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Sammanfattning
Träd har alltid använts inom jordbruket och de senaste åren har de spelat en viktig roll i miljö- 

och klimatforskningen. Att integrera träd i jordbruket kan ha en mängd fördelar, såsom 

förbättrad jordstruktur och ökad avkastning. Östafrika är en av regionerna där man använder 

och forskar inom agroforestry. Delar av regionen har problem med svår torka, varför 

vattentillgången är en begränsande faktor inom jordbruket. Risken finns att trädens 

konkurrens med grödorna inte väger upp de fördelar som ett agroforestrysystem kan medföra. 

Vattnet avges ur systemet genom transpiration, evaporation, dräneringsvatten och ytavrinning. 

Detta arbete försöker klargöra med vilka medel man kan öka den vattenhållande förmågan 

och minimera konkurrenssen vid vissa agroforestrysystem i Östafrika. Konturplanteringar och 

spridda träd i odlingen kan ge de önskade fördelarna utan för stor konkurrens. 

Rotationssystem och system där träden inte är en del av odlingen ger ingen konkurrens alls 

och lämpar sig bra i dessa områden, förutsatt att det finns mark att tillgå då detta kräver mer 

utrymme. 

Täckodling samt minimerad jordbearbetning är effektiva metoder för att öka 

vatteneffektiviteten, då det organiska materialet på jordytan förbättrar vattnets infiltration. 

Beskärning av krona och rot kan också vara effektivt att ta till då det minskar trädets 

transpiration. Att ha träd i odlingen kan minska evapotranspirationen genom skuggning och 

lövfällande arter passar bäst vid dessa förhållanden, då de konsumerar mindre vatten än 

städsegröna träd. Några träd som kan vara lämpade för denna regions arida och semi-arida 

områden är Acacia sp., Paulownina fortunei och Faidherbia albida. Förutsättningarna 

varierar från plats till plats och det finns ingen enkel lösning på denna fråga. Generellt måste 

fler resurser än bara träd tillföras till odlingen för att agroforestry ska vara hållbart i dessa 

områden. 
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Inledning 
Agroforestry och jordbruk

Träd har använts inom jordbruket lika länge som människan har odlat. Traditionellt har träd 

haft ett flertal användningsområden, t ex vid träda och för att ge skugga. Olika former av 

svedjebruk (slash and burn-, shifting cultivation) är de äldsta formerna av agroforestry med 

rötter långt tillbaka i tiden. Det finns olika sätt att utöva det på, men generellt innebär det att 

marken får ligga i träda samtidigt som träd tillåts växa där. Metoden används än i dag i många 

länder men anses inte hållbar ur miljösynpunkt [1]. Agroforestry är alltså en gammal 

företeelse, även om den är relativt ny som vetenskap. Sedan slutet av 1970-talet har modern 

agroforestry förts fram och studerats, främst av International Centre for Research in 

Agroforestry, nu World Agroforestry Centre, (ICRAF), med huvudsäte i Nairobi, Kenya. De 

började sin forskning om trädens roll vid motverkandet av jorderosion och minskad 

markbördighet. Forskningen gjordes i både tropiska och tempererade områden, men med 

tyngdpunkten i de tropiska, där problemen var som störst. Agroforestry har introducerats som 

en av lösningarna på miljö- och klimatproblemen samt som ett sätt att minska fattigdomen 

bland bönder, genom stabila skördar och multifunktionella träd [2]. 

Young [2] framhåller att träden i ett agroforestrysystem behöver egenskaper som gynnar en 

hållbar utveckling, t ex motverkande av jorderosion. Men de behöver också kunna erbjuda 

möjligheter för bönderna att höja sin levnadsstandard. För att växterna i en odling ska kunna 

producera biomassa är de beroende av vatten, näring och ljus. En konkurrens om dessa 

faktorer uppstår både mellan och inom arter. I ett odlingssystem där konkurrensen är stor, kan 

resultatet bli lägre avkastning och färre miljömässiga vinster samt ökad sårbarhet. Träd har 

fördelar i denna konkurrens då de har större biomassa och därför kan tillgodogöra sig mer. 

Valet av träd är därför avgörande för ett hållbart agroforestrysystem. 

Vattenförhållanden i Östafrika

Sötvatten är redan en bristvara i världen och problemen väntas öka i och med 

klimatförändringarna, som bland annat ger en minskning av mängden nederbörd, menar 

Rockström et al. [3]. De områden som är mest drabbade av torka och vattenbrist är också de 
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områden med högst population, vilket gör problemen ännu mer akuta. Till Östafrika räknas i 

det här arbetet Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi och Somalia, med fokus på arida 

och semi-arida delar [4]. Regionen har ett varierat klimat med både tropiskt regnskogsklimat, 

tropiskt savannklimat och bergsklimat. Tropiskt regnskogsklimat kännetecknas av hög 

temperatur och god nederbörd, tropiskt savannklimat har hög temperatur och mindre 

nederbörd och bergsklimatet har lägre temperatur [5]. I de arida och semi-arida delarna, som 

kan räknas in i det tropiska savannklimatet, är årsnederbörden ungefär 300-800 mm [6]. 

