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Igangværende ADDA projekter

Projekttitel Projektperiode Land Budget, ca. i DKK, og 
finansieringskilde

AMDT. Linking small-scale farmers 
to the international market for organic 
Sunflower. Bridging project

07.2021 – 12.2021 Tanzania 1.255.000 kr.
AMDT

VOF Strengthening the Voice and 
Capacity of Vulnerable Ethnic 
Minority Farmers in Climate 
Resilience in Northwest Vietnam

01.2019 – 06.2022 Vietnam 4.000.000 kr.
CISU

EAC: Empowering Agricultural 
Cooperatives and Civil Society in 
Siem Reap and Odder Meanchey

06.2020 – 06.2022 Cambodia 4.500.000 kr.
CISU

CSA: Climate Smart Agriculture 
roll-out 01.2021 – 12.2023 Cambodia 3.875.000 kr.

CISU

Støtte til forbedrede levevilkår for 
småbønder i Myanmar gennem 
økologisk landbrug

05.2020 – 09.2021 Myanmar 1.490.000 kr.
Holkegaard Fonden

AADDA arbejder løbende hvert år med at søge midler til nye 
projekter – især hos Danida, danske CISU, EU og andre offentli-
ge donorer. Endvidere har vi øget indsatsen for at få private fon-
de som donorer til at støtte ADDA’s projekter- senest med en do-
nation fra Holkegaardfonden.

Nedenstående oversigt viser igangværende projekter, samt finan-
sieringskilde. I de fleste projekter inkluderer budgettet ca. 5-10 % 
egenfinansiering, der dækkes af ADDA selv og partnere i SYD.

Nyt om projekter i 2021
Vi har fået finansiering til en bridging periode igennem med en 
mulig fortsættelse af AMDT-projektet i Tanzania. Den startede 5. 
juli 2021 og løber til udgangen af 2021.

Ki
ld

e:
 A

dd
a

2



ADDA’ formål er at fremme af selvforsy-
ningsgraden og forbedre de økonomiske 
vilkår for de fattigste dele af landbefolk-
ninger i ulande - oftest marginalisere-
de befolkningsgrupper i lande med meget 
svage samfundsstrukturer. Den mission 
forfølger vi via vores landbrugs- og fø-
devareprojekter, for at fremme social- og 
miljømæssig bæredygtig udvikling hos 
målgruppen. 
Vi arbejder målrettet på at følge princip-
pet om “hjælp til selvhjælp”, hvilket ud-
møntes i kapacitetsudvikling af samar-
bejdspartnere, såsom landbrugsskoler og 

lokale landboforeninger. Vi uddanner per-
soner, som kan træne landmænd via mark-
skoler, udvikle gruppedannelse og hjælpe 
med at lave forretningsplaner. Vores sam-
arbejdspartnere skal helst være i stand til 
selv at løfte opgaverne efter afslutning af 
projekterne. 
Hovedparten af verdens fattige bor på lan-
det. Derfor er og har landbrug også væ-
ret et så centralt omdrejningspunkt til at 
fremme udvikling. Der har gennem tiderne 
været enormt mange forsøg på at forbed-
re udviklingen blandt fattige landmænd. 
ADDA´s mange års erfaring har vist os, at 
agroøkologi som overordnet tema for ak-
tiviteterne er den mest succesfulde formel 
for at skabe varige forbedringer, vel viden-

de at der ikke findes hurtige løsninger eller 
andre smarte trylleformularer til at frem-
me den type udvikling. Når fokus er på at 
hjælpe den fattige landbefolkning, så dre-
jer det sig om at de bliver bedre til at passe 
på jordens ressourcer og bruge begrænse-
de eksterne input. Det giver dem en lavere 
risiko, hvis høsten skulle vise sig at svigte 
eller dyrene bliver syge. 

