvis Norge skal øke innsatsen på dette nivået blir det viktig å vurdere hvordan det normative arbeidet 
internasjonalt klarer å formilde kunnskap og kompetanse til millioner av fattige småprodusenter. 
Internasjonale institusjoner får ofte kritikk for å være dyre i drift, dårlig koordinert seg i mellom, og i 
følge enkelte eksperter, gi liten uttelling for småbøndene. 

Mulighetene for afrikansk produktivitetsvekst
Presidenten for det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD), Dr. Kanayo Nwanze, har sagt: 
«by focusing on farming, Africa has the potential to feed not only itself, but the rest of the world». Da 
tenketanken Copenhagen Consensus Center nylig ba noen av verdens fremste eksperter trekke frem de 
SDG-målene som ville gi mest velstand for penger investert, var økt produktivitet i landbruket ett av seks 
utvalgte mål.74 Man kjenner i dag til de fleste virkemidler for å høyne produktiviteten i det afrikanske 
landbruket betraktelig. Internasjonalt har jordbruket en høy produktivitetsvekst, sammenlignet med 
utviklingen i alle andre bransjer. For eksempel har videreutviklingen av Norman Borlaugs innovasjons-
arbeid i tilknytning til Den grønne revolusjonen bare fortsatt i vår tid. Borlaug selv påpekte dette så sent 
som i 2009.75 Dette gjelder ikke bare planteforedling, men alle ledd i produksjonskjeden. 

Paradokset er imidlertid at produktivitetsveksten i store deler av Afrika uteblir. Den største veksten 
i afrikansk matproduksjon har skjedd ved at det er tatt i bruk mer areal, ikke ved økt produktivitet. 
Jordbruket er fortsatt kjennetegnet ved selvberging, og er i liten grad kommersielt innrettet. 

Siden begynnelsen av 2000-tallet har det vært relativt bred konsensus omkring en rekke viktige områder 
for utviklingen av landbruket i Afrika: Småbøndene er essensielle; infrastruktur (veier, vanningssystemer, 
havner, strøm etc.) trengs for å øke markedstilgangen; løsningene bør ses i sammenheng med 
klimaendringene; foredling og lagring må prioriteres (avsetningsmuligheter); kvinnenes posisjon må 
styrkes; rettsvern rundt landeierskap er viktig for forutsigbarhet (som igjen kan gi bønder incentiver til 
å ta risiko ved investering og innovasjon); kapitaltilgang med gode betingelser er sentralt; avlingene må 
økes ved å benytte eksisterende kunnskap og forskning (jorden må revitaliseres, frøene forbedres); og 
bøndene bør organiseres sterkere både for økt markedsmakt og politisk gjennomslag. 

Likevel har Afrika til gode å se en produktivitetsvekst som ligner Asias og Latin-Amerikas grønne 
revolusjon.76 I sum er det derfor rimelig å hevde at økt produktivitet og investeringer som øker land-
brukets markedstilgang bør være sentrale elementer i en fortsatt norsk landbruksbistand.  

Det er etter hvert flere eksempler på nye norske prosjekter som organiserer store bondegrupper og sikrer 
jevn produksjon, kvalitetskontroll og forutsigbart marked. Det er store prosjekter i Tanzania, Malawi og 
Mosambik som fokuserer på samvirke av bønder for å øke deres innflytelse i markedet, spesielt med 



nr. 13 / 2015C i v i t a - n o t a t

17

tanke på bedre priser og vilkår. Slik markedsintegrering av småprodusenter ser ut til å fungere og vil 
kunne bidra til å styrke rollen til fattige bønder i markedet og i samfunnet generelt. 

Giver-engasjement er ikke nok
Mange av de nevnte tiltakene handler grunnleggende sett om kompetanse og spredningen av den. 
Landbrukseksperter Civita har vært i kontakt med, understreker at praktisk kunnskap om landbruk er 
på retur i Afrika. Som nevnt stagnerer kompetansen ved universitetene, og landbruk anses som en 
lite attraktiv bransje å jobbe innenfor. Norfund trekker frem at mangel på kompetanse, spesielt med 
hensyn til lønnsarbeid og bedriftsutvikling, er noen av de største utfordringene man møter i Afrika. 
Særlig er det lave utdannelsesnivået og manglende investering i forskning og utvikling i utviklingslands 
landbrukssektorer grunnleggende utfordringer.77 

Norges strategi, «Matsikkerhet i et klimaperspektiv», får skryt for å være et fornuftig politisk konsept 
som klarer å kombinere viktige utviklingsaspekter og mobilisere engasjement på hjemmebane. Norges 
ambassaderåd i Zambia, Hans Peter Melby, sier til avisen Nationen at klimasmart landbruk er en gryende 
revolusjon i Afrika.78 Forskning viser at avlinger øker ved å la være å pløye, og Melby konkluderer: 

Landbruk har igjen en plass i norsk bistand, under overskrifter som matsikkerhet, klimasmart landbruk 
og privatledet vekst. Det kan gå bedre nå. CA (bevaringslandbruk/klimasmart landbruk) har begynt å 
spre seg fra bonde til bonde.

På den annen side anses konseptet også som for abstrakt og teoretisk i møtet med den afrikanske bonden. 
Klimasmart landbruk hviler fortsatt i stor grad på bistand og bistandsfinansierte incentivordninger. 
Kompetansen internaliseres ikke godt nok, og et gjennomgående problem er at lokale småprodusenter 
ofte går tilbake til konvensjonelle former for landbruk når bistandsprosjektet er over.  

Forskjellene på norsk og kinesisk innsats blir kanskje tydeligst her. Kineserne etablerer som regel såkalte 
Agricultural Technology Demonstration Centers i alle land de jobber med. I følge eksperter er dette i 
større grad basert på reelle behov landene selv fremmer overfor kineserne, og de later dessuten til å 
være langt mer orientert rundt praktisk kunnskap om landbruk. Zambias tidligere handelsminister, Felix 
Mutati, ga i 2011 et illustrerende sitat til The Guardian:

When I sit with investors from the western world […] they do a PowerPoint presentation about 
projections, cash-flows, profit and loss accounts, income statements, balance sheets, risk assessments 
and all these flamboyant graphs. I've never seen those with the Chinese. They probably do them on 
their own, but when they come here, they just ask me what are the incentives? Where is a piece of land 
where we should go and begin to work?79

