
SU
LT 2012SULT

UTvikLingSfondeTS SULTrapporT 2012 

Hva skal vi spise i framtiden og 
Hvordan skal vi produsere det?
Et diskusjonsnotat

20
12



2 3

SU
LT 2012

SU
LT 2012

Utviklingsfondets 
sUltrapport 2012
Hva skal vi spise i framtiden og 
hvordan skal vi produsere det?

Utgitt av Utviklingsfondet
Oktober 2012

Redaktør: 
Andrew P. Kroglund

Redaksjon: 
Siv Helen Strømland og Anders 
Strømsodd Hosar

Layout og ombrekk: 
Anna Maria H. Pirolt, Brød&tekst

Hva skal vi spise i framtiden og 
hvordan skal vi produsere det? er 
Utviklingsfondets Sultrapport 2012; 
den andre i rekken av årlige rapporter 
med sultrelaterte tema. Dette er et 
diskusjonsnotat med et nord-sør 
perspektiv som er ment å skape debatt 
rundt matsikkerhet, sult, ernæring og 
en bærekraftig utvikling.

Utviklingsfondet er en uavhengig 
miljø- og utviklingsorganisasjon. 
Vi støtter fattige mennesker i deres eget 
arbeid for å kunne fø seg selv, komme seg 
ut av fattigdomen og sikre miljøet. 
Utviklingsfondet har over tretti års 
erfaring med å kombinere miljø- og 
utviklingstiltaki konkrete selvhjelps-
prosjekter.

ISBN: 978-82-91923-28-4 (trykk)
ISBN: 978-82-91923-29-1 (elektronisk)

Støttet av Norad

www.utviklingsfondet.no

innhoLd
Leder: På lag med de fattigste side 4

Essay: Fremtiden tilhører gourmeten side 5                                                      

Løsningen side 14  
Det høyintensive jordbruket vs det agroøkologiske side 14

Når er en metode agroøkologisk? side 16

Hva må gjøres for å få til et agroøkologisk system? side 17

Hvilket resultat kan agroøkologisk jordbrukssystem vise til?  side 18

Hva må til for å spre det agroøkologiske systemet? side 20

Kunnskap gjør mester. Agroøkologi i praksis side 22

Fra jord til bord; på mange ulike måter side 26 

Utviklingsfondets kampanjekrav 2012 side 28

   

h
u

n
g

e
r

sn
ø

d
e

r
 g

je
n

n
o

m
 h

isto
r

ie
n

 egypt 2270-2730 f.kr. 

 kina  209-203 f.kr. 

 Vest-europa 300-750 e.kr. 

 japan 1229-32

 den store europeiske hungersnøden  1310-tallet 

 frankrike 1662

 skottland 1690-årene

 mexico 1695-96

 frankrike 1708-09

 Bengal 1769-70

 japan 1782-87

 japan 1833-37

 irland 1845-1849

 finland 1868

 iran 1917-19

 russland 1921-22 

 madagaskar 1931

 hungersnød i Bengal, india 1943-44 

 Vietnam 1945

 det store spranget i kina 1959-61

 Biafra, nigeria 1968-70

 Bangladesh 1974-75

 kamBodsja 1979

 etiopia 1983-85

 nord-korea 1995 

 sudan 1998

 somalia 2011

 sahel-regionen 2012

Hungersnød 
oppstår som et 

resultat av 
Romerrikets fall og 

oppløsning av 
visigoteren Alaric 

den første.

Vulkanutbrudd og 
nedfall av aske fra 
Asama-fjellet 
ødelegger avlingene 
og skaper en 
sultkatastrofe under 
Edo-perioden. 

Sviktende 
potetavlinger på 
grunn av tørråte 

fører til 1 million 
dødsfall, men 
fattigdom og 

skjev jordforde-
ling var viktige 

delårsaker til 
hungersnøden.

Flere millioner 
mennesker dør av 
sult i delstaten 
Bengal som 
kontrolleres av 
britene, samtidig 
som det fantes nok 
ris til å dekke hele 
befolkningens 
behov.

Maos feilslåtte 
jordbruksreform 
– ”Det store spranget” 
– kombinert med tørke 
og flom koster mellom 
15 og 30 millioner 
mennesker livet. 

Den blodige borgerkrigen mellom 
myndighetene og separatistene i 

Biafra-regionen utløser hungersnød. 1 
million dør på grunn av krigføring og 

matmangel. 

Landet rammes av en tørke samtidig 
som borgerkrigen har rast i to tiår. 
400 000 mennesker dør av sult. 

Over 15 millioner mennesker 
i Niger, Mali, Burkina Faso og 
Tsjad er rammet av tørke og 
liten tilgang tl mat.

FN erklærer hungers-
nød i flere provinser i 

Somalia. Årsaken er en 
kombinasjon av tørke 

og den politisk ustabile 
situasjonen i landet. 

Kilde: Ó
 G

rada – “A
 Short H

istory of Fam
ine”



4 5

SU
LT 2012

SU
LT 2012

Utviklingsfondet har, siden oppstarten for 
mer enn 30 år siden, alltid vært på lag med de 
fattigste. Hjelp til selvhjelp og solidaritet i prak-
sis er to av våre mest brukte slagord i arbeidet 
for å fremme fattige menneskers rettigheter 
i Afrika, Latin-Amerika og Sør-Asia. Som et 
resultat av denne solidariteten og fattigdoms-
orienteringen har vi i dag mange prosjekter 
på landsbygda. De fleste av disse prosjektene 
dreier seg om økt produktivitet og mangfold 
i bondens åker. Som du kan lese i denne rap-
porten, anbefaler til og med Verdensbanken, 
å støtte småskalalandbruk for å redusere 
fattigdommen mer effektivt. Det er to grunner 
til at småskala landbruk er viktig, for det 
første er de fattigste direkte knyttet til dette 
landbruket, for det andre er småskalalandbruk 
mer miljøvennlig og bærekraftig enn andre 
former for landbruk.  Jeg oppfordrer deg til å 
lese gjennom denne rapporten for å bli klokere 
på hva som skal til for å øke matproduksjonen 
i Sør på en måte som er i pakt med både natur 
og mennesker.

på Lag med 
de faTTigSTe...
og naTUren 

fremTiden TiLhører 
goUrmeTen

knut harald ulland
daglig leder i Utviklingsfondet

andrew p. kroglund
politikk- og informasjonssjef i Utviklingsfondet

essayleder

Jegeren Esau var vannvittig sulten etter dagens vandring. 
Han nærmest hallusinerte om mat da han ved hjemkomsten 
kjente den liflige duften av varm linsesuppe sivende inn i 
neseborene. Hans listige bondebror Jakob merket dette og så 
sitt snitt til å bytte til seg eldstebrors arverett for en bolle 
varm mat. Så forteller bøkenes bok. Bonden ble vinneren, 
jegeren ble taperen, og slik har det vært siden. Helt til det for 
litt siden begynte å gå utfor bakke, og bonden ikke klarte å 
brødfø verken seg selv eller andre lenger. Det å være bonde 
var blitt gammeldags. Avleggs. Nei, få bøndene ut av land-
bruket og inn i industrien! Utvikling. Moderne. Fremskritt. 

Aldri var teknologioptimismen større enn på 1960- og 
70-tallet.  Ingeniøren hadde tatt over. Jordbruket ble mer og 
mer mekanisert. Ernæringsindustrien fikk sitt gjennombrudd. 
Protein og vitaminpiller skulle redde verden. Bonden ble 
fortalt at han skulle se på kornet, hveten, kua eller høna si 
ikke som separate vekster og dyreslag, men som råmateriale 
for videre bearbeiding.  I dag, helt i begynnelsen av det 21. 
århundrede, forteller industrien oss at verden skal reddes 
gjennom genetisk modifiserte planter og dyr. 

Den nye matindustrien gjør noen rike. En av de nye vinnerne 
er finansmannen. Han som spekulerer i fremtiden. I råvarer. 
I såkalte ’futures’. Om maten blir produsert eller ikke, bryr 
han seg ikke så mye om – spenningen utløses av det mulige, 
av potensialet, av tusenvis av tastetrykk som sender fiktive 
verdier gjennom datamaskiner verden over. På bekostning 
av naturlige økosystem. Mer teknologi, mer penger, og mer 
kontroll over naturen til tross, ufattelige 870 millioner men-

nesker går sultne til sengs hver kveld. Dette er uakseptabelt. 
Og helt unødvendig. Min påstand er: Klarer vi å forvalte 
arven etter Jakob – får vi til jordbruket, får vi til fordeling av 

overskuddet, så faller resten på plass av seg selv. Feiler mat-
produksjonen, så faller resten sammen og går i stykker. Ved 
å bygge på tradisjon og kunnskap, koblet med vitenskapelig 
metode, er morgendagens gode liv innen rekkevidde. Det er 
enkelt å fø verden. Og fremtiden tilhører gourmeten.

Sunn fornufts jordbruk
Vi har noen felles utfordringer foran oss, uansett hvor på 
kloden vi bor: Vi blir flere. Vi har begrenset med matjord og 
denne matjorda forringes. Det blir mindre ferskvann 
tilgjengelig, samtidig som det blir mer storbyslum. Vi får 
flere livsstils- og kostholdsrelaterte sykdommer. Mesteparten 
av det såkalte industrielle jordbruket er avhengig av olje som 
det blir stadig mindre av.

I følge den engelske biologen og forfatteren Colin Tudge går 
ca en tredjedel av all energi i jordbruket til å lage kunstgjødsel. 
En annen tredjedel brukes til å fyre traktorer og skurtreskere.  
Resten brukes til kunstig vanning, plantevernmidler og andre 
ting. Dette er det ‘moderne’. Alt annet er flaut. Tradisjonelle 
driftsmetoder er...dølt; synonymt med gamle dager og mange 
hender i arbeid. Det er liksom på et førindustrielt Esau-nivå.

Men verden er ikke statisk. Oljen varer ikke evig. Den geo-
politiske statusen endrer seg; USA produserer relativt sett 
mindre enn før, også av mat. Østen produserer billige varer 
og utkonkurrerer vestlige bedrifter. Det vil de gjøre en stund 
til. Men det murrer i øst, med protester mot korrupsjon og 

«Mer teknologi, mer penger, 
og mer kontroll over naturen til 
tross, ufattelige nesten en milliard 
mennesker går sultne til sengs 
hver kveld»

«I følge den engelske biologen 
og forfatteren Colin Tudge går 
ca en tredjedel av all energi i jord-
bruket til å lage kunstgjødsel» 



krav om høyere lønninger. Dyrere og dyrere olje og etter hvert 
oljemangel vil slå inn der også. Verst blir klimaendringene. 
Gobiørkenen nærmer seg Beijing med mellom 30 og 50 km i 
året. Naturen slår tilbake mot Midtens Rike. 