Der er brug for mere
De rige lande har alt for længe vendt ryg-
gen til problemerne og ikke i tilstrække-
lig grad støttet udvikling af fattige land-
mænd. Deres problemer forsvinder ikke af 
sig selv og vi har en moralsk og etisk for-
pligtigelse til fortsat at bidrage til at løse 
deres problemer. 
Derfor arbejder ADDA intens på at udbre-
de viden i Danmark om den fattige land-
befolknings leveforhold i Sydøstasien og 
Afrika. Det gør vi gennem foredrag, artik-
ler, pjecer og undervisningsmateriale. Og 
vores håb er, at den indsats vil fremme en 
bredere samfundsdebat om de ekstreme 
forskelle mellem verdens befolkninger – 
forskelle, som vi ofte stiltiende accepterer. 
Den nuværende samtale i det offentlige 
rum er et spejl på vores ofte meget snæv-
re udsyn - nærmest navlepilleri-agtigt. Ri-
sikoen ved en snæver dansk debat er, at 
vi mister vores dømmekraft og oriente-
ringssans. Vejen til lykke er ikke at søge 
mere til sig selv, men at udvikle evnen til 
at nyde mindre og give fra sig, når der er 
mulighed for det. 
I ADDA arbejder vi intens på at fin-
de midler til at fremme den fattige land-
befolknings muligheder for et bedre liv. 
Mere nobelt mål kan man da ikke have. 
Hvis ikke vi alle bidrager til den opgave, 
hvem skal så? 
Vi ser frem til at Danidas nye strategi for 
overfor ulande vil udmønte sig i en form, 
der giver ADDA – og andre NGO-er gode 
muligheder for at fortsætte deres indsats 
over for de fattigste dele af landbefolknin-
gen i ulande.

Hvis ikke os, hvem så? 
L E D E R
Af Søren Thorndal Jørgensen,
formand for ADDA

 Lokal butik i landsbyen Na Khai i Vietnam 
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Digital øko-certificering afprøves 
i nyt Uganda projekt
Mikael Jonsson, ADDA bestyrelsen

ADDA har siden sommeren 2020 bistået 
Dansk Ugandisk Venskabsforening 
(DUFA) i projektet: ”Data-Driven Initiati-
ve for Organic Soybean Farmers in Oyam 
& Kwania Districts in Uganda”. Det er et 
innovativt pilotprojekt med afprøvning 
af et GPS-støttet IT-system til mobil 
indsamling af data på bøndernes marker

Med en projektbevilling på 0,5 mio. kr. fra 
CISU skal projektet afprøve brugen af mo-
bil dataindsamling ved hjælp af lokalt til-
gængelige billige smartphones. Projektet 
handler om at mobilisere lokale småbønder 
og deres NGO, så de kan opnå en øko-cer-
tificering på et 100% digitalt grundlag. Cer-
tificeringen skal forbedre deres adgang til 
markedet for økologiske sojabønner. 
Projektets idé kan umiddelbart synes både 
urealistisk og ude af trit med de lokale for-
udsætninger i de to små landdistrikter i det 
centrale Uganda. Disse yderområder er bl.a. 
karakteriseret ved et generelt set lavt ud-
dannelsesniveau blandt småbønderne, dår-
lig mobildækning og næsten daglige strøm-
afbrydelser. 
Men her 17 måneder henne i det 2-årige 
projekt, så er det lykkes, bl.a. takket være et 
stort engagement fra den lokale NGO, Glo-
bal Health Network Uganda (GHNU), at 
opnå et EU øko-certifikat for 300 småbøn-
der. Certificeringen er foretaget af det hol-
landske certificeringsbureau Control Union, 
som i juli måned gennemførte et 5 dages 
kontrolbesøg.
Allerede nu kan vi klart dokumentere, at 
det er muligt på afstand via internettet på et 
100% digitalt grundlag at facilitere en øko-
certificering af småbønder og deres organi-
sationer i et afrikansk udkantsområde. 

Projektets indledende aktiviteter
Forud for certificeringen har der været en 
række aktiviteter til at opbygge kapacitet 
hos målgruppen for projektet.
Den lokale NGO og småbønderne har mod-
taget undervisning indenfor økologiske 
dyrkningsmetoder og etablering af et in-
ternt kontrolsystem (ICS) bl.a. i form af ud-
arbejdelse af en økologi-manual. Endelig 
har småbønderne og den lokale NGO også 
modtaget undervisning i, hvordan man etab-
lerer og vedligeholder selvhjælpsgrupper – 
som på sigt vil kunne udvikle sig til et ko-
operativ. 
Dygtige ugandiske økologi-konsulenter har 
haft ansvaret for den landbrugsfaglige un-
dervisning af lead-bønder – (Training of 
Trainers, TOTs), som efterfølgende har un-
dervist de lokale småbønder. Konsulen-
ter fra det hollandske certificeringsbureau, 
Control Union, har haft ansvaret for at in-
struere den lokale NGO i at opbygge det in-
terne kontrolsystem (ICS), som indgår som 
en forudsætning for øko-certificeringen.
Projektets kommende aktiviteter skal 
fremme småbøndernes mulighed for at 
opnå direkte markedsadgang for deres 

