
  

                  
 

 

Til: 

Utviklingsminister Nikolai Astrup 

Postboks 8114 Dep 

0032 Oslo 

 

 

 Oslo, 29.06.2018 

 

Innspill til utviklingsminister Astrup om opptrappingsplanen  

 

Forums matgruppe består av sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider med matsikkerhet i norsk 

utviklingsarbeid. Vi ønsker å berømme regjeringen for opptrappingsplanen om klimatilpasset landbruk 

og matsikkerhet i utviklingsland som ble lansert som del av det reviderte statsbudsjettet for 2018, samt 

den planlagte handlingsplanen for bærekraftige matsystemer. Vi viser samtidig til brev sendt 

utenriksminister Ine Eriksen Søreide 4.12.2017. Gitt at den planlagte handlingsplanen om bærekraftige 

matsystemer er utsatt til tidlig høst ønsker vi å komme med noen generelle betraktninger til 

opptrappingsplanen slik den foreligger. 

 

• Det er positivt at regjeringen anerkjenner behovet for en helhetlig satsing der matsikkerhet, 

landbruk, ernæring, miljø og klima ses i sammenheng. 

• Det er likevel uklart hva den reelle opptrappingen av satsingen på klimatilpasset landbruk og 

matsikkerhet består i. I 2018 er den økonomiske opptrappingen kun på 10 millioner kroner. 

Den totale andelen av budsjettet som går til langsiktig bistand innen matsikkerhet var på 4,1% 

i 2017 og den økonomiske økningen som er foreslått er svært moderat. Statsbudsjettet for 

2019 bør vise en opptrapping sammenlignet med nivået for 2018.  

• Vi anerkjenner at en opptrapping ikke utelukkende må bestå av økonomiske virkemidler, og 

kan i tillegg være i form av politisk påvirkning globalt og mer effektiv bruk av eksisterende 

budsjett. Vi er derfor positive til at matsikkerhet prioriteres i Kunnskapsbanken i Norad, som 

anbefalt i anmodningsvedtak nr. 70 (2017–2018) av 4. desember 2017. Vi ser fram til at 

opptrappingen av ikke-økonomiske virkemidler tydeliggjøres og forklares i den forekommende 

handlingsplanen. 

• Analysen av dagens matsikkerhetssituasjon gir et godt bilde av de enorme utfordringene vi 

står overfor som verdenssamfunn. Vi savner derfor en mer tydelig analyse og beskrivelse av 

prioriteringene og virkemidlene som effektivt kan gjøre noe for å bedre matsikkerhet i verden. 

Vi ønsker spesielt å peke på at sivilsamfunnets rolle er fraværende i  



  

                  
 

 

 

opptrappingsplanen. Vi mener at skal vi lykkes i å bedre situasjonen må alle aktører bidra, og 

sivilsamfunnet har en viktig rolle her. Det er sivilsamfunnet som sitter på mye av den praktiske 

kunnskapen om lokal ressursbruk, som er første ledd i en lang verdikjede, dette gjør at lokalt 

eierskap og medvirkning er viktig for å opprette et bærekraftig matsystem. Det er ofte sånn at 

matprodusentene som arbeider i første ledd av en global verdikjede også er de som ser minst 

avkastning av sitt arbeid, det er ikke veien å gå om vi skal oppnå bærekraftige matsystemer.  

• Det er positivt at regjeringen ser potensialet for vekst i landbrukssektoren og ønsker å 

prioritere verdikjedeutvikling og sysselsetting. Vår anbefaling i den forbindelse er at 

handlingsplanen må være tydelig på at matsikkerhet og fattigdomsbekjempelse er prioritert 

over norske strategiske interesser når det gis støtte til næringsutvikling. 
 


