Dyrkning af jatropha blandt
småbønder i Mozambique
- En strategi til reduceret CO2-udledning og lokal udvikling?
Af Laura Vang Rasmussen

Billede 2. Høstmoden jatropha-frugt.

Billede 1. Jatropha-træer med en alder på 6 måneder

I Cabo Delgado-regionen i det nordlige Mozambique er småbønder inden for de sidste
tre år begyndt at dyrke biobrændselsafgrøden jatropha. Bønderne har plantet jatrophatræer som hække langs de eksisterende majsmarker. Da dyrkningen af jatropha anses
for en strategi til at skabe lokal udvikling i området, ønsker bønderne imidlertid at
ekspandere deres areal med jatropha. Ekspansionen af jatropha-arealet vil med al sandsynlighed ske ved, at bønderne omlægger eksisterende skovarealer til jatropha. Dette
kan dog have omfattende negative konsekvenser for miljøet, idet en skovrydning vil
medføre øget CO2-udledning til atmosfæren.
Introduktion
Anvendelsen af biobrændsler
frem for fossile energikilder bliver ofte nævnt som en måde til at
reducere CO2-udledningen til atmosfæren. Dette skyldes, at biobrændselsafgrøder siges at være

CO2-neutrale, idet afgrøderne
absorberer den samme mængde
CO2 gennem væksten, som frigives når afgrøderne afbrændes.
Udover denne formodede positive virkning på miljøet, anses
nogle biobrændselsafgrøder også

420 GEOGRAFISK ORIENTERING 2010 NR. 1

for en strategi til at skabe lokal
udvikling. Denne artikel sætter fokus på dyrkningen af biobrændselsafgrøden Jatropha curcas (purgernød) i Cabo Delgadoregionen i det nordlige Mozambique. Artiklen vil således dels

Billede 3. Høstede jatropha-frø
omhandle jatrophas potentiale
som strategi til at reducere CO2udledningen til atmosfæren og
dels jatrophas potentiale som
strategi til at skabe lokal udvikling. Der er udført feltarbejdet i
Cabo Delgado-regionen i januar
og februar 2009 som en del af et
speciale på Institut for Geografi

og Geologi, Københavns Universitet.
Biobrændselsafgrøden jatropha
Jatropha er et busklignende træ
(billede 1). Træet stammer fra
Sydamerika, men dyrkes i dag i
både Centralamerika, Asien og
Afrika. Jatropha er hurtigt vok-

sende og kan blive op til ca. 5 meter. Den maksimale træalder er
ca. 20-30 år. Jatropha-træet kan
ikke anvendes som fødevare, da
både bladene og frugterne indeholder toksiske stoffer. Jatrophafrugterne kan høstes 3-4 gange
om året (billede 2). Frugterne
består af frø (billede 3, 4), som
indeholder 37% olie (Francis et
al., 2005). Jatrophas potentiale
for olieproduktion er derfor stort
sammenlignet med andre olieafgrøder som fx sesam, sojabønner
og raps. Olien udvindes ved, at
frøene knuses ved brug af enten en håndpresse eller en diesel-presser. En diesel-presser kan
presse ca. 7 gange så mange kilo
frø pr. time som en håndpresse,
men den er både dyr og vanskelig at anskaffe. Den udvundne
jatropha-olie er en grønlig olie,
hvor biodiesel-udbyttet er over
99%. Udover anvendelsen som
biodiesel kan jatropha-olien også
benyttes til sæbeproduktion.
Da jatropha har et begrænset
næringsstofbehov, hævdes det,
at jatropha kan gro på udpinte
jorder, som ikke er anvendelige
til fødevareproduktion. Plantning af jatropha kan enten ske
i form af en hel mark kun bestående af jatropha-træer eller som
hække rundt om de eksisterende
marker med fødevareafgrøder.
Plantes jatropha som hække
rundt om eksempelvis en majsmark, vil jatropha-hækkene som
følge af de toksiske egenskaber
beskytte den pågældende majsmark mod dyr. Dette anses for
en vigtig egenskab ved jatropha,
idet en hel høst kan ødelægges,
når eksempelvis elefanter og aber
hærger en mark.
På globalt plan udgjorde jatropha-arealer i 2008 under 1
mio. ha, hvoraf 85% var i Asien,
13% i Afrika og 2% i Latinamerika (Fischer et al., 2009). Til sammenligning bemærkes det, at arealet med biobrændselsafgrøden
oliepalmer er over 14 mio. ha på
globalt plan. Da jatropha ofte refereres ofte som en ‘wonder crop’
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derfor yderst afhængige af deres
majsmark for at kunne dække
husholdningens fødevarebehov.
Mht. omlægning af brak- og
skovarealer til jatropha, ønsker
57% af bønderne at inddrage
eksisterende brakarealer til jatropha-produktion, mens 77%
vil benytte skovarealer. Nogle
bønder ønsker således at ekspandere jatropha-produktionen til
både brak- og skovarealer. Grunden til at skovarealet foretrækkes,
forklarer bønderne ved, at jorden er mere næringsrig i skoven,
og de tror derfor, at jatropha vil
give et større udbytte på disse
arealer sammenlignet med brakarealerne.

