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Abstract 

This paper examines cocoa agroforestry as a sustainable alternative to conventional agricul-

ture and a method to reduce deforestation in the Bolivian Amazon. First, the main causes 

and impacts of deforestation in the Bolivian Amazon are identified through the DPSIR 

framework, concluding that population growth and economic aspirations lead to expansion 

of agriculture at the cost of deforestation. Next, an analysis of the Bolivian lowland socio-

technical landscape and agricultural regime, as defined by Geels, is presented. This analysis 

concludes that both natural and national socio-economic factors structure activities leading 

to deforestation of the Bolivian Amazon, but policy and norms also sustain current agricul-

ture practises. Based on the socio-technical landscape, cocoa agroforestry is presented as an 

alternative practice that could potentially fulfill the needs of farmers in Bolivian lowlands 

without compromising on deforestation. 

To understand the sustainability of cocoa agroforestry in practise, a case study is made based 

on two cases of cocoa agroforestry in Bolivia. The first case is one on the indigenous Movima 

people who are harvesting wild cocoa and are currently in the process of establishing cocoa 

agroforestry systems. This case is based on qualitative interviews with a local project techni-

cian, as well as interviews with employees at the Danish NGO that collaborates with the Mo-

vima people on the project. The second case is on cocoa farmers in the Alto Beni region, who 

represent a much more established agroforestry system. The Alto Beni case analysis is based 

on studies of existing academic literature with similar goals to ours. Although the two cases 

have many differences, there are many similarities in the possibilities and challenges they 

identify. From a sustainability perspective, the two cases show potential as a sustainable al-

ternative to conventional agroforestry. Both cases fulfill a high degree of environmental pro-

tection, social benefits and, in the long term, economic benefits as well. However, a major 

barrier for the system to compete with conventional agroforestry on a large scale is short-

term economic and knowledge support from outside organisations. The paper concludes 

with a discussion of possible solutions to mitigate these challenges, including public subsi-

dies of small-scape agroforestry, stimulation of international demand for cocoa agroforestry 

products, and the possibility for private companies to shorten the distance between producer 

and consumer.  
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Problemfelt 

I dag står vi overfor en global klima- og miljøkrise, der påvirker Jordens økosystemer og livs-

former i en grad, der aldrig tidligere er set i menneskets historie. Mange års afbrænding af 

bl.a. fossile brændstoffer, en stigende verdensbefolkning samt udnyttelse af landarealer er 

blot nogle af årsagerne til den globale opvarmning af planeten og tab af biodiversitet, som vi 

er vidne til i dag. Klimaforandringerne påvirker os særligt gennem ekstreme vejrfænomener 

som orkaner, tørke og oversvømmelser, og biodiversitetskrisen risikerer at få negative konse-

kvenser for de økosystemtjenester, vi mennesker dagligt er afhængige af (National Geogra-

phic, u.d.). 

Særligt har menneskets udnyttelse af landarealet været årsag til den nuværende krise, hvor vi 

gennem århundreder har opdyrket jorden for at kunne dyrke afgrøder til os selv og vores 

husdyr. Her har den konventionelle landbrugsmetode siden 2. verdenskrig været domine-

rende, hvor monokulturel dyrkning af enkelte afgrøder, mekanisering, kunstgødning og brug 

af pesticider, har fordret en intensiv dyrkning af landjorden. Denne dyrkningsform forårsa-

ger et pres på de naturlige systemer og har f.eks. medført en massiv udryddelse af skov på 

verdensplan for at frigøre plads til landbruget (Greenpeace Danmark, 2019).  

På nuværende tidspunkt dækker skovene på Jorden tilsammen ca. 31 % af jordens landover-

flade og eksisterer i større eller mindre grad på alle jordens kontinenter (Withgott & Lapo-

sata, 2015, s. 327). Skovene fungerer desuden som stabilisator for Jordens cirkulation ved at 

agere som kulstoflagre og producenter af ilt gennem fotosyntesen. Samtidig er de grundlag 

for mange af de goder, mennesket er afhængigt af som materialer, mad og medicin. Skovty-

pen regnskov dækker cirka 6 % af jordens overflade og findes i den tropiske klimazone rundt 

om klodens ækvator (National Geographic, u.d.). 

Den største regnskov på jorden er Amazonas, der med sin størrelse på 6.700.00 km2 udgør 

godt og vel halvdelen af Jordens tropiske regnskov. Amazonas huser, som et helt unikt øko-

system, en massiv del af klodens dyre- og planteliv, og er hjemsted for godt 25 % af verdens 

dyreliv og 40.000 forskellige plantearter. Grundet sin størrelse fungerer Amazonas desuden 

som et enormt kulstoflager. Sidst men ikke mindst har 30 mio. mennesker Amazonas som 

hjemsted, hvoraf 2,7 mio. er oprindelige folk fordelt på mange hundrede befolkningsgrupper 

(World Wildlife Fund, WWF, u.d.). Amazonas spiller således en aldeles signifikant rolle for 

både det lokale og globale liv på Jorden.  

I Bolivia er en tredjedel af landets arealer dækket af lavlandsregnskov, hvoraf en del af dette 

område udgør Amazonas. I det bolivianske Amazonas bor der et større antal af det oprinde-

lige folkefærd, der er afhængige af regnskoven som deres livsgrundlag. Derudover er Bolivia 
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blandt de mest artsrige lande i verden med hjemsted for en stor andel af dyre- og plantearter, 

der kun lever i Bolivia. Dog har der de sidste mange år foregået en massiv skovrydning i Boli-

via bl.a. på grund af illegal tømmerhugst, råstofudvinding og skovrydning for udvidelse af 

landbrugsarealer eller kvægdrift (Verdens Skove, u.d.b). Det gennemsnitlige areal af skov i 

Bolivia, der ryddes, har varieret fra år til år, men den siges at have været på 150.000 ha om 

året i 1990’erne, til det i dag er mere end fordoblet, hvor der i 2016 blev ryddet det højeste 

niveau af skov i Bolivias historie med mere end 417.000 ha om året (SDSN Bolivia, 2019). På 

verdensplan bliver der ryddet et regnskovsareal svarende til arealet af en fodboldbane hvert 

tredje sekund (Verdens Skove, u.d.c).  

Det er derfor afgørende, at vi i disse år undersøger dels, hvordan forskellige aktører som 

bønder, virksomheder og stater bruger og udnytter Amazonas, samt hvem der har hvilke ret-

tigheder til brug af skoven. Derudover er det væsentligt at overveje, hvordan det er muligt at 

få gavn af skovens ressourcer på en bæredygtig måde f.eks. gennem alternative erhverv, der 

ikke udpiner Amazonas som økosystem (Verdens Skove, u.d.b).  

En af disse metoder er skovlandbrug, hvor skoven indtænkes i dyrkningen af afgrøder som et 

bæredygtigt alternativ til det konventionelle landbrug. Skovlandbrug er ifølge Noordwijk, 

Coe & Sinclair (2019) en landbrugsform, hvor træer og skov intentionelt er integreret, og 

hvor interaktionen mellem disse både er af økologisk og økonomisk såvel som af socialt for-

delagtig. Hvis en skov omlægges til skovlandbrug frem for konventionelt landbrug, er det 

muligt at mindske andelen af skov, der ryddes og dermed i højere grad opretholde de økosy-

stemfunktioner, som skoven giver. 

Skovlandbrug findes i mange former med brug af forskellige typer afgrøder, hvor der er øko-

nomiske og naturmæssige forskelle. Vi ønsker i projektet at fokusere på dyrkning af kakao 

gennem skovlandbrug i Amazonas, og hvilke barrierer og potentialer der kan være ved im-

plementering, opretholdelse og udbredelse af kakaodyrkning gennem skovlandbrug i Bolivia.  

Dette vil vi undersøge gennem to cases, der begge beskæftiger sig med skovlandbrug og ka-

kao. I begge tilfælde vil det være relevant at betragte kakao gennem skovlandbrug som en ni-

che, der skal vinde indpas på et globalt marked, hvor konventionelt landbrug er den domine-

rende landbrugsform.  

Vi ønsker på baggrund af ovenstående at få et indblik i de primære årsager til skovrydning i 

det bolivianske Amazonas. Heraf vil vi undersøge, hvordan skovrydning kan reduceres gen-

nem kakaobaseret skovlandbrug som en alternativ og bæredygtig dyrkningsmetode, der kan 

tilbyde større balance mellem økonomiske, sociale og naturlige systemer end det er tilfældet 

ved det konventionelle landbrug.  



 

8 

Problemformulering 

Hvorledes kan kakaobaseret skovlandbrug i Bolivia fungere som et bæredygtigt alternativ til 

konventionelt landbrug og herunder reducere skovrydning i det bolivianske Amazonas?  

Arbejdsspørgsmål 

1. Hvad er de primære årsager til skovrydning i Bolivias Amazonas, og hvilken sammen-

hæng har skovrydningen til den dominerende landbrugspraksis? 

2. Hvordan ser det sociotekniske landskab og regime ud i det bolivianske lavland? 

3. Hvordan kan dyrkning af kakao gennem skovlandbrug bidrage til at reducere skov-

rydning i Bolivia?  

4. Hvilke muligheder og barrierer er der for, at kakaobaseret skovlandbrug kan være et 

bæredygtigt alternativ til konventionelt landbrug i Bolivia? 

5. Hvordan kan kakaobaseret skovlandbrug udbredes som landbrugspraksis?  
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Motivation og semesterbinding 

I dette afsnit præsenteres den bagvedliggende motivation for projektrapportens emne 

Vores fokus på skovlandbrug i Bolivia opstod på baggrund af en undren over den stigende 

rydning af regnskoven i Amazonas. Gennem et af projektmedlemmernes tilknytning til 

NGOen Verdens Skove fik vi kendskab til dem og deres projekter, der primært beskæftiger 

sig med at bevare skov i Latinamerika. En interesse for deres arbejde skabte en motivation 

for at undersøge skovlandbrug. Verdens Skove har et projekt i Bolivia, der fokuserer på ka-

kaobaseret skovlandbrug som et led i en bæredygtig omstilling til fordel for mennesker, miljø 

og natur. Vi blev derfor nysgerrig på at undersøge potentialerne for kakaobaseret skovland-

brug som et bæredygtigt alternativ til den dominerede landbrugsmetode, der beror sig på 

mere monokulturelle metoder uden inddragelse af skoven (Verdens Skove, u.d.b).  

Kakaobaseret skovlandbrug betragtes således som projektets innovation. Ifølge Jan Fager-

berg (2005) er en opfindelse selve forekomsten af et nyt produkt eller proces, hvor en inno-

vation derimod betragtes som værende første skridt mod at føre ideen ud i praksis. For at 

dette kan realiseres, kræver det en kombination af adskillige typer viden, færdigheder, faci-

liteter og ressourcer, hvor det er innovatørens rolle, hvorvidt der er tale om en person eller 

organisation, at være ansvarlig for at inddrage de nødvendige faktorer i denne proces. Desu-

den skal innovationer betragtes som kontinuerligt foranderlige (ss. 4-6). Gennem et fokus 

på kakaobaseret skovlandbrug, lægges der således vægt på de betingelser, der er nødvendige 

for at praktisere kakaobaseret skovlandbrug som fænomen med inddragelse af relevante mil-

jømæssige, sociale, politiske samt økonomiske faktorer og interaktionerne herimellem.  
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Projektdesign 

I dette afsnit præsenteres vores projektdesign. Vores præsentation af projektdesign foreta-

ges med udgangspunkt i en model over designet og opbygningen af rapporten. Vi præsen-

terer projektets to perspektiver på skovrydning og kakaobaseret skovlandbrug, og hvorle-

des vi anvender vores teori og metode i projektet.  