Enligt Rockström et al. arbetar mer än två tredjedelar av befolkningen med jordbruk, dit också 

den största delen vatten går [3]. Enligt FAO-Unesco är odlingssäsongen i Östafrikas arida och 

semi-arida områden mellan 75 och 179 dagar per år. Dominerande jordmåner, enligt FAO-

Unesco, är lixisoler, vertisoler och ferralsoler som alla karakteriseras av bland annat låg 

närings- och vattenhållande förmåga [7].  Majs (Zea mays) och hirs (Panicum miliaceum) är två 

av de dominerande jordbruksgrödorna i regionen [8].  

Regnen är ofta kraftiga men stora delar av året kommer mycket lite eller inget regn. Därför 

tvingas man att på bästa sätt tillvarata det vatten som kommer. Det finns mekaniska metoder 

som ökar vatteneffektiviteten, och i dessa områden kan det vara nödvändigt med sådana 

metoder för en god avkastning menar Rockström et al. [3]. Detta förutsätter dock att det finns 

en vattenreserv att ta av och arbetskraft till detta. Vidare beskrivs olika typer av vattenlagring 

(water harvesting), som innebär att man samlar in regnvatten för användning då det inte är 

regnsäsong. Återigen krävs vissa resurser för detta. Vid användningen av sådana metoder kan 

bevattningen även begränsas på olika sätt, t ex genom att vattna i fåror. 

Många odlingar konstbevattnas, t ex genom att man tar vatten från ett vattendrag. Det är en 

icke hållbar metod och heller inte genomförbar för de flesta bönder. Både Ong et al. [9] och 

Qadir et al. [10]. framhåller att terrassering, diken och dammar, som hittills varit de mest 

använda metoderna för att samla vatten, är ofördelaktiga ur såväl ekonomisk, ekologisk och 

arbetssynpunkt. För de flesta småskaliga bönder står regnen för bevattningen. Skörden blir 

därför helt beroende av vädret och klimatet [3]. 

Tidigare forskning

Med syfte att studera vatteneffektivitet och liknande processer har det forskats mycket inom 

området och en hel del platsbundna studier är utförda. Av samma syfte är många studier 

utförda avseende konkurrensen träd och gröda emellan. Eftersom fältet är relativt nytt för 
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forskning finns fortfarande en hel del luckor att fylla i och det finns få utförda långtidsstudier. 

Nu handlar mycket av forskningen om just vattenfrågan, då den är högst aktuell i många delar 

av världen. Olika arters lämplighet har studerats men fortfarande saknas helt tillfredställande 

resultat. 

ICRAFs hemsida har tillhandahållit vissa publikationer och information om vikten av att välja 

rätt träd. Youngs ”Agroforestry for soil management” (1997) har utförligt beskrivit de flesta 

processer och system och har konkreta exempel på fallstudier som behandlar 

vatteneffektiviteten. Den har fungerat lite som ett uppslagsverk till detta arbete, även om allt 

inte är helt aktuellt. 

Flera studier är utförda på plats i den aktuella regionen. Ong et al. (2000), Ong et al. (2002), 

Muthuri et al. (2005), Rockström et al. (2009) har alla studerat specifika arters och metoders 

påverkan på agroforestrysystem i Östafrika. För att få ökad förståelse för hållbart jordbruk 

och agroforestry som metod, och för olika agroforestrysystem har publikationerna av 

Torquebiau (2000), Nair (2011), Rao et al. (1998), och Giller et al. (2009) varit till stor hjälp. 

Rockström et al. (2010), Qadir et al. (2003), Ong et al. (2006), Ong et al. (2003), och Ali och 

Talukder (2008) har alla studerat hur vatteneffektiviteten kan ökas inom jordbruket och i 

agroforestrysystem.  

2. Syfte 
Detta arbete syftar till att redogöra för med vilka medel man vid användandet av agroforestry i 

arida och semi-arida delar av Östafrika kan minska vattenkonsumtionen. 

3. Frågeställning
Vilka komponenter påverkar främst vattenbalansen i ett agroforestrysystem? Vilka arter och 

metoder kan påverka vatteneffektiviteten? 

3. Metod 

På fulltextdatabasen Science Direct har sökningar gjorts, med sökord som agroforestry, 

agriculture, conservation farming, water management, tree-crop interaction, crop water 

productivity, water use, water productivity, water management, East Africa, semi-arid Africa, 

i olika kombinationer. 
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På grund av tidsbrist har metoden varit att föredra framför t ex fältstudier. De olika resultaten 

har jämförts med varandra vilket har gett en övergripande bild. Om en fältstudie i stället legat 

till grund för arbetet hade resultatet kunnat bli mer ensidigt, men också mer djupgående och 

visa på praktisk tillämpning.  

