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Om fondet

Med klimaendringene rammes 
Malawi av lengre tørkeperioder 
og ustabilt regnvær — det skaper 
store utfordringer for  
bøndene. 

I Malawi-fondet invester du i  
tilpasning av jordbruket, slik at  
befolkningen er rustet mot  
klimaendringene. 
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Kjære 
utviklingsinvestor

Aldri før har fattige lands behov for å 
tilpasse seg klimaendringene vært så høyt 
på dagsorden på et klimatoppmøte som 
det som nettopp fant sted i Glasgow. Det 
er bra! Likevel er resultatet av toppmøtet 
langt fra det fattige land trenger for å stå imot 
klimakrisa. 

For hver tidel temperaturen på jorda går 
over 1,5 grader, blir tilpasningstiltak og 
klimaskader mye dyrere. Samtidig er 
investeringer i klimatilpasning mye billigere 
enn hva skadene og nødhjelpen vil koste 
om vi ikke gjør noe. Et viktig, men vanskelig 
spørsmål er derfor hvordan rike land, som i 

all hovedsak har skapt klimakrisa, skal bidra 
med nok penger så fattige land makter å stå 
imot konsekvensene av et varmere, våtere 
og villere klima. Til nå har klimaendringene 
kostet fattige lands økonomier tre ganger 
mer enn de rike. Pengene rike land legger 
på bordet er langt ifra nok. Vi, og Malawis 
småbønder krever mer.

Jeg vil takke deg for at du trekker i riktig 
retning og bidrar til at verdens småbønder er 
bedre rustet i møte med klimaendringene. 

Mvh 
Jan Thomas Odegard 
Leder i Utviklingsfondet
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Siste nytt fra felt
I forrige kvartal fikk 50 bønder opplæring 
i blant annet tørking og tresking av korn, 
optimale lagringsforhold og faresignaler for 
fukt og skadedyrkontroll. Opplæringen kom 
på akkurat riktig tidspunkt - bøndene er nå 
i gang med å høste årets avling! Siden hver 
bonde lærer opp 15 nye bønder kommer 
kunnskapen komme 750 bønder til gode! 

– Vi ønsker å takke Utviklingsfondet 
for å lære oss teknikker for å ta vare på 
produktene våre på en god måte. Denne 
kunnskapen vil bidra til at vi får mer mat, 
sier Zione Mofolo-bonde.

Budsjett 
Status: Ferdigstilt 

Om prosjektet
Det er kun én lang regnsesong og derfor 
en stor innhøsting i året i Malawi. Når man 
er avhengig av at maten varer lenge er 
holdbarhet og lagring essensielt. De fleste 
bønder mister opp mot 30% av avlingene 
sine etter at de er høstet inn hvert år. Mye 
av tapet kan unngås kan ved å høste, tørke 
og lagre kornet under optimale forhold.

Når vi gir opplæring til en bonde, 
lærer den bonden opp 15 andre i de 
samme teknikkene. På den måten når 
investeringene langt!

Prosjekt:  
Mat hele året

Kostnadsposter Kommentar Total 

NOK

Forbedring av 
lagringsfasiliteter 

Utbedre bøndenes 
oppbevaring av 
avlinger for å øke 
holbarhet

49 450 kr

5 dagers kurs for 
50 bønder

Undervisnings-
materiale, mat til 
deltakere osv. 

3030 kr

Kursleder og 
lokale

2520 kr

SUM 55 000 kr

Til venstre: Mais som er skadet av insekter på grunn 
av dårlig lagring. Til høyre: Mais som er lagret under 
optimale forhold etter opplæringen. 
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Siste nytt fra felt
I forrige kvartal fikk bøndene i landsbyen 
Falasi opplæring i birøktingsteknikker som 
øker kvaliteten på honningen. Det er for 
eksempel viktig at honningen høstes på 
riktig tidspunkt og at birøktingen foregår i et 
egnet område. I tillegg har de fått tilgang på 
en honningraffiner, samt krukker og merker 
så de lettere kan selge honningen sin til 
butikker og på markedet.

En veldig heldig ringvirkning av slike 
prosjekter er at lokalsamfunnet får insentiver 
til å ta vare på skogen og økosystemene i 
den. 

Budsjett 
Status: Ferdigstilt

Om prosjektet
Småbønder med flere inntektskilder, har 
flere bein å stå på dersom avlingen slår 
feil. Av den grunn er honningproduksjon 
en viktig del av landbruket for mange 
småbønder i Malawi! Ved hjelp av dine 
investeringer har vi kurset en gruppe 
honningprodusenter i hvordan de kan 
utføre en større del av verdikjeden selv og 
selge mer av honningen på markedet.   

Slike kurs er ofte nok til å doble bøndenes 
inntekt – det har stor betydning for familien!

