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Indsamling af sheanødder – en overraskende fair produktionsform! 

Da medlemmer af GtU tilbage i starten af 90’erne argumenterede for, at kvindelige samlere af sheanødder i Burkina 

Faso og Mali ikke måtte miste deres eksistensgrundlag, var der i første omgang ikke megen opbakning at hente hos de 

øvrige danske u-landsforeninger. Meget få af dem havde kendskab til sheasmørret og dets betydning for den lokale 

befolkning.  Velorganiserede og velformulerede ivorianske og ghanesiske kakaoplantageejere havde overbevist EU's 

politikere og ngo'er om, at det burde forbydes at blande sheasmør i chokoladen. GtU deltog i den debat, som 

efterhånden fik de fleste danske foreninger og politikere overbevist om, at der måtte tages hensyn til de fattige 

sheanøddesamlere i primært Burkina Faso og Mali. EU vedtog efterfølgende, at de enkelte lande selv må beslutte, om 

de vil tillade, at der blandes op til 5 pct. sheasmør i chokoladen. 

 

 
 

Fra det vestlige Sudan, 1986. (Foto: Tropenmuseum, KIT). 

Den traditionelle og slidsomme bearbejdning af sheanødder og 

udvinding af fedtstoffet (= ”smørret”) har fundet sted i 

århundreder i Afrika syd for Sahara. ”Smørret” anvendes i rigt 

mål i den afrikanske madlavning som olie, men udgør også et 

højt estimeret helseprodukt i lokal hudpleje og traditionel 

medicin. Læs mere på www.karite.dk!  
 

Internationale virksomheder har de seneste årtier i stigende 

grad efterspurgt sheanødderne, som et råstof i levnedsmiddel- 

og helseindustrien. Det har været en stor udfordring for 

industrien at skaffe tilstrækkeligt med råstof. 
 

Afrikanske mellemhandlere har derfor tjent gode penge på at 

organisere indsamling og bearbejdning af sheanødderne, der 

typisk blev udført af fattige, dårligt uddannede kvinder. 

 

Det seneste årti har store internationale koncerner som 

bl.a. AAK, der ifølge eget udsagn er førende inden for 

indkøb af sheanødder i Vestafrika (via Aarhus havn!), 

valgt at handle råvaren direkte hos kvinderne. 
 

Kvinderne organiserer sig egenhændigt i kvinde-

grupper, der inspireret af bl.a. et FN-initiativ modtager 

undervisning i indsamling og forarbejdning af nødderne 

og får stillet en dieseldrevet kværn til rådighed. 
 

I Burkina Faso kan (organiserede) kvinder opnå en 

gennemsnitlig indkomst på 250 kr. om måneden, 

hvilket er mange penge, når de fleste kvinder har under 

100 kr./mdr. til familien (Kvindfos Webmagasin, 2005). 
 

Et næste skridt i retning mod en endnu mere fair 

produktionsform må naturligt være at internationale 

koncerner outsourcer dele af deres forarbejdnings-

virksomhed og udviklingsarbejde til Vest Afrika! 

 
 

Sheanødtræet (Vitellaria paradoxa) er naturligt hjemmehørende i 

Vestafrika og vokser vildt på ekstensivt dyrkede arealer, idet folk 

beskytter træet pga. dets nytteværdi. Sheasmør forekommer kun 

sjældent certificeret, selvom nødderme i realiteten er økologiske.  
Fotos: Creative Commons (CC). 
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