pga. det høje potentiale for olieproduktion og det formodentlig
begrænsede næringsstofbehov,
kan det undre at jatropha-arealet
på globalt plan ikke er større.
Landbrug i Cabo Delgado
regionen
I Cabo Delgado-regionen ligger
de 5 distrikter Macomia, Meluco,
Quissanga, Ancuabe og Metuge
med et samlet areal på 17.600
km2 og en total befolkning på
316.000. De 5 distrikter er inkluderet i Quirimbas National Park,
og befolkningstætheden er 18/
km2, hvilket er overraskende højt
for en nationalpark set i betragtning af, at befolkningstætheden
for Mozambique er 25/km2. Den
årlige nedbørsmængde er ca. 850
mm. Nedbøren falder fra december til april, hvilket harmonerer
med vækstsæsonen. Området er
præget af flyttemarksbrug, hvor
de enkelte marker dyrkes i 4-5
år for herefter at ligge brak i 4-5
år. Hovedafgrøden er majs, og
der anvendes hverken kunstgødning eller pesticider. Den typiske markstørrelse er ca. 1 ha, og
al jordbearbejdning foregår ved
hjælp af hakke eller gravestokke.
Landbrugssystemet kan karakteriseres som et subsistenssystem,
hvor afgrøderne primært dyrkes
for at dække husholdningens fødevarebehov.
Organisationen
FACT-Foundation [1]har i 2007 igangsat
plantningen af jatropha i de
nævnte 5 distrikter i Cabo Delgado-regionen. FACT-Foundations
primære formål med jatrophadyrkningen er at skabe lokal udvikling i området. Plantningen af
jatropha foregår gennem 36 klubber for småbønder fordelt over de
5 distrikter. Hver klub består af ca.
50 småbønder. I klubben vælges
en præsident, en vicepræsident
samt en sekretær. Disse valgte
medlemmer er ansvarlige for at
videreføre den viden og træning,
som de får gennem FACT-Foundation til samtlige småbønder i
klubben. FACT-Foundation leve-

Billede 5. Jatropha-planter klar til plantning

Billede 4. Bonde med sine høstede jatropha-frø
rer jatropha-planter som såmateriale til bønderne (billede 5),
og endvidere opkøber de høstudbyttet.
I de 5 distrikter dyrkes jatropha som hække rundt om de eksisterende majsmarker (billede 6).
Der er pt. 1 diesel-presser, som er
placeret i Quissanga distriktet.
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Ændringer i arealanvendelsen ved dyrkning af
jatropha
Plantingen af jatropha-hække
i de 5 distrikter foregår ved, at
bønderne rydder et ca. 1 meter
bredt bælte med majs langs marken og planter jatropha-planter
med ca. 20 cm’s afstand. Da bønderne generelt er begejstrede for
plantningen af jatropha, ønsker
de imidlertid at dyrke mere ja-