Med for abstrakte visjoner og agendaer risikerer man at giver og mottaker, i dette tilfellet afrikanske 
bønder, ikke snakker samme språk og har ulikt utgangspunkt og forskjellige interesser. Myndighetene i 
mottakerlandene er derimot raske med å tilpasse seg giverlandenes bistandsprioriteringer. Man risikerer 
dermed å forsterke avstanden mellom lokale myndigheter og lokale bønder. Afrikanske småbønder kan 
igjen stå i fare for å bli objekter i en abstrakt, politisk agenda styrt av givere. Det har enda ikke vært 
systematiske evalueringer av Norges satsning på klimasmart landbruk, men tidligere trender innenfor 
bistanden gir grunn til å peke på noen potensielle fallgruver. 
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Selv om konservering av jord, økte avlinger, bedre matsikkerhet og fangst av karbon både er fornuftig 
og velment, er det langt igjen til en full omlegging av produksjonen for bønder på landsbygda i Afrika. 
Konseptet har for eksempel hatt langt større suksess i USA og Sør-Amerika enn i afrikanske land. Det 
er vanskelig å få bønder til å gjennomføre hele prosedyren som produksjonsskiftet innebærer. Mange 
afrikanske småbønder gjør kun steg én: Reduserer pløyingen. Å bevare planterester på bakken som 
jorddekke er vanskelig i områder der husdyr går fritt og spiser opp det organiske materialet. Videre er 
en konsekvens av klimasmart landbruk mer ugress. Man får dermed økte kostnader knyttet til bruken av 
kjemisk ugressmiddel. Dette har i enkelte land medført at det er de bedrestilte bøndene som hovedsakelig 
kan ta i bruk teknikken. 

Kort sagt kan det virke som om klimasmart landbruk står i fare for å være nok et konsept som først og 
fremst genererer penger og engasjement hos givere og myndigheter, uten at man evner å implementere 
dette godt nok hos de endelige mottakerne. Man nærmer seg et av landbruksbistandens store dilemmaer: 
I praksis har man hatt teknologien og kunnskapen til å øke produktiviteten i det afrikanske landbruket i 
over 20 år, men det har i liten grad blitt tatt til følge og fått nevneverdige resultater. 

I følge Kjell Bjørgen Esser ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet hadde Zambia for 40 
år siden en generell gjødslingsanbefaling på én sekk Compound D og én sekk urea pr. kvart hektar. I 
dag gjelder fortsatt denne anbefalingen for hele landet. Ingenting har skjedd. I mellomtiden har 
landbruksakademikere skrevet tusenvis av konsulentrapporter til bistandsindustrien uten at dette har 
resultert i en generell avlingsøkning. Avstanden mellom den bistandsfinansierte landbruksforskningen 
og bønder i Afrika er et vedvarende problem. Forskningen har for få praktiske konsekvenser for fattige 
bønder. I mange utviklingsland er det derfor et stort behov for å styrke utdanningsinstitusjoner som 
primært prioriterer fattigdomsreduksjon for småbøndene.

Dette berører også en annen kjent problemstilling innenfor bistanden: I hvilken grad innretter afrikanske 
myndigheter og institusjoner seg etter giverlandenes dagsorden i stedet for å fokusere på å betjene sine 
medborgere? Hvem er man i siste instans ansvarlige overfor? 

Resultatbasert bistand
Landbruksbistandens utfordringer minner om frustrasjonen mange følte over manglende resultater 
innenfor helsebistanden. Som et resultat har helsesektoren de siste årene frontet nye og kreative metoder 
innenfor resultatbasert bistand. Selv om landbruk og matsikkerhet ikke er like konkrete, avgrensede og 
målbare størrelser som vaksiner og blodprøver, er trolig tiden inne for å forsøke en mer resultatbasert 
finansiering av deler av landbruksbistanden. Stortinget har også i flere sammenhenger fremhevet at 
kvalitet og resultater må være sentralt for norsk bistand- og utviklingspolitikk.80 

Ideen om å knytte finansiering til dokumenterte resultater er ikke ny, og det finnes stadig mer raffinerte 
metoder for slik bistandsfinansiering. Store satsninger som REDD+ og Energy+ innenfor henholdsvis 
bevaring av regnskog og energitilgang bygger på de samme prinsippene. Kort sagt handler det om 
at bistandsfinansieringen ikke utløses før de resultater man på forhånd ble enige om, er oppnådd og 
dokumentert. Man finansierer altså ikke innsatsfaktorer eller forhåndsbestemte budsjettlinjer, men 
resultatet. 
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Gjennom en slik incentivordning er ideen at prinsipalens (giver) og agentens (utfører) mål sammenfaller. 
Det gir også de som utfører jobben frihet til selv å velge den tilnærming de anser å være best for å nå 
målet, samt fleksibilitet til å endre kurs underveis hvis det er behov for det. Dette skal i teorien åpne opp 
for lokal tilpasning og innovasjon. Giver legger seg ikke opp i hvordan man kommer seg til målet, men 
premierer de som oppnår mest. Tanken er derfor at de mest kostnadseffektive tiltakene vil vinne frem, 
ettersom man kompenserer for antall «enheter» produsert, f.eks. barn vaksinert, trær bevart, antall 
husholdninger med tilgang til elektrisitet etc. Finansieringsmodellen kan både rette seg mot tilbydere av 
tjenester (helsevesen, organisasjoner etc.) eller brukere (en familie får kontant utbetaling for å møte opp 
til helseundersøkelser og vaksinering).81

Det finnes en rekke utfordringer ved å innføre en slik modell for landbruksutvikling. For eksempel vil 
trolig målet for finansieringsmodellen være X antall opplærte bønder eller klimasmarte husholdninger. 
Selv om det overordnede målet er økt matsikkerhet, er dette målet trolig for sammensatt og avhengig av 
andre faktorer til at det kan brukes i en slik finansieringsmodell. En inkludering av garderende indikatorer 
som ernæringsstatus, kvinners posisjon, redusert barnearbeid etc., blir derfor viktig. Det blir også viktig å 
unngå snarveier som går på bekostning av kvalitet og en mer helhetlig sektor-tilnærming. 

Center for Global Development sin gjennomgang av resultatbasert bistand, der givere har inngått avtaler 
med myndigheter, viser at denne formen for finansiering leverer gode resultater.82 Det er imidlertid ikke 
først og fremst på grunn av den finansielle kompensasjonen i etterkant, men fordi finansieringsmodellen 
øker fokuset på konkrete resultater blant de som implementerer programmene. Det viser seg også at 
den fleksibiliteten som løftes frem i teorien ikke er like tydelig i praksis: fortsatt krever flere givere at man 
følger planen med delmål og rapportering underveis. Norges bidrag til Brasils regnskogsbevaring er et 
unntak. Brasil fikk stor handlefrihet til selv å implementere, og dette var også et poeng for Norge: å bygge 
på det Brasil allerede gjorde innenfor bevaring av regnskog.83 Resultatbasert bistand har fått kritikk for 
at det leder til kortsiktighet foran langsiktig satsning, sterk ekstern påvirkning på nasjonale prioriteringer 
og ressurskrevende monitorering og dokumentasjon. Dette tilbakevises i gjennomgangen av Center for 
Global Development.  