I vores undersøgelse af kakaobaseret skovlandbrug i Bolivia, har vi opdelt projektets design i 

to analysedele, der belyses gennem vores arbejdsspørgsmål. De to analysedele omfatter: 1) 

hvordan den dominerende landbrugspraksis i Bolivia hænger sammen med skovrydning i 

Amazonas, samt 2) hvordan skovlandbrug som bæredygtig alternativ dyrkningsform kan re-

ducere skovrydning; herunder mulighederne for hvordan skovlandbrug kan implementeres 

og udbredes.  

Projektet er således designet på en måde, hvor vi først afdækker sammenhængen mellem 

skovrydning i Bolivia som en miljø- og klimaudfordring. Herefter vil vi fokusere på kakaoba-

seret skovlandbrug, der udgør et ud af mange mulige løsningstiltag til at bremse skovrydning 

af den bolivianske Amazonas.  

Figur 1 

Projektdesign 
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Note. Egen fremstilling. 

Projektdesignet i figur 1 beskriver rapportens opbygning. Vi starter med at præsentere pro-

blemfeltet, for efterfølgende at præsentere problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene 

for vores undersøgelse af kakaobaseret skovlandbrug. 

I modellen er det herefter illustreret, at vi sidestiller vores teoretiske og metodiske grundlag. 

Boksene er placeret ved siden af hinanden, da vi i projektet har en abduktiv tilgang, hvor vo-

res problemformuleringen besvares i et sammenspil mellem vores empiri og teori.  

Først præsenterer vi projektets teori, og derefter præsenteres de metoder, vi benytter i pro-

jektet. Vi gør i projektet brug af teorier om bæredygtighed, DPSIR-modellen, sociotekniske 

transitioner og værdikæder. Vi tager i vores empiriindsamling et metodisk udgangspunkt ved 



 

12 

inddragelse af casestudiet, interviews og litteraturstudiet. Illustreret ved pilene gør vi brug af 

forskellige metoder og teorier til at besvare de to dele af analysens design. Vi gør brug af bæ-

redygtighed som gennemgående teori, der gør sig gældende for besvarelsen af projektets 

analysedele. DPSIR-modellen bruges i projektets første analysedel og den sociotekniske 

transitionsteori og værdikæder i besvarelsen af projektets anden analysedel. Vi gør brug af 

vores empiriindsamling i begge analysedele.  

Af projektdesignets analysedele fungerer den første analysedel som et afsæt for besvarelsen 

af projekts anden analysedel, hvilket er illustreret med en pil mellem disse. Den førstnævnte 

analysedel besvares gennem vores første arbejdsspørgsmål. Med dette foretager vi en pro-

blemanalyse af skovrydning, og dens sammenhæng med den dominerende landbrugspraksis 

i Bolivia, hvortil vi præsenterer skovlandbrug som en mulig løsning til at reducere skovryd-

ning. Projektets anden analysedel udgør hoveddelen af vores undersøgelse af kakaobaseret 

skovlandbrug og behandles gennem besvarelsen af de resterende fire arbejdsspørgsmål. Her 

vurderes de muligheder og barrierer, der findes i forbindelse med implementeringen og ud-

bredelsen af kakaobaseret skovlandbrug i Bolivia i en bæredygtighedsbetragtning.  
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Teori og modeller 

I dette afsnit præsenteres de forskellige hovedteorier, der inddrages i projektrapporten. 

Først vil opbygningen af teoriafsnittet præsenteres, hvorefter en redegørelse for de speci-

fikke teorier vil finde sted. Undervejs vil teorierne diskuteres i forhold til deres begrænsnin-

ger og muligheder, samt hvordan de benyttes i projektet. 

Da bæredygtighed danner rammen som et paraplybegreb gennem projektrapporten, præsen-

teres den indledningsvis. Dernæst introduceres DPSIR-modellen, som bliver anvendt til be-

svarelsen af første arbejdsspørgsmål. Efterfølgende præsenteres sociotekniske transitioner, 

der bruges som rammeteori for hele analysen af skovlandbrugs potentiale som løsningstiltag 

mod skovrydning. Afslutningsvis præsenteres teori om værdikæder, hvilket giver en ramme 

for forståelsen af fødevarernes sammenhæng med markedet, som diskuteres i slutningen af 

projektet. 

Bæredygtighed 

Dette projekt beskæftiger sig gennemgående med bæredygtighed. Den nuværende udvikling i 

Bolivia har store negative konsekvenser for miljøet lokalt og globalt, men også for menne-

skene, der lever i og af skoven; både socialt og økonomisk. Da vi beskæftiger os med en un-

dersøgelse af, hvordan og i hvor høj grad skovlandbrug kan bidrage til en bæredygtig udvik-

ling, er det afgørende at definere det bæredygtighedsbegreb, vi gør brug af. 

Ifølge Sachs (2015) har FN siden 2002 brugt en definition af bæredygtighedsbegrebet, der i 

højere grad bygger på tre søjler, der alle skal være opfyldt for at karakterisere en udvikling 

som værende bæredygtig. Denne beror sig på hhv. økonomisk udvikling, social udvikling og 

miljøbeskyttelse (s. 5). Sachs (2015) peger dertil på, at organisering og ledelse udgør et fjerde 

aspekt, der går forud for opnåelsen af de tre bæredygtighedssøjler (ss. 3-4) 

Det er afgørende, at skovlandbrug lever op til alle tre søjler for at være en bæredygtig udvik-

ling. Vores motivation ligger dog mest i det miljømæssige aspekt, da vi fokuserer på skovryd-

ning som en miljøudfordring med henblik på de nuværende globale naturkriser, hvad angår 

klimaforandringer og biodiversitet. For at operationalisere det miljømæssige aspekt, inddra-

ges de planetære grænser undervejs i rapporten. De planetære grænser kan inddrages for at 

vurdere i, hvor høj grad menneskelige aktiviteter, som skovrydning, påvirker forskellige mil-

jømæssige grænseværdier på kloden. Her vurderes ni grænseværdier for den menneskelige 

påvirkning på balancerne i Jordens økosystemer, samt risikoen for, hvordan disse forstyrrel-
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ser kan ændre på Jordens cyklus, stabilitet og modstandsdygtighed på baggrund af biologi-

ske og geofysiske faktorer. Projektrapporten har primært fokus på grænseværdierne for kli-

maforandringer, arealanvendelse og biosfærens integritet (Steffen et al., 2015).  

Figur 2 

Planetære grænser 

 

Note. Genoptrykt fra “Planetary boundaries: Guiding human development on a changing 

planet”, af Steffen W. et al., 2015, Science, 347(6223), s. 736. 

Men selvom det miljømæssige aspekt er motivationen for projektet, er de sociale og økono-

miske parametre lige så afgørende for, at en bæredygtig omstilling kan finde sted. Derfor 

inddrages disse også som afgørende parametre i betragtningen samt vurderingen af skov-

landbrug og mulighederne herunder for, at skovlandbrug er et bæredygtigt alternativ til mo-

nokulturelle landbrugssystemer. 

I 2015 vedtog FN’s Generalforsamling 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, der alle 

skal lægge vejen for en bæredygtig udvikling frem mod 2030. I de 17 verdensmål søger FN at 

opnå en bæredygtig udvikling i samspillet mellem økonomiske, miljømæssige og sociale for-

hold, hvor målene er integrerede og udelelige fra hinanden (United Nations General As-

sembly, 2015). Ved at arbejde med skovlandbrug som en praksis, der kan reducere rydning af 

det bolivianske amazonas, berører vi flere verdensmål, der både omhandler aspekter som 

klima og miljø og livsgrundlaget for de grupper, der er afhængige af skoven. Vi arbejder spe-

cielt med verdensmål nr. 15, der omhandler en sikring af livet på land gennem genoprettelse, 
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bevarelse samt bæredygtig brug af økosystemer herunder skov (Food and Agriculture Orga-

nization of the United Nations, FAO, 2018, ss. 57-58). FN’s fødevare- og landbrugsorganisa-

tion FAO (2018) peger derudover på, at en bæredygtig behandling af skoven gennem skov-

landbrug også kan hænge sammen med verdensmål 1, 2 og 8, der omhandler bekæmpelsen 

af fattigdom gennem jordrettigheder og anstændige jobs, samt en sikring af fødevaresikker-

hed (ss. 12, 16, 37). Træer og skov kan dertil virke klimatilpassende, samt sikre en højere 

grad af rent vand (FAO, 2018, ss. 30, 55). Vi arbejder på denne måde også inden for både 

verdensmål 13 og 6, når vi med fokus på skovlandbrug undersøger et potentielt bæredygtigt 

alternativ til skovrydning på trods af, at der kan drages paralleller til flere af de resterende 

mål. 

For at sætte de tre søjler i kontekst med skove og træer vil vi inddrage FN’s globale skovmål. 

Skovmålene er frivillige og har til formål at opfordre til handling på tværs af lande, og kan 

være brugbare for at forstå, hvordan bæredygtighed kan forstås i sammenhæng til skovfor-

valtning. FN opstiller seks mål for en bæredygtig udvikling i forbindelse med skoven, hvori 

de bl.a. foreslår, at skoven i højere grad skal bidrage til både social, økonomisk og miljømæs-

sig udvikling generelt. Konkret skal skoven øge fødevaresikkerheden og afskaffe ekstrem fat-

tigdom for de folk, der lever ved skoven og er afhængig af den. Dette skal bl.a. opnås ved fo-

kus på økosystemtjenester og udbredelse af mindre skovvirksomheders adgang til betalelig 

kredit, globale værdikæder og markeder, hvor deres produkter kan sælges (United Nations 

Forum on Forests Secretariat, 2019, s. 7). Dertil nævnes både en bremsning af skovrydning, 

jordrettigheder og skovlandbrug som indikative områder for opfyldelsen af de seks skovmål 

(United Nations Economic and Social Council, 2017, ss. 17-19).  

Skovmålene er relevante, da de italesætter de særlige aspekter, der omhandler en bæredygtig 

brug af skoven. Ved at fokusere på både sociale og miljømæssige parametre og dertil ind-

drage lokale folk, skovbaserede virksomheder samt fødevaresikkerhed, bliver det først derpå 

muligt at omlægge en praksis til en mere bæredygtig brug af skoven. Derfor skal skovland-

brug vurderes på disse præmisser for at kunne karakteriseres som værende bæredygtig.  

Ved at tage afsæt i FN’s definition af bæredygtighed, tager vi udgangspunkt i et svagt bære-

dygtighedsbegreb, hvilket har betydning for vores bæredygtighedskarakteristik af skovland-

brug. Forskellen mellem et stærkt og svagt bæredygtighedsbegreb handler ifølge Organisa-

tion for Economic Co-operation and Development (OECD) om en afvejning mellem menne-

skelig udvikling og naturens kapital (OECD, 2005a; OECD, 2005b). Med et stærkt bæredyg-

tighedsbegreb vægtes en konstant beholdning af naturlig kapital over menneskelig udvikling. 

Det betyder, at alle former for kapital - arter, ressourcer eller økosystemer - har værdi i sig 

selv og er ligestillet med hinanden uden en nødvendig økonomisk fremgang. Ved det svage 
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bæredygtighedsbegreb kan menneskelig udvikling godt ske på bekostning af naturlig kapital, 

da naturlig og menneskelig kapital kan substitueres af hinanden. Her er det den økonomiske 

stabilitet og udvikling, der er afgørende, selvom det kan blive på bekostning af en forringelse 

af naturtilstanden (OECD, 2005a; OECD, 2005b).  

Vi ville ud fra betragtningen om den stærke bæredygtighed først og fremmest fokusere på en 

fuldstændig besvarelse af Amazonas, da dette vægter naturkapitalen højst, men ikke tager 

højde for de sociale og økonomiske forhold. Derfor beror vi os på den svage bæredygtigheds-

betragtning, fordi den tillader os at fokusere på kakaobaseret skovlandbrug, som et muligt 

bæredygtigt alternativ til skovrydning, og dyrkningsmetoden beskæftiger sig på at balancere 

alle tre bæredygtighedssøjler. 