øko-certificerede sojabønner. De skal kob-
les direkte til private opkøbere i ind- og 
udland, så at de kan få del i de øko-premi-
um priser, som sojabønner handles til på 
verdensmarkedet. 
Vores mål er at bønderne og deres organi-
sationer på sigt opnår den nødvendige ka-
pacitet, så de bliver i stand til selv at eje 
og vedligeholde deres øko-certifikater og 
kan skabe sig en sikker afsætningskanal.

Det digitale system
Der er anvendt et billigt og robust digitalt 
system, som danner rygraden i det interne 
kontrolsystem (ICS). ADDA har forestået 
tilpasningen med udgangspunkt i en cloud 
baseret IT platform til mobil dataindsam-
ling, www.giscloud.com. Selve dataind-
samlingen i marken er udført af den lokale 
NGO, som har fået digitalt fjern-support 
fra ADDA i Danmark.
Vi har i opstarten af projektet opmålt stør-
relsen af hver mark med smartphone GPS. 
Efterfølgende har vi genbesøgt hver mark 
et par gange i løbet af dyrkningssæsonen. 
Registreringerne bliver foretaget af land-
brugsrådgivere fra den lokale NGO. Syste-

 15 landmænd i Uganda modtager 
deres Group Øko-certifikat
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met er med og sikrer en hyppig interaktion 
mellem rådgiver og bonde og kan bidrage 
til at opbygge tillidsfulde relationer. 

Alle de indsamlede data bliver digitalt 
stemplet med en stedmarkør (GPS-positi-
on), dato og tidspunkt. I løbet af vækstsæ-

1 https://techsoup.dk/donor-program/tableau
2 Se artikel om gruppecertificeringer i News & Views Nr. 41, april 2021. 
3 www.godan.info 

sonen indsamler vi bl.a. følgende oplys-
ninger: Fotos af afgrøderne, kvantitative 
oplysninger om afgrødestand (antal bæl-
ge, afgrødehøjde, såningstidspunkt, blom-
string), samt kvalitative oplysninger om 
afgrødestand. 
De indsamlede data kan efterbehandles 
og præsenteres for relevante interessen-
ter i form engagerende grafer og tabeller i 
form af interaktive dashboards (fx i syste-
met www.tableau.com), som ADDA har 
adgang til via et NGO-abonnement ).

Projektets perspektiver
Brugen af IT- systemet åbner for en bil-
lig, enkel og meget brugbar metode til at 
opbygge et internt kontrolsystem (ICS) 
vedr. økologisk produktion og opnåelse 
af internationalt anerkendt øko-certifikat i 
form af gruppecertificering . Men der lig-

 Projektområdet i det nordlige Uganda. Gule markering er markerne

 Eksempel på afgrødefotos, som er lagt i IT-
systemet i løbet af vækstsæsonen
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følger særligt tæt med registreringer leve-
ret af bønderne. Det giver mulighed for at 
etablere en egentlig feed-back mekanisme 
til bønderne à la Landsforsøgene for Plan-
teavl i Danmark. 
Sådanne dynamiske feed-back mekanis-
mer vil kunne vise sig at være af stor vær-
di, når vi ser ind i en kontekst med tilta-
gende klima-forandringer, som vil kræve 
at bønderne hurtigere kan tilpasse sig nye 
vilkår (kraftige regnskyl, tørke etc.). Alt-
så et godt bidrag til at opbygge lokal ka-
pacitet hos småbønderne og deres orga-
nisationer til at innovere: (A) udvikle nye 
produktionsmetoder, (B) teste dem og 
(C) hurtigt opskalere det, der virker til så 
mange bønder som muligt. En udvikling, 
der konkret kan involvere ny viden og 
metoder fra forskere/rådgivere, selv om 
de er på afstand af lokalområdet.

