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Mens de venter på ligeværdig handel 
 

 resumé ved Naja Egede Kristensen af 

rapport om mælkeproduktion i Niger 

 ved CARE Danmark og de vestafri-

kanske kvægavlsorganisationer, 

Billital Maroobé og AREN 

 rapporten i sin fulde udstrækning 

findes som hæfte og i elektronisk 

version på engelsk og fransk  

 links til disse versioner: 

o http://gtu.dk/Milk_Report_Nig

er.pdf  

o http://gtu.dk/Milk_RapportA4_

FR_web.pdf  

 på disse links finder man oplysninger 

om de tre organisationer 

 billedet på bagsiden af indeværende 

blad er billedet på rapportens forside. 

Den massive import af mælkepulver i Niger 

gør, at der spekuleres over, hvilken fremtid 

der venter de lokale mejerier. 

I Niger drømmes der om retfærdig handel, der 

bliver reguleret af en global handelsaftale. I 

mellemtiden ønsker man, at EU hjælper til 

med at sætte fokus på den ulige handel bl.a. 

ved at hjælpe med at udarbejde en national 

strategi med fokus på de små mælke- 

producenter, ved at foretage vigtige 

investeringer og ved at hjælpe den nigeriske 

stat med at sætte restriktioner på importen af 

mælkepulver. 

På kort sigt bør en national strategi kunne 

være medvirkende til at udvikle 

mælkesektoren og øge den lokale produktion. 

EU bør også støtte og hjælpe til med at skabe 

en national dialog mellem alle involverede i 

mælkeforsyningskæden, heriblandt 

regeringen, så man kan sikre, at der bliver 

taget ansvar, og også at de små mælkeprodu-

centers interesser bliver varetaget. I Afrika 

skal støtten være målrettet, når det kommer til 

at etablere en mælkeproducentorganisation, 

og administrative bestemmelser skal være på 

plads og i orden, når det gælder ansøgninger 

om eksportlicenser og håndteringen af mælke-

eksporten, specielt mælkepulvereksporten.  

På mellemlangt sigt ønsker man, at EU og 

dets medlemsstater øger deres økonomiske 

støtte ved at investere i langsigtet udvikling 

for at kunne forbedre fødevaresikkerheden og 

dermed mindske den humanitære nødhjælp, 

der både er dyr og forvrænger priserne på det 

lokale marked. Investeringen bør også 

foretages strategisk i alle led i 

mælkeforsyningskæden, således man binder 

producenter og forbrugere sammen ved hjælp 

af mælkeindsamlingssystemer med kold 

konservering og transport. 

På langt sigt bør EU hjælpe Niger med at 

udvikle handelspolitiske værktøjer, der kan 

medvirke til at styrke udviklingen af den 

lokale mælkeforsyningskæde og mindske den 

massive import af mælkepulver. Disse 

værktøjer kunne blandt andet være at støtte 

den nigeriske regering i at få en handels-

ordning på plads med hensyn til 

mælkeprodukter og specielt med dens 

handelspartnere såsom Argentina og Kenya. 

Den fælles landbrugspolitik i EU berører 

nogle af de fattigste producenter i verden 

EU er i færd med at reformere sin landbrugs-

politik, og i den forbindelse bør EU spille en 

nøglerolle i at støtte afrikanske regeringer i 

udviklingen af mejeriindustrien. Det vil inde-

bære en forpligtelse til at kontrollere ekspor- 

ten af mælkeprodukter og mælkepulver, da 

EU-landbrugsstøtten har haft en negativ ind- 

flydelse på et af de fattigste lande i verden, 

nemlig Niger. I hovedstaden Niamey har den 

uregulerede import af EU-støttet mælkepulver 

undermineret den lokale mælkeproduktion.                
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EU’s fælles landbrugspolitik 

Den fælles EU-landbrugspolitik blev vedtaget 

i 50’erne for at sikre fødevareselvforsyning i 

Europa. I dag søger landbrugspolitikken at 

beskytte den europæiske landbrugssektor ved 

at styrke dens konkurrenceevne, garantere 

fødevaresikkerheden, beskytte miljøet og 

sikre levestandarden for det europæiske 

landbrugssamfund. Disse mål blev nået takket 

være en række strategiske værktøjer såsom 

EU-investeringer i form af landbrugsstøtte. 

EU anvender et system til udstedelse af 

importlicenser til at kunne strukturere 

markedsføringen af produkter, der er 

importeret fra tredjelande. Traditionelt set er 

det kun europæiske mælkeproducenter, der 

har tilladelse til at sælge mælkeprodukter på 

det europæiske marked. 

Handelspolitikker 

Fra 70’erne er importen af mælkepulver 

steget og firdoblet mellem 1996 og 2006. I 

80’erne blev den nigeriske regering anbefalet 

at liberalisere sine markeder gennem 

deregulering og reduktion af 

handelshindringer. Siden år 2000 er 

toldtariffen på importeret mælk faldet drastisk 

i UEMOA- zonen (Den Økonomiske og 

Monetære Union i Vestafrika). Den fælles 

toldtarif er på 5 pct. for mælkepulver og på 20 

pct. for alle andre mælkeprodukter. 

Trods en besætning anslået til 36 mio. 

kvæg er mælkeproduktionen stadig ikke 

tilstrækkelig 

Niger er karakteriseret ved et ekstremt tørt 

klima, hvilket gør, at landbrugsområdet ikke 

er mere end 12 pct. af det store land. 87 pct. af 

den landlige befolkning dyrker landbrug, og 

af dem er 20 pct. kvægnomader med 

kvægopdræt som deres vigtigste økonomiske 

aktivitet. Opdræt er en af de mest dynamiske 

sektorer i den nigeriske økonomi, bidrager 

med tæt ved 11 pct. af BNP og er den 

næststørste eksportindtægt efter uran. Opdræt 

spiller en væsentlig rolle i fattigdoms-

bekæmpelsen. 