DPSIR-modellen 

DPSIR-modellen er et redskab til at identificere en miljømæssig udfordring eller problema-

tik, samt de underliggende indikatorer og indbyrdes sammenhænge, der herunder gør sig 

gældende. Modellen fokuserer særligt på samspillet mellem det miljømæssige system og det 

menneskelige system gennem årsag-virkningsrelationerne, hvor det gennem modellen bliver 

muligt at evaluere på de mere komplekse associationer (Smeets & Weterings, 1999, ss. 6-7).  

Figur 3 

DPSIR-modellen til afrapportering af en miljøudfordring 

 

Note. Genoptrykt fra “Environmental indicators: Typology and overview”, af Smeets, E. & 

Weterings, R., 1999, s. 6. European Environmental Agency.  

Som det ses i figur 3, består modellen af fem stadier med interne koblinger imellem sig, hvor 

stadierne respektivt påvirker hinanden. Brugen af disse stadier oversættes til dansk gennem 
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projektrapporten under referencerne drivkræfter (drivers), pres (pressures), tilstand (state), 

påvirkning (impact) og responses (løsningstiltag). 

Modellen fører i sidste ende til et løsningstiltag, der har en indvirkning et eller flere stadier. 

Første stadie betegnes som de bagvedliggende drivkræfter, som beskriver de samfundsakti-

viteter f.eks. udnyttelse af Jordens ressourcer, der direkte eller indirekte er kilden til pres på 

miljøet. Dette pres resulterer i en potentiel ændring af naturtilstanden. Dette stadie omfatter 

de kemiske-, fysiske- og biologiske tilstande og indbyrdes relationer, der har indflydelse på 

f.eks. et økosystem. Dette fører endvidere til menneskelige påvirkninger, altså de forhold, 

hvor mennesket sættes i fokus og de konsekvenser, det har for dem. Eksempelvis kan dette 

være klimaforandringer, der påvirker landbrug og infrastruktur eller andre betydninger på 

enten fysisk eller psykologisk plan. Derfor igangsættes der løsningstiltag med det formål at 

reagere på de uønskede konsekvenser, hvilket berører samtlige af de øvrige stadier. Hovedsa-

geligt er ambitionsniveauet i løsningstiltagene et resultat af, hvor stor en påvirkning miljøud-

fordringen har haft på mennesket i bred forstand (Smeets & Weterings, 1999, ss. 6-7). 

Selvom virkeligheden ofte er en anelse mere kompleks med interne relationer mellem ek-

sempelvis drivkræfterne, samt at en opdeling af boksene kan være vanskelig, er det gennem 

DPSIR-modellen muligt at strukturere en problemanalyse, der danner baggrund for udform-

ningen af problemstillingen og forståelsen for sammenhængen mellem tilhørende stadier og 

aktører. Dermed kan DPSIR-modellen agere springbræt for en videre analyse med særligt 

fokus på løsningstiltagene gennem en vurdering af, hvilke ændringer, initiativer eller imple-

menteringer der påvirker hvilke stadier hvordan og hvor meget.  

 

Vi vil i dette projekt bruge DPSIR-modellen til at skitsere forholdet mellem skovrydningen i 

Amazonas og den dominerende landbrugsproduktion. Derigennem vil det være muligt at 

kunne belyse, hvilke incitamenter, der ligger til grund for skovrydningen, samt de miljømæs-

sige konsekvenser som skovrydningen har for økosystemer og mennesker. På baggrund her-

fra vil det sidste stadie, løsningstiltagene, bruges som afsæt til projektets fokus på skovland-

brug.  

Sociotekniske transitioner 

Hvis skovlandbrug skal kunne bidrage til at reducere skovrydning i Amazonas væsentligt, 

skal flere konventionelle landbrugssystemer omlægges til skovlandbrug. For at kunne belyse, 

hvilke omstændigheder, der skal til, før en sådan transition kan foregå, vil vi inddrage socio-

teknisk transitionsteori. Der er flere forskellige teoretiske retninger indenfor sociotekniske 
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transitioner, men i dette projekt vil vi tage udgangspunkt i Geels’ multi-level perspective, el-

ler MLP. MLP er især karakteriseret ved de tre analytiske niveauer; landskab, regime og ni-

che, der forklarer, hvordan sociotekniske systemer opretholdes og dermed også forhindrin-

ger for at skabe forandring (Geels, 2004). 

Figur 4 

De tre hierarkiske niveauer i MLP 

 

Note. Genoptrykt fra “From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: In-

sights about dynamics and change from sociology and institutional theory”, af Geels, F. W., 

2004, Research Policy, 33, s. 913. 

Landskabet bidrager med den højeste grad af strukturering af aktiviteter. Denne dimension 

indeholder eksterne faktorer, der ikke kan påvirkes direkte af aktører. Det kan eksempelvis 

være kulturelle værdier, ønsker eller ændringer i miljøet, som er svære at påvirke, men som i 

høj grad muliggør eller begrænser visse praksisser (Geels, 2004, s. 913). 

Regimet defineres som et sæt af regler for den dominerende praksis (Geels, 2004, s. 904). 

Disse regler skaber stabilitet i et system, og de står dermed i vejen for en transition til et an-

det system. Reglerne kan opdeles i tre kategorier: kognitive regler, der fastholdes mentalt; 

normative regler, der opretholdes af normer indenfor sociale grupper og regulative regler så-

som lovgivning og kontrakter (Geels, 2004, s. 910). Disse tre regeltyper vil vi benytte til at 

forstå og karakterisere, hvad der stabiliserer den nuværende landbrugspraksis i det bolivian-
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ske Amazonas. Regimet kan forklare, hvordan den dominerende konventionelle landbrugs-

praksis kan holdes stabil og forhindre radikale ændringer. Hvis der kommer spændinger i 

regimet, kan der dog opstå et mulighedsvindue for at nicheinnovationer kan få gennembrud 

og påvirke regimet (Geels, 2004, s. 914). 

I det sociotekniske landskab betragtes nicher som innovationer, der bryder med regimets 

regler. Nicherne er afgørende for samfundsmæssige omstillinger, da de giver mulighed for en 

læringsproces, som med tiden kan påvirke de ellers stabile regimer. Ofte har nicherne behov 

for særlig understøttelse hvis en mulighed for at vinde indpas skal opnås (Geels, 2004, s. 

912). Skovlandbrug kan betragtes som en sådan nicheinnovation, der potentielt kunne vinde 

indpas i regimet indenfor landbrug i Bolivias Amazonas. Mulighedsvinduet kan ifølge Geels 

(2004) eksempelvis opstå, hvis der opstår interne tekniske problemer i det sociotekniske sy-

stem, hvis regimet ikke længere lever op til forbrugernes præferencer, eller hvis der kommer 

pres fra landskabet (s. 914). 

I denne rapport vil vi bruge MLP ved først at beskrive landskabet for den konventionelle 

landbrugspraksis i det bolivianske Amazonas og efterfølgende analysere regimet ud fra Ge-

els’ tre dimensioner; regler, aktører og systemer. Til sidst vil vi bruge modellen til at disku-

tere potentialet for et mulighedsvindue, hvor skovlandbrug som niche ville kunne vinde ind-

pas i det sociotekniske regime. 

MLP har mødt kritik fra bl.a. Ulrik Jørgensen (2012), der har udviklet Arenas of Develop-

ment som en alternativ transitionsteori. Jørgensen er bl.a. kritisk overfor MLPs hierarkiske 

opdeling mellem landskab, regime og niche, og foreslår i stedet en ‘flad’ model, der består af 

sidestillede arenaer af aktører i forskellige konfigurationer, som kan ændres over tid. Frem 

for at se regimet som entydigt stabilt og nichen som en variation fra regimet, anerkender 

Arenas of Development i højere grad de mellemstadier, hvor den eksisterende praksis udfor-

dres uden at gennemgå en fuldstændig transition til et nyt system (Jørgensen, 2012). Benyt-

tede vi i stedet Arenas of Development til at analysere den mulige transition fra konventio-

nelt landbrug til skovlandbrug, ville vi muligvis få et mere nuanceret billede af den konventi-

onelle landbrugspraksis. Ved at anse denne praksis som en arena, kunne vi potentielt få øje 

på forbedringspotentialer, som ikke kræver en fuldstændig transition fra ét system til et an-

det. Men når vi alligevel vælger at basere vores analyse på MLP, er det fordi vi overordnet 

anser den konventionelle landbrugspraksis som en dominerende praksis, og at den kan ka-

rakteriseres som et meget stabilt regime. Samtidig er skovlandbrug en så væsentlig afvigelse 

fra regimets regler, at vi finder det brugbart analytisk at anse dette som en niche, der har 

lang vej før, den kan blive lige så dominerende som det konventionelle landbrug. Afsluttende 
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er vi af den overbevisning, at MLPs landskabsdimension er brugbar for at beskrive de vilkår, 

som både eksisterende og nye systemer nødvendigvis må tage højde for. 

Værdikæder 

Begrebet værdikæde blev i 1986 af Hopkins & Wallerstein defineret som værende et netværk 

bestående af arbejds- og produktionsprocesser, der resulterer i et færdigt produkt (Hopkins 

& Wallerstein, 1986, s. 159). Begrebet kan bruges som en analysemodel til at forstå den 

grundlæggende sammenhæng mellem de aktører og de processer, som et produkt gennem-

går i udviklingen fra f.eks en afgrøde til en forbrugsvare (Bair, 2009, ss. 1-2; Gibbon, Bair & 

Ponte, 2008, ss. 315-317). 

Værdikædebegrebet differentierer i forhold til den kontekst, som begrebet anvendes i. I kon-

teksten af dette projekt kan en værdikæde tage form af en analytisk rammemodel, bestående 

af fire led; hhv. 1) produktion, 2) behandling, 3) eksport og 4) detailhandelen. Hvert led re-

præsenterer et punkt i værdikæden, hvor et produkt, f.eks. kakao, gennemgår en process, 

transformation eller udveksling. De fire led er forbundet med værdikædens produkt- og in-

formationsstrømme. Desuden kan hvert led i kæden have påvirkninger på de omkringlig-

gende faktorer som f.eks. indkomst, lokale – og globale miljøpåvirkninger (Bolwig, Ponte, du 

Toit, Riisgaard & Halberg, 2010).  

Når vi i projektet benytter værdikædeteori, kan vi betragte kakao dyrket gennem skovland-

brug som en del af en national og global værdikæde. Selvom projektets hovedfokus ligger på 

produktionsleddet vil vi inddrage værdikædeteori for senere at diskutere de øvrige led og de 

præmisser og betingelser, der kan muliggøre, at kakaoen kan vinde indpas på et globalt mar-

ked. Vi kan således gennem værdikædeteori operationalisere de økonomiske aspekter i bære-

dygtighedsbegrebet til at vurdere og diskutere kakaobaseret skovlandbrugs muligheder og 

barrierer som et alternativt dyrkningssystem til monokulturel storskala landbrug, der kan 

bremse rydningen af Amazonas. 
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Metode 

I dette afsnit gennemgås de metodiske tilgange og de metoder, som bruges i projektet. Af-

snittet introducerer vores valg af metoder til at besvare problemformuleringen i projektet. 

Herefter redegøres der for de tilgange, vi har haft i forbindelse med indsamling af viden. 

Slutteligt diskuteres de metoder, der bruges i projektet. Undervejs diskuteres det, hvordan 

projektet metodiske valg spiller sammen, samt hvilken betydning valgene har for den vi-

den, vi producerer i projektet. 

