
Plant træer for klimaet, biodiversiteten og som fattigdomsbekæmpelse 

Formålet med at plante træer i skovlandsbrugssystemer er 1) reetablere skov i bufferzoner og korridorer til 

vigtige, beskyttede skovområder 2) skabe klima/biodiversitetstiltag i landsbrugsområder og 3) det er et 

ekstremt væsentligt tiltag til fattigdomsbekæmpelse. 

Skovlandsbrugsmetoden er nem skalerbar baseret på Verdens Skoves mangeårige erfaring. Desuden giver 

metoden ikke rettighedsproblemer i forhold til oprindelige/lokale folk, da jordbesiddere selv er yderst 

motiverede for at udvide deres areal med skovlandbrugssystemer.  

Nedenstående er eksempler på steder hvor Verdens Skove i forvejen arbejder med skovlandbrugssystemer 

med mulighed for at udvide via indsamlede midler. 

Afrika: 

1) Conservation International – projektet i bufferzonen omkring Bale- Mountain National Park i Etiopien.

Vild kaffe i system med lokale træarter med skygge.

2) Kibale-Itwara Elephant Corridor i Uganda. Restaurering af skovdække i en vigtig korridor mellem Kibale

NP i syd og Semliki Wildlife Reserve i nord. Kaffe og Kakao blandet med lokale træarter i

skovlandbrugssystem.

Syd- og Mellemamerika: 

3) Movima folkets territorie i den Bolivianske del af Amazonas. Restaurering af gamle områder med

svedjebrug med Beniano-kakaotræer kombineret med lokale træarter.

4) Chiquitano folkets territorie Monte Verde, Chiquitania, Bolivia. restaurering af gamle svedjemarker med

kaffe, frugt- og nøddetræer i Verdens største tørre tropiske skov, som er ramt hårdt af skovbrandene i år.

5) Pico Bonito Nationalparken. I samarbejde med Sammenslutningen af Lokale Producenter omkring Pico

Bonito parken (ASOPROPIB); Restaurering af svedjebrugområder op til nationalparken med

kakao-skovlandbrugssystemer (i kombination med vanillie og bihold) og lokale træater.

Overordnet om indsatsen 

Formålet er at bidrage til beskyttelsen af skovterritorier/korridorer ved at øge skovdækket med 

hjemmehørende træarter i bufferzoner/korridorer omkring/imellem vigtige beskyttede områder. 

Der bruges klima og biodiversitetsoptimerede modeller for skovlandbrug hvor forskellige lokale træarter 

plantes sammen med kaffe eller kakao for at give skygge og skabe et skovklima, der øger det tilgængelige 
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habitat for flora og fauna, samt mindsker randeffekter på de beskyttede områder herunder illegale 

aktiviteter der truer faunaen og degraderer regnskovene. 

Pris: 50 kr. pr. plantet træ og kaffe/kakao-busk . Dækker indsamling/køb af frø, planteskole, udplantning og 1

opfølgning/pasning i 4 år samt træning i forarbejdning af kaffe/kakao.  

Træplantningen i skovlandbrugssystemer er baseret på klimaoptimerede modeller der både sikrer optimal 

modstandsdygtighed overfor klimaforandringer og maksimering af kulstoflagringen i 

skovlandbrugssystemerne, der på længere sigt vurderes til at nå ca. 30 tons C/ha eller ca. halvdelen af den 

mængde C der er lagret i en dansk produktionsskov . 2

Samtidig vil der være væsentlige gevinster for biodiversitet idet træerne der plantes i 

skovlandbrugssystemerne vil være hjemmehørende og dermed bidrage til at skabe levesteder for 

biodiversiteten. I veludviklede gamle skovlandbrugssystemer kan op til ca. 80% af de naturligt 

forekommende arter, herunder truede arter som sjældne arter som Jaguar, Tapir og Chimpanser, i 

undersøgte organismegrupper overleve (f.eks skovlandbrug med kakao i Costa Rica og gamle skovkaffe 

områder i Nicaragua). 

Samtidig vil produktion og træning i kvalitetsforarbejdning bidrage til den lokale økonomi og bekæmpe 

fattigdom.  

Fordelen ved at fokusere på træplantning i skovlandbrugssystemer er 1) at det er nemt for Verdens Skove 

at udvide eksisterende indsatser i de nævnte områder og dermed undgå afløbsproblemer og 2) 

velfungerende skovlandbrugssystemer repræsenterer en ret stor investering for de enkelte farmere og 

dermed vil indsatsen have en langsigtet effekt. 

1 Prisen skal undersøges mere, da Verdens Skove ikke pt. har den nødvendige adgang til data, så den er sat højt. For 
kaffe er den nok noget lavere og antallet af træer pr. ha højere - dvs. højere kulstoflagring på sigt. 
2 Årsagen til at det svarer til halvdelen af kulstoflagringen sammenlignet med dansk produktionsskov er at skoven med 
kaffe/kakao skal være lys nok til at producere kaffe og kakao - ellers er det jo skovplantning og ikke skovlandbrug. Man 
kan sige at det på den måde kan lykkes at bidrage væsentligt til at lagre kulstof på arealer der ellers ville bruges til 
landbrug - halvdelen af en produktionsskov som sekundært produkt i et landbrugssystem - det er ikke så ringe endda! 
Men det er jo sekundært til produktionen af kakao/kaffe. 