4. Avgränsningar
Arbetet kommer inte att behandla agroforestry i storskalig odling, ej heller dess betydelse på 

socioekonomiska plan. Mekaniska metoder kommer inte att behandlas. Sekundära 

komponenters påverkan på vatteneffektiviteten tas inte upp. Fysiologiska processer kommer 

inte att förklaras ingående. Olika näringsämnens eller jordtypers betydelse för den 

vattenhållande förmågan kommer inte att tas upp. 

Arbetets ambition är inte att beskriva alla agroforestrysystem, utan bara de som har relevans 

för vatteneffektivitetens påverkan. Ambitionen sträcker sig inte heller till att behandla alla 

lämpliga arter, utan endast ett fåtal.  Arbetet begränsar sig till att i första hand behandla 

småskaliga agroforestrysystem i Östafrika, under arida och semi-arida förhållanden.

5. Definitioner
 I de fall där det varit möjligt att göra korrekta översättningar har detta gjorts, men i fall då det 

saknas ett svenskt ord med samma innebörd har det engelska uttrycket använts. Träden skrivs 

med latinskt namn medan övriga grödor skrivs med svenskt eller engelskt namn. För 

enkelhets skull används ibland ordet träd men kan då även inbegripa buskar och andra 

vedartade perenner. Vattenbalansen åsyftar det vatten som finns i odlingssystemet. Med 

vatteneffektivitet menas i detta arbete det vatten som tas upp och används, på ett effektivt sätt, 

av systemet. Vattenkonsumtion berör det vatten som går in i systemet. Med arida och semi-

arida områden menas att det är områden som är torra och har låg årsnederbörd. Evaporation är 

det samma som avdunstning. 

6. Resultat
Agroforestry – definition av begreppet och dess funktioner

Young [2] beskriver agroforestry som en markanvändningsmetod, användbar vid såväl små-

som storskaligt jordbruk. Metoden ger fördelar på både klimat- och miljömässiga- samt 

7



socioekonomiska plan och till skillnad från den konventionella odlingens monokulturer blir 

här en artrikedom som på många plan gynnar både människa och miljö, menar Nair [11]. Ofta 

används flera system samtidigt och odlaren kan då dra nytta av flera olika systemtjänster. I 

Östafrika är det vanligt att småbrukande bönder också har någon slags djurhållning, ofta kor, 

höns eller getter, vilken då blir en del i systemet t ex genom att träden tillhandahåller foder till 

djuren [2]. En ofta använd definition på begreppet är denna;  

Agroforestry är det samlade namnet på markanvändningssystem, där vedartade perenner (t ex 

träd och buskar) odlas tillsammans med örtartade växter (grödor, betesmark) eller boskap, i ett 

rumsligt arrangemang, en rotation, eller båda; vanligtvis förekommer både ekologiska och 

ekonomiska interaktioner mellan träden och systemets andra komponenter. (Översatt av 

författaren frånYoung, 1997) 

Figur 1. Illustrationen visar vad träd kan bidra med till en odling. (Illustration av författaren efter 

förlaga från Vi-skogens material.)

Genom att integrera träd i odlingen blir jorden mer porös och genomsläpplig [12]. De 

örtartade växterna har ett ytligt rotsystem och använder det ytliga vattnet. De är mer utsatta 

för torka eftersom vattnet i jordens ytliga skikt försvinner först. Träden däremot, kan med sina 
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stora och mer djupgående rotsystem ta upp vatten från djupare jordskikt. Trädens rötter tar 

upp vatten och näring, samtidigt som de stabiliserar trädet och jorden de växer i. När rötterna 

dör och faller av så bidrar de med näring på samma sätt som fallförna och de har ofta högre 

näringsinnehåll än denna. Med fallförna menas organiskt material som faller från trädet, 

exempelvis löv och kvistar.  [2].

Enligt Ong et al. [9] förbrukar ett agroforestrysystem mer vatten än ett system med bara 

grödor. Agroforestry fungerar därför sämre i områden som har svår torka, där konkurrensen 

blir för stor, vilket kan ge minskad skörd. Däremot gör systemen vissa tjänster tillgängliga 

som på många håll kan väga upp den eventuella minskningen i skörd. T ex kan det vara 

acceptabelt med en minskad skörd om träden kan ge tillräckligt med foder eller ved. Ong et 

al. [13] menar att i en odling med bara grödor går det regn som faller utanför odlingsperioden 

om intet, men med träd i odlingen används även det regn som faller utanför perioden. Under 

de perioder som är för torra för att odla, finns träden där och utnyttjar det vatten som kommer, 

vilket kan leda till ökad vatteneffektivitet om systemet är välfungerande. 

Komponenter och processer som påverkar vattenbalansen

Förenklat kan man säga att med vatteneffektivitet åsyftas det vatten som fångas upp och 

används av växterna i en odling. Agroforestrysystemet bidrar till att vattnet kan användas mer 

effektivt, genom förbättrad infiltration och minskad evaporation från markytan. Men systemet 

medför också en större biomassa vilket ger ökad transpiration, så den centrala frågan är 

huruvida transpirationen är större eller mindre än vatteneffektivitetens förbättrande 

komponenter [14]. 

