GROW-FOR-IT besigtigelse af træplantning i Uganda fra 2. til 14. maj 2019.
Besøg hos kongerigets minister for blandt andet træplantning
Allerede dagen efter ankomsten til Kampala, Ugandas hovedstad, skulle vi mødes med kongedømmets
minister for Land, Agriculture, Cooperatives, Trade, Community Development and Environment, Ms.
Mariam Oweek, for at drøfte den fremtidige plantningsaftale mellem kongedømmet Buganda og
CIDI/TROFACO om træplantning indenfor kongedømmets areal.
Kongedømmet Buganda har en 800-årig historie. Kongen, ’kabakaen’, eller måske snarere
kongeinstitutionen er meget højt respekteret af de 17 % af Ugandas befolkning, som hører under Buganda.
Befolkningen er opdelt i en række klaner, der alle refererer til Kabakaen. Buganda er for stærk en
organisation til, at centralregeringen i Uganda tør gå imod kongerigets jordinteresser.
Dette forhold gør, at GROW-FOR-IT-plantningerne er under beskyttelse af kabakaen, og man fælder ikke
kongens træer – med mindre det sker ifølge forvaltningsplanen for skoven. De lokale har lov til at dyrke
jorden mellem træerne, og får også fordel af de træer, der udtyndes efter forstmæssig praksis.

Ministeren gav et godt indtryk, og ønsket om at få de oprindelige træarter tilbage var oprigtig.
Der er plantet rigtigt mange australske eukalyptus og mange fyrretræer. Ingen af dem er hjemmehørende i
Uganda, men de er modstandsdygtige overfor termitter, så de lokale bruger disse til spærkonstruktioner og
til de lerklinede huse.
Kongedømmet ønsker de lokale arter genplantet, så i aftalerne mellem kongedømmet og CIDI/TROFACO
står der udtrykkeligt: ”no eucalyptus nor pine trees”.

Træplantning ved skole

Rigtig mange skoler ønsker træer for at kunne give skygge og frugt som madtilskud.

Stiklinger til skoleplantning.

Besigtigelse af plantninger i Rakai fra 2017
Turen gik til den sydøstlige del af kongedømmet i området Rakai, hvor der i 2017 blev plantet 650 træer på
Kabaale Makondo Primary School.
Kvalitetstesten gik ud på at forsøge at finde så mange mangotræer som muligt af de 50, der blev plantet. Vi
fandt 42 ud af 50 mangotræer men kunne se, at der var blevet efterplantet jack fruit, så resultatet var
tilfredsstillende.

Kvalitetskontrollen handlede blandt andet om at finde de 50 mangotræer, der var plantet tidligere.

Skribenten ved 2 år gammelt træ. Bemærk, at hegnspælen bagved også har slået rod og har fået blade.
Minzirro Hills ved grænsen mellem Uganda og Tanzania.

Minzirro Hills
Herefter besøgte vi Minzirro Hills, hvor GROW-FOR-IT skal plante store mængder træer på en lang skrænt
tæt på grænsen til Tanzania.

Træstiklinger klar til udplantning på Minzirro Hills.

Billede af skrænten med nationalparken i lavlandet og Tanzania i baggrunden.

Spiselig jack fruit, som også bliver en del af plantningerne.

120 år gamle træer på grænsen til Tanzania.

Steffen fra TROFACO viser billeder fra Botanisk Have til to de lokale skovfolk – ’tøjbarktræ’ i baggrunden.
Tøjbarktræer kan give træfibre, som uden videre kan anvendes til tøjproduktion.

Folkekirkens Nødhjælp har tidligere hjulpet med at etablere brøndsystemer. Det fungerer stadig 100 %
perfekt og drives som et landsbykooperativ, hvor man betaler en smule for at hente vand, så der er penge til
vedligehold. - Godt eksempel på u-landshjælp, der fungerer.

Plantninger på fladeareal

Plantning i rækker, hvor der dyrkes afgrøder imellem træerne: jordnødder, kassava og lignende.

Træer i rækker med jordnødder som afgrøde mellem træerne. To af CIDI´s ”Power Girls”.

Botanisk Have i Entebbe
På den nationale fridag tog vi en tur i Botanisk Have i Entebbe for at se på træer. Det var imponerende at se
træer med en kronediameter på 30 meter! Det er heldigvis muligt at samle frø fra de gamle træer (175 år)
og få genetableret nogle af de oprindelige arter.

Træer fra den botaniske have.

Churchill skulle efter sigende have deltaget i etablering af trappen i ’urskovsdelen’.

