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Toralf Rugland har vært direktør hjemmefra i to år på gården som 
ligger 12.000 kilometer unna.

Fjernstyrer  
hveteproduksjon  

i Tanzania  
fra Vigrestad

T
oralf Rugland har siden 2006 
vært svært engasjert i gårds-
driften i Tanzania. Har selv 
bakgrunn som bonde Vigre-
stad, og har i en årrekke vært 
driftsansvarlig for storgår-

den som tilhører Åna fengsel på Nærbø.
Ruglands engasjement og interesse for 

Tanzania går helt tilbake til 1991 da han 
besøkte søsteren og svogeren som da var 
misjonærer i Tanzania. Da han så grupper 
av menn som bare satt under store trær, 
ble et instinkt i han vekket. 

– Jeg tenkte umiddelbart at her må vi få 
noe til å gro. De fleste dyrket ikke mer enn 
det de selv trengte for å overleve, og po-
tensialet var så mye mer enn det, sier Rug-
land.

Fikk god kontakt
På de mange besøkene i Tanzania var 

han også innom Haydom Lutheran Hos-
pital og møtte på den norske legen og 
daværende bestyrer Ole Halgrim Evjen 
Olsen. 

– Vi fikk god kontakt, og en dag besøk-
te han meg på jobben i Åna fengsel. Han 
spurte om jeg var interessert i å hjelpe til 
på gården som var knyttet til sykehuset i 
Tanzania perioder, og siden da har bal-
len bare rullet videre. 

Gården er på hele 57.000 dekar, noe 
som tilsvarer halve arealet til Klepp 
kommune. Arealet som det produseres 
på i år tilsvarer arealet av Rennesøy. 
Med andre ord er gården langt fra noe 
småbruk og selvbergingsproduksjon.

Viktig aktør i lokalsamfunnet
Tanzania er et av Afrikas fattigste land, 
og 25 prosent av befolkningen er under-
ernærte og lever i ekstrem fattigdom. 

Totalt produseres det cirka 100 000 
tonn hvete i landet. 

Landet produserer selv bare cirka sju 
prosent av hveten som forbrukes, og det 
er med andre ord et stort potensial for å 
øke produksjonen nasjonalt og begren-
se import. 5000 tonn av hveten produ-
seres på Mulbadaw farm, altså hele fem 
prosent av totalproduksjonen i landet. 

Cirka 20 prosent av befolkningen i 
området hvor gården ligger, har lønnet 
arbeid å gå til. Gården er derfor en svært 
viktig arbeidsplass i lokalsamfunnet, og 
har mellom 130 og 150 årsverk med lo-
kalt ansatte. 55 personer er fast ansatt, i 
tillegg til en rekke sesongarbeidere. Al-
phonce E. Munyaw har jobbet på gården 
i 15 år og er nå gårdsbestyrer og styrer 
gårdsdriften med sikker hånd. 

– I tillegg til at gården er en svært vik-
tig arbeidsplass i lokalsamfunnet, er den 

en viktig støttefunksjon som hele lokal-
samfunnet drar nytte av, sier Munyaw. 

Støttegruppe i Norge
I Tanzania er det enormt store mulighe-
ter knyttet til økt produktivitet i land-
bruket. I tillegg til de lokalt ansatte i 
Tanzania, er det opprettet en egen farm-
gruppe med frivillige i Norge som jobber 
med finansiering, kommunikasjonsar-
beid, veiledning og faglig oppfølging 
innenfor produksjon og gårdsdrift. Egil 
Velde er leder av farmgruppen i Norge 
og får motivasjon for sitt frivillige enga-
sjement når han ser de positive ringvirk-
ningene av gården.

– Prosjektet er konkret og betyr 
enormt mye for mange mennesker. 

bla om
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ved stuebordet: Toralf Rugland har nesten daglig kontakt med gårdsbestyrer Alphonce E. Munyaw. Her er han i dialog med Munyaw på Teams. Foto: Privat

gårdsbestyrer: Alphonce E. Munyaw har jobbet på gården i 15 
år og styrer den daglige driften på gården.  Foto: Privat

avling: Solsikkefrø pakkes og lastes på bilene manuelt og 
sysselsetter mange lokale arbeidstakere.  Foto: Privat
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kJent logo: Hovedproduksjonen på gården er hvete. Lastebilen kjøpte Mulbadaw fram til en god pris fra TS Maskin for flere år tilbake.  Foto: Privat

SySSelSetting: Lasting er manuelt arbeid.  Foto: Privat UtFordringer: Flommen i 2020 gjorde store skader både avlingene og markene.  Foto: Privat
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Farmgruppen er sammensatt av perso-
ner med ulik kompetanse som til 
sammen skal kunne gi god støtte til 
gårdsdriften innen ulike områder. Dette 
er meningsfylt og spennende å være med 
på, sier Velde. 