Afrikas svake produktivitetsvekst – tross innsikt i, og tilgang til, teknologi og løsninger – åpner opp for 
eksperimentering og nysatsning som setter resultater for småbøndene i sentrum. Det enorme behovet 
for mat i årene som kommer tillater ikke en fortsatt konvensjonell satsning på landbruk som ikke når 
frem til massene på landsbygda. Norge bør derfor nøye vurdere sine mange initiativ og deres effekt for 
den egentlige målgruppen og hvordan en resultatbasert finansiering kan inkluderes i porteføljen. Tiår 
med liten reell produktivitetsvekst i afrikansk landbruk krever en sterkere satsning som får konsekvenser 
for de endelige mottakerne.   
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Nødhjelp, handel og staten
Det er andre vedvarende dilemmaer som fortsatt spøker i bakgrunnen for norsk satsning på matsikkerhet. 
Ett av dem er hvordan man håndterer konflikten mellom å styrke lokal matproduksjon og behovet for 
nødhjelp i form av mat. Norge finansierte for eksempel 40 prosent av behovet for mais i Malawi gjennom 
Verdens Matvareprogram i 2013-2014. Slik matvarenødhjelp undergraver ofte lokal produksjon som 
Norge også støtter.84 

Matvarehandel er også et omstridt felt med store konsekvenser for matproduksjon i utviklingsland. 
Landbrukssubsidier og indirekte eksportstøtte i USA, Europa og noen av BRIC-landene undergraver 
fortsatt lokale markeder og produksjon i utviklingsland. Det mest eklatante eksempelet er nok amerikansk 
bomullsproduksjon. De amerikanske myndighetenes støtte til nasjonal bomullsproduksjon er med på å 
senke gjennomsnittsprisen på bomull. Et kutt i slike subsidier ville ha gitt en global prisvekst på mellom 
seks og 14 prosent, noe som ville ha gitt vest-afrikanske produsenter en betydelig inntekstvekst.85 
Produksjonsstøtte har også økt kraftig i land som Kina, Japan og Tyrkia. Kina nærmer seg nå OECDs nivå 
av subsidier og er det enkeltland i verden som gir mest støtte til jordbruket. Både i FN, EU og blant WTOs 
medlemmer har det i flere år vært bred politisk enighet om at konkurransevridende og urettferdige 
handelsstrukturer må avskaffes, uten at en betydelig endring har materialisert seg.86 En rapport fra 
Verdensbanken i 2012 understreker: 

Direct subsidies to farmers in developed countries remain a major source of support, disadvantaging 
producers in other countries and distorting world trade.87

I en rapport fra Kirkens Nødhjelp vises det til at ni av ti småbønder i Kamerun mistet levebrødet sitt mellom 
1996 og 2003 på grunn av dumpingen av prismanipulert kylling fra vestlige land.88 Både Verdensbanken 
og OECD understreker at denne praksisen fortsatt fortrenger lokal produksjon i utviklingsland. I følge 
Simon Pahle viser Norges forhandlingsposisjoner i WTO at vi understøtter et globalt handelsregime som 
sikrer fortsatt dumpingpraksis og dermed undergraver sårbare gruppers muligheter til selv å produsere 
mat.89 I en rapport fra Forum for Utvikling og Miljø skriver Irja Vormedal og Leiv Lunde at Norges 
strategiske handelspolitiske allianser med land som Japan og Sveits er ødeleggende for fattige lands 
handelsambisjoner.90 Center for Global Developments årlige indeks for rike lands forpliktelser til global 
utvikling har også i en årrekke plassert Norge på bunn når det kommer til handel og utvikling.91    

Eksempelet viser også hvordan matsikkerhet og landbruksbistand trenger inn i en rekke sektorer og 
interessesfærer. Vestlige lands nærings- og handelspolitiske veivalg lar som regel snevre nasjonale 
interesser gå foran. En global omforent løsning for et mer rettferdig handelsregime har vært skissert 
gjennom den såkalte Doha-runden, men aldri oppnådd konsensus.92 I mellomtiden er det fortsatt 
ideologisk, politisk og faglig uenighet om hvilke virkemidler som best kan ivareta verdens matsikkerhet.    
Enkelte taler for å la utviklingsland reise høyere tollbarrierer for å sikre egen matproduksjon. 
FAO, OECD og Verdensbanken påpeker samtidig at proteksjonisme ikke er løsningen på lang sikt.  
Ser man til de historiske erfaringene som industrialiserte land har gjort seg, er det blandede erfaringer 
knyttet til statens rolle i utviklingen. Landbruket i Norge og andre europeiske land har både nytt godt av 
frihandel og proteksjonisme.93 Like fullt blir land og regioner stadig mer integrert og gjensidig avhengig av 
hverandre. Handel og investeringer er nøkkelen. Kimberly Ann Elliot ved Center for Global Development 
understreker poenget med behovet for økt handelsintegrering og økt produktivitet: 
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Many countries need reliable access to international markets to supplement their inadequate domestic 
food supplies. Better policies to make agriculture in developing countries more productive and 
profitable, including via exports, would also help alleviate food insecurity and reduce poverty. Stronger 
international trade rules would help by constraining the beggar-thy-neighbor policies that distort trade, 
contribute to price volatility, and discourage investments in developing-country agriculture.94

Verden produserer nok mat. Problemet er regional og lokal handel: prosessene knyttet til å for-
flytte mat fra områder med overskudd til områder med underskudd til en overkommelig pris.  
På verdensbasis er både produksjon og priser mer stabile enn i enkeltland. Et problem er at tiltak som 
enkeltland setter inn for å sikre nasjonal produksjon (f.eks. restriksjoner på mateksport), er med på å 
øke prisen totalt sett og ender derfor opp som kontraproduktivt.95 I følge Verdensbanken vil økt handel 
og integrering av sårbare land i verdensøkonomien være en utmerket buffer for nasjonale sjokk i både 
forsyning og pris.96 I følge Copenhagen Consensus Center vil en global reduksjon av handelshindringer 
– som skissert i Doha-runden – øke verdens samlede BNP med 11 000 milliarder dollar innen 2030.97 I 
beste fall kan dette hjelpe 160 millioner mennesker ut av fattigdom.98

Grad av frihandel og forekomst av underernæring:

 

Kilde: FAO

Sør-Sør handel
Handel utviklingsland i mellom er først og fremst et regionalt problem. Afrikas økende behov for mat har 
stort sett blitt møtt med økende import fra andre kontinenter. Sett i sammenheng med Afrikas gryende 
befolkningseksplosjon er dette lite bærekraftig. Mye av løsningen ligger derfor i økt Sør-Sør handel. Men 
dette potensialet har til gode å bli utnyttet på grunn av en rekke handelsbarrierer og andre hindringer.
Siden 2008 har handelsbegrensinger for matprodukter stått for én tredjedel av alle ny-innførte 
handelshindringer. Disse tiltakene har medført stor prisvolatilitet: 45 prosent økning i prisen på ris og 30 
prosent økning i prisen på hvete mellom 2008 og 2011.99 70 prosent av tollene i verden stammer fra handel  
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fattige land i mellom. Handel afrikanske land i mellom utgjør kun 10 prosent av regionens handel.100 Selv 
om opp til 90 prosent av mat fortsatt konsumeres i produksjonsland viser dagens utviklingstrekk at det 
er behov for større regional integrasjon. Afrikanske byers enorme behov for mat og klimaendringenes 
overnasjonale utfordringer, gjør ideen om nasjonal selvforsyning mindre relevant.