Prosjekt: Honning 
til markedet

Kostnadsposter Antall Total NOK

Honningkrukker, 
merker og annet 
markedsmateriell

4000 55 000 kr

Maskin til 
raffinering av 
honning

1 1100 kr

Mat til 
kursdeltakere

500 2800 kr

Logistikk 2300 kr

SUM 55 000 kr

Her undervises det i birøkting!
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Siste nytt fra felt
I september besøkte 30 modellbønder 
fra Kacheche, sentralt i Malawi, en annen 
gruppe kvinnelige bønder i Mzimba, nord i 
landet. Bøndene reiste motiverte tilbake og 
gikk rett til landsbyledelsen for å dele det de 
hadde lært.

Nå er landsbyen godt i gang med 
implementering av flere nye tiltak, 
blant annet har de organisert spare og 
lånegrupper, flere familier har fått et større 
fokus på diversifisering av kosthold og flere 
har deltatt i opplæringer i birøkting etter 
inspirasjon fra bøndene i nord. 

Budsjett 
Status: Ferdigstilt

Om prosjektet
Bønder lærer ofte best fra andre bønder. 
De planter den samme jorda og er like 
avhengige av regnet som får det til å spire 
og gro. I dette prosjektet har vi koblet to 
grupper med kvinnelige bønder sammen, 
slik at de kan lære av hverandre. 

- Vi er veldig glade for at vi fikk reise på 
dette besøket. Vi har lært mye. Nå er bygda 
vår mer organisert med nye komiteer på 
plass. Vi er sikre på vi vil gjøre til annerledes 
enn fjor, sa Ida Basikolo en av de som var 
med på turen.

Prosjekt: Bønder 
lærer opp bønder

Kostnadsposter Antall Total NOK

Overnatting og mat 
til 30 bønder i tre 
dager

90 20 000 kr

Leie av minibuss 1 3400 kr

Mellommåltider og 
forfriskninger

 180 1000 kr

Bikuber til 
honningproduksjon

18 30 600 kr

SUM 55 000 kr

Matlagingsworkshop med fokus på ernæring
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Ruth Chakula er 43 år 
gammel og mor til fire barn. 
Hun er ugift, driver sin egen 
gård i landsbyen Samu og 
er brennende opptatt av å ta 
vare på skogen. Den hjelper 
landsbyen å ta vare på vannet.

- Det er viktig å 
bekytte skogen

Det er viktig å ta vare på skogen

Ruth er modellbonde. Det betyr at 
hun har fått omfattende opplæring i 
klimatilpasset jordbruk og lærer det 
videre til andre bønder. En av tingene 
hun har fått opplæring i og brenner for 
å fortelle videre om er skogbevaring.

Avskoging er et stort problem i Malawi. 
Det skyldes blant annet fattigdom og 
befolkningsvekst. Folk ser seg nødt 
til å bruke skogen for å tjene til livets 
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opphold, blant annet gjennom å lage og 
selge trekull. Dette har ført til at det i dag er 
lite skog igjen i landet.

Men rundt landsbyen til Ruth er det skog, som 
lokalsamfunnet tar vare på. Denne skogen 
bidrar til å ta vare på vannet og hindrer at 
jorda på åkrene til bøndene i området vaskes 
vekk når regntiden kommer. Det er også 
mange frukttrær som gir næringsrik frukt til 
barna som vokser opp.

Bedre avlinger med klimatilpasset jordbruk

Klimaendringene har gjort det vanskeligere 
å være bonde i Malawi. Før visste man 
når regnet skulle komme. Nå er det mye 
mer ustabilt, forteller Ruth og hennes 
bondekolleger i landsbyen.

Ruth har fått tilgang til vanningssystemer slik 
at hun kan ta vare på regnvannet. Det gjør at 
hun ikke er like sårbar for det ustabile været. 
Det, i kombinasjon med dyrkingsteknikker 
som sparer på vann og som gjør at hun kan 
gjødsle mer effektivt, har gitt henne større 
avlinger. I tillegg til å dyrke matplanter har hun 
både geiter og kyllinger.

Modellbønder går foran

Som modellbonde har Ruth flere følgebønder 
som hun lærer opp. Én av disse er Nelia 
Chingoma. Nelia forteller at etter hun la om 
til et mer bærekraftig landbruk, og begynte 

å bruke teknikkene hun har lært av Ruth, har 
hun fått mye bedre avlinger.

Ruth jobber nå hardt for å sikre framtiden til 
seg selv og sine barn. Hennes mål er å klare 
å betale skolepenger for alle fire slik at de 
kan få seg en utdannelse. Hun sparer også 
penger til å renovere huset hun og barna bor 
i. Hun drømmer om å legge nytt tak, som vil 
være en stor oppgradering. Hun er ikke i mål 
enda, men har tro på at hun kommer til å få 
det til.

Vil du høre mer om arbeidet vårt?  Meld deg på vårt nyhetsbrev. 
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https://utviklingsfondet.no/om-oss/nyhetsbrev/