Skalerbarhed
Brugen af et billigt, robust digitalt doku-
mentationssystem åbner muligheden for 
en helt ny form for skalerbarhed i udvik-
lingsarbejdet. Dvs. en evidensbaseret til-
gang, hvor nye metoder og teknologier 
med relativt beskedne ressourcer på kort 
tid kan afprøves og testes i tæt samarbejde 
med målgruppen for efterfølgende hurtigt 
at blive skaleret op. Vores erfaringer indtil 
nu underbygges af en omfattende littera-
tur, som beskæftiger sig med det enorme 
potentiale og skalerbarhed som digitalise-
ring kan tilbyde. Det kommer til udtryk i 
The Digitalisation of African Agriculture 
Report, 2018-2019 . 
Denne skalerbarhed og er også noget som 
optager udviklingsøkonomen og Nobel-
pristageren (2019) Michael Kremer, som 
har grundlagt en NGO for digital ud-
vikling af landbruget i udviklingslande: 
www.precisiondev.org

ger mange flere mulige nytteværdier ved 
brugen af IT-systemet.
Det forhold, at alle de indsamlede data 
(time series), som pr. definition er små-
bøndernes egne data , ligger sikkert op-
bevaret i ”skyen” åbner en lang række 
udviklingsmuligheder allerede i den ind-
ledende fase af projektet. Det er f.eks. en-
kelt et par uger før høst at registrere de 
forventede udbytter i markerne. Det åbner 
for at disse oplysninger kan deles med po-
tentielle opkøbere, så de med lethed kan 
danne sig et overblik over tilgængelige 
mængder hos bønderne for afsætning til 
øko-premium priser.
I en evt. kommende fase 2 af projektet ser 
vi rigtig store perspektiver. De opmaga-
sinerede data i ”skyen” vil kunne danne 
rygraden i et lokalt ”knowledge-system” 

som ejes og vedligeholdes af småbønder-
ne selv. De kan så involvere landbrugsråd-
givere og forskere (fra ind- og udland) til 
at analysere på de registrerede data, ift. af-
grødevalg og valg af dyrkningsmetoder. 
Det forhold at alle data er samlet ét sted i 
”skyen” og vil kunne samkøres med f.eks. 
satellitdata vedr. afgrødevækst (bl.a. grøn-
ningsindeks, NDVI) og klima-data kom-
bineret med evt. jordbundsdata vil kunne 
resultere i en væsentligt forbedret rådgiv-
ning til bønderne – også selv om rådgiver-
ne/forskerne ikke opholder sig i lokalom-
rådet.
Man kan endvidere forestille sig at de eks-
terne rådgivere (i dialog med småbønder-
ne og deres lokale rådgivere) hver sæson 
udlægger et antal dyrkningsforsøg på bøn-
dernes marker i et givet område, som de 

4 https://www.cta.int/en/digitalisation-agriculture-africa

 Eksempel på 
detaljeringsgra-
den, 
som GPS-systemet 
kan give af de 
enkelte marker
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Trods uro og Covid-19 i Myanmar 
fortsætter ADDA sit projekt
Af Helge Brunse og Torben Huus-Bruun, 
ADDA landeledere

Vi er i gang med andet år af det økolo-
giske landbrugsprojekt til forbedring 
af levevilkårene for småbønder i den 
sydlige Shan Stat i Myanmar. Trods 
Covid-19 begrænsninger og vanskelig 
situation for landets indbyggere efter 
militærets magtovertagelse, så har vo-
res projektmedarbejdere kunnet gen-
nemføre de fleste planlagte opgaver

Projektets målgruppe er PA-O minoriteten 
og med fokus på kvindernes rolle. ADDA 
har, sammen med vores partner MIID, ind-
ledt et samarbejde med ”Myanmar Orga-
nic Growers and Producer Associations” 
(MOGPA). De er i gang med træning af 
bønderne, samt at følge afgrøderne i mar-
ken. Hensigten er at de deltagende 150 små-
bønder bliver certificeret i henhold til Parti-
cipatory Guarantee System (PGS)*. 