Det er ikke tilfeldig at vi ser at selskaper og land, både Kina, 
Malaysia, arabere og europeere, sikrer seg tilgang til jord-
bruksland i alle verdensdeler. Oxfam skriver i en rapport fra 
2011 at til sammen ca 227 millioner hektar jord har blitt solgt 
eller utleid siden 2001. Det tilsvarer nesten seks ganger så 
mye som hele Norges areal. Noe er langsiktige leieavtaler. Noe 
settes umiddelbart i produksjon. Vanlige småkårsfolk, som 
tilfeldigvis bor der, eller har beitene og åkerlappene sine der, 
bortvises av nasjonale myndigheter. Det er derfor det kalles 
landran. Og dette vil tilta; det blir mer kamp om ressursene i 
årene som kommer, kamp om vann, land og olje. Kampen 
om matproduksjonen tilspisser seg.

Alle vekster har fysiologiske grenser. Og planter forvirres like 
mye av endringer som mennesker gjør det. Det er vanskelig 
for en stakkars maiskolbe eller et hveteaks at det plutselig blir 
høyere temperaturer selv om dagene blir kortere. Det har 

lært av mammaen og pappaen sin at det skal bli kaldere vær; 
og det kan ikke omskoleres. Hva som vil skje med det ameri-
kanske hvetebeltet er et åpent spørsmål. Det er viktig for 
mange, ettersom USA er en storeksportør. Midtvesten rammes 
av den verste tørken på 50 år. Hvete og mais forvitrer. Det tar 
minst 12 – 15 år å få frem nye sorter som er tilpasset dette 
nye ustadige klimaet. Det tas til orde for å forby bruken av 
mais som biodrivstoff. Det er et fornuftig første skritt. Kanskje 
vi må gjøre som med idretten, bringe jordbruket innendørs? 
De har skiarena i Abu Dhabi. Vi har drivhus. Men det er svært 
energikrevende. 

I den typen jordbruk, som er dominerende i vesten, og som 
derfor kalles det konvensjonelle (det vanlige) jordbruket, har 
fossil energi vært relativt billig, mens land og arbeidskraft 
har blitt dyrere. Effektivisering har ført til at langt færre nå 
jobber i landbruket og avlinger per hektar har økt radikalt. I 
form av penger er derfor det konvensjonelle hundrevis av 
ganger mer effektivt enn det tradisjonelle. Derfor har også 
industrialisering av jordbruket blitt sett på som utvikling. 
Punktum. Det gamle Europa, med sine lappetepper av små-
gårder, hekker, småbekker og fugle- og dyreliv har delvis for-
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fra jord til Bord:

«I dagens verden er det faktisk nok mat. I alle fall på en indisk 
diett, men ikke på en amerikansk»

Afar, Etiopia: Pastoralisme  (husdyrnomader) gjør jordbruket mer effektivt og mer biologisk rikt. Dyr tilpasset økosystemet klarer seg på lite om de får beite litt fritt, 
og gir organisk materiale tilbake til jorda. (Foto: Siv Helén Strømland)

Stort tap: En fremstilling av mengden mat som blir produsert globalt og hvor mye som går tapt ved omdanning og sløsing i matkjeden. 
(Kilde: SIWI Policy Brief, Saving Water, From Field to Fork.)



svunnet. Dette var grunnen til at J.R. Tolkien skrev så lev-
ende om det vakre Hobsyssel og om gigantene i skogen, de 
treliknende entene, i Ringenes Herre. Men det er i litteraturen. 
I virkelighetens verden finnes det ikke noe mer effektivt 
jordbruk enn i England. Eller i Nederland. Eller i USA. Det 
produserer overskudd.

Kokkekunst og det gode kjøkken
I dagens verden er det faktisk nok mat. I alle fall på en indisk 
diett, men ikke på en amerikansk. Kjøpekraften er uansett 
ujevnt fordelt. Et spørsmål vi likevel må våge å stille oss er 
om vi kan risikere også å komme i en situasjon hvor det blir 
for lite mat.  Sunn fornuft ville i så fall tilsi at det er best å 
produsere mat der det kan produseres, ut fra et sikkerhets-

perspektiv. Det er vel hakket bedre enn å ha soldater i alle 
verdenshjørner? Og billigere. Har vi i tillegg nok variasjon i 
sortene vi produserer, slik at noe tåler tørke, noe tåler regn, 
noe tåler skadedyr, noe tåler soppangrep osv, så begynner vi 
å nærme oss det jeg vil kalle et “sunn fornufts jordbruk” For å 
eliminere usikkerhet er fortsatt sunn fornuft den beste strategien. 
Derfor er dagens politikk så lite – ja, skal vi si fornuftig. Vi 
dyrker mer og mer av det samme i større og større kvanta på 
færre og færre steder. Hvem lurer hvem? Når det gjelder 
bunn-linjen blir vi kanskje alle lurt? For hva måler vi egentlig 
om vi bare måler profitt? Om du leder DNB, Oljefondet eller 
Yara og tjener gode penger, på virksomheter som ikke nød-
vendigvis bare er av det gode, så må du likevel ha mat på 
tallerkenen. Og verdenes tiltagende konflikter vil gå rundt 
avtagende ressurser, klimaendringer og effekten av dette på 
matproduksjon og matsikkerhet. 

Den gode nyheten er at vi lever i en helt spesiell tid. Det er 
ikke slik at befolkningen fordobler seg ad infinitum, til evig 
tid. Nei, befolkningsveksten stabiliseres, og alderssammen-
setning gjør at FN hevder at de nå med rimelig sikkerhet kan 
si at vi ikke blir flere enn ca 9 milliarder i 2050. Det er fantastisk. 
For første gang siden tidenes morgen klarer vi, homo sapiens, 
å forutsi hvor mange vi kommer til å bli på kloden. Det betyr 
at vi kan planlegge, ordentlig. Det må da også bety at vi kan 
planlegge fremtidig matproduksjon på en ny måte. 

Fremtiden tilhører gourmeten fordi mye av den kollektive 
kunnskapen og ferdigheten i et samfunn er bundet opp i 
matproduksjon og matlaging. Det vever lokalsamfunn, regioner 
og nasjoner sammen. Det er ikke tilfeldig at kokebøker selger 
godt, matprogram er inn som tv-underholdning og at mange 
kokker er stjerner. Jeg vil derfor påstå det er en felles oppgave 
å produsere nok mat, for alle, på en måte som gjør at yrket 
‘matprodusent’ får den statusen det fortjener. Og at dyrevelfer-
den er god. Kyr som knapt kan gå og hurtigvoksende hormon-
kylling i konsentrasjonsleir er ikke godt å tenke på. Derfor er 
bondeyrket på mange vis verdens viktigste. Jakob, den luringen, 
visste nok hva han gjorde. Tilgivelsen kom, enda han tusket 
til seg arveretten. Å være matprodusent gir i alle fall mer reell 
verdiskapning enn å være aksjespekulant. 

Jordbrukere har blitt misbrukt av makthavere til alle tider; i 
de første jordbrukssivilisasjoner i Mesopotamia, i Mayaenes 
storslåtte jungeljordbruk, i Inkaenes høylandsbruk, i det føydale 
Europa, eller i det kollektivistiske Sovjetlandbruket og blant 
Maos ansiktløse bønder. Også med globaliseringen av land-
bruket, med de store kjedene og kjemigigantene som utnytter 
internasjonale handelsregimer, taper ofte småbønder på 
grasrotnivå kontrollen over eget frømangfold. Mange blir 
gjeldsslaver og noen tar livet av seg i fortvilelse. Paradoksalt 
nok skjer flere selvmord ved inntak av noe av det mest mod-
erne det nye landbruket har gitt oss, giftige plantevernmidler.

Hva er godt jordbruk?
Vi må produsere mer, heter det. Markedet krever det, og ikke 
minst middelklassekinesere legger om kostholdet sitt. De vil 
ha kjøtt. De vil ha nødvendige proteiner. Men protein får vi 
ikke bare i oss via kjøtt. Vi får det også via korn og belgfrukter. 

Alle verdens store kjøkken er bevis på det: ris og soya i Kina, 
ris eller chapatti (brød) og dhal (linser) i India, ris eller cous-
cous med bønner i Midtøsten, eller tortilla laget av mais med 
bønner i Mexico. Vi kan med andre ord få mye av det vi trenger 
av proteiner fra korn og belgfrukter alene. De fleste av oss 
trenger kjøtt av andre grunner, slik som essensielle mineraler, 
for eksempel kalsium og sink, eller vitaminer som B12., Men: 
ca 50 % av verdens hvete og bygg går i dag til husdyrfor; 
likeledes 80 % av maisen og 90 % av soyaen. Her snakker vi 
om store økonomiske interesser. Kjøttbransjen er mektig.

En liten huskeregel for hva det moderne kostholdet bør være 
presser seg frem: Mye planterbasert, ikke så mye kjøtt og 
maksimum variasjon. Et jordbruk som også gir oss kjøtt er fint, 
og pastoralisme gjør jordbruket mer effektivt og mer biologisk 
rikt. Dyr tilpasset økosystemet klarer seg på lite om de får beite 

litt fritt, og gir organisk materiale tilbake til jorda. Midtvesten 
i USA ville sannsynligvis ha klart seg bedre under ’the dust-
bowl, den mangeårige tørken på 1930-tallet, om de hadde 
hatt noen husdyr som kunne gitt organisk materiale tilbake 
til jorda. I stedet fikk verden titusener av bønder som flyktet 
vestover mot California, og John Steinbecks udødelige Vredens 
druer. Husdyr gir brensel og veggdekke i fattige land, pluss 
melk og kjøtt. Det er mye å velge mellom; sauer, geiter, kyr, 
hester, alpakkaer, lamaer, kaniner, griser og fjærkre.

Ved hjelp av slike prinsipper, basert på enkel biologi, defi-
nerer gårdsstrukturen seg selv. Alle gårder må forholde seg 
til den lokale økologien (noen fjellgårder passer da best med 
flere sauer enn lavlandsgårder, hvor kveg er lettere), og alle 
kan ha grønnsakshager. Slike gårder produserer mye planter, 
ikke så mye kjøtt, og har maksimum variasjon. Sleng på litt 
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småbønder

landløse

urbane fattige

urfolk, 
skogsfolk, 
håndtverkere, 
fiskere etc.

50 %

20 %

20 %

10 %

hVem sulter?

«Kyr som knapt kan gå og 
hurtigvoksende hormonkylling 
i konsentrasjonsleir er ikke 
godt å tenke på. Derfor er 
bondeyrket på mange vis 
verdens viktigste»

«Når Kina en dag blir store på kaffe vil mange kaffebønder i resten 
av verden få problemer. Kina har et så stort landareal, med alle 
klimasoner, og vil også kunne produsere kaffe»

Balanse: Det finnes fortsatt millioner av mennesker som balanserer mellom det moderne og jegerlivet fra Esaus tid. De er også matprodusenter, og avhengig av at det 
industrielle samfunnets økologiske fotavtrykk ikke overskrider klodens bæreevne. (Foto: Andrew P. Kroglund)



honningproduksjon og kanskje litt gårdsferie så har du det 
gående. (Jakob kunne til og med ha invitert boreren sin på 
litt rekreasjon). Dette er sunt folkevett-jordbruk. Det trenger 
lite innsatsvarer. Det er agroøkologisk. Det er tilpasset små-
bonden. Det er tilpasset de fattige i utviklingsland. Det er 
tilpasset naturen. 