Hindringene for den regionale verdikjeden er mange og påvirker både prisen for kunder og lønnsomheten 
til bønder. Generalsekretæren i organisasjonen for økt handel og samarbeid i det østlige og sørlige Afrika, 
Sindiso Ndema Ngwenya, understreker at bistand i størst mulig grad må være handelsutløsende: 

It is common knowledge that aid in itself breeds, dependence. It is in this sense that COMESA promotes 
aid for trade initiatives, implying that spurring trade in the region is fundamentally a more superior 
policy than aid. COMESA therefore, views trade as being certainly more important than aid. This is not 
to assume that aid is not healthy, but rather that only the kind of aid that facilitates growth of trade 
is necessary in the short-run. It is important to note that Aid for Trade is needed because many of the 
COMESA countries have struggled from market access opportunities due to their inability to produce or 
export efficiently. The COMESA region’s poor supply-side conditions are the most critical constraints to 
export performance.  Aid for trade becomes critical in ameliorating such problems and also in improving 
trade facilitation.101

Verdensbankens rapport Africa can help feed Africa peker på en rekke konkrete utfordringer for økt 
regional mathandel. For afrikanske land tar det ofte to til tre år før nye frø og ny gjødsel kommer ut til 
lokale markeder. På denne tiden har afrikanske bønder havnet enda lenger i bakevja, noe som igjen gjør 
konkurransen med internasjonale aktører hardere. Fordi afrikanske markeder både er små og mindre 
tilgjengelige, blir prisene høyere på innsatsfaktorer (gjødsel, sprøyting, såkorn). Enkeltland har ofte 
spesifikke reguleringer på gjødsel slik at innsatsfaktorene ikke enkelt kan spres over landegrensene. 
Praksisen med ulik lovgivning og implementering når det gjelder eksport og import av mat resulterer i et 
lite hensiktsmessig «lappeteppe» av regler og reguleringer i Afrika. I hvilken grad reglene implementeres 
og håndheves er dessuten høyst ulikt og vilkårlig, noe som i sum resulterer i betydelige begrensninger 
for regional handel.102 

Høye transportkostnader og manglende transporttjenester er et beslektet problem. En forbedring av 
logistiske tjenester knyttet til frakting og distribusjon av varer er det mest effektive tiltaket en kan gjøre 
for å øke regional handel i Afrika.103 For å handle over grensen i Tanzania må en for eksempel først møte 
opp personlig i Dar es Salaam for å få alle de riktige sertifikater og godkjenninger.104 Slike byråkratiske 
flaskehalser er kritisk for matvarehandelen og er med på å øke prisene til forbrukere. Variable tariffer, 
kvotesystemer, opphavsregler og priskontroller blir ofte bestemt uten god nok offentliggjøring og 
formidling. Ulike standarder og kvalitetskrav, såkalt non-tariff barriers som er handelsrestriksjoner utover 
toll og tariffer, er i dag det største hinderet for eksport fra utviklingsland.105 Slike krav er imidlertid ikke bare 
en utfordring i vestlige markeder. Økende krav til kvalitet, sanitære standarder, opphav, landspesifikke 
preferanser, og folke-, dyre- og plantehelsemessige reguleringer, er i økende grad utbredt i Afrika. For 
eksempel har dette økt prisen på ris i Kenya med 42 prosent.106 Trakassering og korrupsjon ved de mange 
grenseovergangene – både mellom land og internt i land – er også viktige hindre for regional handel. 

Med andre ord er det betydelige fagmiljøer som peker på behovet for å øke handelen fremfor å forsøke 
å kontrollere eller redusere den gjennom proteksjonisme. Fokus bør være på årsakene til problemene, 
nemlig lav produktivitet, fremfor primært å øke reguleringen av den regionale handelen. Målet bør være 
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å gjøre afrikanske bønder best mulig rustet til å delta i konkurransen (produkthåndtering, infrastruktur, 
lagringsmuligheter etc.). Derfor er en styrking av Norges handelsrettede utviklingssamarbeid nødvendig 
også i et landbruksperspektiv.107 Norge kan både bidra med råd og kompetanse til fattige land i 
internasjonale handelspolitiske forhandlinger, støtte handelsrelatert infrastruktur og såkalt «aid for 
trade»: Støtte nasjonale og regionale reformer for økt handel og enklere reguleringer.108 

Men grunnleggende er dette først og fremst en oppgave for de afrikanske statene. Omleggingen av 
landbruket under Den grønne revolusjonen ble også drevet frem i offentlig regi. World Development 
Report fra 2008, som omhandlet landbrukets rolle i utvikling, understreket bl.a. statens rolle for å demme 
opp for markedssvikt: 

Market failures are pervasive, especially in the agriculture-based countries, and there is a need for public 
policy to secure desirable social outcomes. The state has a role in market development—providing core 
public goods, improving the investment climate for the private sector—and in better natural resources 
management by introducing incentives and assigning property rights.109

Mye av problematikken for landbruket i Sør handler nemlig om å få ned risikoen for småbonden. Litt enkelt 
kan man si at i dagens situasjon står småbønder i fare for å gå konkurs både hvis avlingen svikter og hvis 
avlingen går for bra. Selv om bonden skulle få både eiendomsrett og lån med sikkerhet i eiendommen, 
er vedkommende i trøbbel om avlingen svikter. Blir det derimot stor produksjon uten et velfungerende 
lokalt og regionalt marked og uten muligheter for å lagre, vil også det innebære stor risiko for bonden. 
Både lokale myndigheter og givere bør derfor støtte et større sikkerhetsnett rundt bonden. Her er ikke 
handelspolitiske tiltak det aller viktigste, men for eksempel å forbedre lagringsmulighetene for maten og 
styrke infrastrukturen mellom produsent og marked. Om lag 30 prosent av den globale matproduksjonen 
blir til matsvinn. Tekniske løsninger for å redusere matsvinn må gjøres tilgjengelig for bønder. Mangelen 
på teknologiske løsninger og pålitelige energikilder er hovedårsaken til at avlinger går tapt. 