 En stor del av vattnet avges genom evaporation från jordytan. Denna påverkas av flera 

faktorer, som t ex luftfuktighet, temperatur och vindavdrift. En öppen jordyta med hårt 

toppskikt avger mest vatten [14]. Young [2] beskriver sambandet mellan jorderosion och 

jordens vattenhållande förmåga och hur erosionen påverkas av hur väl man sköter odlingen. 

Vid erosion blir det svårare för vattnet att infiltrera jorden. I stället rinner en stor del av 

vattnet av och tar då också med sig ytskiktet av organiskt material och näringsämnen. 

Avrinningen leder i sin tur till att jorden eroderar ännu mer och blir än fattigare på näring. På 

detta vis blir jorden mindre fertil och i slutändan leder det till minskad skörd. 
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Figur 2. En illustration över hur vattnet avges från ett agroforestrysystem. (Modifierad från Young. A 1997, 

s.11). 

Hur väl jorden infiltreras av regn beror bl. a på regnets mängd och intensitet samt jordens 

struktur [15]. Att  jorden infiltreras väl av regnvattnet är bra eftersom vattnet då rinner igenom 

lagom fort, men en del av vattnet görs otillgängligt för grödorna genom denna infiltration. 

Vattnet transporteras således till jordskikt som är utanför grödornas upptagsområde [2]. 

Det förekommer också fysikaliska processer som påverkar vattenförhållandena. Ong et al. 

[13] beskriver en process som kallas hydraulisk lyft, där vatten kan omfördelas från djupare 

skikt via växternas rotbiomassa till ytligare och torrare markskikt. På så vis kan även grödorna 

få tillgång till vattnet under torrare perioder. Men, här beskrivs också hur motsatsen kan ske 

varpå konkurrensen då ökar kraftigt.

Odlingstekninker och skötselmetoder för minskad vattenåtgång

I Östafrikas arida och semi-arida områden är jordarna ofta näringsfattiga och på grund av de 

kraftiga regnen blir jorden kompakt och får skorpbildning på ytan [15]. Detta gör det svårt för 

vattnet att infiltrera jorden. Vid bearbetning förbättras jordens struktur och den blir mer 

genomsläpplig för vatten [2]. Jordens vattenhållande förmåga påverkas av dess halt och 

sammansättning av organiskt material och näringsinnehåll, samt dess mekaniska 

sammansättning och kornstorleksfördelning. En jord fattig på näring tar mindre effektivt hand 

om vattnet än en jord som är rik på näring. I arida och semi-arida områden med näringsfattiga 

jordar är tillförsel av näring därför extra viktigt. Denna kan komma från t ex gödsel eller 

växtavfall [14]. 
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Qadir et al. [10] belyser vikten av att, om möjligt, välja tidpunkt för sådd och skörd. 

Exempelvis genom att så då det väntas regn. Eftersom grödorna behöver mest vatten i början 

av växtcykeln är detta en bra metod för att effektivt tillvarata det regnvatten som kommer. 

Vikten av noggrannhet vid sådd betonas även av Ali och Talukder [14]. De påpekar att sådjup 

och kvalitet på frön kan spela en avgörande roll för hur odlingen sedan tar sig ut, vilket har sin 

påverkan på vatteneffektiviteten. Är odlingen jämn med ett tätt bladverk minskar 

evaporationen, medan det i en misskött odling kan bli en ökning av densamma. Young [2] 

påtalar att det vid trädplantering är viktigt att lämna en jordspegel runt plantan. Om gräs och 

annan vegetation tillåts växa där blir konkurrensen för svår för det unga trädet. 

Sam- och täckodling, där jorden täcks av växtavfall eller av gröngödslingsväxter, är effektiva 

metoder mot jorderosion och avrinning, enligt Young [2]. Samodling är den metod som går ut 

på att man odlar två eller flera växter ihop. Ofta är det gröngödslingsväxter som tillför näring 

samtidigt som erosion motverkas, vilket ökar vatteninfiltrationen. Vid täckodling täcks jorden 

mellan plantorna av växtmaterial som kan bestå bl a. av levande växter, växtklipp, fallförna 

och kompost. Jordstrukturen förbättras och näringsinnehållet ökar, förutsatt att 

täckodlingsväxterna är kvävebindande. Ogräsförekomsten minskar, och därmed en till 

konkurrent om vattnet. Täckodling har också visat sig öka den vattenhållande förmågan och 

ge ökad infiltration genom att vattnet långsammare infiltrerar jorden och det organiska 

täckmaterialet minskar också evaporationen från markytan. Rockström et al. [15] påpekar 

dock att sam- och täckodling kanske inte är möjligt att utföra i arida och semi-arida områden. 

