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Nok mat
Arne Oshaug er professor i samfunnser-
næring ved høgskolen i Akershus. Han til-
bakeviser at WFP har løst matdumping-
problemet. 

– Når WFP frakter inn mat som ofte er 
produsert i USA eller i Europa, bidrar dette 
mange ganger til å ødelegge for lokal mat-
produksjon. Som en regel bør derfor WFP 
i stedet kjøpe maten lokalt, nært der den 
trengs. Selv om det er sult i noen regioner, 
produseres det ikke for lite mat i verden to-
talt sett. Tvert i mot er problemet for fattige 
bønder ofte at de ikke får skikkelig betalt for 
sine landbruksvarer, sier han til Ny Tid. 

Etter at seminaret på Nupi er over, får 
Ny Tid noen ord med WFP-sjef Josette 
Sheeeran. 

– Hva svarer du til Esther Bett som sier at 
matdumping fortsatt er et problem på bakken 
i Kenya? 

– Jeg deler ikke den oppfatningen. Tid-
ligere var nok WFP mest opptatt av antall 
kalorier, men nå ser vi også på hvor ma-
ten kommer fra. Vi spør ikke lenger bare 
om det er sult, men også om hvorfor det 
er sult.

 – Men halvparten av maten dere deler ut er 
donert overskuddsproduksjon fra rike land? 

– Vi kan ikke løse verden matproblemet 

uten hjelp fra rike land. Men vi jobber altså 
stadig for å øke andelen mat vi kjøper i fat-
tige land, svarer Sheeran.

Selv om det er billigere å produsere mat 
i u-land som Kenya, kan ikke Esther Bett 
og hennes kolleger konkurrere mot subsidi-
ert mat fra rike land.

– Paradokset er at matvarehjelp, som 
i utgangspunktet høres bra ut, bidrar til 
å utkonkurrere lokal matproduksjon, sier 
Arne Oshaug. Han påpeker at hvis WFP 
i stedet kjøper maten lokalt vil det bygge 
opp landbruksnæringen i fattige land, og 
dermed bidra til å hindre flere sultkatastro-
fer på sikt. 

Det norske firmaet Compact AS jobber 
også med nødmat, og har blant annet en 
fabrikk på Søfteland i Bergen. 

– I den første fasen av en katastrofe er det 
ofte vanskelig å få fram vanlig mat, og det er 
sjelden skikkelige tilberedningsmuligheter. 
Da er det spesialmat nødvendig, sier admi-
nistrerende direktør Arne N. Andreassen.

Compact produserer om lag 3000 tonn 
nødmat i Norge i året, omsetningen ligger 
på ca 80 millioner kroner. 30 prosent av den 
norske virksomheten er rettet mot det kom-
mersielle markedet, med fokus på nødprovi-

ant til livbåter og flåter, mens 70 prosent er 
rettet mot det humanitære markedet. 

– I det humanitære markedet satser vi 
på tilsetninger, altså konsentrerte vitami-
ner og mineraler, som brukes sammen med 
den lokale maten for å gi et næringsriktig 
måltid. 

– Burde ikke produksjonen foregå i et u-land, 
slik at man også kunne kjøpe råvarene der? 

– Vi har nylig startet opp en stor fabrikk 
i India der alle råvarene kommer fra India.  
Videre arbeider vi med oppstart av virksom-
het i land som Kenya og Myanmar. Råva-

rene, også for den norske produksjonen, 
kjøper vi fra u-land så langt det er mulig, 
men så lenge det er handelshindringer på 
slike råvarer er de ikke alltid konkurranse-
dyktige. 

– Er det et paradoks at maten fraktes fra India 
til Norge for produksjon, og etterpå sørover igjen?

– Nei, egentlig ikke, transportkostna-
dene er ikke så store verken i kroner eller 
for miljøet. I et begrenset omfang trenger 
man sentrale produksjonssteder, for å kunne 
nå raskt ut til alle tenkelige steder, avslutter 
Andreassen. 

Norsk nødmat
Norske Compact forsvarer produksjon av nødmat i Norge. 

MAT: Josette Sheeran 
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