Landbruk i Afrika har ekstremt små marginer og bønder har følgelig høy risikoaversjon. Konsekvensen 
er at de ofte produserer minst mulig, til det eneste sikre markedet, nemlig seg selv. Fordi nasjonale 
og regionale markeder ikke leverer forutsigbare og adekvate priser, er det ikke alltid rasjonelt å øke 
produksjonen. Produkthåndtering vil derfor være et viktig bidrag for å sikre en viss forutsigbarhet. 

Strekker Norge til?
Det er med andre ord viktig å vurdere hele verdikjeden når man ønsker å bidra til økt matsikkerhet 
i utviklingsland. Et slikt perspektiv er utfordrende for en bistandsgiver som har klare begrensinger på 
ressurser, kompetanse og kapasitet, i tillegg til utfordringene knyttet til samhandling mellom egne instanser 
og partnere. Endringer i de budsjettmessige rammene i midler som settes av til landbruk og matsikkerhet 
i utviklingsland krever derfor en realistisk, presis og informert debatt rundt den kompetanse og kapasitet 
som finnes i norsk forvaltning og i de betingelser som ligger til grunn for bistanden i mottakerland. 

Norad har for eksempel det faglige ansvaret for hele Norges bistandsportefølje. Norads få landbruks-
eksperter sitter dermed med ansvar for faglig rådgivning overfor departementet og ambassadene, 
samt et regionalt ansvar for oppfølgingen av bistanden. Spenningen mellom de politiske hensyn og 
prioriteringer som departementet må gjøre og den faglige kvalitetssikringen som Norad gjør, er langt fra 
ideell for en ambisiøs og helhetlig satsning. Gitt den kompleksitet som matsikkerhet innebærer, og de  
 



nr. 13 / 2015C i v i t a - n o t a t

24

 
mange ulike problemstillinger knyttet til landbrukets verdikjede i ulike mottakerland, fremstår dagens 
forvaltningssystem og kvalitetssikring for svakt. 

Strategien for matsikkerhet favner både bredt, høyt og lavt, men i praksis er man nødt til å foreta valg 
og avgrensninger. Dette gjelder i aller høyeste grad også for bistandsaktørene i mottakerland. Her er 
ofte koordineringen mellom ulike aktører – som alle får støtte fra Norge – minimal. Dialogen opp mot 
myndighetene i mottakerlandene er også særdeles svak og til dels ikke-eksisterende.110 I dag går bare ti 
prosent av Norges bistand til matsikkerhet gjennom lokale myndigheter. Dialogen med myndighetene er 
ikke desto mindre viktig ettersom ansvaret utvilsomt ligger der, og ettersom rammene for enhver form 
for utvikling er politisk bestemt. 

En viktig avveining for Norge blir å forsøke å vedlikeholde en god dialog med myndigheter i mottakerland, 
samtidig som dialogen ikke kun benyttes for å fremme norske føringer. Landbruk er i mange utviklingsland 
noe av det aller mest politisk betente en kan engasjere seg i. Den geopolitiske maktforskyvning mot 
Sør og Øst med inntredener av nye betydningsfulle utviklingsaktører som Kina, Tyrkia og Brasil har gitt 
mottakerland flere alternativer, noe som gjør at de i større grad enn før vil være premissleverandører for 
egen utvikling. 

Det er for eksempel liten tvil om at Etiopias og Rwandas historiske utvikling på de fleste sektorer, landbruk 
inkludert, har med politisk vilje og ledelse å gjøre. Paradoksalt nok er dette også land der bistanden pent 
må tilpasse seg de nasjonale prioriteringene. En retorikk som handler om å «ansvarliggjøre» slike land 
minner derfor om en løsrevet selvforståelse hos givere som er i utakt med Afrikas egen utvikling. Å skape 
en reell endring av situasjonen for millioner av afrikanske småbønder er til syvende og sist avhengig av 
politisk prioritering, ledelse og handling i mottakerlandene. 

Etiopia hadde i 2004 en matproduksjon på 1,21 tonn per hektar og 0,82 millioner rehabilitert jord. I 2010 
var dette økt til henholdsvis 1,7 tonn per hektar og 3,77 millioner hektar rehabilitert jord (en økning 
på 212 prosent). I samme periode har inntektene fra landbrukseksport økt med 1249 prosent, fra 12,6 
millioner dollar til 170 millioner dollar.111 Som flere teoretikere har påpekt er det liten tvil om at også 
bistand vil fungere best i land der den politiske ledelsen og viljen til utvikling er tilstede.112 Innføring av ny 
lovgivning og politikk (i særdeleshet bistandspolitikk) er avhengig av at økonomiske, sosiale og politiske 
betingelser virker i samme retning. 

Det er utallige eksempler på at formelle prosesser initiert av bistanden ikke har fått den tilsiktede 
virkning fordi de grunnleggende forutsetninger ellers i samfunnet ikke har vært tilstede. Den ugandiske 
kaffegründeren Andrew Rugasira trekker frem hvordan Malawis Farm Input Subsidy Program (FISP) triplet 
maisproduksjonen fra 2005 til 2007, noe som resulterte i at Malawi på to år gikk fra å være rammet av 
landets verste sultkatastrofer til å eksportere mat til naboland.113 Interessant nok igangsatte daværende 
president Bingu Mutharika FISP på tross av advarsler fra giverland. Det er fortsatt delte meninger om 
FISP var en god langsiktig løsning for Malawi. Det er imidlertid liten tvil om at programmet gav økt 
produktivitet i avgjørende år, og at det viser potensialet for progresjon når den lokale politiske viljen er 
tilstrekkelig.114

Det grunnleggende dilemmaet er likevel om Norge og andre giverland kan være med på å initiere større 
grunnleggende politiske reformprosesser i mottakerland. Dette er et dilemma vi har 
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pekt på i tidligere notater, og som kommer på spiss om Norge ønsker å sentrere sin bilaterale bistand 
om de aller svakeste landene. Norsk bistand til landbruk er forsvinnende liten i den store sammen- 
hengen. Betyr det at vi bør nedjustere ambisjonsnivået og heller forsøke å konsentrere bistanden om å støtte 
prosesser som allerede er i gang i noen utvalgte land? Hva kan og bør Norges rolle være? Hva gjør man i 
de tilfeller lokale myndigheter ikke samarbeider? Er Norges løsninger velkommen? Fører landene en 
politikk som er kompatibel med det Norge ønsker å gjøre?  Flere har påpekt at effekten av det multilaterale 
normgivende arbeidet er beskjedent på landnivå. Likevel er det et stort behov for å definere Norges rolle 
og innsats bilateralt. Norske myndigheter bør i det minste utvikle gode kontekst- og politikkanalyser som 
styrker kunnskapsgrunnlaget for landbruksbistanden i de 12 utvalgte fokuslandene.