Valg af metoder og besvarelsesstrategi 

Som det fremgår af vores problemformulering, projektdesign og teorivalg, ønsker vi i projek-

tet at opnå en forståelse af kakaobaseret skovlandbrug som et løsningstiltag, der kan redu-

cere rydning af den bolivianske Amazonas. Metodisk vil vi undersøge dette med et udgangs-

punkt i casestudiet. Vi tager i vores projekt udgangspunkt i to cases, der hver især beskæfti-

ger sig med kakaobaseret skovlandbrug i det bolivianske lavland. Udover casestudiet gør vi i 

projektet også brug af forskellige former for interviews; herunder semistrukturerede og digi-

tale interviews samt litteraturstudier. Empirien vi indsamler gennem disse metoder, indehol-

der både kvalitative og kvantitative perspektiver, som vil blive uddybet yderligere i dette me-

todeafsnit.  

I vores analyse trækker vi på den empiri, vi indsamler i vores metodiske arbejde; i både vores 

problemanalyse, der tager udgangspunkt i DPSIR-modellen, og i vores analyse af det bolivi-

anske lavland, samt kakaobaseret skovlandbrug som socioteknisk nicheinnovation. Casestu-

diet benyttes særligt i forbindelse med sidstnævnte analyse, mens interviews og litteraturstu-

dier inddrages gennem hele projektet. 

Vi har som en del af vores metodiske overvejelser og valg også forskellige tilgange til viden og 

videnskabelse i projektet. Her tager vi en abduktiv og hermeneutisk tilgang, som vil blive ud-

dybet i det følgende afsnit. 

Tilgange i projektet 

Dette afsnit beskriver projektets tilgang samt den videnskabsteoretiske retning i forhold til 

projektets syn på viden og vidensproduktion 
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Abduktion 

I vores undersøgelse af kakaobaseret skovlandbrug som løsningstiltag til at reducere skov-

rydning af den bolivianske Amazonas drager vi både på teoretiske og empiriske perspektiver. 

Vi får med andre ord både viden i et sammenspil mellem den teori, vi tager udgangspunkt i, 

og den empiri, vi indsamler gennem vores cases, litteraturstudier og interviews. 

Vi benytter således en abduktiv tilgang som defineres af Thualagant (2017). Med afsæt i en 

forståelsesramme, der beror på teori om sociotekniske transitioner og bæredygtighed, søger 

vi via vores cases, interviews og litteraturstudie at udvikle en forståelse for kakaobaseret 

skovlandbrug som bæredygtigt alternativ og herunder de muligheder og barrierer, der findes 

i forbindelse med implementering og udbredelse heraf. Vi ønsker således ikke at teste virke-

ligheden på vores teori eller omvendt vores teori på virkeligheden. Snarere ønsker vi at bruge 

vores teori og empiri i et sammenspil for at opnå viden om virkeligheden, der i denne forbin-

delse omhandler kakaobaseret skovlandbrug i Bolivia.  

Hermeneutik 

I forlængelse af vores abduktive tilgang benytter vi os af videnskabsteoretiske principper in-

den for de fortolknende videnskaber. Herunder trækker vi hovedsageligt på hermeneutikken 

som videnskabsteoretisk tilgang. Her udgør fortolkning af meningen bag menneskets erfa-

ringer, handlinger og ytringer en central del af videnskabens opgave, hvor der ved fortolk-

ning produceres viden om den sociale virkelighed. Viden herom er derfor altid usikker og 

åben for diskussion (Juul, 2012, ss. 108-110).  

I hermeneutikken opfattes den sociale virkelighed som værende forskellig fra naturen. Den 

centrale opgave for videnskaben er i hermeneutikken at afdække og forstå den mening, der 

ligger bag menneskets handling. Denne mening kan ikke forstås uden for den historiske kon-

tekst, som mennesket befinder sig i, da denne er bestemmende for de motiver, som vi som 

mennesker handler efter (Juul, 2012, ss. 108-110).  

Når vi fortolker på vores interviewrespondenters erfaringer med den sociale virkelighed, 

samt de erfaringer, der præsenteres i vores cases, søger vi indblik i de fortællinger, der fin-

des om kakaobaseret skovlandbrug i Bolivia (Thualagant, 2017, s. 326). Dette gælder både de 

fortællinger, der kommer til udtryk i både vores interviews og litteraturstudie. Fortællin-

gerne er i dette tilfælde en narrativ gengivelse af de fortolkninger, som vores litteratur og in-

terviewrespondenter har foretaget om de forhold, der gør sig gældende for kakaobaseret 

skovlandbrug i Bolivia. På denne måde fortolker vi i projektet på fortællinger, der i forvejen 

er opstået gennem fortolkning.  



 

23 

Vi læner os i projektet særligt op af den filosofiske hermeneutik. Denne hermeneutiske ret-

ning lægger særligt vægt på forskerens rolle i skabelsen af viden, hvor forskeren selv er en del 

af den virkelighed, der søges en forståelse af. Således erfarer forskeren gennem sine forfor-

ståelser og fordomme, som anvendes i produktion af ny viden. Den hermeneutiske analyse 

omfatter en interaktion mellem forskerens fordomme og den empiri, som forskeren tester 

sin viden imod, for at frembringe og udvikle en ny forståelse af det undersøgte (Juul, 2012, 

ss. 121-129).  

Når vi i projektet trækker på hermeneutisk fortolkningsvidenskab, betragter vi både fortolk-

ningen og vores rolle som forskere som værende centralt for den viden, vi producerer. Med 

udgangspunkt i en fortolkende tilgang kan vi med casestudiet og vores interview udvikle en 

forståelse af, hvordan skovlandbrug kan give mening for både bønderne og naturen, og yder-

mere hvilke forhold, der skal gøre sig gældende, før bonden har incitament til at omlægge sit 

landbrug til skovlandbrug. Med den fortolkende tilgang har vores respondenter og cases be-

tydning for den viden vi producerer, idet vi tester vores egen forståelse af skovlandbrug med 

deres.  

Bevarelsen af Amazonas stammer fra vores indledende motivation for at skrive projektet 

som beskrevet i motivationsafsnittet. Vi analyserer og tolker ud fra den forforståelse, at der 

er behov for en bæredygtig omlægning af landbruget i Bolivia for at reducere fældningen af 

Amazonas. Vi har dertil en antagelse og forforståelse om, at skovlandbrug kan medføre en 

bedre balance mellem de tre bæredygtighedssøjler, og således sikre en mere bæredygtig for-

valtning af skoven. Vores fordomme om skovlandbrug og bæredygtighed tester vi op imod 

vores cases og den empiri, som vi indsamler gennem vores interviews og litteraturstudie. 

Herved kan vi udvikle en forståelse af, hvordan kakaobaseret skovlandbrug kan være et løs-

ningstiltag, der kan reducere skovrydning i Amazonas. 

Casestudie 

I dette afsnit præsenteres casestudiet som metode, der danner baggrund af inddragelse 

samt behandling af cases i projektrapporten. Derudover tages der stilling til generalise-

ringsaspektet i forhold til brugen af enkeltstående cases. Herefter præsenteres de to cases 

samt begrundelsen for valget af disse 

Vi ønsker gennem vores casestudie bl.a. at undersøge de muligheder og udfordringer, der er 

for kakaobaseret skovlandbrug i Bolivia i et bæredygtighedsperspektiv. Igennem vores cases 

kan vi udvikle en forståelse af de forhold, der gør sig gældende for vores cases. Casestudiet 
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tillader os at gå i dybden og dermed eksemplificere, hvordan et skovlandbrug i Bolivias lav-

land kan fungere i praksis.  

Ifølge Robert K. Yin (2014) kan et casestudie defineres som en empirisk undersøgelsesme-

tode, som kan tages i brug for at undersøge og forstå et aktuelt fænomen i en virkeligheds-

kontekst. Metoden er særligt brugbar, når denne kontekst involverer en række forhold, der 

er vigtige for at forstå fænomenet (Yin, 2014, s. 16).  

Det er ifølge Bent Flyvbjerg (2010) en gængs kritik af casestudiet, at man ikke kan generali-

sere på baggrund af en enkeltstående case. Dette diskuterer han dog i “Fem misforståelser 

om casestudiet", hvor han argumenterer for, at der ofte kan generaliseres på baggrund af en 

enkelt case, og at der på baggrund af generalisering af et casestudie kan skabes ny viden 

(Flyvbjerg, 2010, s. 473).  

Der er imidlertid flere typer generalisering. Ifølge Kvale og Brinkmann (2015), kan der ad-

skilles mellem tre primære typer af generalisering: naturalistisk generalisering, statistisk ge-

neralisering og analytisk generalisering. Kvale og Brinkmann (2015) beskriver den analytiske 

generaliseringstype som en nøje udvalgt bedømmelse af, hvordan opnåede resultater i en un-

dersøgelse kan bruges i tilsvarende sammenhænge, vurderet ud fra fælles elementer mellem 

disse (Kvale & Brinkmann, 2015, ss. 333-334). Da denne rapport er afgrænset til to cases 

med forskellige perspektiver på kakaobaseret skovlandbrug, er der dermed potentiale for at 

indsamle og skabe en dybdegående empiri, som vi efterfølgende vil være i stand til at vur-

dere, hvorledes denne viden kan generaliseres analytisk til tilsvarende situationer.  

Valg af cases 

Projektrapporten inddrager to cases, der på hver sin måde beskæftiger sig med kakaobaseret 

skovlandbrug i det bolivianske lavland i småskalaproduktion. Vores cases omfatter movima-

folket og kakaobønderne i Alto Beni-regionen. Formålet med de to cases er at konkretisere 

kakaobaseret skovlandbrug, for derved at kunne opnå viden om mulighederne og barriererne 

for kakaobaseret skovlandbrug, og herunder de betingelser, der gør sig gældende. Formålet 

med at inddrage de to cases er at undersøge konkrete eksempler på kakaobaseret skovland-

brug som potentielle bremseklodser for den stigende skovrydning. Empiriindsamlingen for 

de to cases beskrives hhv. under “interviews” og “litteraturstudie” og repræsentativiteten be-

handles under “refleksion over metode”.  

Figur 5 



 

25 

Kort over Bolivia med de to cases indtegnet

 

Note. Egen fremstilling. Bearbejdet efter “Mapa físico de Bolivia”, af Urutseg, 2011. 

Movimafolkets kakaodyrkning i Beni 

Den første case handler om det oprindelige folkefærd, Movima, bosiddende i Beni-regionen. 

Movimafolket beskæftiger sig med høst af vild kakao for på sigt at implementere kakaoen i et 

skovlandbrug. NGOen Verdens Skove har igangsat projektet under navnet Høst af vild ka-

kao og skovlandbrugskakao i movima-territorierne og deres udvikling (Recoleccion de ca-

cao Silvestre y Producción de Cacao Agroforestal en Territorios de Los Movima y su Trans-

formación). Projektet handler om, hvordan folkefærdet kan blive boende på deres tildelte 

territorium ved at dyrke den kakaosort, der allerede vokser som en naturlig plante. Kakaoen 

skal desuden indgå i et landbrugssystem, der sikrer det oprindelige movimafolk en bæredyg-

tig indtægt, så de på trods af ekstreme vejrfænomener med hyppige oversvømmelser kan 

blive boende. Dermed er de ikke nødsaget til at efterlade området til fordel for kvægavlere, 

der ofte rydder regnskoven for at frigive arealer til deres dyr (bilag 2, s. 14). 
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Casen er interessant fordi den opererer på samtlige af de tre bæredygtighedssøjler, og den 

vurderes derfor som værende relevant i henhold til vores fokus på kakaobaseret skovland-

brug som et bæredygtigt alternativ. Dels beskæftiger casen sig med flere dyrkningssystemer 

gennem et fokus på både en høst af vild kakao samt med tiden at dyrke kakaoen i landsby-

erne gennem skovlandbrugssystemer. Dette formål har dels socioøkonomiske karakterer, da 

det er afgørende at skabe indtægter for movimafolket ved at finde en afgrøde, de kan dyrke, 

så de kan beholde deres territorier. Derudover er casen forholdsvis nystartet. Det er derfor 

muligt at vurdere de muligheder og barrierer, der er ved implementeringen af skovlandbru-

get samt de betingelser, der er afgørende for at folket kan opstarte en ny dyrkningsmetode. 