Gourmeten og fremtiden
Oslorestauranten Maemo fikk to stjerner i Michelinguiden i 
2012 og ble over natten en verdenssensasjon, i alle fall i Norge. 
Folk kommer fra hele Europa for å spise der. Og de får servert 
granbar, tang og andre utradisjonelle ingredienser. Maemo 
baserer seg på økologiske og lokale, norske råstoffer. Kokker 
er som nevnt kjendiser, og mange av dem sverger til den 
gode råvaren og tradisjoner. Men også innovasjon. Hva legger 
disse superkokkene som regel vekt på? Surprise! Mye planter, 
ikke mye overdrevent kjøtt, men gjerne vilt, fisk, rene 
produkter og maksimum variasjon. Det underbygger min 
påstand om at fremtiden tilhører gourmeten. 

’Man tager det man haver’, sa 1840-årenes norske gourmet 
Hanna Winsnes. Tradisjonskosten mange kokebøker henviser 
til, kjennetegnes av at den ikke er full av tilsetningsstoffer. I 
motsetning til mye mat på lavprisbutikken, med varedeklar-
asjoner med navn vi ofte ikke klarer å uttale. Dessuten er 

skriften så liten at det hele er litt slitsomt i en travel hverdag. 
Ofte er det litt ekstra sukker, litt ekstra vann (særlig kyllingen 
du handler over grensa), litt ekstra salt og litt ekstra farge. Vet 
vi helt vet hva denne cocktailen av stoffer egentlig gjør med 
oss? Er det sant at det er en medvirkende årsak til kronisk ut-
mattesessyndrom og ulike varianter kreft? Eller er det bare 
tabloid hysteri? Leser du Dagbladet får du uansett motstri-
dende informasjon annenhver dag, virker det som. 

Vi kan ikke alle bli bønder. Men vi kan alle bli gode kokker. I 
alle fall seriøse kokker, så får andre uttale seg om hvor gode 
vi eventuelt er. Men det er vanskelig å reversere utviklingen, 
i alle fall så lenge den oppfattes som positiv av flertallet. Det 
er også vanskelig å legge om fra vestens konvensjonelle land-
bruk. Selv om det industrielle landbruket og det globale mat-
systemet bidrar til store globale klimagassutslipp. I følge 

organisasjonen GRAIN, som har regnet på dette, bidrar jord-
bruksproduksjon med om lag 13 % av de totale klimagassut-
slippene. Kunstgjødsel er den største synderen. Men argu-
mentet er at dette gir mye mat til mange, selv om handelen 
stort sett foregår mellom de rike landene. Det interessante er 
likevel at mesteparten av maten som produseres i utviklings-
land, holder seg til det lokale markedet. Og her er fortsatt 
produksjonsøkninger mulig, uten at det går på bekostning av 
miljøet. Vi bør derfor ikke ‘vestliggjøre’ alt landbruket og bruke 
penger som måleenheten på om vi lykkes. Uten et levende 
jordbruk klarer vi ikke fremtiden. 

Det konvensjonelle jordbruket fikk muligheten til mekani-
sering og massiv bruk av innsatsvarer. Mange tror at mot-
svaret i dag er økologisk jordbruk. Dette jordbruket er også 
moderne. Det kan sin agronomi. Økologisk jordbruk er ikke 
nostalgisk. Det er rasjonelt. Likevel får denne typen jordbruk 
få ressurser fra det offentlige i forhold til konvensjonelt jord-
bruk. Det må allikevel sies at økologisk jordbruk også kan 
preges av monokulturer og lite variasjon. Det er fritt for gift, 
men vil teoretisk også kunne lide av stordriftens utfordringer. 
Men det finnes altså en tredje variant, som ofte refereres til 
under navnet agroøkologi. Det ligner på det jeg har kalt 
“sunn fornufts jordbruk”. Det er ikke religiøst med henhold 
til bruk av kunstgjødsel og plantevernmiddel, men overlater 

avgjørelsen til bonden i hvert enkelt tilfelle. Og fordi bonden 
i utviklingsland ofte er fattig, vil et lavintensivt jordbruk gi 
mer sikkerhet, både økologisk og økonomisk. Bonden slipper 
å forgjelde seg. Og bonden slipper å komme i lomma på de 
store økonomiske interessene der ute. Store monokulturer er 
ikke del av dette jordbruket som heller verdsetter variasjon 
som settes i system. 

Om å tjene penger på det agroøkologiske
Jordbruk er også næringsvirksomhet. Det tilhører det utvidede 
næringsliv. Alle som driver innenfor næringslivet vet at det 
er tøffe tak for å få suksess. For å lykkes dyrkes ofte tre grunn-
prinsipper: Maksimer omsetningen, gi produktet merverdi og 
minimer kostnadene. 

I jordbruket førte ideen om å maksimere til den grønne revo-
lusjonen på 1970-tallet. Gjennom målrettet forskning klarte 
man å få frem kortere sorter av hvete og ris (som derfor kunne 
tåle større klaser med frø, uten at planten knelte). De kunne 
dermed lettere pumpes med nitrogengjødsel og kunstig van-
ning. På den måten ble avlingene opp til tre ganger større. 
Resultatet var at India, Kina og Mexico maksimerte omset-
ningen. Samtidig med nye omsetningsrekorder, steg også 
kostnadene ved mer mekanisering og nødvendige innsatsvarer. 
Mange bønder mistet jobben, rett og slett. Om en bonde mister 
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Det finnes ingen tommelfingerregel for hvor mange som skal være bønder i et land. Men småbønder verden over har et stort potensiale for produksjonsøkninger på en 
bærekraftig måte. Derfor er matsikkerhet for dem, matsikkerhet for oss. (Foto: Utviklingsfondet)

«Teoretisk kunne vi brødfø ti 
ganger så mange av verdens 
munner om vi ikke gikk veien 
gjennom soya og annet korn til 
kumagen først»

Et sunt fornufts jordbruk fremmer mangfoldet i bondens åker. Og da får vi et mangfold på vårt kjøkken og et sunnere kosthold. (Foto:Utviklingsfondet)
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jobben, er det ganske eksistensielt. Intensiv vanning gjorde 
dessuten jorda dårligere på sikt, og den økte produksjonen 
førte til lavere priser både lokalt og internasjonalt. Den nye 
typen hybridfrø ser også ut til å ha nådd toppen av sitt 
produksjonsmaksimum. 

Maksimering av produksjon har også ført til at mange land 
har begynt med produksjon av samme type grøde for eksport-
markedet. Det har skjedd med kaffe, hvor Øst-Timor og 
Vietnam har begynt å konkurrere med Costa Rica, Kenya, 
Etiopia og Brasil. Dette blir ikke nødvendigvis billigere for 
konsumenten, med handelsledd i midten som tar en stor del av 
profitten. Når Kina en dag blir store på kaffe vil mange kaffe-
bønder i resten av verden få problemer. Kina har et så stort 
landareal, med alle klimasoner, og vil også kunne produsere 
kaffe. På samme måte har Sri Lanka tapt mye av sin egen tek-
stilindustri, ettersom de ikke kan konkurrere med Kina.

Men ikke alle vil produsere maksimalt. Mange lurer ofte på 
hvorfor den vanlige afrikanske bonde ikke øker produksjonen 
sin, det er jo så fruktbart der nede. Svaret kan være at over-
produksjon fører til usikkerhet og fallende priser. Bonden er 
et rasjonelt vesen og tenker at det er bedre å produsere 
tilstrekkelig. I tillegg er det afrikanske klimaet krevende - det 
kan være syv gode år og syv magre år om en annen. 

I vesten har vi oftest en type jord som tåler mer enn jorda i 
tropiske strøk. Vi har en fordelaktig balanse mellom graden 
av leire (holder på vann), sand (viktig for drenering) og organisk 

materiale (fruktbarhet). Tropisk jord blir raskere erodert og 
blåser bort. Men også Europas gamle torvjord lever med mye 
stress, den blir også oksidert bort og synker. I verste fall risikerer 
vi å havne ned på steingrunn. Mer storm og flom gjør prosessen 
raskere. 

Presset mot den litt mer krevende tropiske jorden tiltar. Store 
økonomiske interesser vil maksimere. Her skal det dyrkes 
soya, her skal det være store kvegfarmer. Brasil går den veien. 
Det er velkjent at store regnskogsområder ryddes. Og at Norge 
gjør en viktig innsats for å stanse dette. Men like alvorlig er all 
avskogningen som skjer i det unike brasilianske tørrskogs-
landskapet som er kjent under navnet cerrado. Soyaen som 
nå dyrkes på nypløyd land skipes blant annet til Norge, som 
en viktig del av vårt eget kraftfôr. 

Gode bakere og gode pølsemakere gir merverdi. Men i mod-
erne økonomi er det like mye snakk om merkost. Et produkt 
eller en vare har ekstra kostnader knyttet til seg med ekstra 
emballasje, markedsføring og lange transportveier. Og her 
igjen er det moderne husdyrholdet et godt eksempel. Teoretisk 
kunne vi brødfø ti ganger så mange av verdens munner om vi 
ikke gikk veien gjennom soya og annet korn til kumagen 
først. Samtidig viser beregninger gjort av Sofieprisvinner 
Tristram Stuart og andre at med alt det svinnet vi har i den 
rike delen av verden, kunne vi fø hele befolkningen sør for 
Sahara. Dessuten spiser vi ikke alle delene av dyret lenger. Da 
jeg vokste opp spiste vi innvoller, lever og alt. Det var både 
godt og næringsrikt. Ok, da. Det er en liten løgn. Lever var 
egentlig ’come ci, comme ca’. Men du skjønner poenget.  

Å kutte kostnader i jordbruket dreier seg ofte om å ensrette 
landskapet. Hekker og bekker forsvinner, fordi de ligger ”i 
veien”. Et rikt dyre- og innsektsliv skaper problemer. Bort 
med det. Det er mye billigere å ha store bruk med titusener av 
dyr, slik det skjer med grisesavl i Mexico og USA. En kutter 
ned på mangfold. Både i maten, og i dyrebestandene. Et 
resultat er at virus og epidemier da lettere kan slå ut hele be-

setninger, eller at farlige sykdommer med potensial til å mu-
tere og ergo også å smitte mennesker utvikler seg. Hele be-
stander slaktes og levende regioner legges øde i lang tid, på 
grunn av Kreuzfeldt Jakob (er det navnet bare tilfeldig, eller 
en esausk hevn?). Vi husker også alle usikkerhetene rundt 
både svine- og fugleinfluensaen. Kutter en for mye på kostnads-
siden kan det fort bli dyrere, likevel.  