Billede 6. Jatropha plantet som hæk rundt om en majsmark
tropha. Hvis jatropha-arealet
skal øges, har bønderne 3 muligheder:
1. At omlægge hele deres majsmark til jatropha
2. At omlægge eksisterende brakarealer til jatropha-produktion
3. At omlægge eksisterende skovarealer til jatropha-produktion

Da landbrugssystemet i området som tidligere nævnt kan
karakteriseres som et subsistenssystem, hvor det primære formål
er at dække husholdningens fødevarebehov, vil ingen bønder
imidlertid omlægge hele deres
majsmark til jatropha. Det skyldes primært, at majsudbytterne
er lave i området. Når der i forvejen ikke er en overskudsproduktion af fødevarer, er bønderne

Jatropha som strategi til at
reducere CO2 -udledningen
til atmosfæren?
Hvis skov eller brakarealer omlægges til jatropha, vil det medføre ændringer i den mængde
kulstof, som er lagret i økosystemet. Dette skyldes, at der i
et givent økosystem foregår en
konstant udveksling af kulstof
mellem jord, vegetation og atmosfære. Der lagres således kulstof
i såkaldte kulstofpuljer, hvor de
vigtigste er den overjordiske og
underjordiske biomasse samt jorden. Forskellige økosystemer har
et forskelligt lagringspotentiale i
disse kulstofpuljer, hvilket er en
konsekvens af eksempelvis størrelsesvariationer i biomassen, - et
træ vil alt andet lige kunne lagre
mere kulstof end en majsplante,
da træer har en større biomasse.
Når der sker en arealanvendelsesændring, kan ændringerne
i kulstofpuljerne måles. Hvis en
summering af disse ændringer giver et negativ resultat, taler man
om, at arealanvendelsesændringen forårsager netto-emissioner
af CO2. Størrelsen af disse nettoemissioner kaldes for ‘carbongælden’. Giver arealanvendelsesændringen derimod et positiv
resultat, er det ensbetydende
med, at der kan lagres mere kulstof i det ”nye” økosystem sam-
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menlignet med det erstattede
økosystem. Størrelsen af denne
ekstra kulstoflagring kaldes for
‘carbon-gevinsten’.
Når biobrændsler hævdes at
være CO2-neutrale, tages der
ikke højde for, hvilke afgrøder
biobrændselsafgrøden erstatter,
og hvorvidt dette resulterer i en
‘carbon-gæld’ eller en ‘carbon-gevinst’. Der kan argumenteres for,
at dette er en væsentlig mangel,
da arealanvendelsesændringer
kan medføre betydelige ændringer i økosystemets kulstofpuljer.
Dyrkningen af biobrændselsafgrøder vil såedes reelt kun være
en miljømæssig forsvarlig strategi
til at reducere CO2-udledningen
til atmosfæren, hvis arealanvendelsesændringen medfører en
‘carbon-gevinst’.
Biomasse-opmålinger og jordprøver fra caseområdet viser, at
en arealanvendelsesændring fra
majs til jatropha giver en ‘carbongevinst’ på 18 tons kulstof pr. ha
opgjort 30 år efter arealanvendelsesændringen. Omlægger bønderne derimod skov til jatropha,
vil det resultere i en ‘carbongæld’ på 229 tons kulstof pr. ha
opgjort 30 år efter omlægningen.
Grunden til at ‘carbon-gælden’
og ‘carbon-gevinsten’ opgøres
30 år efter selve omlægningen
af henholdsvis majs og skov til
jatropha er, at jordens indhold
af kulstof vil reduceres løbende
indtil ca. 80 år efter omlægningen. Først herefter vil kulstofniveauet stabiliseres. Opgøres
‘carbon-gælden’ eksempelvis 50
eller 80 år efter omlægningen vil
den således være større end hvis
den opgøres 30 år efter omlægningen. Da jatropha-træer har en
maksimal levealder på ca. 30 år,
er det dog mest meningsfyldt at
anvende en tidsramme på 30 år.
Den estimerede ‘carbon-gæld’
kan tilbagebetales ved, at diesel
i eksempelvis motorer erstattes
med den producerede jatrophaolie. Hvis skov omlægges til jatropha i de 5 distrikter i Cabo Delgado-regionen, vil diesel skulle