Vid samodling kan konkurrensen då bli allt för stor. 

I flera fall har en metod som går ut på att man bearbetar jorden så lite som möjligt (no tillage, 

minimum tillage) visat sig ge ökad infiltration, genom att man inte alls stör jorden och det 

översta lagren organiskt material, menar Rockström et al. [15]. Detta förbättrar jordens 

struktur och gör den mer genomsläpplig. Giller et al. [16] beskriver hur minskad bearbetning, 

tillsammans med tillförsel av näring, har gett ökad avkastning. Samtidigt anser Rockström et 

al. [15] att det på jordar i de torraste områdena behövs jordbearbetning för att den ska bli 

möjlig för vattnet att infiltrera, men det kan också vara svårare att bearbeta jorden, pga. 

skorpbildning. 

I vissa fall har vatteneffektiviteten kunnat påverkas av vilken gröda man valt. Det finns grödor 

som har höga krav på vatten, och de med mindre krav. I Asien har man i vissa odlingar haft 
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möjlighet att byta gröda till en mindre krävande, och på så vis ökat vatteneffektiviteten [17]. 

Men detta är tydligt platsbundet och det saknas belägg för att man i Östafrika ska kunna göra 

något liknande, då val av gröda styrs av efterfrågan och odlingsmöjligheter, med mera. 

Flera studier har utförts för att studera effekterna av kron- och rotbeskärning hos träd i 

agroforestrysystem. Genom att ta bort en stor del av kronan minskar trädets vattenbehov, 

menar Ong et. al [9]. På ett par månader kan då grödorna utveckla mer konkurrenskraftiga 

rötter innan trädet vuxit till sig igen. Young [2] beskriver hur en tät lövkrona minskar regnets 

intensitet och på så vis ökar infiltrationen. Detta talar direkt emot kronbeskärning, som då 

skulle minska trädets möjlighet till att öka infiltrationen.  

Om trädet inte ger frukt förordas kronbeskärning, som t ex av Grevillea robusta som 

vanligtvis används till ved. Beskärning minskar transpirationen, eftersom biomassan minskar, 

och klippet kan tillföras till jorden. Ger trädet frukt är rotbeskärning att föredra. Ett flertal 

studier, bl. a i Kenya och Uganda, visar att beskärning av laterala rötter minskar konkurrensen 

och ger ökad skörd [13]. Ong et al. [17] menar att rotbeskärning är mycket effektivt, om än 

mer komplicerat att utföra. Beskärningen bör påbörjas på unga träd och det minskar 

konkurrenskraften avsevärt. Det finns också risker med beskärning, då det kan leda till att 

trädet utvecklar fler ytliga rötter, vilket naturligtvis leder till konkurrens om det ytliga vattnet 

[18].

Agroforestrysystem för ökad vatteneffektivitet

I Östafrikas arida och semi-arida områden är konkurrensen stor gällande vattnet. Därför finns 

det ett antal agroforerstrysystem som direkt kan räknas bort vid dessa förhållanden. Så kallad 

häckodling (hedgerow intercropping, alley cropping) som innebär att rader av träd planteras i 

odlingen, har varit en mycket framgångsrik metod på sina håll, men vid arida och semi-arida 

förhållanden blir konkurrensen alltför stor [17]. Likaså flerskiktssystem (multistorey tree 

gardens) där fokus ligger på de olika skikten och höjderna. Genom att det i odlingen finns 

olika skikt skapas flera mikroklimat vilket medför många fördelar.  Men för just 

vatteneffektiviteten kan det vara negativt, bland annat för att de många skikten minskar 

mängden regn som kan infiltrera jorden [2]. 

System med flera arter (multistrata systems) är också en vanlig metod som fungerar bättre i 

mer humida förhållanden. Här odlas flera olika arter, både ört- och vedartade, för att på så vis 
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dra nytta av de olika tjänster som tillhandahålls. T ex odlas grödor tillsammans med fruktträd 

och träd som ger ved och foder, ofta också med någon form av djurhållning. Hemträdgården 

är en mindre variant av densamma [2]. 

Här nedan beskrivs några system som visat sig ha positiv inverkan på vatteneffektiviteten i 

arida och semi-arida områden:  

• Konturplantering: (contour-hedgerows); Young [2] beskriver systemet med en häck 

som kant, vilken gör så att vattnet stannar kvar och som därmed ökar infiltrationen. 

Det fungerar särskilt bra på sluttande mark och planteringen kan bestå av t ex gräs. 

Vidare motverkas jorderosion, som har direkta kopplingar till avrinning. En 

häckplantering tar också relativt liten plats från odlingen, vilket är en klar fördel för 

småbrukande bönder. Vid studier i Machakos, Kenya, har detta system inte bara visat 

sina fördelar. Avrinningen blev betydligt mindre men transpirationen ökade så pass att 

systemet tappade sin effektivitet. Det är också av stor vikt att man ersätter de träd som 

är skadade eller döda. I realiteten händer inte alltid detta med följd att systemet kan 

tappa mycket av sin verkan. Häckarna bör beskäras och klippet kan användas som 

mulch. Om så görs kan också fördelarna från täckodling räknas in. I verkligheten 

används dock det mesta växtavfallet som djurfoder.