En annen måte å kutte kostnader på er å si opp folk. Men hvor 
skal hoveddelen av befolkningen i utviklingsland gjøre av 
seg? Ikke alle kan bo i slummen i de nye store millionbyene. 
Noen må bo på landet. 

Fremtiden tilhører det opplyste jordbruket!
Som jeg har forsøkt å peke på i dette essayet tilhører frem-
tiden det opplyste jordbruket. Hvorfor? Hovedsakelig fordi vi 
trenger matprodusenter; jordforvaltning er komplisert og vi 
trenger kompetanse. Storbøndene i USA, England og Neder-
land er spesialiserte ingeniørbønder, som gjør en kjempe-
innsats. De før mange, de har et høyrisiko yrke, og er på 
mange måter tvunget inn i et  kjemisk forhold til natur. Naturen 
skal underlegges produksjonen. Selv om både de og vi vet at 
industriell kjemi dreper mangfoldet, på sikt. Det er ikke for 
ingenting at Østersjøen strupes for oksygen og fisk. Avren-
ningen av nitrater og andre stoffer fra jordbruket er enormt. 
Det siver inn i drikkevannskilder også. 

Naturmangfoldet rundt oss er noe vi alle er avhengige av. 
Men kanskje er innbyggerne i utviklingsland det i enda større 
grad, som skal brødfø enda flere i årene som kommer. De er 
avhengige av naturmangfoldet for å ha en variert diett, både 
når det gjelder det gastronomiske og for nødvendige mikro-
stoffer. Det forblir et åpent spørsmål om hva som er best: å 
kompensere for vitamin A-mangel på grunn av monokultur-
drift ved å avle frem gylden ris, med karotengener eller dyrke 
mangfoldig, med papaya, mango, spinat og gulrot? 

Jordbruk er fortsatt verdens største arbeidsgiver, men det er 
selvsagt interessant å spørre seg om hvor mange bønder er 
nok? Det er ikke lett å finne statistikk på dette, men vi vet at i 
India er nesten 60 % av befolkningen tilknyttet landbruket på 
en eller annen måte. Noen steder i Afrika er tallene høyere, 
som i Rwanda og Uganda. Der er flertallet av befolkningen 
småbønder. Jeg har lest at i Angola er det opp mot 80 %. Det 
er kanskje for mange. Har en nasjon bare 10 til 20 % av 
befolkningen til å gjøre alle andre viktige samfunnsoppgaver 
blir det lite dynamisk. Et samfunn med bare bønder vil bety 
mye slit. Bønder trenger andre mennesker som et marked, og 
for å utføre oppgaver de selv nyter godt av. Maos og Pol Pots 
tvangs-regimer dyrket bonden fremfor alle andre, som sen-
trum for sine bestrebelser på det klasseløse samfunn, mens de 
intellekt-uelle fikk unngjelde, særlig de med briller. På den 
annen side, er én prosent bønder nok, slik som i USA, Eng-
land og Nederland? Da er vi dømt til det høyindustrialiserte 
giftjordbruket som spyr ut klimagasser og andre forurensn-
ings-kilder. 

Sannheten er at vi trenger tre kloder om alle skal industrial-
iseres til vårt nivå, i alle fall med vårt forbruksmønster. Mange 

europeiske industriland bygde seg opp gjennom å ha kolonier. 
England gjennom et helt imperium. Hvem skal være den 
tredje verdens imperium, spurte Gandhi retorisk.  Uansett så 
var vi i vesten på et høyt industrialisert nivå før vi startet det 
konvensjonelle, moderne landbruket. Industrien hadde behov 
for arbeidskraft. Å avskaffe småbonden i utviklingsland før 
det er tilstrekkelig med andre arbeidsplasser, virker som en 
oppskrift på sosial uro.

Det finnes ingen tommefingerregel for hva som er en god 
miks mellom de ulike sektorene i arbeidsmarkedet. Noen, 
som den allerede nevnte Colin Tudge, foreslår at 50 % maks 
av arbeidsstokken jobber med jordbruksrelaterte ting, og et 
20 % som et minimum. Da ville alle land kunne bli mer selv-
forsynte, i følge Tudge. Det vil i så fall innebære endringer i 
reglene for verdens handelsorganisasjon, WTO. I dag har 
land som Costa Rica begrensninger i produksjonen av mais, 
et helt vanlig produkt i Mellom-Amerika, men de må impor-
tere fra USA, til en dyrere penge, et produkt subsidiert av 
amerikanske skattebetalere.

 “Back to the sun, face to the earth,” sier et kinesisk ordtak. 
Det antyder at det er et hardt liv. Men i USA har antallet små-
bruk steget betydelig de siste årene. Det grønnes på takene i 
New York, og bylandbruk er ’in’. Livet på landet er annerledes 
i dag enn før. Også i utviklingsland. Mobil- og Internettrevo-
lusjonen har også kommet i fattigfolks hender. Du kan snart 
bo i den innerste jungel og være pålogget. Du kan som bonde 
ha tilgang på markedsdata som gjør deg mindre sårbar i 
forhold til korrupte mellommenn. Å bo på bygda er ikke 
lenger ensbetydende med å være utenfor det moderne. Satses 
det i årene som kommer på bonde-til-bonde-utvekslinger og 
annen teknisk oppfølging, så vil agroøkologiske metoder være 
del av fremtidens mangesidige jordbruk. Dette ikke minst også 
fordi en overgang til mer agroøkologiske metoder vil bygge 
opp det organiske materialet i jorda igjen. Det har i så fall et 
potensiale til å ta opp mellom 20 og 35 % av klimagassene fra 
atmosfæren, i følge en studie fra GRAIN fra 2009.

Jordbruk er ulikt annen næringsproduksjon. Vi trenger et jord-
bruk som gir oss matsikkerhet, tilhørighet og som bidrar til å 
passe på miljøet; det opplyste jordbruket. Slår jordbruket feil, 
sulter vi. Forsvinner biene, dør vi. Jordbruket må tilpasse seg 
de økonomiske realiteter. Men økonomien må også 
tilpasses de biologiske og de sosiale realiteter. Derfor tilhører 
fremtiden gourmeten. Og bonden. Jakob er en vinner. 

Jeg er sulten. Igjen. Jeg er sliten av å skrive. Jeg trenger påfyll. 
Jeg skal lage meg noe godt, basert på det Jakob og bondeven-
nene hans har gitt oss av arvemateriale. Bon appetit!

1 av 8 går sultne til sengs hver dag.

«Det afrikanske klimaet er 
krevende - det kan være syv 
gode år og syv magre år om 
en annen.»

«Jordbruk er fortsatt verdens 
største arbeidsgiver, men det er 
selvsagt interessant å spørre seg 
om hvor mange bønder er nok?»



Det industrielle landbruket konsentrerer seg først og fremst 
om stor avling, og har klart å øke produksjonen i mange år. 
Det før mange mennesker. Nå øker ikke produksjonen leng-
er – vi synes å ha kommet til en maksgrense. Og ikke alle kan 
drive denne typen landbruk; bonden her er avhengig av dyre 
innkjøpte innsatsvarer, som kunstgjødsel, sprøytemidler, 
kunstig vanning og en større eller mindre maskinpark. Dette 
krever spesialisering av både planteproduksjonen og husdyr-
produksjonen som blir geografisk adskilt med mye transport 
og et brutt kretsløp som følge. Intensivt husdyrhold kjen-
netegnes ved importert kraftfôr fremfor beiting. Husdyr som 
kylling og gris produseres i noen tilfeller bortimot på samle-
bånd, og kyr i USA står i trange inngjerdinger og blir fôret 
med genmodifisert (GMO) mais og -soya framfor å beite. 

Dette er utenfor rekkevidde til småbønder i utviklingsland. 
Dessuten fører denne type landbruk til rekordhøyt energifor-
bruk og utslipp av klimagasser. Det forbruker og forurenser 
vann, reduserer sortsmangfoldet til et fåtall sorter av hvete, 
ris og mais. Dette er en direkte utarming av verdifullt plante- 
og dyregenetisk materiale i jordbruket. Denne formen for 
jordbruk har også en tendens til å utarme det naturlige mikro-
livet i selve matjorda og gjøre den mindre fruktbar. Derfor 
er det ofte store og heftige diskusjoner om hvordan vi skal fø 
fremtidens befolkning. I det følgende baserer vi oss mye på 
tekst og presentasjoner fra Miguel A. Altieri, en forsker som 
har gjort mye for å frambringe kunnskap om bærekraftige 
jordbruksmetoder. Denne debatten må vi også ta i Norge, og 
ikke minst i et utviklings- og bistandsperspektiv.
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er agroøkoLogi 
LøSningen?

Det høyintensive jordbruket  vs  det agroøkologiske

Er det et slikt jordbruk vi får mer av i framtiden; effektivt, stort og ensidig som her i Brasil? Hva skjer med miljøet og bonden da? Og matsikkerheten vår? 
(Foto: SCANPIX/ Yasuyoshi Chiba)

En annen mulighet. Agroøkologisk jordbruk er miljømessig bærekraftig og en omlegging fra konvensjonelt til agroøkologisk jordbruk kan faktisk gi økte avlinger på et gitt 
areal. (Foto: Find Your Feet)

Agroøkologi er en fellesbetegnelse på en måte at produsere 
mat på og for mange også en verdensanskuelse. Den bygger på 
to vitenskaper: agronomi og økologi = agroøkologi. Grunn-
ideen er å etterligne økosystemer slik de naturlig opptrer, og 

samtidig utnytte disse til matproduksjon. I noen sammen-
henger er det snakk om å gjenopprette ødelagte økosystem-
tjenester på gården. 

andrew p. kroglund
politikk- og informasjonssjef i Utviklingsfondet
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Vi har et agroøkologisk system når flere av følgende 
elementer er tilstede:
•	 du	driver	allsidig	med	flere	vekster	i	samme	åker	
•	 du	roterer/veksler	type	vekster	og	unngår	samme	vekst	i		
 samme åker år etter år 
•	 du	dekker	jorda	med	plantemateriale	for	å	hindre	uttørking	
 og samtidig øke jordas innhold av organisk materiale
•	 du	fikserer	nitrogen	direkte	fra	lufta	ved	å	dyrke	belgvekster
•	 du	bearbeider	jorda	lite
•	 du	har	husdyr	som	en	naturlig	del	av	gårdssystemet	
•	 du	samplanter	trær	for	å	få	frukt,	ved	og	byggematerialer,	
 og samtidig får du skygge, le og  næring til jorda
•	 du	ser	på	naturens	små	kryp	som	naturlige	tjenere	i	
 matproduksjonen, de driver pollinering, er nedbrytere 
 og rovdyr 

Agroøkologi er en landbruksmetode som bruker lokale res-
surser i størst mulig grad, som i liten grad bruker innkjøpte 
sprøytemidler, men heller øker produktiviteten gjennom å 
bruke naturens egne metoder for å regulere ugress, plante-
sykdommer og skadedyr. Likeledes minimeres bruken av 
kunstgjødsel, til fordel for metoder hvor du planter og veksler 
mellom ulike planter og grøder for både å øke produk-
sjonen av mat og for å tilbakeføre næring til jorda. I stedet for 

å bruke kjemiske innsatsvarer, legges det vekt på å fremme 
jordas fruktbarhet, forebyggende tiltak og sørge for størst mulig 
økologisk likevekt.  