erstattes med jatropha-olie i 718
år, før ‘carbon-gælden’ er tilbagebetalt. Denne lange tilbagebetalingsperiode er en konsekvens af,
at skoven kan karakteriseres som
tæt skov, og jatropha-udbytterne
er lave i regionen. Dyrkningen
af jatropha på tidligere skovarealer, kan således ikke anses for
en hensigtsmæssig strategi til at
reducere CO2-udledningen til atmosfæren.
Jatropha som strategi til
lokal udvikling?
Når en ny afgrøde introduceres
i en given landsby eller region,
kan der være forskel på hvilke
husholdninger, som har mulighed for at påbegynde dyrkningen af den nye afgrøde. Hvis
der eksempelvis er økonomiske
omkostninger forbundet med at
påbegynde dyrkningen, eller afgrøden kræver et højt input af
arbejdskraft, kan det resultere i,
at nogle husholdninger ikke har
mulighed for at dyrke den pågældende afgrøde.
I caseområdet leverer FACTFoundation jatropha-planter som
såmateriale til bønderne, og da
der ikke anvendes kunstgødning
eller pestcider til produktionen,
har bønderne ikke økonomiske
udgifter forbundet med at påbegynde jatropha-dyrkningen.
Bønderne er desuden organiseret i de tidligere nævnte klubber,
som deler viden og redskaber,
hvormed adgangen til disse faktorer ligeledes ikke kan betragtes
som begrænsninger. Hovedparten af bønderne angiver, at deres
tidsforbrug på jatropha-dyrkningen er mindre sammenlignet
med majs, hvilket indikerer, at
jatropha ikke forudsætter et stort
arbejdsinput. Den tilgængelige
mængde arbejdskraft kan dog
udgøre en begrænsende faktor
for små husholdninger, hvis husholdningen i forvejen ikke har
nok arbejdskraft til de nødvendige arbejdsopgaver i forbindelse
med majsdyrkningen.
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Generelt må det således siges,
at så længe FACT-Foundation
leverer såmateriale mm., er jatropha-dyrkning ikke kun forbeholdt velstående bønder med
adgang til redskaber og rigelig
arbejdskraft. Fattige bønder kan
lige såvel påbegynde dyrkningen
af jatropha.
Selvom caseområdets bønder
har forholdsvis lige mulighed
for at påbegynde jatropha-dyrkning, kan der være forskellige
årsager blandt bønderne til, at
de rent faktisk vælger at dyrke
jatropha. Som det ses af figur 1,
dyrker hovedparten af bønderne
jatropha, fordi de ønsker at anvende jatropha-olien som energi
i husholdningen eller til sæbeproduktion. Kun 25% af bønderne angiver, at de dyrker jatropha
med det formål at sælge frøene.
Dette kan umiddelbart undre,
idet bønderne for det første som
tidligere nævnt er garanteret salg
af frøene til FACT-Foundation.
For det andet er den kilopris,
som FACT-Foundation tilbyder
meget attraktiv (5 MZN2 pr. kg jatropha). Den tilbudte pris for 1 kg
jatropha-frø er mere end dobbelt
så høj som prisen på 1 kg majs.
Tages der højde for at en bonde
kan høste knap 700 kg majs pr. ha
på et år og ca. 1800 kg jatropha pr.
ha. pr. år, vil bonden kunne øge
sin indkomst med knap en faktor
6, hvis 1 ha med majs omlægges
til jatropha.
Når bønderne trods disse økonomiske fordele ved at sælge de
høstede jatropha-frø alligevel
angiver, at de dyrker jatropha
for at kunne producere sæbe og
energi til husholdningen, indikerer det, at bønderne ikke ønsker
at opbygge en økonomisk kapital. Bønderne fokuserer i stedet
på at få dækket husholdningens
basale behov, som i denne sammenhæng ikke er relateret til fødevarer, men derimod energi og
sæbe. Jatropha-dyrkningen kan
dermed rent faktisk medføre en
højere grad af subsistensøkonomi i området, idet en egenpro-