 
Bild 1. Veteodling med konturplantering i Uganda. Hämtad från http://genomics.nottingham.ac.uk/
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• Vindskydd (windbreaks); Genom att plantera träd eller buskar som vindskydd 

minskar vindhastigheten. Det påverkar odlingens mikroklimat och evaporationen 

minskar. Genom minskad vindhastighet minskar också eventuella skador på grödorna, 

orsakade av sand och blåst. Det översta förnalagret stannar kvar och jorden behåller 

sin näring. Vindskydden ger också skugga, vilket även det minskar evaporationen [2]. 

Eftersom de ofta står en bit bort från odlingen blir det ingen konkurrens med 

grödorna. Vindskydden kan vara så enkla som bara en rad av träd [1].  

• Spridda träd i odlingen (scattered trees on crops); Denna metod är utrymmeseffektiv 

och träden kan planteras strategiskt så att de skuggar grödorna. Med få träd blir 

konkurrensen liten jämfört med system där man använder många träd [2].

 
Bild 2.  Hirsodling med spridda Acacia. Hämtad från http://genomics.nottingham.ac.uk/

• Träd för motverkande av jorderosion (trees on erosion control structures); En metod 

där träd planteras för att förhindra jorderosion och öka den vattenhållande förmågan. 

Detta sker ofta på sluttande land där man gjort terrasseringar [2]. 

Ett system kan utgöras av en rotation där träd planteras efter en odlingsperiod när marken 

ligger i träda, enligt Young [2]. Träden kan bistå med t ex frukt och foder samt förbättra 

markens struktur och näringsinnehåll under några år tills grödorna åter sätts in. Träden kan 

också planteras samtidigt som grödorna och tillför på så vis näringen direkt. En rotation av 

växterna förbättrar även det jordens struktur, dess näringsinnehåll och ger naturlig 

bekämpning av ogräs och skadedjur. Det kan ha en god inverkan på vatteneffektiviteten. 
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Rotationssystem innebär att träd och grödor inte planteras samtidigt utan kommer i en följd. 

På så vis blir det ingen konkurrens alls om vattnet.

Artval för minskad konkurrens och för minskad vattenförlust

Ärtväxter har den egenskapen att de genom kvävebindande bakterier kan fixera kväve ur 

atmosfären och göra det tillgängligt för andra växter. Träd ur detta släkte är därför utmärkta 

agroforestryträd.  Acacia sp., Leucaena sp., Sesbania sp. och Calliandra sp. är sådana träd 

och de är vanligt förekommande inom agroforestry. Sesbania sp. och Calliandra sp. är båda 

snabbväxande och förbättrar jordens struktur och näringsinnehåll. Detta påverkar direkt så att 

vattnet kan infiltreras bättre [2]. Snabbväxande träd är bra i många agroforestrysystem, 

särskilt som de ska användas till ved och foder. Men då de konsumerar mycket vatten är de 

inte lämpliga vid torra förhållanden. Konkurrensen blir då allt för stor, och särskilt i början av 

växtcykeln, då grödorna är som känsligast. Lövfällande arter är att föredra, då det går åt 

mycket mindre vatten under de perioder som träden inte producerar löv [19]. Transpirationen 

minskar och därmed också konkurrensen [18].

 Enligt studier beskrivna av Young [2] är Senna spectabilis, Leucaena collinsii och Melia  

volkensii några av de arter som visats konkurrera minst om vattnet. Dessa fäller alla sina löv 

under den värsta torkan. Både M. volkensii och S. spectabilis är snabbväxande och har flera 

användningsområden, t ex bränsle och mulch [20]. Paulownia fortuneii är också lövfällande 

och fungerar relativt bra i arida och semi-arida områden, menar Ong et al. [18]. Leucaena sp. 

är effektiv vid motverkande av jorderosion och kan användas som gröngödsling, samtidigt 

som den klarar torka mycket bra [19]. Senna spectabilis är snabbväxande men har enligt en 

studie beskriven av Young [2] visat sig konkurrera mindre om vattnet än den mer 

långsamväxande S. siamea.  Cassia siamea har också nämnts som ett effektivt träd att ta till 

vid jorderosion [21]. 
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Bild 3. Plantering med Senna spectabilis. Hämtad från http://  www.totallandcare.org  /   (Internet)          
                      

Ett träd som både ger näring och fäller sina löv är Faidherbia albida, som också är vanligt 

förekommande inom jordbruket. Den fäller sina löv lagom till odlingssäsongen och lövar igen 

under torkan, vilket minskar konkurrensen avsevärt [22].  