Agroøkologi fremmer og er avhengig av et stort mangfold på 
gården, både under og over jorda. Under jorda dreier det seg om 
økt jordkvalitet gjennom å øke innholdet av organisk mate-
riale (humus) og den biologiske aktiviteten og mangfoldet via 
prinsippene beskrevet ovenfor. Dette fører til optimale vekst-
forhold for planter og samtidig økt lagring av CO2 i jorda. 
Dette er viktig for den enkeltstående bonden der og da, og 
for klodens klima. Over jorda dreier det seg om en bedre 
bruk av sol og regn gjennom et større mangfold av plante-
sorter og arter bonden dyrker. Dette bidrar til å sikre kvaliteten 
på produktene, helsen i agroøkosystemet, og gir bonden økt 
avling per hektar. Et større plantemangfold reduserer bondens 
risiko ved å gi garanterte avlinger på noen vekster, selv i 
perioder med klimastress (tørke, flom etc). Til sammen gir 
dette økt sikkerhet for bonden og hans familie. I dette systemet 
bruker den fattige bonden halmen som er igjen etter at kornet 
er fjernet til husdyrfôr, og i en risåker kan det leve både fisk, 
frosk og slanger. Disse organismene dør ut ved bruk av 
kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel.

Når er en metode agroøkologisk?

Byggestenene for et godt agroøkosystem

agroøkologiske prinsipper

sunne avlinger

oppbygging av agroøkosystemet

sunne agroøkosystemer

oVer Bakkenunder Bakken

forvaltning av livsgrunnlaget
aktivisering av diversifisering 

av vekstene (floraen)

forvaltning av livsgrunnlaget
diversifisering av plantelivet og forbedring 

av det nyttige dyrelivet

agroøkoLogiSke prinSipper

sunne agroøkosystemer

oVer BakkenagroøkoLogi

økologi

grunnleggende 
jordbruksvitenskap

prinsipper

spesifikke teknologiske varianter

Bøndenes
 tradisjonelle 

kunnskap

deltakende 
forskning i 
bøndenes 

åkrer

økologisk kontroll

Biologisk kontroll

etnoøkologi

sosiologi

antropologi

Hva må gjøres for å få til et agroøkologisk system?
Agroøkologiske prinsipper som må følges for å designe 
et naturrikt, energieffektivt, ressursbevarende og robust 
matproduksjonssystem:
•	 Vi	må	øke	produksjon	og	resirkulering	av	biomasse		
 for å optimalisere nedbrytingen av organisk materie  
 og næringssstoffkretsløp over tid
•	 Vi	må	styrke	”immunsystemet”	i	jordbrukssystemet		
 gjennom økt vekt på funksjonell biodiversitet; det vil  
 si naturlige fiender, rovinsekter som spiser andre   
 insekter, insekter som spiser uønskede larver osv
•	 Vi	må	sørge	for	best	mulig	jordforhold	for	plantevekst,		
 særlig ved bruk av organisk materiale og ved å styrke  
 den biologiske aktiviteten i jorda
•	 Vi	må	optimalisere	matproduksjon	og	samtidig	
 minimalisere tap av energi, vann, næringsstoffer og  
 genetiske ressurser ved å bevare jord- og vannresurser 
 og agrobiodiversiteten
•	 Vi	må	øke	mangfoldet	av	arter	og	genetiske	ressurser
 i det agroøkologiske systemet, både i den enkelte   
 åker, på gårds- og landskapsnivå

Hvordan kan vi vite at de jordbrukssystemene vi fremmer 
bidrar til bærekraftige livsgrunnlag? Forskerne Koohafkan, 
Altieri og Gimenez forsøker å gi et svar1. De setter opp noen 
spørsmål de mener må besvares positivt for at et system kan 
kvalifiseres som agroøkologisk:
1) Reduserer systemene fattigdom?
2) Er de basert på rettigheter og sosial rettferdighet?
3) Reduserer systemet sosial eksklusjon, særlig for kvinner,  
 minoriteter og urfolk?

4) Beskytter systemet tilgang og rettigheter til land, vann  
 og andre naturressurser?
5) Fremmer systemet fordeling (heller enn konsentrasjon)  
 av produksjonsressursene?
6) Fører det til en betydelig økning i matproduksjonen og  
 bidrar det til matsikkerhet og forbedret ernæring
 på husholdningsnivå. 
7) Styrker det familienes tilgang til vann?
8) Forbedrer og tar det vare på jordsmonnet og 
 jordfruktbarheten?
9) Reduserer det tap og utpining av jord og tar vare på jorda?
10) Fører praksis til bevaring eller forbedring av organisk  
 materiale og det biologiske livet og mangfoldet i jorda?
11) Hindrer det sykdom og skadeorganismer?
12) Fremmer det og bevarer det agrobiodiversiteten?
13) Reduserer det klimagassutslippene?
14) Fremmer det inntekts- og arbeidsmuligheter?
15) Reduserer det variasjonen i jordbruksproduksjonen 
 ved klimastress?
16)	Fremmer	det	mangfold	og	motstandskraft/robusthet	
 på gården?
17) Reduserer det investeringskostnader og bønders 
 avhengighet av eksterne innsatsvarer
 (f.eks. plantevernmidler, såfrø, kunstgjødsel osv)?
18) Øker det graden og effektiviteten i 
 bondeorganisasjonene?
19) Øker det bondens kompetanse? 
20)	Bidrar	det	til	lokal/regional	matsuverenitet?

Kilde: Miguel Altieri 2012

1) ”Green Agriculture: Foundations for Biodiverse, Resilient and Productive Agricultural Systems”, International Journal of Agricultural Sustainability, 2011.

Kilde: Miguel Altieri 2012



Konvensjonell matproduksjon er veldig arbeidseffektiv. Men 
den er ikke bærekraftig, verken miljømessig, sosialt eller 
økonomisk. Derfor mener tilhengere av det økologiske jord-
bruket at verden trenger et paradigmeskifte. Men her står 
frontene steilt: mens tilhengerne av det økologiske mener det 
finnes tilstrekkelig bevis for at denne formen for jordbruk 
kan fø verden, mener andre forskere, industriinteresser og en 
god del politikere at det ennå ikke i tilstrekkelig grad er 
sannsynliggjort at det vil være mulig med en ren økologisk 
produksjon i vesten, ut i fra sosioøkonomiske forhold, og 
produksjonsmål. Den debatten vil derfor gå videre, selv om 
andelen økologisk produksjon øker. Men vi vet at det vi skal 
måles på i framtiden, må være en klimatilpasset matproduk-
sjon, som også er økonomisk for bonden, sosialt forsvarlig 
og som ikke ødelegger miljøet eller forbruker begrensede 
naturressurser, verken lokalt eller globalt. 

I et slikt perspektiv gir det mening å satse på småbønder som 
matprodusenter i utviklingsland. Det gir mening å satse på et 
system som ikke gjør bonden avhengig av eksterne innsatsvarer, 
som ikke knekker han eller henne økonomisk og som tar 
vare på sosiale og miljømessige komponenter. Derfor er den 
statistikken som i dag eksister for agroøkologiske produk-
sjonssystem viktig, selv om studiene viser økte avlinger fra et 
ekstremt lavt utgangspunkt. Ved hjelp av internasjonale og 
nasjonale prosjekt har organisasjoner og lokale myndigheter 
støttet denne typen landbruk og senere målt virkningen. 
Disse studiene er viktige veivisere, fordi de viser at det nytter 
å satse på jordbruket.

Den første globale vurderingen av agroøkologiske jordbruks-
metoder i utviklingsland ble gjort av J. Pretty med flere i 2003. 
Han dokumenterte økt matproduksjon i et område på 29 
millioner hektar som hadde gått over til agroøkologiske metoder, 
med til sammen 9 millioner husholdninger. Dette innebar 
blant annet 73 prosent økning i kornproduksjonen på gårder 
som ikke hadde kunstig vanning. Når det gjaldt rotvekster, 
som potet, søtpotet og kassava, økte produksjonen med 150 
prosent. Dataene ble gjennomgått i 2010. Da ble 3 prosent av 
all dyrket jord i utviklingsland analysert. Konklusjonen var 
at 12,6 millioner gårder har økt produktiviteten, med en 
gjennomsnittlig avlingsøkning på 79 prosent2. 

Bakgrunnsmaterialet til den globale konferansen om økologisk 
landbruk som FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO)  
arrangerte i 2007 underbygger disse funnene. Organisasjonen 
skriver at verdens økologiske avlinger er beregnet til å være i 
gjennomsnitt 132 % større enn det gjennomsnittelige nivået 
for matproduksjon3. 

Noen eksempler per verdensdel
Asia: 
Den største studien om bærekraftig jordbruk i Asia ble gjort 
i 2009, og så på arbeidet til et nettverk av småbønder, viten-
skapsmenn og NGOer4. Der sammenlignet de resultater fra 
280 økologiske gårder, 280 gårder som var i omlegging fra 
konvensjonell til økologisk og 280 konvensjonelle gårder. 
Hovedresultatet var som følger: 

Afrika:
En gjennomgang av tidligere forskning gjort av UNEP og 
UNCTAD i 2008 vurderte 114 prosjekt og konkluderte med 
at overgangen til økologiske metoder økte produktiviteten med 
116 %. I Kenya økte maisavlingen 71 % og bønneavlingen 
158 %5. 

En av de mest vellykkede strategiene har vært å fremme tre-
basert jordbruk, såkalt agroforestry, med hurtigvoksende nitro-
genfiksende småtrær spredd i åkrene, med resultat at  maisav-
lingene økte fra 5 til 8 tonn6.

I det sørlige Afrika drives konserveringsjordbruk (conservation 
agriculture), basert på tre agroøkologiske metoder: minimum 
jordbearbeiding, permanent jorddekke og vekstskifte. Norad 
støtter tusenvis av bønder i Zambia med gode resultat. Konven-

sjonelle bønder har økt avlingene sine med 500-700 kg per 
hektar mens de som driver med konserveringsjordbruk  har 
økt avlingene med 3000-4000 kg per hektar. Konserverings-
jordbruket er likevel i mange tilfeller monokulturer, dvs at det 
ikke baserer seg i tilstrekkelig grad på mangfold på gården.

Latin-Amerika:
På Cuba produserer gårder basert på agroøkologiske metoder 
og prinsipper over 70 % av maten7. De produserer nok per 
hektar til å fø 15 – 20 personer per år, og får igjen 10 ganger 

så mye energi som det de investerer. Ved å kombinere hus-
dyrhold og åkerdrift har de tredoblet melkeproduksjonen per 
enhet fôrareal (Funes-Monzote, 2009). Latin-Amerika har 
generelt også vært veldig gode på å ta vare på sortsmangfoldet 
sitt, gjennom lokale frøbanker og frømarkeder. 