Til sidst har casen flere miljømæssige perspektiver udover muligheden for at reducere skov-

rydning, idet den vilde kakao er en endemisk art i området. 

Kakaodyrkning i Alto Beni 

Vores anden case findes lidt sydligere i området Alto Beni, hvor størstedelen af befolkningen 

dyrker landbrug. Med støtte fra den bolivianske regering fik Aymara og Quechua-bønderne i 

1960’erne lov til at kolonisere regionen (Jacobi, Zanella et al., 2015, s. 72). Samtidig be-

gyndte flere af tilflytningsbønderne at forene sig i fælles organisationer og andelsforeninger 

for at dele deres landbrugskundskaber og skabe bedre marked for deres landbrugsproduk-

tion. Internationale organisationer begyndte hurtigt efter at vise interesse for organisatio-

nerne, og i 1980 blev bøndernes paraplyorganisationen El Ceibo den første organisation på 

verdensplan til at markedsføre økologisk certificeret kakao (Jacobi, Schneider, Bottazzi, 

2015, ss. 171-172). 

Grundet de mange bønders medlemskab i El Ceibo har vi valgt at fokusere på Alto Beni-regi-

onen, og den økologiske kakaodyrkning i skovlandbrugssystemer (Jacobi, Schneider, Botta-

zzi, 2015, s. 172). Derudover er fællesskabet gennem El Ceibo særlig karakteristisk for regio-

nen og hensigten med derigennem at kunne sælge deres kakao bedre. Som nævnt har det vist 

sig, at flere internationale organisationer viste interesse for konceptet, hvilket gør det inte-

ressant at undersøge Alto Beni-regionen som en skovlandbrugsniche.  

Interviews  

I dette afsnit vil baggrunden for projektets brug af interviews, som den bærende metode til 

empiriindsamlingen, behandles. Først behandles de generelle overvejelser over form, struk-

tur og opbygning, hvorefter interviewpersonerne præsenteres. Dernæst redegøres der for 

de praktiske bearbejdninger af den indsamlede empiri. 
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Projektet benytter hovedsageligt interviewmetoden til indsamling af empiri i forbindelse 

med afsnit 2 og 4, der inddrager Geels’ multi-level perspective, hvor der er foretaget tre in-

terviews. Her er der gjort brug af det semistrukturerede interview til de første to interviews 

samt og dernæst et digitalt interview til det tredje interview.  

Interviewpersonerne er udvalgt på baggrund af at opnå viden om interviewpersonernes egne 

erfaringer i kraft af den viden, de bærer præg af indenfor det felt, som vi undersøger (Poul-

sen, 2017, s. 78). De første to semistrukturerede interviews har dels til formål at danne bag-

grundsviden for projektrapportens fokus særligt med henblik på at besvare de bagvedlig-

gende betingelser og præmisser, der gør sig gældende i landskabet og regimet, men inddra-

ges også i movimacasen. Hertil har det digitale interview til formål at danne specifik viden 

om movimacasen med den hensigt at opnå viden med mulighederne og barriererne for dette 

tilfælde af kakaobaseret skovlandbrug som niche. 

De to semistrukturede interviews blev foretaget af en varighed på en time hhv. fysisk og på 

videoopkald over Zoom, mens det sidstnævnte digitale interviews er foretaget af flere om-

gange over email. Tre af projektmedlemmerne foretog det fysiske interview, mens alle pro-

jektmedlemmer deltog i interviewet over Zoom. Ved begge interviews var der udvalgt en pri-

mær interviewer og flere observatører.  

Semistrukturerede interviews 

Ved indsamlingen af projektrapportens empiri gennem de fysiske interviews gøres der brug 

af den semistrukturerede metode med det formål at opnå viden om skovlandbrug og Bolivia 

gennem en eksplorativ tilgang. I tråd med den hermeneutiske tradition er der således hoved-

sagelig vægt på subjektiviteten og de erfaringer, hver af interviewpersonerne er indebærere 

af. Vores forståelse for det, vi ønsker undersøgt, er dermed konstitueret af den viden, vi ge-

nerer gennem vores interviews. Desuden bærer interviewene præg af en mere faktuel karak-

ter, da vi ønsker at øge kendskabet til generel information om skovlandbrug og Bolivia 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 207). 

Digitale interviews  

Udover de semistrukturede interviews blev der foretaget et digitalt interviews, da denne in-

terviewform kan være særlig gavnligt i forhold til at få kontakt til personer over større geo-

grafiske afstande (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 204). Interviewet er hovedsageligt blevet 

gennemført gennem en email-korrespondance, hvor vi har sendt forskellige spørgsmål, af-

ventet svar og dernæst sendt en række opfølgende spørgsmål på baggrund af de første svar. 
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Her har der været en fordel at svarene gennem denne form er “selvtranskriberende” og der-

for klar til at behandles. Dog er det vanskeligt ved brug af denne metode at “generere righol-

dige og detaljerede beskriver” (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 207). Der er ikke samme dyna-

mik mellem intervieweren og interviewpersonen, og det er endvidere vanskeligt at udrede 

uklarheder undervejs og generere spontane beretninger. Valget af denne interviewtype var 

nøje afvejet og blev foretaget af hensyn til at undgå misforståelse pga. sprogbarrierer, men 

har altså alligevel væsentlige ulemper. 

Interviewpersoner 

Interviewpersoner er udvalgt på baggrund af at danne størst mulig viden om projektrappor-

tens emne. De tre interviewpersoner repræsenterer hver især viden, der er gavnlig for at 

være i stand til at kunne besvare problemformuleringen. De tre interviewpersoner er alle re-

præsentanter for tilhængere af en bæredygtig omlægning af de nuværende konventionelle 

dyrkningssystemer og arbejder alle til daglig med at fremme skovlandbrug på den ene eller 

anden måde. For at nuancere dette billede, særligt i forhold til mulighederne samt barrie-

rerne ved kakaobaseret skovlandbrug, ville det have været fordelagtigt at søge viden fra an-

dre kilder og aktører, der potentielt så på dette dyrkningssystem fra andre perspektiver.  

André Mildam 

André Mildam er rådgiver i virksomhedsudvikling og kommercialisering i Verdens Skove. 

Han har været ansat i organisationen i 15 år, og været udsendt to gange i ca. to år ad gangen i 

Sydamerika, hvoraf den ene af dem var i Bolivia. Han er uddannet fra Handelshøjskolen, og 

har særligt de senere år fokuseret på skovlandbrug og formuleret Verdens Skoves tilgang til 

dette dyrkningssystem (bilag 2, s. 1). Vores fysiske interview med André Mildam var det før-

ste interview, som vi foretog i projektet. Det overordnede formål var at opnå viden om sær-

ligt skovlandbrug og desuden Movimacasen, således at vi kunne komme tættere på, hvilke 

metoder der kunne være relevante at undersøge samt Verdens Skoves rolle i deres arbejde i 

Bolivia. Vi fik etableret kontakt til André Mildam gennem en af projektmedlemmernes til-

knytning til Verdens Skove.  

Gry Aaquist Errboe 

Gry Aaquist Errboe har været ansat i Verdens Skove siden september 2019 og er regional ko-

ordinator for deres projekter i Sydamerika. Hun er vokset op i Bolivia og gik i folkeskole der, 

inden hun tog til Danmark for at læse videre med en kandidat i skovforvaltning på Køben-

havns Universitet. Derudover har hun bl.a. arbejdet med naturbeskyttelsesplaner og -politik-
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ker ad flere omgange i Bolivia, og har desuden mange år i Miljøstyrelsen (bilag 3, s. 1). For-

målet med interviewet med Gry Errboe var primært at opnå viden og forståelse om det boli-

vianske lavland, der gør sig gældende i forhold til landbrug generelt, skovlandbrug og hvilke 

roller de forskellige aktører spiller i hvilke processer. Vi fik etableret kontakt til Gry Errboe 

gennem en af projektmedlemmernes tilknytning til Verdens Skove.  

Roberto Rea Suarez 

Roberto Rea Suarez er projekttekniker på Movimacasen med ansvar for arbejdet med det op-

rindelige movimafolk i deres landsbyer og udvikling af aktiviteter herunder de produktive, 

miljømæssige og sociale tekniske informationer, der indgår i projektet. Derudover beskæfti-

ger han sig med det organisatoriske arbejde på tværs af organisationer og befolkningen (bi-

lag 4, s. 1). Formålet med interview af Roberto var hovedsageligt et fokus på at opnå et mere 

dybdegående kendskab til movimacasen. Gennem et interview var det således muligt at opnå 

specifik viden om de temaer, der relaterer sig til det, vi gennem vores cases, ønsker under-

søgt. Kontakten til Roberto er stiftet gennem Gry Errboe via kommunikationsappen 

WhatsApp ved hjælp af talebeskeder.  

Transkriberingerne med André Mildam og Gry Errboe kan læses i hhv. bilag 2 “Interview 

emd André Mildam” og bilag 3 “Interview med Gry Aaquist Errboe”. Spørgsmål til Roberto 

samt hans svar kan læses i bilag 4 “Interview med Roberto Rea Suarez” 

Interviewguides 

Der blev på forhånd forberedt en interviewguide i en relativt åben form, hvor det derpå var 

muligt at følge interviewpersonernes erfaringer og viden om de forskellige emner (Poulsen, 

2017, s. 76). De to interviewguides model bærer præg af forskellige temaer med mere speci-

fikke spørgsmål tilknyttet. Dernæst var der ved hvert tema fastlagt et overordnet formål, så 

det var muligt at sikre sig, at temaerne blev behandlet og den ønskede viden genereret samt 

at skabe overblik over interviewets forløb.  

De to interviewguides bærer hovedsageligt præg af brug af beskrivende spørgsmål som 

“hvordan”, “hvorfor” og “hvad” for at sikre så brede beskrivelser og fortællinger så muligt. 

Desuden inddrages der også teoretiske begreber som f.eks. “konsekvenser”, “fordele” og “for-

hindringer”, for at operationalisere de perspektiver, vi inddrager i projektet til konkrete 

spørgsmål. Dette er fordelagtigt, da vi udover at ville opnå beskrivende viden om skovland-

brug i Bolivia, også vil teste vores forforståelse af kakaobaseret skovlandbrug og herunder 

hvilke muligheder og barrierer, der gør sig gældende (Poulsen, 2017, ss. 81-82). Interview-

guides for André og Gry er vedlagt som bilag 1 “Interviewguides André og Gry”.  
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Transkription og kodning af interviews 

Både interviewet med André og Gry er blevet optaget og herefter transskriberet. Det var her-

med muligt at sikre detaljer og pointer ved at kunne gå tilbage og genhøre interviewene, hvis 

dette var nødvendigt i den senere behandling af dem. Desuden gjorde transskriptionen det 

muligt at danne overblik over interviewet og desuden anvende relevante citater. Da inter-

viewene bærer præg af talesprog, kan det i nogle sammenhænge være en nødvendighed at 

anvende en minimal redigering med henblik på at tydeliggøre dem (Poulsen, 2017, s. 89). 

Litteraturstudie 

For at hente mest mulig information til udarbejdelsen af dette projekt, har vi taget brug af 

litteraturstudiet. Med denne metode sigtes der efter at belyse projektets problemstilling gen-

nem forskningsbaseret litteratur og andre troværdige kilder med henblik på at skabe det 

stærkest mulige grundlag for projektrapporten. I det følgende afsnit skildres de strategier, 

der ligger til grund for vores inddragelse af litteraturstudier. 