Ingefær-afgrøderne, der er dyrket efter øko-
logiske forskrifter står generelt flot. Den 

*) PGS er af ”the International Fe-
deration of Organic Agricultu-
re Movements” (IFOAM) defineret 
som et lokalt funderet kvalitetsy-
stem baseret på aktiv deltagelse af 
de forskellige interessenter i værdi-
kæden. Det bygger på tillid, socialt 
netværk og udveksling af viden. 
PGS udgør et alternativ til tredje-
parts certificering og kaldes også 
”participatory certification.

 Bonde får rådgivning i marken

 Høst af ”moderrhizomer”

første høst, af det man kalder ”moderrhizo-
merne”, fandt sted i august med et meget 
tilfredsstillende resultat. Anden høst foregår 
i begyndelsen af det nye år, hvor det også 
til den tid er planen, at bønderne er endeligt 

certificerede og blevet en del af det nationa-
le PGS-netværk.
 
En af de vigtige aktiviteter i den kommen-
de tid er at opbygge de fysiske rammer for 
”frøbankerne” (til ingefær jordstængel styk-
ker), så de er klar til høsten i begyndelsen af 
næste år og kan sikre at udsæden til næste 
års afgrøde opbevares forsvarligt.
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Af landeleder Bodil E. Pallesen, ADDA-DK 
og projektleder Yun Sinang,  
ADDA-Cambodia

CSA - ADDAs nye projekt ”Climate 
Smart Agriculture roll-out” er i gang, 
om end Corona-restriktioner presser 
den normale opstart lidt. Fokus på at 
bøndernes dyrkningsmetoder skal blive 
mere modstandsdygtige overfor klima-
forandringer samtidig med at fremme 
deres levestandard

CSA-projektet har tre indsatsområder: 1) At 
introducere nye metoder på bedriftsniveau 
og demonstrere enkle tilpasningsteknologi-
er, vi kalder ”Climate Smart Farming Prac-
tice”, som skal forbedre produktiviteten og 
reducere bøndernes sårbarhed over for mil-
jø- og klimarisici; 2) Forbedre koblingen 
til markeder for klimasmarte landbrugspro-
dukter, samt 3) Advokere for institutionel 
støtte til klimasmart landbrug i Cambodia. 
Projektet involverer direkte 3.600 famili-
er fra minimum 20 andels-co-operativer 
(AC-er) i provinserne Siem Reap og Od-
dar Meanchey. Implementering sker via 
gennemførelse af marktræning i demon-
strationsmarker, heraf min. 30 marker med 
grøntsager og 120 marker med ris og cassa-
va. Efterfølgende skal forskellige projektak-
tiviteter hjælpe bønderne med at indarbejde 
de nye metoder på deres landbrug og under-
støtte afsætningen af afgrøder på markedet. 
Vi skal med andre ord sikre implemente-
ring og tilpasning af såkaldt klimaresistente 
dyrkningsmetoder og udmønte det med for-
skellige afgrøder. 
Klimasmart landbrug – kaldet CSA- bliver 
implementeret i områder med semi-inten-
sivt landbrug, hvor bønderne har oplevet al-
vorlige klimatiske påvirkninger i løbet af 
det sidste årti. Aktiviteterne skal også øge 
indkomsten for de fattige i landdistrikter-
ne. Det behov er blevet særligt presseren-
de efter Covid-19 pandemien, der har pres-

set økonomien for mange bønder i området. 
Projektets tiltag er i høj grad også efter-
spurgt af støttemodtagere og myndigheder.

Opstarten af CSA
Der har siden opstarten af CSA-projek-
tet i begyndelsen af 2021 været en tæt kob-
ling med ADDA´s andet projekt i Cambodia 
(EAC). EAC-projektet støtter andelsfor-
eningerne (AC-ere) og sammenslutningerne 
PACU og SMUAC. Vi ser god synergi mel-
lem begge projekter. 
Vi har tilført CSA projektet personale, der 
har erfaring med klimasmart landbrugsprak-
sis. Endvidere har vi gennemført en grun-
dig baseline-analyse, med deltagelse af 180 
AC-medlemmer i Siem Reap og Oddar Me-
anchey. Der er indsamlet en lang række 
nyttige oplysninger vedrørende den hidti-
dige praksis, hvilke afgrøder, udbytter, hus-
standsindtægter osv. til gavn ved implemen-
tering af CSA. Og som projektet kan måles 
på, ved projektafslutning. 
Vi har gennemført træning af trainees til at 
kunne træne bønderne i klimasmarte meto-