Utviklingsfondets partnere bruker i mange tilfeller agroøkol-
ogiske metoder. Følgende nettsted viser noen eksempler: 
http://ag-transition.org/?contributor=development-fund. Se 
også eksempel fra Malawi på side 22 i dette heftet.

18 19

SU
LT 2012

SU
LT 2012

Hvilke resultater kan agroøkologiske 
jordbrukssystem vise til?

Vannforurensning 
sprøytemidler; nitrater; fosfater; 

forurensning som dreper 
bakterier

tap aV Biologisk 
mangfold 

ville dyr og deres tilholdssteder; 
tap av skogsområder; redusert 
antall biekolonier; tap av arter 

og sorter

menneskelig helse 
sprøytemidler; astma; bakterie- 
og virussykdommer; resistens 
mot antibiotika; kugalskap og 

e.coli; overvekt

Våtmarksområder 
forsVinner 

drenering og pløying; uttørkede 
elver; påvirkning på arter

tap aV jord 
erosjon; tap av organisk 

materiale og Co2

luftforurensning 
metan; ammoniakk; 
nitrogenoksid; Co2

kostnader Ved 
matproduksjon som 

ikke regnes inn i 
salgssummen i

det konVensjonelle 
jordBruket

Økt matsikkerhet: 88 % av de økologiske bøndene sier at 
matsikkerheten er mye bedre enn i referanseåret 2000, i 
motsetning til 44 % av de konvensjonelle bøndene. 18 % av 
de konvensjonelle bøndene gjorde det dårligere. Bare 2 % av 
de helt økologiske bøndene gjorde det dårligere.

Et mer variert kosthold: Økologiske bønder spiser 68 % 
mer grønnsaker, 56 % mer frukt, 55 % mer proteinrik  
grunnkost  og 40 % mer kjøtt enn i 2000. Dette er en økning 
på 2 til 3,7 ganger mer enn for de konvensjonelle bøndene.

Et større mangfold av vekster: Økologiske bønder dyrker 
i gjennomsnitt 50 % flere typer vekster enn konvensjonell 
bønder.

Bedre helse: 85 % av de økologiske bøndene sier de har 
bedre helse i dag enn i år 2000. I referansegruppen svarer 
bare 32 % at helsen er bedre, mens 56 % ser ingen forskjell 
og 13 % sier den er dårligere.

«85 % av de økologiske bøndene sier de har 
bedre helse i dag enn i år 2000»

«På Cuba produserer gårder basert på 
agroøkologiske metoder og prinsipper 

over 70 % av maten»

2)	http://www.bis.gov.uk/assets/foresight/docs/food-and-farming/11-546-future-of-food-and-farming-report.pdf		3) FAO. 2007. Organic Agricullture and Food 
Security	ftp://ftp.fao.org/paia/organicag/ofs/OFS-2007-5.pdf	 4) Bachmann,L, E. Cruzada og S. Wright. 2009. Food security and farmer empowerment: a study of 
the impacts of farmer-led sustainable agriculture in the Philippines. Masipag-Misereor, Los Banos, Filippinene  5)	UNCTAD/UNEP.2008.	Organic	agriculture	and	
food	security	in	Africa,	New	York:	United	Nations,	http://www.unctad.org/en/docs/dicted200715_en.pdf		6) Garrity, D., 2010. Evergreen Agriculture: a robust ap-
proach to sustainable food security in Afric. FOOD Security 2:3-20.

7) Rousset, P.M., B. Machín-Sosa, A.M. Roque-Jaime og D.R. Avila-Lozano, 2011. The Campesino-to Campesino agroecology movement of ANAP in Cuba. Journal of 
Peasant Studies 38, 161 – 191.

Kilde: Miguel Altieri 2012



Konklusjonen er at agroøkologisk, bækraftig jordbruk, med 
begrenset bruk av innsatsvarer er spesielt egnet for fattige 
bønder i utviklingsland, både ut fra sosiale og økologiske 
motiv. Men hvorfor sprer ikke metodene og prinsippene seg 
enda raskere? Det enkle svaret er at mange regjeringer i sør har 
lite fokus på matproduksjon eller er lite effektive i å iverksette 
egne politiske vedtak. Mer spesifikt er det for dårlig satsing på 
teknisk opplæring og utdannelse, gjennom de mangelfulle 
nasjonale jordbruksveiledningstjenestene som finnes. Disse 
har vært bygd ned over flere år og tar tid å bygge opp igjen. 
Jordbruk i utviklingsland, inkludert landbruksbistand, inne-
bærer ofte subsidiering eller gratis utdeling av sprøytemidler, 
hybridfrø og kunstgjødsel – en favorisering av eksterne innsats-
faktorer. Dette er ofte knyttet opp mot sterke økonomiske 
interesser fra store selskap som produserer nettopp disse 
innsatsvarene. Det norske statseide selskapet Yara er et av 
selskapene som aktivt fremmer et kunstgjødselbasert landbruk.  

Det har vært en trend at internasjonal bistand til jordbruket har 
gått ned de siste 20 årene. Dette gjelder også norsk bistand til 
bærekraftig jordbruk. Men dette er i ferd med å endre seg nå, 
med økt vekt på matproduksjon igjen. 

Andre problemer er mangel på gode veier til markeder, dår-
lige lagringsforhold, og uklare eiendomsrettigheter til jorda. 
Det er relativt lite forskning på småskala, bærekraftig land-
bruk, i motsetning til det konvensjonelle, høyindustrialiserte 
landbruket.  En vei ut av dette er også å satse mer på såkalt 
bonde-til-bondeopplæring, slik det gjøres blant annet i Latin-
Amerika med Campesino a Campesino. Utviklingsfondets 
partner, den globale småbondeorganisasjonen La Via Camp-
esina, og andre bondeorganisasjoners egne nettverk, bygger 
nå kompetanse på feltet. 

Agroøkologiske metoder produserer mer organisk materiale, 
planter og mat på mindre areal. Samtidig  utnyttes solenergi 
effektivt, regnvannet samles og brukes og naturressursene tas 
vare på, noe som fremmer økosystemtjenestene og gir mindre 
klimagassutslipp. En studie fra Universitetet i Michigan sam-
menliknet konvensjonelt jordbruk med bærekraftig jordbruk, 
tilnærmet økologisk, og fant at for de fleste matkategorier var 
gjennomsnittlig produksjon høyere med denne produksjons-
metoden i utviklingsland8. 

Avslutningsvis betyr dette at i det globale sør har det agroøko-
logiske jordbruket potensial til å produsere nok mat til å 
brødfø dagens befolkning, og den befolkningsøkningen som 
kommer, med dagens tilgjengelige landområder. Grunnen til 
at potensialet er størst i sør er at utviklingslandene fortsatt har 
store grupper med småbønder og urfolk, med mye tradisjonell 
kunnskap og et bredt genetisk mangfold i jordbruket. Dette 
er avgjørende for å utvikle robuste agroøkosystem og vil være 
en veiviser for fremtidig landbrukssatsing og landbruksbistand.
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Hva må til for å spre det 
agroøkologiske systemet?

Stort potensial: I det globale sør har det agroøkologiske jordbruket potensial til å produsere nok mat til å brødfø dagens befolkning, og den befolkningsøkning som kommer, 
med dagens tilgjengelige landområder. Her fra drueproduksjon i Nicaragua. (Foto: Utviklingsfondet)

8) http://www.organicvalley.coop7fileadmin/pdf/organics_can_feed_world.pdf



– Da jeg kom tilbake fra et besøk på en økologisk gård og 
begynte å samle på planteavfall, såkalt viswaswa, trodde folk 
det hadde tørnet for meg, sier Chidumula Nkhata. Han hadde 
begynt å dyrke økologisk på gården sin og samlet planteav-
fallet for å lage gjødsel. Da det råtnende avfallet virkelig beg-
ynte å virke i maisåkeren trodde de ikke bare at han var gal, 
men at han var en løgner også.
 – Folk nektet å tro at de fine mørkegrønne maisplantene 
mine var et resultat av råttent ’viswaswa’, de var heller over-
bevist om at jeg snek meg ut om natta og gjødslet med kunst-
gjødsel.

Hardt å bli profet i eget land
Det er ikke alltid lett å være den som går foran. Mange 
foregangsbønder i fattige land som ønsker å fri seg fra avhen-
gigheten av dyre plantevernmidler og kunstgjødsel blir møtt 
med mistenksomhet. Det er kanskje ikke så rart, når sannheten 
som har blitt servert fattige bønder i lang tid er at de ikke 
kommer unna kunstgjødsel hvis de skal ha håp om å pro-
dusere mer mat.

Malawiske myndigheter har satt i gang flere prosjekter for å 
effektivisere landbruket og bedre matsikkerheten. Fellesnev-
neren i disse programmene er subsidiering av innsatsvarer til 
landbruket, spesielt maisfrø og kunstgjødsel. Subsidiene har 
generelt ført til bedre matsikkerhet på kort sikt for den enkelte 
bonde, men det har likevel vært vanskelig å nå den enkelte 
familie. Det meste av den dyrkbare jorda i Malawi har 
dessuten blitt mindre fruktbar på grunn av feil dyrknings-
metoder og overforbruk av kunstgjødsel. I tilegg er prisen på 
kunstgjødsel, som kreves i store mengder for å dyrke mais, 
nesten fordoblet på få år.

Ingen liker som kjent å bli lurt, og det er selvfølgelig forsme-
delig for en fattige bonde å tenke på at gjelda han har satt seg 

i for å få råd til sekkene med kunstgjødsel, kunne vært unngått 
om han bare hadde samlet flere råtnende planter.

Bønder lærer av bønder
Vel, akkurat så enkelt er det nok ikke. Det å legge om mat-
produksjonen til noe som krever mindre av de dyre innsatsvarene 
og er mer miljøvennlig krever mye kunnskap. Chidmula 
Nkhata har brukt masse tid på å utvide kunnskapen og teste 
ut hva som fungerer i praksis i akkurat sin åker. Han dro på 
eget initiativ til en økologisk gård og lærte seg å lage gjødsel 
og kompost. To år etter at han der ble inspirert til å bli bonde 
på heltid, ble Chidumula selv modellbonde med ansvar for å 
spre kunnskapen sin videre til andre bønder.

Modellbondekonseptet fungerer ganske enkelt slik at lokale 
ressurser tas i bruk for å skape lokal utvikling. Bønder er ofte 
reserverte mot å lære fra tekniske eksperter som kommer 
utenfra. Prosjektene bruker derfor spesielt endringsvillige og 
enga-sjerte bønder som har fått opplæring i, og selv bruker, 
bære-kraftige landbruksmetoder. Disse sprer kunnskapen til 
andre bønder.