Men trods det store antal kreaturer står Niger 

fortsat over for en tilbagevendende fødevare-

mangel. Den nationale mælkeproduktion 

svarer ikke til efterspørgslen fra den voksende 

befolkning, og selv om det årlige 

mælkeforbrug i Niger er faldet fra 168 liter 

per person i starten af 60’erne til kun 27 liter 

per person i 2008, så er mælkeforbruget steget 

som følge af befolkningsvæksten. 

Den nationale mælkeproduktion tilfredsstiller 

kun 50 pct. af efterspørgslen, og for at 

imødekomme faldet i den indenlandske 

produktion har Niger tyet til massiv import af 

EU-støttet mælkepulver. 

Den leende og den grædende ko 

Trods en besætning mindre end den i Niger, 

er det lykkes Kenya, som for mindre end 10 

år siden var importør af mælkepulver, at 

vende denne tendens, så Kenya er blevet 

eksportør. For at beskytte sit marked har 

Kenya indført skatter på importen af 

mælkepulver, og disse skatter er steget fra 25 

pct. i 1999 til 60 pct. i 2004. I Niger er 

importskatten på mælkepulver på 5 pct. pga. 

det kroniske fødevareunderskud. 

Fattigdomsindikatorer 

Nigers befolkning er anslået til at være 16 

mio., hvoraf 17 pct. lever i byområderne. 43 

pct. af befolkningen lever for mindre end 1,25 

US-dollars pr. dag, og i 2011 var 5 mio. 

mennesker udsat for fødevareusikkerhed. 12 

pct. af børnene under 5 år led af akut 

fejlernæring. 
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I landområderne rækker 32.000 FCFA (49 

euro) til at brødføde en familie på 7 personer 

en hel måned, forudsat at hvert 

familiemedlem spiser 2.100 kalorier per dag.  

En liter mælk kan koste 300 FCFA (0,5 euro), 

og et dagligt salg på 4 liter kan brødføde en 

familie på 7 personer. 

Brud i mælkeforsyningskæden 

En prøve taget fra en butik i Niamey i april 

2011 viste, at mælkeforsyningskæden er 

brudt. Det er ikke lokale mælkeproducenter, 

men snarere asiatiske, latinamerikanske og 

europæiske mælkeproducenter, der forsyner 

forbrugerne i byerne. De lokale mejerier, der 

ønsker at øge deres fortjeneste, foretrækker 

importeret mælkepulver frem for lokal 

råmælk, da det er billigere. 

De støtter brugen af lokal mælk; men 

utilstrækkelige mængder skaber en barriere. 

Med en produktionskapacitet på 55.000 liter 

mælk pr. dag bruger det største mejeri i 

Niamey (Niger Lait = Niger Mælk) 95 pct. 

importeret mælkepulver til sin produktion. 

Mælkeproduktionen oplever i regnsæsonen 

maksimal produktion på grund af rigeligt 

vand og adgang til græsgange; men manglen 

på infrastruktur til afhentning, køling, 

opbevaring og transport i landområderne 

tvinger opdrætterne til at smide mælken ud. 

Og det sker i et land, hvor mere end 40 pct. af 

befolkningen lever under den officielle 

fattigdomsgrænse på 1,25 US-dollars pr. dag. 

Men salget af to liter mælk pr. dag vil være 

nok til at holde en person over denne grænse. 

I Niamey kan de bynære mælkeproducenter få 

500 FCFA (0,76 euro) pr. liter via de 

uofficielle kanaler; men denne mulighed 

bliver kun tilbudt til nogle af dem, der lever i 

nærheden af Niamey, og som kan transportere 

mælken på cykel meget tidligt om morgenen, 

inden mælken vender og bliver dårlig. 

De største hindringer, som de små 

producenter i Niger støder på 

Mælkeproduktionen i Niger er karakteriseret 

ved et svagt udbytte pga. problemer med 

adgang til vand og græsgange, problemer med 

afhentning og forarbejdning af den lokale 

mælk samt fraværet af kvalitetskontrol.  

Dyrevelfærd er også et problem for de lokale 

producenter på trods af diverse kampagner for 

vaccinationer. Endelig klager mange 

producenter også over ikke at modtage støtte 

fra staten. 

Mælkepriserne 

Mejerierne betaler ca. 300 FCFA (0,46 euro) 

pr. liter lokal mælk. Denne pris er stærkt 

påvirket af tilstedeværelsen af importeret 

mælkepulver; men producenterne skal ofte 

betale transportomkostninger og ender ofte 

kun med 200 FCFA (0,3 euro) per liter. 

Dumping af mælk: et stort problem 

I 2011 importerede Niger 11.000 tons 

mælkepulver fra hele verden svarende til en 

værdi på 25 mio. euros (16,5 FCFA), hvoraf 

50 pct. stammer fra EU. 

Politik 

Den nigeriske regering forbereder i øjeblikket 

en ny opdrætsstrategi (2012-2035), som giver 

mulighed for bl.a. at investere mere i 

mælkeproduktionen ved at oprette 500 

landbrug og 50 små mejerier.  

Mange af de små mælkeproducenter frygter, 

at moderniseringsprocessen vil medføre 

endnu mere konkurrence end den, der findes i 

forvejen grundet mælkepulverimporten. 

********** 

Læs også Politikens kronik af 17. juli 2012: 

http://gtu.dk/kronik_af_marianne_haahr.pdf  

http://gtu.dk/kronik_af_marianne_haahr.pdf


 

 

 

 

 

 