der. Andelsforeningerne har mulighed for 
at ansøge om at gennemføre CSA-demon-
strationer, både AC-ere fra ADDA/READA 
men også eksterne AC-ere i de to provinser. 
Målet er, at de kan levere input til medlem-
merne til at lave klimasmart landbrug og 
markedsføre produkterne. Vores ansatte og 
partnere har udarbejdet planer sammen med 
AC-medlemmerne med CSA-forslag og an-
søgningsskemaer til igangsættelse af mindre 
klimaprojekter, og dette er videreformidlet 
til sammenslutningerne i de to provinser

Samarbejde med 
forskningsinstitutioner
Vores CSA -medarbejdere arbejder tæt sam-
men med eksperter ved forskningsinstitu-
tioner, som World Vegetable Center, IDE, 
IRRI, Department of Rice Production/
GDA og KbalKah med at udvikle CSA -ret-
ningslinjer for ris- og grøntsagsproduktio-
ner. Nyeste resultater og retningslinjer fra 
forskningen vil blive præsenteret ved vo-
res kommende CSA -workshop i slutnin-
gen af oktober. I begyndelsen af november 

Klima-smart landbrug  
– ADDA’s nye tiltag i Cambodia

 Der gennemføres interviews med AC-medlemmer til den omfattende baseline undersøgelse 
ved opstart af CSA-projektet.
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husstandsniveau, fremmet kommunikatio-
nen mellem medlemmer i lokalsamfunde-
ne og de offentlige myndigheder. Arbejdet 
med fortalervirksomhed har givet grupper-
ne konkrete færdigheder til at analysere de-
res problemer, prioritere deres behov og de 
har opnået succes i forhandling med lokale 
myndigheder omkring små lokale projekter 
til forbedring af infrastruktur, indføre elek-
tricitet, skoler, vanddamme/brønde og mi-
nerydning ”.

Klimasmart landbrug 
i fokus på CISU-kursus
Fokus på klimasmart landbrug er blevet et 
hot emne overalt i verden i disse år, og jo 
nok kommet for at blive. ADDA-DK hav-
de ikke mindre end 5 deltagere på et net-
op afholdt CISU-kursus på den Økologi-
ske Landbrugsskole Kalø ultimo september 
med fokus på landbrug og klima. ADDA´s 
indsats med at udbrede nyeste viden og 
landbrugsmetoder, der tager hensyn til kli-
maforandringer var i høj grad aktuelle på 
dette kursus. Og vi havde stor nytte af ud-
veksling af erfaringer med andre NGO-er, 

der også opererer indenfor landbrugsom-
rådet. Alle er meget opmærksomme på at 
nye klimavenlige metoder skal følges hånd 
i hånd med at sikre at levestandarden og fø-
devaresikkerhed ikke falder for de invol-
verede landbofamilier i Syd. Læs mere om 
kurset på cisu.dk.

2021 starter CSA-feltuddannelse og gen-
nemførelse af demonstrationer med tre om 
grøntsagsproduktion og to om ris-produk-
tion i tørsæsonen med deltagelse af mindst 
4 AC’er. På denne vis kan metoderne efter-
følgende implementeres af de involverede 
medlemmer af AC-erne.

God evaluering af EAC-projektet
Vores ”Klima-Smart landbrugsprojekt” står 
på skuldrene af ADDA´s tidligere projek-
ter i Cambodia, som på fornem, signifikant 
vis har forbedret levestandarden for land-
befolkningen og styrket deres organisering 
i civilsamfundet, i form af andelsforenin-
ger. Det er resultater, som giver den fattige 
landbefolkning større indflydelse og frem-
mer social retfærdighed i lokalsamfundet. 
En ekstern evaluering af EAC-projektet på-
peger følgende: 
”ADDA-Projektets indvirkning har ført 
til et højere niveau af fødevaresikkerhed 
blandt gruppemedlemmer, hurtig social ud-
vikling, lavere økonomiske risici og evne til 
at udvide forretningen, forbedret forhand-
ling og konfliktløsning på både gruppe- og 

 Demo-mark til CSA-grønsager, hvor pH og jordteksturen skal undersøges ved opstart