Planter mais i groper
Mais er den viktigste matplanten i Malawi, men det finnes 
flere ulike måter å dyrke den på. Å plante mais i grupper på 
4-5 planter i små groper med litt mellomrom i stedet for på 
rekke og rad som er mest vanlig, er noe som fungerer godt 
særlig i kombinasjon med husdyrgjødsel og spesielt i om-
råder med lite regn og tørr jord. Metoden gir større avling på 
små arealer. Det er et viktig salgsargument for bøndene som 
gjerne bare har en liten flekk å dyrke maten sin på.

Piano Guideon har plantet bønner i gropene mellom mais-
plantene i demonstrasjonsåkeren sin i Thambwe utenfor hoved-
staden Lilongwe. Han er modellbonde på fjerde året og jobber 
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kUnnSkap gjør meSTer
agroøkologi i praksis
I Malawi finnes det både gode løsninger og store utfordringer for miljø og mat-
sikkerhet i landbruket. For bøndene selv er det viktig å få produsert nok mat til 
familien på en effektiv og billig måte, samtidig som den lille jorda de har tilgang 
på fortsetter å være dyrkbar i årene framover. Men først må de overvinne 
skepsisen mot at det faktisk finnes metoder som er både billige og bra.

siV helén strømland informasjonsrådgiver og 
mahara nyirenda landbrUksrådgiver i Utviklingsfondet

Lyver ikke: Chidumula Nkhata vil ikke ha på seg at han sprøyter åkeren sin med kunstgjødsel i nattens mulm og mørke. 
Han har klokketro på økologiske metoder basert på egne erfaringer. (Foto: Mahara Nyirenda, Utviklingsfondet)
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aktivt med å spre denne metoden for maisplanting og sam-
planting med andre planter. Han forklarer at det spesielt er 
det uforutsigbare regnmønsteret som følger klimaendringene 
som gjør at denne metoden er å foretrekke. I kombinasjon 
med husdyrgjødsel holdes fuktigheten lenger i jorda og av-
lingene blir gode uten bruk av kunstgjødsel som krever mye 
mer regn for å gi god avling.
 – Jeg brukte kunstgjødsel i min egen åker før, men nå 
bruker jeg bare naturlig gjødsel, sier Piano.
 – Og det har faktisk gitt meg bedre avling.

Går vitenskapelig til verks
Pianos beskrivelser støttes av Richard Kumwenda i Bolero 
nord i Malawi. I Bolero gjør hyppige tørkeperioder at invest-
ering i kunstgjødsel ofte blir et stort tapsprosjekt for bøndene. 
Richard har derfor gått vitenskapelig til verks for å teste ut 
hva slags dyrknings- og gjødselmetode som faktisk fungerer 
best i hans område.
 – Jeg ser at det er mye å tjene på å dyrke mat i stedet for 
å jobbe på andres tobakksgårder, sier Richard, og viser fram 
maisplanter i ulik forfatning.

Familien plantet mais på tre separate åkerlapper. På to av dem 
ble maisen plantet på den måten som er vanligst i Malawi; i 

opphøyde rader. Den ene ble så gjødslet med kunstgjødsel og 
den andre med naturlig husdyrgjødsel. I den siste åkeren ble 
maisen plantet i groper med husdyrgjødsel. Åkrene var like 
store og det ble brukt samme type hybridmais i alle. I test-
perioden opplevde Richard en to uker lang tørkeperiode. 
Ved innhøsting viste deg seg at avlingen ble over dobbelt så 
stor i åkeren hvor maisene var plantet i groper med hus-
dyrgjødsel sammenlignet med åkeren hvor det var plantet i 
mer tradisjonelle rader og brukt kunstgjødsel, 67 kg mot 30 kg. 
Radene som fikk husdyrgjødsel hadde den nest beste avlingen, 
50 kg. (figur 1)

Flere familier i Bolero bruker samme teknikk. Ekteparene 
Nyirongo og Mkandawire er blant dem som også har dyrket 
ulikt på tre forskjellige åkre og fått samme resultat som fami-
lien Kumwenda. Dafin Nyirongo sier at mange bønder rundt 
dem var skeptiske og mente at det var bortkastet tid å plante 
maisen i groper. Det tar nemlig noe lengre tid å plante på 
denne måten, da man må grave hull til hver fjerde eller femte 
maisplante og fylle det med jord og gjødsel.
 – Men nå lurer folk heller på hvorfor maisen vår er så 
grønn og fin, mens den står og visner i andre åkre.

Ikke bortkastet tid: Ekteparet Nyirongo har erfaring med at det å bruke litt ekstra tid på å plante mais i groper er en god investering når det kommer tørre perioder.
(Foto: Mahara Nyirenda, Utviklingsfondet)

utViklingsfondets modellBønder 
i malawi

Utviklingsfondet har jobbet i Malawi siden 2003, 
hovedvirksomheten foregår på landsbygda blant fattige 
småbønder. Målet er å øke matsikkerheten og styrke 
deres rettigheter og deltakelse i utvikling. Opplæring av 
modellbønder er et av initiativene som har stor suksess. 
Bønder er ofte mer villige til å lære fra andre bønder 
enn fra tekniske eksperter utenfra. Modellbøndene er 
lokale bønder som har fått opplæring i bærekraftige 
jordbruksteknikker og kommunikasjonsferdigheter slik 
at de kan dele kunnskapen med andre bønder. Målet er 
å forbedre levekår og matsikkerhet for småbønder gjen-
nom implementering av en jordbrukspraksis som både 
er mer bærekraftig og gir større avlinger. Etter opp-
læringen holder modellbøndene kurs for andre bønder 
blant annet i hvordan man lager kompost og bruker 
husdyrgjødsel. Bøndene kommer til demonstrasjons-
åkre for å lære og modellbøndene drar også på besøk til 
andre bønder og gir dem råd der de dyrker selv. 

I perioden 2007-2011 ble det utdannet 300 modell-
bønder gjennom Utviklingsfondets prosjekter i Malawi 
og 20 000 familier fikk økt matsikkerhet, i stor grad 
som følge av dette initiativet. De neste fem årene tar 
Utviklingsfondet sikte på å utdanne mellom 1000-1500 
nye modellbønder i Malawi. 

figur 1.
mais per 0,01 hektar (100m2)
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«Jeg brukte kunstgjødsel i min egen åker før, men nå bruker jeg 
bare naturlig gjødsel. Og det har faktisk gitt meg en bedre avling»

Sprer kunnskap: Piano Guideon er en av Utviklingsfondets 300 modellbønder som fikk opplæring i perioden 2007-2011 i Malawi. 
De neste fem årene vil han få opp mot 1500 nye kolleger. (Foto: Siv Helén Strømland, Utviklingsfondet)



Økologisk landbruk
Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprett-
holder sunne jordsmonn, bærekraftige økosystemer og folks 
helse. Dette systemet bygger på økologiske prosesser, biologisk 
mangfold og kretsløp tilpasset lokale forhold, istedenfor å være 
avhengig av innsatsfaktorer med uheldig effekt. Økologisk 
landbruk kombinerer tradisjon, innovasjon og vitenskap til 
gagn for vårt felles miljø og fremmer rettferdighet og god 
livskvalitet for alle. En hovedforskjell på sertifisert økologisk 
landbruk og agroøkologi er at økologisk landbruk har et 
regelverk som gjør at det er relativt likt definert verden over9.  

Permakultur
Et helhetlig planleggingssystem for å skape bærekraftige 
samfunn hvor en kan høste av et naturlig overskudd. Det tar 
utgangspunkt i det eksisterende, og har naturen med dens 
optimale løsninger som forbilde. Kommer av engelsk “perma-
nent agriculture”.

Biodynamisk landbruk
Er økologisk landbruk hvor en arbeider bevisst og praktisk 
med naturens livskrefter og deres styrkende virkning på 
jordbruk og matvarer. Har krav utover reglene for økologisk 
dyrking (Demeter-regler). Blant annet skal de spesielle bio-
dynamiske preparatene brukes, hele gården må legges om til 
biodynamisk drift og det skal helst være husdyr på gården. 
Utviklet etter initiativ av Rudolf Steiner. 

Agroøkologi 
Agroøkologi er anvendelsen av økologi for planlegging og 
forvaltning av bærekraftige agroøkosystemer. Agroøkologi kan 
være en vitenskapelig disiplin, en jordbrukspraksis eller en 
sosial bevegelse. Som vitenskapelig disiplin setter agroøkologi 
spørsmålstegn ved den dominerende modellen med intensivt 
jordbruk, men også den dominerende økologiske modellen 
som adskiller bevaring av biologisk mangfold fra matproduk-
sjonen. I stedet foreslås bønder som forvaltere av landskapet 
og det biologiske mangfoldet. Som sosial bevegelse setter 

agroøkologi spørsmålstegn ved industrialiseringen av land-
bruket verden over og den globaliserte markedsøkonomien, 
som har blitt avkoblet fra økologiske og produksjonsmessige 
begrensninger. Det søker alternativ i nye jordbruksmetoder, 
basert på selvstyre og varsom bruk av ressursene. 

Småskala landbruk
Det finnes ingen eksakt definisjon av begrepet, men det lig-
ger i sakens natur at det er mindre gårdsbruk. I følge en 
artikkel i Science 2010 er 90 % av alle gårder i verden under 
20 dekar. Antallet har økt kraftig de siste 30 årene i mange 
utviklingsland. Begrepet forstås ofte som et alternativ til 
det industrilandbruk som drives i rike land og blir som 
regel brukt om landbruket drevet av bønder i Sør, selv om 
vi i Norge på mange vis har mye småskala familielandbruk. 
Hva som er småskala vil også avhenge av forholdene. 
Småskala matprodusenter (småbrukere, pastoralister, små-
skala fiskere, jegere og samlere, hagebruk i byer) produserer 
i følge en UNEP-rapport fra 2011 minst 70% av maten i 
verden.

Konvensjonelt landbruk
Her finnes ingen klar definisjon siden det omfatter en rekke 
jordbrukspraksiser, men dette er den dominerende jord-
bruksmodellen i det 20. århundre. Generelt omfatter det enhver 
form for landbruk som krever høg innsats av ekstern energi 
for å få høg avling, og har høg arbeidseffektivitet. I konvens-
jonelt landbruk er det vanlig å bruke kunstgjødsel og kjemisk-
syntetiske sprøytemidler. Begrepet ”konvensjonelt landbruk” 
får sin mening ved at det ikke bruker alternative metoder, 
f.eks. økologisk landbruk. Mange ser på konvensjonelt land-
bruk mindre som en gitt jordbrukspraksis, men mer som en 
filosofisk ide basert på industrilandbruk. Antagelsene bak 
denne filosofien er a) naturen er en konkurrent; b) framskritt 
krever en uendelig utvikling mot større gårder og avfolking av 
landsbygda; c) framskritt er i hovedsak målt som økt materielt 
forbruk; d) effektivitet er målt på bunnlinja; e) vitenskap er 
en uhildet virksomhet (Stauber i Bird et al., 1995). 