Projektrapporten anvender forskellige former for litteratur, som er udvalgt på baggrund af at 

benytte opdateret valide informationer af videnskabelig og akademisk karakter. Litteraturen 

beror sig både på kvalitative og kvantitative data i form af udførlige beskrivelser, akademiske 

journaler, spørgeskemaer og statistikker. Her har litteraturstudiet ydermere fungeret som 

supplement til vores interviews med muligheden for at kunne gå i dybden med den erhver-

vede viden heraf.  

Analysen af Alto Beni-casen er funderet på tidligere studier, der omhandler skovlandbrug og 

kakaobaseret skovlandbrug i området. Der er gennem disse studier opnået en indsigt i de 

forhold, som gør sig gældende for bønderne, herunder både sociale, økonomiske og miljø-

mæssige aspekter. Ved at fortolke på tidligere forskning, der er foretaget om kakaobaseret 

skovlandbrug, kan der dog være perspektiver på forholdene i casen, der går tabt, idet den vi-

den ikke er produceret med henblik på besvarelsen af vores problemformulering. 

Refleksion over metode  

Når der foretages en række til- og fravalg af relevante metoder, som kan være med til at be-

svare problemformuleringen, er det dertil nødvendigt med en refleksion over de valgte meto-

der. Ved brug af interview som den bærende empiriindsamling, ville det have været en fordel 

at interviewe flere aktører, der beskæftiger sig med kakaobaseret skovlandbrug i det bolivi-

anske lavland. Dette kan f.eks. være de lokale bønder, der skal implementere dyrkningssyste-

met og i høj grad også interviews i forbindelse med Alto Beni-casen, hvilket vil have styrket 
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validiteten, og det vidensgrundlag vi bygger denne caseanalyse på. Derudover har kommuni-

kationen med Roberto Rea Suarez fungeret på spansk, og da kun et af projektets medlemmer 

taler spansk på basalt niveau, kan detaljer og beskrivelser gå tabt og generelle misforståelser 

forekomme.  

Et muligt metodisk alternativ til empiriindsamling kunne foregå via inddragelse af feltstudiet 

til produktion af data i forbindelse med vores to cases gennem observationer og fysiske inter-

views af mere etnografisk karakter (Mørck, 2017, s. 155). Her ville det være muligt at opnå 

viden, indsigt i og forståelse for kakaobaseret skovlandbrug og de involverede aktører på et 

helt nyt niveau. Her ville det dog være en væsentlig betragtning at holde udfaldet og kvalite-

ten af den data, der blev genereret op med de praktiske og tidskrævende planlægning, der 

ville ligge i at arrangere en rejse til Bolivia samt de mange aktører, der ville være nødvendige 

at inddrage for at realisere dette.  

Validitet og reliabilitet  

Det videnskabsteoretiske afsæt som projektrapporten tager udgangspunkt i, udgør et centralt 

element i forhold til at kunne vurdere validitet og reliabilitet. Når vi tager udgangspunkt i 

den hermeneutiske videnskabsteoretiske tradition, har vi ikke til formål at opnå objektiv vi-

den, men i stedet at fortolke os selv og de metoder vi gør brug af som en del af kilden til vi-

denskabelsen (Juul, 2012, s. 128). Da vi ikke bestræber os på at danne viden, der statistisk 

kan generaliseres, men derimod ønsker at undersøge enkeltstående cases for derigennem at 

udvikle forståelse af de dynamikker og erfaringer, der gør sig gældende i forhold til skovland-

brug i den bolivianske Amazonas, har dette således betydning for validitetskriteriet. 

Det handler derimod om den rolle, vi som forskere har, og bevidstheden om denne betyd-

ning for videnskabelsen, når vores fordomme og forforståelse bringes i spil som grundlag for 

validiteten. Der opereres således med en intern validitet, da vi på baggrund af vores empiri-

indsamling kan sige noget om vores cases og de konkrete tilfælde som et øjebliksbillede, 

hvorimod den eksterne validitet ikke er repræsentativ, da den viden vi akkumulerer ikke 

(nødvendigvis) er sigende uden for det undersøgte fænomen (Jensen & Kvist, 2017, s. 52). 

Dog har vi til hensigt, særligt i behandlingen af sidste arbejdsspørgsmål, at vurdere mulighe-

derne for udbredelsen af kakaobaseret skovlandbrug, med hvilket der trækkes paralleller til 

den eksterne validitet i form af en forforståelse på baggrund af det allerede undersøgte.  

Projektrapportens pålidelighed, altså reliabilitet, efterspørger hvorvidt de valgte cases reelt 

er eksempler på det, de ”påstår” at være (Jensen & Kvist, 2017, s. 52). Casene er hver især re-
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liable, fordi de er eksempler på det, vi ønsker at undersøge i forhold til skovlandbrug med fo-

kus på kakao. Her ville det ydermere styrke pålideligheden med interviews fra flere aktører 

indenfor samme cases, da dette kan give et mere repræsentativt billede af de enkelte cases. 

Desuden beror vidensindsamlingen for den ene af de valgte cases kun på sekundære kilder i 

form af vores litteraturstudie. Hvis casene ændrer karakterer ved at foretagelsen af flere in-

terviews med forskellige og relevante aktører inden for de to cases ville det medføre, at vi 

ville kunne opnå et mere fyldestgørende og nuanceret billede af de to cases med kendskab til 

flere synsvinkler og beskrivelser.  
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1 Hvorfor ryddes Amazonas? 

I dette afsnit bruges DPSIR-modellen som analyseramme til at kortlægge skovrydningen af 

Amazonas i Bolivia som en miljøproblematik. Formålet med afsnittet er at danne bag-

grundsviden for problemstillingen som grundlag for det følgende videre arbejde, der har 

fokus på kakaobaseret skovlandbrug. 

DPSIR-modellen danner strukturen for bevarelse af, hvorfor Amazonas ryddes ved at skit-

sere skovrydning som en miljøudfordring. Figur 6 illustrerer de forskellige stadier, der dan-

ner ramme om rydningen af Amazonas, herunder hvordan skovrydningen påvirker miljø- og 

velfærdsmæssige aspekter. De forskellige stadier udbydes et af gangen herunder  

Figur 6 

Skovrydning gennem DPSIR-modellen 

 

Note. Egen fremstilling. 

1.1 Befolkningstilvækst og økonomisk vækst som drivkræf-

ter 

På verdensplan har befolkningstilvæksten i mange år været stærkt stigende. Den globale po-

pulation er i dag over 7,5 milliarder, og populationen estimeres til at være tæt på 9 milliarder 

mennesker i 2050 og over 11 milliarder i 2100 (United Nations Department of Economic and 

Social Affairs, 2017).  

Bolivia er et af de lande, hvor befolkningsvæksten er taget til. Bolivia er det femtestørste land 

i Sydamerika med et areal på 109,9 millioner ha, hvoraf 52 % af landet i 2010 var dækket af 

skov. Landet oplevede fra 2006-2012 en årlig økonomisk vækst på 4-6 %, hvoraf fattigdom-

men i landet faldt med 10 procentpoint fra 2006 til 2009 (Udenrigsministeriet, u.d.). I 2016 
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havde landet en befolkning på 10,9 millioner, hvoraf 4 millioner af dem var estimeret til at 

leve i fattigdom – heraf 2,3 millioner i lavlandet (Verdens Skove, u.d.c, s. 4). I de senest 30 år 

er befolkningen ifølge Gry Errboe fordoblet, og efterspørgslen på mad er vokset som følge 

heraf (bilag 3, s. 5). 

Det er dog ikke alene væksten indenfor Bolivias grænser, der presser skovene, men også 

væksten i andre lande. Bolivia eksporterer en stor del af sin sojaproduktion, og Danmark im-

porterede eksempelvis 23.083 tons soja fra landet i 2017 (Bosselmann, 2020, s. 3). 

Den økonomiske vækst sideløbende med et øget befolkningstal lægger pres på miljøet; både 

globalt og nationalt. Flere mennesker kræver mere plads og efterspørger flere ressourcer. 

Med 2 milliarder flere munde at mætte på verdensplan om 30 år, stiger efterspørgslen på 

Jordens arealer og skove.  

1.2 Efterspørgslen presser skovene  

En stigende befolkningstilvækst med et øget forbrug af ressourcer påvirker uundgåeligt an-

vendelsen af klodens landarealer. Dette gælder bl.a. Amazonas, hvor skoven ryddes, så der 

kan frigives arealer til fødevareproduktion.  

Geografien i Bolivia varierer fra det bjergrige landskab i vest til lavlandet i øst, hvilket med-

fører en række forskellige skovtyper. Den nordøstlige del af landet er hovedsageligt dækket 

med fugtig lavlandsregnskov, der også udgør den sydlige del af Amazonas’ regnskov. Flod-

området i Amazonas omfatter et areal på 724.000 km² og dækker 65,9 % af Bolivias samlede 

areal (United Nations Environment Programme, Amazon Cooperation Treaty Organization 

& Research Center of Universidad del Pacífico, 2009, s. 41). 

De økonomiske fremskridt kan få konsekvenser for regnskoven i Bolivia. I mange år var 

skovrydningen af Amazonas holdt på et lavt niveau grundet ekstrem fattigdom, som med-

førte at regeringen ikke kunne give økonomisk støtte til udvikling af infrastruktur eller skov-

drift. Men i 1990'erne overleverede regeringen 20 millioner ha regnskov til tømmerfirmaer 

samtidig med, at der blev frigjort arealer til bl.a. dyrkning af sojabønner, hvormed skovryd-

ningsraten i alt blev firdoblet (Verdens Skove, u.d.a). Skovdrift medvirkede sammen med ud-

videlser af landbrugsjorden til, at skovrydningen i 2017 steg til 350.000 ha årligt mod 

205.000 ha i 2010 (Verdens Skove, u.d.c, s. 4).  

Årsagerne til skovrydningen er mange og skyldes bl.a. af udvidelse af ekstensivt kvægopdræt, 

ulovlig træfældning samt udbyggelse af infrastrukturen, som ofte er relateret til olie- og gas-

udvinding eller produktion af sukkerroer til ethanol (Verdens Skove, u.d.b, s. 4). En anden 
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årsag er omlægning af landbrugsområder til dyrkning af landbrugsafgrøder. Her udmøntes 

skovrydningen i, at der er et relativt lavt næringsindhold i jordbunden i tropiske regnskove, 

og der derfor er brug for en form for tilførsel heraf. Dette kan imødekommes via svedjebrug 

(også kendt som slash-and-burn), der er den mest udøvede landbrugsform i Bolivia (Jacobi, 

Zanella, Mariscal, Lucana & Rist, 2015, s. 72). Svedjebrug efterlader via nedskæring og af-

brænding af et skovområde et lag af aske på landbrugsjorden, som indeholder et væld af næ-

ringsstoffer. Disse næringsstoffer, som før var lagret i planterne, nedsiver til jorden som der-

med gøres frugtbar. Jordens manglende evne til at holde på næringsstofferne, samt lav plan-

tediversitet, resulterer til gengæld i en relativ hurtig erosion af næringsstofferne, hvilket re-

sulterer i, at bonden skal rykke sit landbrug til et nyt skovområde, hvor processen gøres på 

ny. I landområder med lavt befolkningstal, kan svedjebrug fungere som en bæredygtig drifts-

form, da det eroderede område vil komme igen efter nogle år, og dermed igen bidrage til 

regnskovens økosystem. Men med den hurtigtvoksende verdensbefolkning og heraf en med-

førende efterspørgsel, kan skovene ikke nå at restituere og jordene forbliver dermed erode-

rede og golde (Withgott & Laposata, 2015, s. 239).  

 

Den bolivianske regering har desuden bidraget til at støtte det konventionelle landbrug. 

Dette skete bl.a. gennem programmet Sembramos Bolivia (lad os dyrke Bolivia), hvor for-

målet er at konvertere skov til landbrug. Derudover har regeringen uddelt flere benådninger 

for ulovlig skovrydning (Verdens Skove, u.d.c s. 4). 