Gitt bistandens klare begrensninger bør derfor privat sektor være et fokus for Norge. Ser man på offentlige 
inntekter har alle utviklingsland hatt en enorm vekst de siste 20 årene. Samtidig har den absolutte og 
relative betydningen av internasjonal bistand har falt i samme periode. I dag utgjør internasjonal bistand 
kun 0,3 prosent av samlet BNP i mellominntektsland.115 

Offentlige inntekter i lav-inntekstland firedoblet på ti år:

Kilde: Center for Global Development

Privat sektor – en nøkkel

Aid has never lifted people out of poverty. Only business creates the jobs that pull people out of poverty. 
It’s the only reliable path to mass prosperity the world has ever known. […] The market has not worked 
in poor countries because it never had the chance. […] Most recent calls for a Marshall Plan for poor 
countries today mistake what the original Marshall Plan actually did.[It] was in the first instance a 
program not of charity aid or government infrastructure but of support to local business.116
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Selv om det er betydelige forskjeller mellom etterkrigs-Europa og dagens utviklingsland, er Marshall-
hjelpens hovedfokus på lokalt privat næringsliv fortsatt en god tanke. Norges mottakerland ønsker 
flere investeringer fra privat sektor. Også i Norge er det mange som ønsker at norsk landbruksbistand i 
fremtiden kan tilrettelegge for økte investeringer og mer offentlig/privat samarbeid. Det er et enormt 
investeringsbehov i den afrikanske jordbrukssektoren. Hvis mottakerland legger til rette for handel 
gjennom smartere reguleringer og markedsreformer, kan bistanden være med på å legge grunnlaget for 
fremtidige investeringer ved å bidra til å løfte et lands landbruk til et investerings-verdig nivå. Dessuten 
bringer utenlandske investeringer med seg både kompetanse, teknologi og nye markedskanaler.117

USAs store Power Africa Initiative er et av mange gode eksempler på økt offentlig/privat samarbeid. 
Programmet har tre fokusområder: 1) myndighetene i utviklingsland og deres tilrettelegging (f.eks. 
gjennom reguleringer og skatt); 2) private investorers rolle (å ta risikoen ved investeringer); 3) amerikanske 
myndigheters rolle (dempe risiko, del-finansiering, lånegarantier).118 Til nå har USA stilt opp med syv 
milliarder dollar i støtte og garantier, og private investorer har svart med mer enn 20 milliarder dollar i 
investeringer. 

Norsk bistand – med sin nærmest betingelsesløse støtte i folket – kan bane vei for næringsvirksomhet 
ved å satse på oppstartprosjekter og mer risikofylte prosjekter. Investeringer fra kommersielle aktører 
kan frigi beløp mange ganger bistanden, og privat sektor vil dessuten eksistere lenge etter at bistanden 
fjernes. Å styrke økt offentlig/privat samspill er derfor et naturlig utgangspunkt for norsk bistand til 
landbruk. 

Men dette er ikke enkelt og vil kreve en langsiktighet og oppfølging som historisk sett ikke har 
kjennetegnet landbruksbistanden. Det er dessuten flere etiske og samfunnsmessige utfordringer knyttet 
til landleie, eiendomsrett, arbeidstakervilkår og naturressurser som investorer er nødt til å håndtere. 
Erfaringer som norske private aktører har gjort tilsier dessuten at samarbeid med staten i mottakerland 
ofte er svært ressurs- og tidkrevende, med usikre resultater. Utfordringer med svake stater, svakt lovverk, 
problematiske reguleringer samt korrupsjon er fortsatt betydelige risikofaktorer. Evalueringen av norsk 
bistand til matsikkerhet understreket også at offentlig/privat samarbeid er avhengig av en viss distanse 
til myndighetene for å fungere på kommersielle vilkår: «The success or failure of PPPs as implementing 
institutions depended greatly on their degree of autonomy from the Government […] Public private 
partnerships were most likely to be sustainable when their core functions were clearly defined and 
independent from Government».119

 
Arbeidet med å utvikle Tanzanias enorme jordbrukskorridor på 300 000 kvadratkilometer på tvers av 
landet er et offentlig/privat samarbeid, Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT). 
Samarbeidet mellom bønder, private selskaper, myndigheter og en rekke bistandsgivere er dessuten det 
største offentlig/private partnerskapet i Tanzanias landbrukssektor noen gang. Senest i april i år ble det 
imidlertid avslørt mislighold av over 8 millioner kroner her.120 

Gjennom blant annet Norfund og Voxtra investerer Norge bistandsmidler i landbrukssektoren, hoved-
sakelig i det østlige og sørlige Afrika. Norfund ønsker å ha en «addisjonell» rolle i markedet: det vil si å 
bidra til flere investeringer ved å ta risiko der det mangler kapital og kompetanse. Dessverre har landbruk 
vist seg som en av de vanskeligste sektorene å investere i. Årsakene er den relativt lave avkastningen, samt 
at dette er langsiktige investeringer med høy risiko. Mange landbruksvarer har begrenset holdbarhet 
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og vil tape sin verdi etter kort tid, om det ikke er mulighet for videreforedling (hermetikk, juice, osv.). 
Eierskap til land er i tillegg ofte problematisk grunnet korrupsjon og landkonflikter. Oppskalering har 
gjentatte ganger vist seg vanskelig, i tillegg er usikkerheten rundt fremtidige priser stor.  

Norfund mener de tar høy risiko ved nettopp å gå inn i oppstartsfasen av prosjekter, og forsøke å bidra til 
økte investeringer og en modernisering av landbruket i utviklingsland. Moderniseringen av landbruket er 
nødvendig for å øke produksjonen per arealenhet, og dette kan gjøres på flere måter. Bedre såvarer, bedre 
og riktigere gjødsel, og bedre vanning er blant de viktigste tiltakene. Økt mekanisering av landbruket er 
i noen tilfeller lurt ettersom det kan øke lønnsomheten og lønnsevnen, og slik sett gjøre landbruket til 
en mer attraktiv sektor å jobbe i. Men verken mekanisering eller stor-skala drift er noe mål i seg selv for 
Norfund. 