 Stolte medlemmer af en AC i Chansor 
commune, Sort Nikum district viser deres 
kålmark frem
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Af Ove Gejl Christensen, landechef og Bjar-
ne Christensen, ADDA projektkoordinator

Dygtige folk, gode partnersamarbej-
der og nye projektmuligheder giver 
optimisme på ADDA-kontoret – også 
selvom der kun er sikker finansiering 
frem til marts 2022

ADDA underskrev den 8. juli en såkaldt 
”Bridging Period” kontrakt for perioden juli 
til december 2021, men med mulighed for 
forlængelse til 28. feb. 2022. Kontraktens 
værdi er USD 196.153. I den periode skal 
vi økologisk certificere yderligere 3.000 
småbønder. Dermed kan vi forsat udnytte 
de gode kompetencer hos kontorets medar-
bejdere og udnytte muligheder for at koble 
yderligere projektaktiviteter til. 
Kontrakten blev opnået efter at AMDT hav-
de evalueret vores hidtidige indsats grun-
digt og vurderet ADDA-kontorets kompe-
tencer. I april og maj gennemførte AMDT 
to casestudier, der belyste: 1. Virkningen af 
økologisk solsikkeproduktion sammenlignet 
med traditionel solsikkeproduktion, samt 2. 
Fordelene ved den strukturerede certifice-
ringsproces i forhold til god landbrugsprak-
sis (GAP). I en sådan proces er der genveje, 
som hvis småbønderne ikke følger al orga-
nisk GAP, vil han eller gruppen ikke opnå 
certificeringen.
Ligeledes blev ADDA-kontoret i foråret 
evalueret i en såkaldt ”due dilligence”, som 
er en temmelig skrap gennemgang af orga-
nisationen og dens forretningsgange. For os 
var dette tjek et godt værktøj til at stramme 
op på kritisable områder i vores arbejde. Og 
dermed står vi godt i forhold til løsning af 
de kommende opgaver med certificeringer.
Eksporten af solsikkeolie og -kager er i 
gang.
Den 10. juli modtog ADDA certifikater-
ne for 1.222 småbønder, som nu er certi-
ficerede og kan eksportere solsikkeolie og 

-kager til både US og EU. Certifikaterne er 
gyldige til henholdsvis 30. maj og 5. okto-
ber 2022. Certification Agent Control Uni-
on, Nederlandene www.controlunion.com 
stod for den officielle internationale øko-
logiske certificering. Certifikaterne gælder 
for 2.367 ha marker og gælder også for PY-
XUS’s oliemølle, som køber og forarbej-
der solsikkefrøene. De har primo november 
2021 opkøbt mere end 600 Mton solsik-
ke fra 2020-21 sæsonen og småbønderne 
har modtaget op til TZS 900/kg solsikke-
frø sammenlignet med markedsprisen på ca. 
TZS 650-700/kg. Deres opkøb fortsætter til 
og med december.
 
Nye certificeringer er sat i gang 
Den 24. august underskrev ADDA en ”Mar-
ket Actor” kontrakt med Mtandao wa Vi-
kundi vya Wakulima Tanzania, www.mvi-
wata.or.tz (Mviwata) til en værdi af USD 
78.481. Mviwata skal stå for alt det fysi-
ske arbejde i marken med henholdsvis map-
ping af 6.000 bønder. Ud af den gruppe skal 
ADDA og Mviwata sammen finde de 3.000 
bønder, som skal indstilles til at blive cer-
tificeret. De udvalgte skal være højt moti-
veret og villig til at indgå en kontrakt med 
PYXUS. Dermed skal vi undgå tidligere 
problemer med bønder, der sælger deres af-
grøde til anden side. 

Mviwata skal under supervision og moni-
toring af ADDA - udføre den egentlige cer-
tificering af disse bønder. Både US og EU 
økologiske certifikater forventes godkendt 
ultimo februar 2022. Her primo november 
har vi udvalgt 4000 af de 6000 bønder og 
registreret dem med navn, beliggenhed, are-
al, tidligere afgrøder, alder, køn, mobile etc. 