1.3 Skovrydning fører til en natur- og klimakrisetilstand 

Når Amazonas ryddes til fordel for sojaplantager og kvægdrift, kan det få fatale konsekvenser 

for hele Jorden som økosystem, da regnskoven spiller en afgørende rolle for stabiliseringen 

af denne. 

1.3.1 Regnskov 

En regnskov er et område, der defineres gennem høje, stedsegrønne planter og træer, hvor 

der falder en stor mængde nedbør. En regnskov er et komplekst økosystem og det ældste på 

Jorden, hvoraf nogle økosystemer er over 70 millioner år gamle. De er hjemsted for mere 

end halvdelen af verdens plante- og dyrearter, selvom de kun dækker 6 % af jordens over-

flade. Et område på 10 km2 kan indeholde så mange som 1.500 blomstrende planter, 750 

træsorter, 400 slags fugle og 150 sommerfuglearter (National Geographic, u.d.). 

Diversiteten i en regnskov er utrolig vigtig for vores velfærd på kloden. De producerer cirka 

en femtedel af den ilt, vi indånder, og de fungerer desuden som kulstoflager ved at optage en 
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stor mængde CO2 fra atmosfæren. Derudover regulerer regnskovene klodens temperaturer 

gennem absorbering af enorme mængder solstråling. De opretholder derudover Jordens 

vandcyklus, hvor mere end 50 % af nedbøren vender tilbage til atmosfæren grundet 

evapotranspiration, altså fordampning af fugt fra planter (National Geographic, u.d.). 

Der findes mange forskellige regnskovstyper med forskellige karakteristika. Tropisk regn-

skov, som er den, der findes i Bolivia, er kendetegnet ved høje temperaturer grundet sollyset, 

der rammer troperne næsten lodret og producerer intens solenergi, hvilket holder tempera-

turerne mellem 21°C og 30°C. De høje temperaturer holder luften varm og våd med en gen-

nemsnitlig fugtighed på mellem 77 % og 88 %. Fugtigheden producerer kraftig og hyppig 

nedbør, hvor der falder mellem 200 og 1000 millimeter årligt. Graden af nedbør og fugtig-

hed fører gennem transpiration og fordampning til, at områderne er i stand til at dække op 

til 75 % af deres eget vandforbrug. Dette gør tropiske regnskove til de mest biologisk varie-

rede terrestriske økosystemer i verden (National Geographic, u.d.). 

Regnskoven i Amazonas er verdens største tropiske regnskov. Den er hjemsted for omkring 

40.000 plantearter, næsten 1.300 fuglearter, 3.000 fiskearter, 427 pattedyrarter og 2,5 milli-

oner forskellige insekter. Bolivia er et af de lande i verden med de højeste grader af biodiver-

sitet og er hjemsted for mere end 2.194 arter af padder, fugle, pattedyr og krybdyr. Heraf er 

5,4 % af disse arter endemiske og findes ikke andre steder i verden (Verdens Skove, u.d.b). 

1.3.2 Biodiversitetskrise 

Regnskoven udgør med et af de højeste grader af biodiversitet en afgørende brik i at bevare 

klodens plante- og dyrearter. For første gang imens mennesket har levet på jorden, registre-

res der i disse år den største nedgang i biodiversiteten på Jorden, hvor arterne uddør i et 

tempo, der ikke er set siden sidste istid. Op imod én million arter er truet af udryddelse, og 

forskere omtaler perioden som den sjette masseuddøen (Intergovernmental Science-Policy 

Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019, s. 15). 

Hvis den biologiske diversitet vurderes på baggrund af de planetære grænser, ligger niveauet 

på 90 %, hvilket betyder, at en tiendedel af alle arter kan uddø uden at systemet kollapser. 

Ifølge de planetære grænser (jf. figur 2) udgør biodiversitetskrisen en højrisiko. Hvis der fo-

kuseres på de biologiske og geofysiske ændringer i landarealerne på jorden, omhandler 

denne grænse alle jordbaserede biomer, altså områder, der klassificeres i henhold til de plan-

ter og dyr, der lever i den, som f.eks. skove. Her ligger niveauet på nuværende tidspunkt i 

den gule zone med øget risiko, hvor der lægges særlig vægt på Jordens skove, når ændringer i 

landarealet vurderes. Her skal tre fjerdedele, altså 75 % af det samlede oprindelige skovareal 
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bevares, hvor niveauet på nuværende tidspunkt ligger på omkring 62 %, hvilket altså er un-

der det optimale areal. Hvis man kigger specifikt på de tropiske skove, anbefales det, at “po-

tentielle områder med skovklædte arealer i procenter” skal ligge på et niveau med en beva-

relse på 85 % (Steffen et al., 2015).  

1.3.3 Klimakrise 

Når regnskoven ryddes til fordel for kvægdrift eller dyrkning af sojabønner, reduceres træer-

nes evne til at lagre CO2. Med udgangspunkt i de planetære grænser, vurderes klimaforan-

dringerne som værende en stigende risikozone. Kontrolvariablen vurderes ud fra den atmo-

sfæriske CO2-koncentration i ppm (part pr. million). Som det fremgår af figuren over de pla-

netære grænser skal koncentrationen holde sig mellem 350-450 ppm, for ikke at overgå til 

højrisikozone. CO2- koncentrationen har siden 1955 med et udgangspunkt på omkring 320 

ppm været stødt stigende og lå i maj 2020 på omkring 417 ppm (CO2.Earth, u.d.). 

Omkring 80 % af Bolivias udledninger af drivhusgasser kommer fra skovrydning. Det bety-

der, at Bolivia, på trods af være det fattigste land i Sydamerika, er et af de mest CO2-udle-

dende lande på det sydamerikanske kontinent målt i udledning pr. person (Verdens Skove, 

u.d.c, s. 4). Hvis den stigende drivhusgasudledning fortsætter, vil den føre til klimaforan-

dringer. Klimaforandringerne kan tage form af et stadie af konsekvent øget nedbør, højere 

temperaturer, oversvømmelser, tornadoer, snestorme, hedebølger og andet ekstremt vejr 

(Withgott & Laposata, 2015, ss. 510-519). 

Gennem en forskrivning på baggrund af den nuværende hastighed, hvormed Amazonas ryd-

des, bringes udviklingen tæt på et kritisk stadie, hvor der er risiko for et kollaps af regnsko-

ven som økosystem. Hvis store dele af skoven fældes, kan Amazonas ikke længere producere 

den nødvendige mængde af nedbør, der kræves for at stabilisere det fugtige klima og dermed 

kollapse. Der sker altså en acceleration, et såkaldt ”tipping point”, hvor økosystemet ryger ud 

af balance til en sådan grad, at det ikke længere er muligt at stabilisere det igen, hvilket vil 

føre til afgørende negative forstyrrelser (McSweeney, 2020). Hvis regnskoven i Amazonas 

når til et tipping point, vil mellem 60-70 % af området omdannes til tør savanne, bestående 

af græs og meget få træer, hvor store mængder af CO2 frigives til atmosfæren (McSweeney, 

2020). Amazonas er som helhed beregnet til at kunne optage mellem 60 til 80 milliarder 

tons kuldioxid grundet fotosyntesen. Men med en tiltagende skovrydning kan afbrændingen 

af Amazonas udlede op imod 200 millioner tons kuldioxid på årlig basis, hvis den nuvæ-

rende skovrydning fortsætter (Peterson Institute for International Economics, 2019).  

I februar 2020 var omtrent 17 % af Amazonas blevet ryddet til fordel for kvægdrift og soja-

plantager. Tipping point kan for Amazonas realiseres, hvis mellem 20-40 % af regnskovens 
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samlede areal ryddes (McSweeney, 2020). Det er vanskeligt at forudsige, hvornår dette vil 

ske, men studier forudser, at det allerede kan ske om ganske få år, mens det generelt vurde-

res, at der vil gå mellem 15 til 20 år. Dette vil udfordre den atmosfæriske cirkulation over 

hele verden og Amazonas rolle i at stabilisere klimaet, hvilket vil få store konsekvenser for 

både mennesker og dyr (McSweeney, 2020). 

1.4 Klima- og biodiversitetskrisen påvirker mennesket 

Når skoven fældes og udgør en trussel mod den globale biodiversitet samt jordens klima, har 

det også menneskelige konsekvenser. 

Sammenhængen mellem en høj grad af biodiversitet og funktionerne i et økosystem, kan 

vurderes ud fra stabiliteten i et økosystem. Når biodiversiteten er høj, stiger modstandsdyg-

tigheden over for mulige ændringer, fordi arterne tilsammen med deres forskellige grader af 

reaktioner og sårbarhed bliver mere robuste. Dermed forringes processerne i et økosystem 

som f.eks. genanvendelse af næringsstoffer ved en nedgang i biodiversiteten, hvilket i sidste 

ende påvirker de økosystemtjenester, som mennesket er afhængige af, såsom vandforsyning 

eller luftrensning (Science for Environment Policy, 2015, ss. 8, 11). 

Når et økosystem som regnskoven bidrager med goder til menneskets velbefindende, betrag-

tes disse services som økosystemtjenester. Dette kan både være i form af psykiske og fysiske 

fordele ved at være i naturen, men også for de mange materialer, vi på daglig basis bruger. I 

regnskoven bruges de tropiske træer som teak, balsa, palisander som byggematerialer til 

f.eks. døre, vinduer og gulve, mens fibrene fra bambus, kapok og rotting bruges bl.a. til at 

fremstille møbler og isolere huse. Derudover stammer kanel, vanilje og ingefær fra regnsko-

ven sideløbende med alverdens frugter som bananer, kakao, mango og kaffebønner. Regn-

skoven er desuden en essentiel kilde til mange lægemidler. Ifølge det nationale center for 

kræft i USA findes 70 % af de planter, der er nyttige til behandling af kræft kun i regnsko-

vene, mens planterne fra regnskoven desuden kan findes i medicin for gigt, malaria, astma, 

lungebetændelse og hjertesygdomme. Regnskoven rummer med andre ord et væld af betyd-

ningsfulde skovarter for velfærden og dette er i betragtning af, at mindre end 1 % af plantear-

terne er blevet analyseret for den medicinske værdi (National Geographic, u.d.).  

De mange goder, der drages nytte af fra regnskoven, kan også betragtes på lokalt plan i Boli-

via og de befolkningsgrupper, der lever i og af skoven. Lidt over 800.000 af Bolivias oprinde-

lige befolkning bor i lavlandet, hvor langt størstedelen af dem lever i ekstrem fattigdom. Be-

folkningen bruger bl.a. skoven til at fælde træer til den lokale produktion og forsyne sig med 

rent drikkevand. Derudover er den oprindelige befolkning en brik i at forhindre intensiv 
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tømmerhugst og bevare deres leveområder, hvilket Sembramos Bolivia har gjort vanskeli-

gere (Verdens Skove, u.d.c, s. 4).  

Klimakrisens tilstand har også konsekvenser for mennesket. Landbruget forventes påvirket 

af både stigende temperaturer og øget nedbør, mens skovene kan trues af ildebrande og he-

debølger. Alle disse konsekvenser kan udover sociale påvirkning på mennesket få store øko-

nomiske konsekvenser på globalt plan (Withgott & Laposata, 2015, s. 520). Ifølge Oxfam In-

ternational (2009) er Bolivia særligt udsat for klimaforandringer af flere årsager: Den fattige 

befolkning er udsat, landets høje grad af biodiversitet er truet og befolkningen bruger desu-

den smeltetruede tropiske gletsjere som drikkevandskilder. 