En ofte brukt og vellykket modell for å modernisere landbruket, er å investere i en kommersiell gård av en 
viss størrelse som samarbeider med mange småbønder som produserer etter avtale med den kommer-
sielle gården. Dette gir både risikoavlastning for kjernegården og markedsadgang for småbøndene.121 

Jobber, vekst og dilemmaene som følger
90 prosent av jobbene i utviklingsland skapes i privat sektor, og det er mikro- og småbedrifter som står for 
brorparten av disse. På verdensbasis jobber 1,8 milliarder mennesker i uformell sektor, mens 1,2 milliarder 
er sysselsatt i formell sektor. I formell sektor står små og mellomstore bedrifter for mer enn halvparten 
av sysselsettingen. Mikro, små og mellomstore bedrifter er med andre ord essensielt for jobbskaping i 
utviklingsland. Investeringer i småbønder har følgelig en stor potensiell effekt på fattigdomsreduksjon.122

Trenden er like fullt at dette «mellomleddet» ikke prioriteres av givere eller utviklingsland selv. Der 
uformelle mikrotiltak gjerne får investeringer gjennom mikrofinans, og store formelle næringstiltak får 
lån gjennom multilaterale banker, mangler det investorer for små og mellomstore næringer, som f.eks. i 
landbruket i Afrika.123

Å satse utelukkende på enten storskala eller småskala landbruk har trolig lite for seg. Ulik størrelse har 
ulike effekter på utviklingen i mottakerland. Investeringer i større kommersielle bruk og selskaper kan 
være viktig for å styrke en økonomisk vekst generelt, og den lavere middelklassens posisjon spesielt. 
I noen tilfeller kan en slik utvikling medføre større ulikhet innad i samfunn på kort og mellomlang sikt. 
Men man skal samtidig huske at fremveksten av en afrikansk middelklasse er det som gir håp for en 
bredere utvikling på lengre sikt. Norsk landbruksbistand bør imidlertid ha små og mellomstore jordbruk 
i fokus. I Afrika sør for Sahara er tilgang til kapital noe av det aller viktigste for disse, og effekten for 
jobbskaping er størst her.124 

Uansett vil trolig en økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon via privat sektor, og medfølgende 
industrialisering, være energiintensivt og få miljømessige konsekvenser. Det er ikke klimavennlig når 
de aller fattigste beveger seg opp mot middelklassen.125 Middelklassens kjøttkonsum er dessuten en 
formidabel klimautfordring. Giveres fremstilling av bistandens løsninger på verdens enorme utfordringer 
har en tendens til å underkommunisere slike dilemmaer. 

Giverlands ideer fremstilles som en harmonisert løsning på spenningen mellom de prekære kortsiktige 
behovene og de illevarslende langsiktige behovene. Et bærekraftig landbruk i møte med klimaendringer 
er selvfølgelig det viktigste, men det er også viktig at ikke millioner av fattige bønder må ta oppgaven 
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med å redusere landbrukets drivhusgasser. Som en zambisk politiker tvetydig sa det: «Lets discuss 
environment after lunch». Bærekraftig produktivitetsvekst må være bistandens hovedmål. Giverlands 
eventuelle utenrikspolitiske interesser knyttet til posisjonering i internasjonale forhandlinger om klima 
må komme i annen rekke. Dette er naturligvis ikke et spørsmål om enten eller, men like fullt et potensielt 
dilemma norske myndigheter må forholde seg til.     

Politiske implikasjoner
Norsk landbruksbistand har lenge eksistert i en spenning mellom høye ambisjoner og politisk glemsel. De 
høye ambisjonene lever i retorikken og i vyene på papiret, og de lever i landbruksbistandens mangfoldige 
strategi til tross for et relativt lite budsjett, svak samhandling, begrenset kapasitet og kompetanse. 

I Norges unike situasjon, der bistandsbudsjettet vokser jevnt og trutt år etter år, har imidlertid ikke årene 
i glemsel ført til betydelige kutt. Men det har heller ikke vært en reell satsning drevet frem av den politiske 
ledelsen. En videreføring av landbruksbistanden på «lavbluss» er imidlertid ikke en ideell situasjon for  
verken mottakere eller norsk forvaltning. Det medfører usikkerhet og i verste fall kortsiktighet og 
omskiftelige prioriteringer basert på en stadig søken etter attraktive «knagger» å henge landbruksbistanden 
på. Dette vil trolig også medføre at dagens beskjedne og svakt koordinerte forvaltning får fortsette i fred, 
mens misforholdet mellom de globale utfordringene og Norges evne til å imøtegå disse bare øker. De siste 
tallene fra Norad viser at bistand til matsikkerhet igjen er på retur, etter økningen som kom i tilknytning 
til matsikkerhetsstrategien fra 2012. Totalt lå bevilgningen i 2013 på 1,336 milliarder og utgjorde dermed 
4,07 prosent av bistandsbudsjettet. I 2014 var dette sunket til 1,226 milliarder og utgjorde 3,87 prosent.126  

Som vi har pekt på i dette notatet, er matsikkerhet og landbruk ved kjernen av de fleste utviklingslands 
nåværende og fremtidige problemer, spesielt i Afrika sør for Sahara. Også på den internasjonale 
utviklingsagendaen er matsikkerhet høyt prioritert. Fremtidig matsikkerhet er i seg selv en enorm 
utfordring. Men i tillegg kommer mange beslektede problemstillinger knyttet til ernæring, helse, 
industrialisering, klima, migrasjon, likestilling, handel og biodiversitet. Til sammen krever dette omfatt-
ende og langsiktige handlingsplaner. Å møte denne utfordringen vil kreve en helt annen samhandling av 
norske innsatser og fagfelt for å sikre en implementering som gagner de store massene av småbønder man 
i realiteten ønsker å hjelpe. Det er usikkert om bistandens institusjonelle innretning klarer å maksimere 
synergier, samordne politikken og sikre en sammenhengende implementering. Det er enda mer usikkert 
om det finnes politisk vilje på høyeste nivå til å drive frem en slik satsning. 

Det er derfor et stort behov for å definere den relativt marginale rollen norsk landbruksbistand kan spille 
internasjonalt. Betydningen av tradisjonell bistand er ikke lenger den samme. Stadig nye og alternative 
inntektskilder har endret rammevilkårene for både utviklingsland og givere. I dag er det bare fire land 
hvor internasjonal bistand utgjør mer enn 20 prosent av landets inntekter.127 I dette bildet er norsk 
bistand generelt, og norsk landbruksbistand spesielt, av liten betydning. 

Norges nåværende strategi, «Matsikkerhet i et klimaperspektiv», var et godt initiativ for å skape ny 
interesse og engasjement. Samarbeidet på tvers av departementer var også et etterlengtet gjennomslag 
for en mer samstemt politisk tilnærming for utvikling. En større vektlegging av prinsippene bak 
klimasmart landbruk er nok også en god idé, selv om det gjenstår det å se om det medfører en bred 
produksjonsomlegging i afrikanske land, eller om det forblir nok en giverdrevet bistandstrend. 
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I dag er imidlertid usikkerhet knyttet til videreføringen av strategien. 128 De andre departementenes 
manglende involvering er også et problem for langsiktigheten i norsk landbruksbistand. Og det er vanskelig 
å se at den nye strategien medførte store endringer, bortsett fra en midlertidig økning i budsjettet. 

