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Plantet trær i Kenya
Tor Arne Rønningen
fra Flisa (nå bosatt i
Skjåk) deltar i et stort
skogplantingsprosjekt
i Kenya.
n KENYA/ÅSNES
JON HOLDEN
red@glomdalen.no

Han har nylig vært på en rundreise i Kenya sammen med en
gruppe fra Norge og Sverige, for å
besøke plantasjene og skoler som
støttes av Better Globe.
Prosjektet omfatter planting av
en sort mahogni trær, (Mukau)
akasie trær og mangotrær. I tillegg til dette støtter Better Globe
etablering av skoler og sørger for
vann til prosjektene og til lokalbefolkningen. Vann er mangelvare i
de tørre områdene. Mange barn
får ikke gå på skole fordi de må gå
opp til én mil om dagen og hente
vann. Dette foregår til fots eller
med sykkel eller esel.
Stor hogst
Better Globe har satt fokuset på
de tørreste og dermed også fattigste områdene i Kenya. Ørkenspredningen er stor; 600 meter
i året. En av årsakene er hugging
av trær til kullbrenning. Trekull
er den viktigste energikilden, noe
som for oss nordboere er et stort
paradoks med vår kunnskap om
solenergi til oppvarming av vann
og produksjon av strøm.
Mukautreet, en stedegen mahognisort, kan avvirkes etter
maksimalt 20 år. Da vil treet nå
en diameter på 45–50 cm og en
høyde på cirka 15 meter. Stammen
er kvistfri opp til seks meter. Dette
blir et førsteklasses råstoff til parkett og finere møbler.
Tapper sevje
Det plantes også Akasie Senegal
som det tappes en sevje fra som

kalles Gum Arabicum. Dette stoffet er svært ettertraktet i næringsmiddelindustrien og i farmasøytisk industri. I tillegg plantes mangotrær som gis til lokalbefolkning
og skoler, disse kan gi avlinger på
over 200 kg per tre per år.
Kapasiteten på nyplanting er
nå oppe i 150.000 trær i året og er
økende. Til nå er det plantet i alt
450.000 trær på fire store områder i Kenya.
Sett i et overordnet miljøperspektiv er treplanting svært viktig.
Som vi vet produserer våre skoger, spesielt regnskogen gjennom
fotosynteseprosessen store mengder oksygen. Skogene binder også
opp enorme mengder med CO2 i
samme prosess.
Globalt sett er det et faktum at
siden 1960 er over halvparten av
jordas tilgjengelige skogarealer
blitt hogget eller brent ned. I Vest
Afrika er over 90 prosent av regnskogen forsvunnet og for hvert tre
som plantes i Afrika i dag hogges
det ned 28. Dette er en utvikling
som treplantingsprogrammet ønsker å stoppe.

Finansiering
Better Globe har også etablert
mikrofinans for både kvinner og
menn. Dette organiseres som er
kooperativ. Det dannes små kredittgrupper der alle er solidariske.
Deltakerne eier selv banken, noe
som hindrer korrupsjon og skaper
optimisme.
Mennene får arbeide med planting, vanning, skogskjøtsel og
vakthold. Dette er med på å øke
levestandarden. I de områdene
hvor Better Globe har etablert
sine plantasjer og skapt arbeidsplasser har kriminaliteten sunket
med cirka 50 prosent. Gjennomsnittlig inntekt ligger på rundt en
dollar dagen.
Treplanting, vannforsyning og utdanning er viktige satsingsområder i Kenya, og prosjektet støttes
helhjertet av myndighetene.

ALLE: Hele gjengen på plantasjen ved Lake Kiambere.

VED INNGANGEN: Treekspert Jan Vandenabele, Tor Arne Rønningen og MD Jan Paul Deprins.

JOBBER: Tor Arne Rønningen planter Mokau.
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n RADIO

n DYR I DRIFT

n VALG 2013

n BILDESTREIF

Skru på radioen din
mellom klokka 14 og
17 for å høre dagens
«Heges holdeplass».

Etterlysning av dyr som er[h
funnet eller forsvunnet 
i glåmdalsregionen
eller Nes.
dyridrift.origo.no

Les våre saker om
stortingsvalget og
prøv valgomaten for
å finne ditt parti.

Send oss ditt bilde
fra hverdagslivet!

FM 100,8 og radiokongsvinger.no

glomdalen.no/valg

MMS: GLLESERBILDE til 2005 (kr 3)
E-post: leserbilde@glomdalen.no

n LESERNES BILDER

Ett av husene på Funnefoss industriarbeidermuseum, Nes samlinger. Foto: Arnstein Fjellvang.

Skigarden falt, nå er den reist igjen, og jeg kan nyte synet på
Stormyra! Foto: Mette Nordahl Pellerud.

Sensommerblomster i stabbursveggen – min mors «stolthet».
Innsender er Bodil Bye, Kirkenær.

Hanna Kaspara er på «tipper»-tur til Havmyrene i hærlig høstvær! Sendt inn av Malin Sjøenden.

Del dine bilder med Glåmdalens lesere:
MMS: glleserbilde til 2005 (3,-)

epost: leserbilde@glomdalen.no

Last opp dine bilder på glomdalen.no/leserbilder

VOKSER: Fem år gamle mokautrær i Kiambere.