Flere av de frivillige i farmgruppen til-
bringer i en normalsituasjon uten koro-
na, både uker og måneder på gården for å 
dele sin kunnskap og erfaring med lokale 
medarbeidere. 

– Gårdsdriften gir mange positive ring-
virkninger i lokalsamfunnet Vi støtter 
skoler, barnehager og kirkesamfunn. I til-
legg ser at vi gårdsdriften skaper noe økt 
sysselsetting utenfor selve gården. Vi ser 
absolutt verdien av at samfunnet rundt 
gården er godt organisert, sier Rugland. 

reiser årlig
Tre til fire ganger i året, med opphold 
over flere uker, har Rugland reist til Tan-
zania for å følge opp gårdsdriften. Han ti-
tuleres som direktør og legger ned svært 
mange arbeidstimer ukentlig. 

– Vi bistår med planlegging, gjennom-
føring, økonomioppfølging, forhandling 
av priser ved kjøp og salg, i tillegg til an-
nen landbruksfaglig oppfølging, forklarer 
han.

Flere ganger i uken, oftest daglig, har 
direktør Rugland og gårdsbestyrer Muny-
aw dialog enten på telefon eller på e-post. 

– Vi har et svært godt samarbeid. Målet 
vårt er at gårdsdriften er skal være helt lo-
kalt forankret, men vi ser på det som helt 
essensielt at vi i fasen vi er i nå, har tett 
dialog mellom ressurspersoner i Norge og 
lokalt ansatte for å oppnå best resultater.

drømmen om modellfarm
Drømmen er at Mulbadaw Farm skal bli 
en såkalt «modellfarm» innen bærekraf-
tig storskala matproduksjon i Øst-Afri-
ka. Hårete mål vil kanskje noen si, men 
ikke urealistisk. 

– I tillegg ønsker vi at den skal være et 
ressurssenter når det kommer til kom-
petanse innen gjødsling, dyrkingsmeto-
der og at gården skal brukes i undervis-
ning, forskning og demonstrasjoner. 
Her kan vekster, sorter, gjødsling og 
maskiner testes ut under helt reelle og 
realistiske forhold, og det kan gjennom-
føres økonomiske vurderinger basert på 
virkeligheten, slår Rugland fast. 

Gården skal drives på solid faglig 
kunnskap om naturforvaltning, moder-
ne jordbruk og økonomiske realiteter. I 
dette arbeidet ønsker gården å samar-
beide med fagmiljøer innen forskning 
og utdanning, og med bedrifter som vil 
støtte og utvikle et storskala og moder-

ne jordbruk i Tanzania og ellers i Afrika. 
– Vi har et etablert samarbeid med So-

koine University of Agriculture i Tanza-
nia og Norges miljø- og biovitenskapeli-
ge universitet på Ås i Norge, og er i dia-
log med flere strategisk viktige aktører i 
bransjen om mulig samarbeid, sier Rug-
land. 

– Det er gode muligheter for at gården 
kan være et ressurssenter for Øst-Afrika, 
men først trenger vi en del utbedringer 
knyttet til både områdene som skal dyr-
kes, teknologi og maskinpark, supplerer 
Munyaw. 

Utfordrende
I 2019 stekte solen mye mer enn normalt, 
og med tørke hele vekstsesongen, ble av-
lingene på gården svidd og vokste lite. 

I 2020 bøttet regnet ned og avlingene 
ble ødelagt av styrtregn og flom. Kontras-
tene var store, og det samme ble konse-
kvensene økonomisk. Økonomien til 
gården ble snudd på hodet grunnet bety-
delige inntektstap to år på råd, og det var 
vanskelig å se hvordan gårdsdriften kun-
ne fortsette med store underskudd. 