Storskala (industrielt) landbruk
Ofte forstått som landbruk med industriell produksjon av hus-
dyr og mat- og fôrvekster. Metodene er som regel teknologisk-
vitenskapelige, økonomiske og politiske. Det omfatter stadig 
innovasjon i nytt landbruksredskap og nye metoder, gen-
teknologi, metoder for å oppnå storskalafordeler i produks-
jonen og global handel. Mest utbredt i industriland, men 
brer om seg verden over. Det meste av kjøtt, melk, egg, brød, 
frukt og grønnsaker i supermarkedene i verden kommer fra 
denne typen landbruk. Industrilandbruk er kjent for å ha 
negativ effekt på miljø og bygdesamfunn. Industrilandbruket 
står for ca 30% av matproduksjonen i verden.

Bevaringsjordbruk 
(Conservation Agriculture) 
Er en dyrkingsmetode som ideelt sett har mål om å opprett-
holde høy matproduksjon uten at det går på bekostning av 
miljøet. Den baseres på tre prinsipper: minst mulig vending 
av jorda (uten pløying), permanent jorddekke og vekstskifte. 
Norge støtter bevaringsjordbruk i Zambia og Malawi. 
Metodene ekskluderer ikke kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske 
sprøytemidler. Enkelte kritikere hevder at store selskap som 
Monsanto også fremmer bevaringslandbruk for å øke salget 
av sprøytemidler. Mye av bevaringslandbruket er også stor-
skala monokulturer, noe som for eksempel vil skille det fra 
”renere” agroøkologiske metoder.

Hydrokultur (vannkultur) 
En dyrkingsmetode hvor planter dyrkes i et medium uten 
jord (f.eks. perlitt, grus, mineralull eller kokosbast) hvor 
nærings-stoffene tilføres røttene i ei vannløsning. Hydro-
ponisk dyrking er en form for hydrokultur. Metoden krever 
mer investeringer, tilsyn og kunnskap enn vanlige dyrkings-
system i jord. Er generelt ikke tillatt i økologisk landbruk 
som krever jord å dyrke i. Kan gjødsles med avløpsvann fra 
fiskeoppdrett i lukkede system. 

Urbant landbruk 
Alle former for dyrking i byer. Er utbredt i utviklingsland, og 
øker i popularitet i rike land. Ulike kilder sier at byland-
bruket står for mellom 7,5 og 20 prosent av verdens mat-
produksjon. 

Agroforestry 
En integrert metode som utnytter de gjensidige nytteeffektene 
av	 trær/busker	med	 jordbruksvekster	og	husdyr.	Enkelt	
definert som ”trær på gården”. Navnet kommer av agriculture 
og forestry.
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fra jord TiL bord 
på mange Ulike måter

jon magne holten
fagsjef landbrUk i oikos – økologisk norge 

klimaendringenes effekt på jordBruksproduksjonen

- 50 % - 15 % + 15 % no data0

forventede endringer i jordbruksproduktivitet frem mot 2080 på grunn av klimaendringer.

Du spiser en gulrot eller en maiskolbe, eller juleribbe og julegrøt. Produktet er 
kjent og kjært; men fremstillingsmåten og livsbetingelsene knyttet til produk-
sjonen av matvaren kan være svært forskjellig. Her er noen definisjoner det kan 
være greit å vite litt mer om.

«I følge en artikkel i Science 2010 
er 90 % av alle gårder i verden 
under 20 dekar»

9)	http://ifoam.org/growing_organic/definitions/sdhw/pdf/DOA_Norwegian.pdf

Kilde: Grid Arendal
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Minst 10 % av norsk bistand må gå til landbruksutvikling. 
Landbruksbistanden økes til minst 10 prosent av den totale bistanden. Det betyr at landbruksbistanden bør økes fra ca 
740 millioner kroner i 2011 til ca 2,75 milliarder kroner i 2017 (+ andel av økninger i totalbudsjettet).  Vi ber Regjeringen 
om å legge fram en opptrappingsplan fra dagens nivå på ca 3 % av totalbistanden til 10 % i løpet av maksimum fem år .

Hovedvekten av norsk landbruksbistand  må konsentreres til bærekraftig småskala landbruk.
Støtten bør prioritere agroøkologi, opplæring, støtte til bondeorganisering, forskning som tjener småbønder, utvikling av 
lokale markeder, bearbeidingsindustri og lagring. 

Sløsing og bruk av menneskemat til dyrefôr og drivstoff må motarbeides og reduseres.
Nesten en tredjedel av maten blir kastet, det meste i de rike landene. Samtidig brukes ca 35 prosent av verdens kornproduksjon 
til dyrefor for å møte et stadig økende kjøttforbruk, og en rask økende mengde mat brukes til å produsere drivstoff. 
I Norge bør vi: 
•	 Sette	i	gang	holdningskampanjer	for	å	redusere	sløsing	med	mat.
•	 Stoppe	importen	av	soya	til	dyrefôr	–	og	øke	bruken	av	utmarksbeiter
•	 Innføre	forbud	mot	industriell	produksjon	av	agrodrivstoff.
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mer av biSTanden
TiL deT Som virker
Det produseres nok mat til langt flere mennesker enn det er på jorda i 
dag, likevel sulter 870 millioner mennesker. Dette i følge de siste tallene 
fra FNs mat og jordbruksorganisasjon FAO (2012). Støtte til småskala 
landbruk er den absolutt mest effektive måten å redusere fattigdommen 
på, sier blant andre Verdensbanken10. Til tross for dette har landbruks-
rettet bistand vært nedprioritert i årevis. Det er på tide å sette inn støtet 
der vi vet at det virker. Et viktig første skritt er å øke landbruksbistanden 
til minst 10 prosent av den totale norske bistanden. Det er å være på lag 
med de fattigste. Bistandsbudsjettet for 2013 er et godt skritt i riktig 
retning. Men det må følges opp i årene som kommer.

UTvikLingSfondeT 
krever:   
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Kilde: Bistand som metter?
Norsk landbruksbistand 
2006 - 2010, Forum for 
Utvikling og Miljø (2011)

Bistand til jordbruk (alt inkl.)

samlet norsk bistand

 10) Verdensbanken, 2007. World Development Report 2008. Agriculture for Development. Overview. Washington DC. http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/
Resources/2795087-1192112387976/WDR_00_book.pdf   11) Bilateral og multilateral bistand. Basert på tall fra Norads statistikkportal (Norad 2011C). Tallene er hentet 
fra	DAC	kodene	311	landbruk,	430.40	landsbyutvikling	og	520.10	Matsikkerhet/Matvarehjelp			12) I følge Verdensbanken (2007) sank bistanden (ODA) til landbruket fra 
18 prosent i 1979 til 3,5 prosent i 2004.   13) (Bie et al. 2003) 14) Arbeidstittelen Matsikkerhet i et klimaperspektiv   15) IAASTD 2009

utVikling i generell Bistand og 
Bistand til jordBruk

Bakgrunn: 

På 1970–tallet utgjorde bistand til landbruket omtrent 30 
prosent av den totale norske bistanden. I 2010 var land-
bruksbistanden nede på 2,4 prosent11. Dette er del av en global 
trend12. Samtidig vet vi at mange av dem som sulter i verden 
i dag selv er matprodusenter knyttet til landbruket i ut-
viklingsland. 

I 2003 anbefalte Bie-utvalget at norsk landbruksbistand 
burde være på minst 15 prosent av den totale bilaterale bi-
standen13. Bondevik II-regjeringens varslet en økning i 
landbruksbistand året etter, med denne satsingen ble ikke 
videreført av Stoltenberg I og II-regjeringene, til tross for 
flere anmodninger fra Stortingets utenrikskomité. 

Men fra og med årets statsbudsjett ser ting ut til å endres. 
Regjeringen har kommer på banen med en strategi for å få 
mer landbruk inn i utviklingspolitikken14. Men det må satses 
skikkelig. Og det må satses på de riktige tingene. Sult kan 
vanskelig bekjempes i stor skala dersom det ikke også skjer 
store endringer innen dagens landbrukspolitikk. Rapporten 
Agriculture at a Crossroads15, krever at det satses på småskala 
landbruk – gjerne agroøkologi og familiegårder. Rapporten, 
som blant annet FAO og Verdensbanken står bak sier 
tydelig at dagens matsystem ikke er i stand til å gi alle 
tilgang til mat, til tross for at det produseres nok mat. 



30

SU
LT 2012

Automatisk betaling av regninger
JA TAKK ! Jeg ønsker å betale bidrag til Utviklingsfondet med AvtaleGiro.  

Navn........................................................................................

Adresse...................................................................................

Postnr......................................................................................

Sted.....................................................dato.............................
Svarkupongen sendes til Utviklingsfondet, Grensen 9 B, 0159 Oslo

Underskrift..............................................................................

Utviklingsfondet, Grensen 9 B, 0159 Oslo, Tlf: 23109600, 
Hjemmeside: www.utviklingsfondet.no e-post: post@utviklingsfondet.no

Mottaker         Mottakers konto  Gavebeløp per mnd ( kryss av for ønsket beløp)

Utviklingsfondet    1503 21 17756        kr 100 kr 200 kr 500 valgfritt kr….....

 

 Maksbeløp per trekkmåned: kr........ 
(har ikke innvirkning på beløp som trekkes hver 
måned. Anbefales å settes høyere enn 
gavebeløpet, for ikke å sperre for eventuelle 
reguleringer i ettertid) 

Jeg vil bli medlem i Utviklingsfondet

For automatisk skattefradrag på selvangivelsen, fyll inn personnr ( 11 siffer) 

Belast mitt kontonummer

Kidnr fylles ut av Utviklingsfondet

Bidrag mellom kr 500 og kr 12 000 gir 28% skattefradrag på selvangivelsen

Jeg vil ha forhåndsvarsel før trekk

riv UT 

og Send inn

Liker du det du har lest og vil støtte familiene som sulter, slik at de kan dyrke mer 
og spise seg mette i framtiden? 

Bidrag fra enkeltpersoner, grupper og bedrifter legger grunnlaget for arbeidet vårt. 
Pengene går til prosjekter for dem det er flest av i verden – fattige bønder i fattige 
land. Din støtte gir dem nye muligheter til å forsørge seg og familien gjennom 
miljøvennlig dyrking og nye inntektsmuligheter.

Avtalegiro er en billig, enkel og miljøvennlig måte å gi støtte på.  Sammen gjør vi 
en forskjell og endrer liv!

SULTen på 
poSiTiv forandring?
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Henter vann: Unge Osman på Afrikas Horn er på vei for å hente vann til seg og sin familie. 
Det er på vegne av Osman og andre unge mennesker Utviklingsfondet er både sulten og 
tørst på en forandring i måten vi sikrer matproduksjonen vår. Både i nord og i sør.
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Utviklingsfondet er en uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon.
Vi støtter fattige mennesker i deres eget arbeid for å kunne fø seg selv,
komme seg ut av fattigdommen og sikre miljøet. Utviklingsfondet har

over tretti års erfaring med å kombinere miljø- og utviklingstiltak i
konkrete selvhjelpsprosjekter.

www.utviklingsfondet.no
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