Bild 4. Majsodling och Faidherbia albida i Tanzania. Hämtad från http://  www.worldagroforestry.org  /   (Internet)

Genom att använda ett träd med djupgående rotsystem blir konkurrensen om det ytliga vattnet 

mindre. Senna siamea är med sitt djupgående rotsystem bra på att ta upp vatten från lägre 

jordskikt och konkurrerar därför mindre om det ytliga vattnet [2]. Konkurrensen kan vara så 

gott som obefintlig när träden är unga, men ökar avsevärt allteftersom trädet växer. Ong et. al 

[17] framhåller Grevillea robusta som ett väldigt populärt agroforestryträd, med 

användningsområden som vindskydd och ved. Trädet är städsegrönt och därför mer 

vattenkrävande. G. robusta fungerar mycket bra i de fuktigare områdena men har visat sig 

vara för konkurrenskraftigt i de torra delarna. Det har väldigt många laterala rötter med 

resultat att det konkurrerar vid både regn och torka. 
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Många gräsarter har visat sig vara effektivt mot erosion och avrinning, men gräs konkurrerar 

ofta kraftigt om vattnet. Ett gräs som konkurrerar relativt lite är Vetiveria zizanioides [2]. Det 

lämpar sig väl för konturplanteringar bl. a för att det kräver så lite utrymme och är mycket 

torktåligt [21]. 

Lehmann et al. [23] har vid studier på Acacia sp. som planterats ihop med Sorghum visat att 

trädens rötter expanderar på djupet, medan rötterna hos Sorghum expanderar mer ytligt. 

Eftersom mycket av det ytliga vattnet förblir oanvänt gör samodling med t ex Sorghum att 

vattnet används mer effektivt. Sorghum är vanligt förekommande inom agroforestry men kan 

konkurrera för mycket i arida och semi- arida områden. 

 Casuarina equisetifolia och C. glauca är bra på sandiga jordar och så är fallet ofta i dessa 

områden. De är bra på att binda jorden och är relativt tåliga för torka [2]. Baobab och Acacia 

tortilis har goda egenskaper för att förbättra grödornas mikroklimat medelst skuggning. Vid 

försök har de med flera grader sänkt temperaturen för grödorna som är planterade under sig 

[23]. P. Fortunei och Acacia acuminata fungerar även de bra i torra områden och de kan 

också minska evapotranspirationen genom att skugga grödorna. Även här betonas vikten av 

en noggrann skötsel, missköts trädet kan det bli stressat och därigenom öka sin transpiration 

[24]. 

Samodling med gröngödslingsväxten duvärt (Cajanus cajan) har varit framgångsrik t ex ihop 

med majs, enligt studier från Tanzania. Det tillför näring till jorden både genom sina 

kvävebindande egenskaper under jord och genom organiskt material ovan jord. Den 

konkurrerar också lite i växtcykelns början då den är långsamväxande [18]. Duvärt klarar 

även långa perioder av torka [22]. Ärtväxter som jordnöt (Arachis hypogaea) och ögonböna 

(Vigna unguiculata) är också bra vid samodling av samma anledningar, och de är populära 

eftersom de bidrar med produkter som kan säljas [18].

Diskussion
Agroforestry har under senare tid lyfts fram i miljösammanhang som en hållbar 

jordbruksmetod. Bidraget till mångfald inom jordbruket är viktigt men med knappa resurser 

kan träden utgöra alltför stora konkurrenter, och om odlaren måste välja går då grödorna först. 

I vissa fall kan den ökade konkurrensen vägas upp av de andra fördelar träden för med sig. 
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Konkurrensen blir större om man tillför träd till odlingen och i flera fall har agroforestry visat 

sig vara ofördelaktigt. Särskilt i de arida och semi-arida områden där också konventionellt 

odlande medför problem på grund av vattenbristen. Det är inte enkelt att finna lösningar på 

detta komplexa problem, frågan är om det överhuvudtaget är möjligt. En del resultat är 

motsägelsefulla, vilket tyder på att utfallen är tydligt platsbundna. Tydligt är också att det är 

flera element som medverkar till ett framgångsrikt system. 

En luftig jord, rik på organiskt material är det ideala vad gäller att upprätthålla gynnsam 

vatteninfiltration. Jordbearbetning kan vara svårt på grund av skorpbildning och jorden kan bli 

hård igen direkt efter bearbetning, vilket då gör bearbetningen till en tidskrävande och kanske 

också meningslös syssla.  Att störa jorden så lite som möjligt (no-till) har påvisats vara bra för 

vattnets infiltration och jordens struktur samt näringsinnehåll [15]. Att låta det organiska 

materialet på jordytan ligga gör att jorden blir mer genomsläpplig. Uppenbarligen är det i 

vissa fall bra att bearbeta jorden, medan det i vissa fall inte är det. 

I system där man använder rotation konkurrerar inte träden med grödorna om vattnet. Heller 

inte i system där träden är utanför odlingen, vid häckplanteringar eller vindskydd, Men dessa 

system förutsätter att bonden har relativt gott om mark. Så är oftast inte fallet för de flesta 

småbrukande bönder i regionen. Det är också oklart om alla dessa system fungerar i arida och 

semi-arida områden. 