Nye aktiviteter
AMDT kontaktede ADDA sidst i oktober 
om vi var interesseret i at få en tillægskon-
trakt: ”Supporting sunflower oil processing 
enterprises by targeting women and youth”. 
Opgaven består i at udvælge 3-4 ”small sca-
le sunflower oil processors” til at forestå/
etablere kontraktavl af mindst 1.800 små-
bønder, som skal tilknyttes de små oliemøl-
ler. Desuden skal der foretages kapacitets-
opbygning og træning af både møllerne og 
småbønderne og det skal forøge deres mu-
lighed for adgang til kredit. Kontrakten har 
en værdi af USD 71.000. 
Der er særlig fokus på involverer kvin-
der hos bønderne og de forholdsvis nyetab-
lerede forarbejdningsvirksomheder af sol-
sikkeolie. Vi skal bl.a. gøre det lettere for 
møllerne at opnå standardcertificering for 
kvaliteten af deres forarbejdning af solsik-
keolien. Og Vi skal uddanne personalet på 
møller i Good Manufacturing Best Practi-

God optimisme på ADDA’s 
Tanzania-kontor

 Certifikat for tilladelse til at eksportere 
økologisk solsikkeolie og -kager til EU.
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 En gruppe landmænd i Mungui Village, 
Mpwapwa District læser registrerings-
kontrakten før de underskriver den. 24. 
september 2021

 En landsby facilitator in Kingiti Landsby, Mpwapwa District forklarer projektlederen om 
den træning i ODS og BDS som blev udført til landmændene den 29. oktober 2021

ce, samt hjælpe dem med produktbranding 
og -mærkning.

Samarbejde med Grundfos
I september og oktober har ADDA været 
i dialog med Grundfos’s Poul Due Jensen 
Community Engagement Grant om mulig-
heden for at opnå støtte til at fremme vand-
forsyningen i Dodoma regionen. Vi søger 
midler til at etablere brønde, så bønder-
ne kan opnå bedre vandforsyning både til 
kunstvanding og vand til husdyr og hus-
holdninger. Pumperne skal drives med ved-
varende energi. Vi har udpeget 4 locations 
som pilot områder. Vi ser et kæmpe skridt 
foran os, hvis vi får realiseret samarbejdet 
med Grundfos.

Danske ambassade i Tanzania luk-
kes
Meddelelsen fra Udenrigsministeriet den 
27. august sendte chokbølger af total over-
raskelse over at dansk udviklingsbistand nu 
skrues kraftigt ned i 2024 i landet. Vi har 
for nuværende ikke overblik over, hvor-

dan det vil påvirke ADDA´s muligheder for 
at videreføre samarbejde med AMDT i de 
kommende år. AMDT er 80% finansieret af 
Danida.
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Flyttet?
Hvis du flytter, får ny e-mail eller tele-
fonnummer, så husk at give os besked 
enten via mail, adda@adda.dk.

Husk at betale! 
Har du/I husket at betale medlemskontingent for 2021? Har du ved en forglem-
melse ikke betalt dit medlemsbidrag, eller er du i tvivl, så kontakt venligst 
sekretariatet på adda@adda.dk. Reg. nr. 9324, konto nr. 3245623703 eller 
mobilepay nr. 70636 – husk at angive navn.

Som medlem bidrager du til, at fattige 
bønder i Asien og Afrika forbedrer 
deres livsvilkår gennem ADDA´s 
projekter gennem ADDA´s motto: 
„Hjælp til Selvhjælp“. Du får tilsendt 
to udgaver årligt af ADDA´s med-
lemsblad News & Views, som du 
sidder med i hånden lige nu. 

Desuden kan du følge med i vores 
mange projekter ved at tilmelde dig 
ADDA´s nyhedsmail og følge med på 
vores hjemmeside og på Facebook. 
Tilmeld dig via www.adda.dk. 

Årligt medlemskontingent:
Alm. ........................................ 100 kr.
Familie .................................... 150 kr.
Firma ....................................... 500 kr.
Stud. og pens. ............................ 50 kr.

Bliv medlem af ADDA NU!

ADDA ÅRSINDSAMLING 2021 
Giv en gave og støt landbefolkninger 

i Cambodia og Vietnam

Familierne og selvhjælpsgrupperne har stort behov 

for mindre udviklingsprojekter som brønde, risbanker, 

broer, vandkanaler og veje. Se www.adda.dk