Forvaltningsmessig og budsjettmessig forble mye ved det samme, men ting fikk nye merkelapper. 
Strategien var ikke konkret nok med hensyn til hvor man ville investere og hvilke resultatmål man ønsket 
seg. Den var derimot bred nok til at de aller fleste tiltak og prosjekter kunne forsvares og videreføres, alt 
fra støtte til nasjonalparker til matvarenødhjelp. 

En praksis med «gammel vin i nye flasker» er ikke lenger adekvat. De enorme fremtidige utfordringene 
verden står overfor gjør det helt nødvendig med en selvkritisk gjennomgang av hvordan Norge får mest 
mulig effektiv og bærekraftig matsikkerhet ut av sitt marginale bidrag. Det bør starte med en evaluering 
av Norges strategi på matsikkerhet de siste tre årene. En videreføring eller omlegging av strategien bør 
ledsages av noen viktige spørsmål: 

•	 Er strategien et rimelig virkemiddel målt mot det problemet som skal løses?
•	 I hvilken grad bidrar den til at norsk bistand når ut til de endelige mottakerne?
•	 Er det grunn til å tro at strategien vil ha den tilsiktede virkning?
•	 Klarer man å forvalte strategiens mangfoldige ambisjon i praktisk politikk?
•	 I hvilken grad medfører strategien en fokusering av Norges bidrag?
•	 Hvordan kan Norges bidrag utgjøre en størst mulig forskjell?

Matsikkerhet kjennetegnes av komplekse forbindelser til en rekke andre utviklingsaspekter. Et slikt 
helhetlig perspektiv kan virke overveldende og lite oversiktlig. Vi mener likevel at en erkjennelse av denne 
kompleksiteten må ligge til grunn. Det vil kreve en analyse og oppfølging som svarer til erkjennelsen. 
Men en bedre oppfølging av matsikkerhetens mange forgreninger trenger ikke å gå på bekostning av et 
mer rendyrket fokus. Som vi har pekt på tidligere er det fullt mulig å ha et holistisk perspektiv på utvikling 
uten at det medfører at Norge må gjøre absolutt alt. Tvert i mot er en holistisk forståelse helt nødvendig 
for å vite nøyaktig hvor Norge bør fokusere sin begrensede innsats, og hvilke konsekvenser dette får for 
hele verdikjeden. Det viktigste må være produksjonsøkning for fattige småbønder. 

I arbeidet med å meisle ut en ny retning for landbruksbistanden er det mulig å se for seg tre ulike 
alternativer: 

1. Oppskalering: En større erkjennelse av både de globale utfordringene og hva som i realiteten 
kreves for å følge opp Norges ambisiøse og helhetlige strategi, bør resultere i en betydelig 
omlegging, samordning og nysatsning på landbruksbistand. Den faglige og organisatoriske 
samhandlingen er nødt til å styrkes hvis Norge ønsker å bidra inn i matsikkerhetens sammensatte 
problemkompleks. Dette handler først og fremst om samordning av de miljøer, fagfelt og innsatser 
som Norges strategi legger opp til (bl.a. pådriver internasjonalt, styrke landbruk, fiskeri, akvakultur, 
næringsutvikling, ernæring, likestilling, forskning, rettigheter, handel, ivareta hensynene til både 
mat- og vannsikkerhet, klima og naturmangfold), men også en bedre samhandling av innsatser 
på landnivå. Man bør gjøre en større kartlegging av hvilke norske fagmiljøer som kan styrke 
bistanden, og i større grad trekke på disse. En ambisjon om en mer samstemt politikk med støtte 
fra flere departementer bør følge av dette. Men et nytt tverrministerielt samarbeid bør rotfestes 
i et bredt politisk forlik som kan yte den langsiktighet landbruksutvikling krever.
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2. Utfasing: En holistisk erkjennelse kan også resultere i en beslutning om at Norge som et lite land 

ikke har kapasitet eller kompetanse til å videreføre et ambisiøst engasjement innenfor landbruk 
og matsikkerhet, med mindre det reduseres på andre områder. Bortsett fra på fiskeri er Norges 
bidrag til landbruk forholdsmessig liten på verdensbasis. Det er i praksis denne erkjennelsen som 
lenge har preget norsk bistand. Landbruk og matsikkerhet har blitt videreført, men innsatsen har 
båret preg av å være bred og lite fokusert. Alternativet er å ta konsekvensene av egne prioriteringer 
og imøtegå behovet for å konsentrere norsk bistand og dermed fase ut landbruksbistanden. Gitt 
norsk bistands marginale bidrag til global fattigdomsreduksjon kan det tenkes at ressurser og 
forvaltningskapasitet har større nytte i andre og mer prioriterte innsatser.    

3. Liten og konsentrert innsats: En fortsatt videreføring uten en opprustning av forvaltningskapasitet 
og samhandling bør innebære en langt mer spisset og fokusert innsats. Det primære fokus må 
være på realistiske og håndgripelige resultater for de fattige småbøndene på landsbygda. En 
slik reorientering av norsk bistand til landbruk og matsikkerhet bør ha langt tydeligere og mer 
avgrensede resultatmål, basert på gode analyser av hele verdikjeden og hvor Norge kan utgjøre 
størst forskjell. Det bør innebære en kritisk revurdering betydningen av innsatser på institusjonelt 
og multilateralt nivå og hvordan dette får praktiske konsekvenser for småbøndene. Som notatet 
har pekt på bør en konsentrert landbruksbistand tilrettelegge for markedsadgang og handel, 
skape incentiver for investeringer og privat sektor, styrke oppbygningen av praktisk landbruks-
kompetanse i mottakerland og sikre grunnleggende infrastruktur og lagringsmuligheter. En slik 
reduksjon kan frigjøre tid til bedre planlegging, implementering og oppfølging av prosjekter. En 
mer konsentrert innsats bør være langsiktig og fokusere på de 12 fokusland Regjeringen har valgt 
seg.     

FORFATTER: Notatet er skrevet av Nikolai Hegertun, prosjektleder i Civita og Eirik Jarl Trondsen, 
rådgiver i Civita. nikolai@civita.no

Takk til prosjektets styringsgruppe og andre som har bidratt med innspill og tilbakemeldinger i arbeidet med 
notatet. Alle meninger står for forfatterens egen regning. Skulle du oppdage feil og mangler, ville vi sette stor 
pris på tilbakemelding, slik at vi kan rette opp og justere.

Synspunktene i notatet står for forfatternes egen regning. Det reflekterer nødvendigvis ikke Bill and 
Melinda Gates Foundation sine synspunkter og meninger.
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