I 2021 er utsiktene bedre og årets avling 
og produksjon ser foreløpig brukbar ut. 
Uwezekano er det swahilske ordet for 
muligheter. Gode fremtidsutsikter, inno-
vative fremtidsplaner og strategiske 
samarbeidspartnere i Norge og Tanzania 
gjør at gården nå går spennende år i 
møte.

Millionstøtte kickstarter næ-
ringslivssamarbeid
Faglige samarbeidspartnere og økono-
miske støttespillere er nå høyest oppe på 
gårdens ønskeliste. Nå inviterer gården 
til et vinn-vinn-prosjekt etter solid start-
hjelp fra Velde Industri/Holdning og Fel-
leskjøpet Rogaland Agder. 

Mulbadaw farm har i mange år hatt en 
bærekraftig økonomi og har hatt mulig-
het til å gjøre større investeringer i utstyr 
og maskiner som har vist seg å være 
svært strategiske investeringer. 

Når uårene kom i 2019 og 2020, gikk 
gården med millionunderskudd og frem-
tiden ble usikker da gården ikke hadde 
hatt anledning til å bygge seg opp en øko-
nomisk buffer som dekket så store tapte 
inntekter. Nå håper gården at lokale kref-
ter i Norge vil være med på å oppfylle 
drømmen som også er direkte knyttet 
opp mot FNs bærekraftsmål. Går det som 
de håper, vil gården være et utstillings-
vindu for hele Afrika når det kommer til 
moderne storskala matproduksjon. 

Oppnåelse bærekraftsmålene innen 
2030 er en global dugnad som krever lo-

kal handlekraft. Målene sier at vi eksem-
pelvis skal utrydde all ekstrem fattigdom 
og sult innen 2030. Andre mål omhand-
ler store globale utfordringer som ar-
beidsløshet og behovet for jobbskaping. 
Ansvarlighet har blitt et konkurransefor-
trinn og stadig flere bedrifter innlemmer 
målene i sin forretningsstrategi. 

Støtter for å redde liv
Farmen har nylig mottatt til sammen to 
millioner kroner fra Velde Industri og Vel-
de Holding AS.

– Familiene bak Velde selskapene øn-
sket å bidra med støtte til dette prosjektet 
fordi vi ser at gården i dag bidrar med livs-
viktig matproduksjon for svært mange. I 
tillegg ser vi at det er potensial for å utvi-
kle gårdsdriften videre med kunnskap 
som også kan gi positive ringvirkninger 
for andre deler av Afrika også, sier kon-
sernleder i Velde Industri, Egil Velde som 
også er leder av farmgruppen i Norge. 

I tillegg fikk gården i vinter 250.000 
kroner fra Felleskjøpet Rogaland Agder. 
Bonde til bonde, er det lett å kjenne på 
fellesskap og usikkerhet når avlingene 
svikter grunnet forhold man ikke kan rå 
over. 

– Vi valgte dette prosjektet fordi vi så 
det store engasjement over tid og alt det 
gode arbeidet som er lagt ned. Vi ønsket å 
hjelpe gården i en krevende situasjon et-
ter dårlige avlinger i to år, sier Sveinung 
Svebestad, styreleder i Felleskjøpet Roga-
land Agder. 

Disse livreddende bidragene gikk til å 
dekke tapte inntekter og sikre normal 
drift. Den økonomiske støtten reddet går-
den, bokstavelig talt. 

– Det er helt ubeskrivelig. Vi er evig 
takknemlige. Jeg skal innrømme at jeg 
var ganske nervøs for fremtiden etter to 
år med dårlige avlinger, innrømmer di-
rektør Rugland. Målet er at gården skal fi-
nansiere seg selv, men per nå er vi avhen-
gig av ekstern støtte i en periode for at vi 
skal klare å komme oss på beina igjen og 
for å klare gjøre investeringene som 
trengs for at vi skal kunne bli en modell-
farm i Øst-Afrika.

Ved å være en støttespiller til farmen er 
samarbeidspartnere med på å sikre nasjo-
nal matvareproduksjon med utgangs-
punkt FNs bærekraftsmål om å utrydde 
sult og fattigdom, sikre god helse og livs-
kvalitet, samt sikre anstendig arbeid og 
økonomisk vekst i et av Afrikas mest fat-
tige land. 

Berit Hårr ØsterHus  

Utfordringer: Flommen i 2020 gjorde store skader både avlingene og markene.  foto: Privat