ler til jatropha. For det tredje kan
jatropha-dyrkningen bidrage til
en dækning af husholdningens
behov for sæbe og energi.
Sammenfattende må det således
siges, at der en åbenlys konflikt
mellem jatrophas betydelige potentiale som strategi til lokal udvikling og de negative effekter,
som jatropha-dyrkningen vil
have på CO2-udledning til atmosfæren, hvis skovarealer omlægges til jatropha.
Figur 1. Begrundelser for jatropha-dyrkning blandt bønder i Cabo
Delgado-regionen, 2009. Bønderne har haft mulighed for at angive flere
begrundelser.
duktion blandt bønderne af sæbe
og energi vil medføre en tilbagetrækning fra markedet mht.
disse goder. Dette er imidlertid
i modstrid med tesen om, at når
en salgsafgrøde som eksempelvis
jatropha introduceres i et subsistenssystem, vil det medføre en
større markedsintegration.
Det kan imidlertid diskuteres, hvor længe den nuværende
tendens til subsistensøkonomi i
caseområdet vil fortsætte, da det
traditionelle flyttemarkssystem
er under forandring som følge
af jatropha-dyrkningen. Bønderne ønsker jo som nævnt at
ekspandere deres jatropha-areal
til skovarealer. Da der eksisterer
en øvre grænse for, hvor stor en
andel af jatrophaen som kan afsættes i husholdningen i form af
energi og sæbe, må det forventes, at en ekspansion af jatrophadyrkningen vil ske med salg af
jatropha som formål, hvilket ikke
harmonerer med en subsistensøkonomi.
Under alle omstændigheder vil dyrkningen af jatropha
skabe lokal udvikling i regionen,
da både en større markedsintegration og en øget dækning af
husholdningens basale behov vil
være positivt for bønderne.

Konklusion
Dyrkning af biobrændselsafgrøden jatropha betragtes ofte både
som en strategi til at reducere
CO2-udledningen til atmosfæren
og som en strategi til lokal udvikling. Resultater fra 5 distrikter
i Cabo Delgado-regionen viser,
at når bønder planter jatrophahække rundt om deres majsmarker, vil dyrkning af jatropha ikke
bevirke CO2-udledning til atmosfæren. Bønderne ønsker imidlertid at ekspandere jatropha-dyrkningen til skovarealer, hvilket vil
resultere i ‘carbon-gæld’ og dermed en øget CO2-udledning til
atmosfæren. For at tilbagebetale
denne ‘carbon-gæld’, skal diesel
erstattes med den producerede
jatropha-olie i 718 år.
Mht. jatrophas potentiale som
strategi til lokal udvikling, vil
både den nuværende dyrkningspraksis og den sandsynlige fremtidige ekspansion til skovarealer
resultere i lokal udvikling. Dette
skyldes for det første, at bønderne
har lige muligheder for at påbegynde dyrkningen af jatropha,
da organisationen FACT-Foundation leverer de nødvendige inputs, og dyrkningen ikke kræver
et højt arbejdsinput. For det andet, er det økonomisk rentabelt
for bønderne at dyrke jatropha,
idet de vil opnå en økonomisk
gevinst ved at omlægge majsarea-
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