 

Flera studier [2, 7] påpekar vikten av att ha en välskött odling och framförallt välskötta träd. 

Produktiviteten och effektiviteten är beroende av hur väl man tar hand om jorden och 

växterna. För många bönder kan detta säkert vara begränsande faktorer, på grund av tidsbrist 

och begränsade ekonomiska tillgångar. Kanske beror det också på bristande kunskap. 

Beskärning har visat sig vara effektivt, men hur blir det med evapotranspirationen om trädets 

krona beskärs? Kronan ger skugga och sänker temperaturen för grödorna, så vad sker om den 

tunnas ur? Det kan sannolikt resultera i att mer vatten avdunstar från jorden och i att växternas 

mikroklimat får höjd temperatur. Grödornas transpiration borde då också öka. Ger trädets 

transpiration en större vattenförlust än grödornas transpiration och jordens evaporation 

tillsammans? Kan trädets minskade transpiration väga upp temperaturhöjningen och den 

ökade evapotranspirationen? Kanske är detta beroende av val av träd och gröda samt platsens 

förutsättningar? Så att det i vissa fall kan vara fördelaktigt med kronbeskärning om kronan är 
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stor och transpirationen likaså, men att det i vissa fall kan vara mer fördelaktigt att skugga 

grödorna och minska evapotranspirationen och alltså avstå kronbeskärning. 

Beskärning av rötter har i vissa fall minskat konkurrensen, men detta åtagande är både 

omständigt och tidskrävande. Dessutom kan det bli komplikationer om trädet reagerar med att 

utveckla fler ytliga rötter, som Ong et al. beskrivit [18]. Frågan är då om man kan veta detta i 

förtid, dvs. om man kan veta att trädet har anlag för att utveckla laterala rötter vid beskärning. 

Om det är svårt att förutse trädets reaktion på beskärningen kanske det är klokast att avstå. 

Dessutom stabiliserar rötterna jorden och skapar struktur, kan detta påverkas av beskärning, 

eller är de laterala rötterna inte lika viktiga för trädet? Kanhända är det i första hand de på 

djupet växande rötterna som mest bidrar till stabilitet och struktur, och i så fall förloras inte 

detta av beskärningen. Hur beskärningen utförs och om särskild skicklighet behövs är andra 

frågor. Kanske måste man beskära med speciella verktyg och på särskilda ställen för att inte 

skada trädet. I så fall begränsas bondens möjlighet till att utföra rotbeskärning och andra 

metoder bör beaktas. Om trädet binder kväve, minskas då den förmågan om rötterna beskärs? 

Rimligtvis skärs också viktiga delar för den kvävebindande funktionen av och trädets 

näringsgivande förmåga minskas. 

Artvalet är av största vikt då träden måste öka vatteneffektiviteten och samtidigt tillhandahålla 

andra tjänster. För bonden är avkastningen det viktiga och en förlust i skörd kan inte uppvägas 

av minskad jorderosion, om inte denna ytterligare påverkar odlingen positivt. Det måste vara 

träd som har fler fördelar än så och direkt kan ge t ex foder eller ved.  Kvävebindande träd har 

bra egenskaper genom att de ökar jordens näringsinnehåll. Acacia är ett utmärkt exempel som 

förutom att binda kväve också skuggar odlingen. För att trädet effektivt ska skugga grödorna 

krävs ett relativt stort träd med tät krona. Det är nödvändigt att träden är torktåliga, som t ex 

Paulownia fortuneii. Lövfällande träd  som Faidherbia albida, vilket fäller sina löv då 

grödorna behöver mest vatten, kan också lämpa sig bra till odlingar i dessa områden.  Flera av 

de andra träden som tagits upp fäller också sina löv, men under torkan då det i alla fall inte 

går att odla. 

Det finns svårigheter med att diskutera vattenfrågan utan att komma in på socioekonomiska 

frågor, då det är tydligt att allt hänger ihop. Det är också svårt att diskutera vatteneffektivitet 

utan att samtidigt nämna de resurser som är nödvändiga för att denna ska uppnås. T ex så är 

det kanske inte möjligt eller realistiskt att tro att bönder i dessa områden ska kunna få god 
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avkastning stora delar av året med bara befintligt regnvatten. Mer realistiskt är att fler resurser 

måste in för att vattentillgången ska öka i dessa områden. Det är viktigt att poängtera att 

agroforestry inte är någon universallösning på miljöproblemen, då så mycket måste vägas in 

för att systemet ska fungera. Än en gång återkommer frågan om huruvida systemets 

transpiration kan uppvägas av de positiva effekter det medför. Med rätt förutsättningar kan ett 

agroforestrysystem ge stora vinster på flera plan, men utmaningen ligger i att finna lösningar 

till de områden där förutsättningarna inte är de bästa. 
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