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utfordring i forhold til bruk av kloakkslam i matproduksjon at det krever 
god hygienesikring før bruk. Blant annet er kloakk forurenset av tung-
metaller, pesticider og medisinrester som må renses bort før fosforet kan 
benyttes. Norge burde bidra til å utvikle teknologi for slik gjenvinning.

I motsetning til fosfatholdige mineraler, som kun en håndfull land har 
kontroll over, er kloakk tilgjengelig i alle samfunn. Dermed kan slik gjen-
vinning bidra til fosforsuverenitet og dermed matsikkerhet for det enkelte 
lokalsamfunn. 

Norge vil være tjent med storstilt eksport av kunstgjødsel til Af-
rika så lenge eventyret varer. Staten eier 36,2  prosent av aksjene. Det 
er imidlertid lite trolig at afrikanske bønder og afrikansk befolkning 
generelt vil være tjent med en overgang til en driftsform som både er 
dyr, energikrevende og setter dem i et avhengighetsforhold til ver-
dens store kunstgjødselprodusenter, blant andre Yara, som ifølge sel-
skapets egne nettsider er den største gjødselprodusenten i verden. 

Lønnsomt økolandbruk
FN la i oktober 2008 frem rapporten «Organic Agriculture and Food Se-
curity in Africa». Rapporten viser at økologisk landbruk kan øke produkti-
viteten i landbruket og heve inntektene gjennom rimelig, lokalt tilgjengelig 
og hensiktsmessig teknologi, uten å forårsake miljøskader. Videre viser den 

at økologisk landbruk kan bygge opp naturressurser, styrke lokalsamfunn 
og forbedre den menneskelige kapasiteten, og dermed bedre matvaresik-
kerheten ved å ta tak i flere ulike årsaksforhold samtidig. Mye tyder dermed 
på at Afrikas befolkning vil være langt bedre tjent med prosjekter som 
støtter overgang til et økologisk landbruk. Afrikanske land er ikke tjent 
med å basere matproduksjonen på norsk kunstgjødsel, som i løpet av en 
30 års periode etter all sannsynlighet vil bli så dyrt at afrikanske bønder 
ikke lenger har råd til det.

Dersom Solheim ønsker å støtte Afrikas matproduksjon i et grønt 
perspektiv, burde støtten gått til utvikling av økologisk landbruk. Det er 
langsiktig, bærekraftig og solidarisk.

Når ikke engang Solheim som miljø- og utviklingsminister tar hensyn til 
disse perspektivene, er det på tide å spørre seg selv hvordan det står til med 
grønnfargen blant de øvrige statsrådene i den rødgrønne regjeringen? Vi 
trenger grønne politikere som ikke forhandler bort bærekraft, langsiktighet 
og solidaritet hver gang norske interesser er tjent med det motsatt. Finnes 
de i regjeringen? ■

FREMMER BRUK AV KUNSTGJØDSEL: Konsernsjef Thorleif Enger i 
Yara var hovedsponsor for «konferansen African Green Revolution» som 
ble arrangert i Oslo i august. Foto: terje BendiksBy,  sCAnPiX