Spørgsmålet er derfor, hvordan skoven kan bevares til fordel for biodiversitet og klima, men 

samtidig forvaltes på en måde, hvor mennesket på globalt plan drager de mange fordele, der 

er ved skovens goder. Samtidig skal den lokale befolkning, der lever af skoven fortsat have 

mulighed for at anvende skovens ressourcer og bevare deres territorium.  

1.5 Løsningstiltag for at bremse udviklingen 

Hvis biodiversitetskrisen og klimaforandringerne skal bremses og økosystemtjenesterne skal 

opretholdes, er det afgørende at se på, hvilke aktive foranstaltninger der er både bæredygtige 

og praktisk mulige. Her er der adskillige nødvendige både politiske, sociale og økonomiske 

tiltag, der kunne implementeres med henblik på at reducere skovrydningen til fordel for 

mennesker, klima og miljø. Disse parametre er netop de bærende elementer i FN’s definition 

af, hvad bæredygtighedsbegrebet indebærer.  

Politisk og økonomisk kan støtteordninger inkluderes, således at de lande, der besidder en 

høj mængde af regnskov, har incitament til at lade skoven blive stående og skovbevarelse pri-

oriteres på fælles globalt plan. Derudover arbejder flere NGOer med skovbevarelse i lande 

med regnskov, men er afhængige af offentlig støtte for at presse regeringer og tilbyde bære-

dygtige alternativer til lokalbefolkningen. Som nævnt er en af de største årsager til skovryd-

ning dyrkning af sojabønner, hvoraf størstedelen bruges som dyrefoder eller direkte opdræt 

af kvæg. Derfor kunne en omstilling af den globale fødevareforsyning og -fordeling være op-

lagt. Dette kræver et øget fokus på sammenhængen mellem kost, skovrydning og de igangvæ-

rende naturkriser.  
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1.5.1 Moder Jords rettigheder 

I forhold til Bolivia, kan konflikten mellem skovbevarelse versus produktion oftest ledes til-

bage til et spørgsmål om arealanvendelse og jordrettigheder, hvilket taler ind i både de soci-

ale, politiske og økonomiske problemstillinger. Som nævnt i afsnit 1.2 har regeringen med 

Sembramos Bolivia bidraget til, at presset på at bevare skovene er taget til. Men den har 

samtidig arbejdet for skovbevaring under rammelovgivningen ‘Moder Jords rettigheder’. 

Lovgivningen er udviklet på baggrund af en uoverensstemmelse fra den bolivianske regering 

til en verdenskonference i 2010 om rettigheder for mennesker og Moder Jord i Tiquipaya i 

Bolivia. Her satte den bolivianske regering spørgsmålstegn ved markedsbaserede løsnings-

forslag som et værktøj til at stoppe skovrydningen. I det bolivianske samfund bliver naturen 

betragtet som hellig og bliver betegnet som Moder Jord, og en kommercialisering af skoven 

ville af etiske årsager derfor ikke være ønsket (United Nations Framework Convention on 

Climate Change, UNFCCC, 2012, s. 3). Derudover kan markedsbaserede løsninger, der foku-

serer på kulstof også skabe incitamenter til at dyrke monokulturelle træplantager (Jacobi, 

Rist & Altieri, 2017, s. 372). 

Derfor stræber handlingsplanen under Moder Jord rettigheder efter at skabe en ikke-mar-

kedsbaseret tilgang, der overordnet set sigter efter at opnå en bæredygtig udvikling samt be-

kæmpelse af fattigdom. I denne sammenhæng sigtes der samtidig efter at reducere skovryd-

ning, stoppe tabet af biodiversitet, opretholde miljøfunktioner og desuden reducere jord- og 

ressourceforringelser. Dertil ønsker lovgivningen også at lette overgangen til en bedre areal-

anvendelse via udvikling af bæredygtige produktionssystemer, der sammen kan bidrage til 

en mindskning af klimaændringer samt en tilpasning af økosystemer og mennesker 

(UNFCCC, 2012, s. 9). 

1.5.2 Skovlandbrug som løsningstiltag 

Med udgangspunkt i FN’s strategiske skovplan for at stoppe skovrydning, er det nødvendigt, 

at bæredygtige løsninger tilgodeser den skovafhængige befolknings livsgrundlag samt en til-

hørende produktion, der inddrager skoven gennem holdbare metoder. Et af de løsningstiltag, 

der beskæftiger sig med netop denne balance mellem udnyttelse og bevarelse af en frugtbar 

jordbund og skov, er skovlandbrug.  

Skovlandbrug kan være et alternativ til sojadyrkning eller kvægdrift, der samtidig understøt-

ter bøndernes indtjeningsmuligheder. Det er altså en type arealanvendelse, der opretholder 

skoven, mens det samtidig står i vejen for udbredelse af konventionelle landbrugsformer. 
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Dermed kan skovlandbrug betragtes som værende et forsøg på at reducere presset på sko-

vene, således at den igangværende klima- og biodiversitetskrisetilstand udbedres. Ved at be-

skæftige os med skovlandbrug er der tale om et løsningstiltag i produktionsleddet af værdi-

kæden for produktion.  

Når vi undersøger skovlandbrug som løsningstiltag er det vigtigt at forstå, i hvilken grad til-

taget allerede er udbredt, for derefter at kunne vurdere i hvor høj grad dette dyrkningssy-

stem kan karakteriseres som et løsningstiltag. I forhold til omfanget af kakaobaseret skov-

landbrug specifikt for Bolivia, ville det være vanligt at tage udgangspunkt i nationale analyser 

og opgørelser over dokumenterede landbrug. Bolivia har dog ikke nogen brugbare data om 

omfanget af skovlandbrug i landet, da det skønnes, at der er mange individuelle bønder, der 

ikke har dokumenteret dette (Jacobi, 2016, s. 313).  

I stedet har World Agroforestry Center foretaget en analyse af, hvor udbredt skovlandbrug er 

på globalt plan. Analysens resultater viste, at der på baggrund af 22.183.204 km2 global land-

brugsjord var 43,5 % skovlandbrug med mere end 10 % skovdække, 23,2 % skovlandbrug 

med mere end 20 % skovdække og 14,6 % skovlandbrug som havde mere end 30 % skov-

dække (Zomer et. al 2014, ss. 12-13). Skovlandbrug, hvis det altså defineres som værende 

mere end 10 %, er altså en relativt udbredt og integreret landbrugsform over hele verden. 10 

% skovdække er imidlertid en meget bred definition af skovlandbrug, som ikke nødvendigvis 

står i vejen for meget skovrydning, og derfor kan det være mere retvisende at bruge en af de 

øvrige definitioner. Antages 30 % skovdække som skovlandbrug er der tale om en væsentlig 

mindre nuværende udbredelse af skovlandbrug som løsningstiltag (Zomer et. al 2014, s. 1). 

Der kan argumenteres for, at det ikke er validt at definere skovlandbrug på baggrund af et 

minimum af skovdække, da skovlandbrugssystemer varierer alt efter type og geografiske for-

hold og behovet for træer derfor også varierer. Uden bedre empiri kan en sådan analyse dog 

alligevel give et omtrentligt billede af udbredelsen af skovlandbrug på regional og global 

plan. Analysen viser eksempelvis, at der har været en stigning på 12,6 % af skovlandbrug i 

Sydamerika alene. (Zomer et al., 2014, s. 29). 

Opsamling 

Første stadie - drivkræfterne - skal således betragtes som et mere overordnet niveau ala den 

stigende efterspørgsel på vækst, der er resultatet af et stadig stigende befolkningstal på glo-

balt plan. Dette lægger et pres på verdens skove, da træet til dels ønskes at blive brugt som 

materialer, men også i form af skovrydning som arealfrigivelse til fordel for fødevareproduk-

tion af bl.a. sojadyrkning og kvægopdræt. Skovrydningen fører til en miljø- og klimakrise 
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grundet mangel på plads for de tilhørende arter, og skovene som en aktiv spiller for kulstof-

lagring. Denne tilstand påvirker mennesket negativt dels gennem de tjenester, der nydes 

godt af som f.eks. produkter fra skovene samt ekstreme vejrfænomener som kan ødelægge 

skove og landbrugsarealer grundet forandringerne i klimaet. Dette fører til forskellige mulige 

samfunds- og miljømæssige tiltag, som f.eks. en omlægning af landbrugssystemet, der foku-

serer på skovbevarelse og inddragelse af skoven som økosystem.   
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2 Landbrug i det bolivianske lavland 

Med udgangspunkt i Geels’ multi-level perspective vil dette afsnit beskrive det landskab ka-

kaobaseret skovlandbrug som niche er en del af. Efterfølgende vil vi redegøre for det land-

brugsregime, skovlandbruget skal ses som et brud med. Dette gøres med henblik på at ud-

vikle en forståelse af den kontekst, som skovlandbrug potentielt kan indfinde sig i. 

2.1 Det bolivianske landskab 

Det sociotekniske landskab indeholder den bredere samfundsmæssige udvikling, som i høj 

grad strukturerer aktiviteter i regime og niche, men som ikke kan påvirkes direkte af nogen 

aktør. Nogle af udviklingerne i det sociotekniske landskab har vi allerede redegjort for i af-

snit 1.1, og vi vil derfor ikke gentage det her, men blot forklare, hvordan disse drivkræfter 

også bidrager til forståelsen af det sociotekniske landskab. 

2.1.1 De geografiske vilkår 

De naturlige vilkår i det bolivianske lavland er i høj grad uden for indflydelse fra aktører, 

samtidig med, at de naturlige vilkår afgør, hvilke landbrugspraksisser der er mulige. Vores to 

cases er begge placeret i det bolivianske lavland, men i to forskellige administrative regioner. 

Movimacasen er beliggende i Beni-departementet i det nordøstlige hjørne af Bolivia, mens 

Alto Beni-casen er en region, der ligger på grænsen mellem Beni- og La Paz-departementet 

oppe ad Yungas-bjergkæden (bilag 5, s. 1; Jacobi, Zanella, Mariscal et al., 2015, s.72).  

Sammenlignet med Bolivias højland er lavlandet ifølge Gry Aaquist Errboe “meget nemmere 

at dyrke” grundet de store flader, der sammen med den større nedbørsmængde og de var-

mere temperaturer, gør det mere effektivt at dyrke i denne del af landet. Dette medfører 

imidlertid også, at det er netop i lavlandet, at skovrydning foregår (bilag 3, s. 2). 

Beni-departementet er særligt kendetegnet ved dets tre større floder Benifloden i vest, Iténez 

i øst og Mamoré i centralregionen. Beni-departementet ligger i 130 til 235 meters højde, med 

en nedbørsmængde mellem 1.300-2.000 mm om året og med en gennemsnitstemperatur på 

omkring 25 grader (Sears & Langstroth, u.d.). Klimaet påvirker de store vådområder, hvor 

der årligt er adskillige naturlige oversvømmelser efterfulgt af en længere periode med tørke. 

Oversvømmelserne sker som et resultat af den fugtige sæson med meget nedbør og smelte-

vand fra Andesbjergene mellem december og maj. De dækker våde områder op imod 50 - 60 

% af arealet, hvilket kan vare i helt op til ti måneder, og som følge af klimaforandringerne er 

oversvømmelserne blot taget til i styrke. Derudover blev Bolivia i 2016 ramt af den værste 
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tørke i 25 år, hvilket ramte Beni-departementet og dens indbyggere hårdt. Særligt kvægop-

drætterne blev ramt hårdt, da mange hundrede kvæg døde af tørst (Hansen, 2016).  

Disse to hyppige naturfænomener påvirker befolkningens socioøkonomiske forhold og lokal-

befolkningens muligheder for dyrkning af afgrøder, der er for sårbare overfor ændringerne 

(Saxbøl & Solot, u.d.). Movimafolkets område strækker sig over 67.000 ha, hvor 86 % af om-

rådet er dækket af skov af forskellig art (bilag 5, s. 1). Området betegnes ifølge André Mildam 

som et ”pampasområde”, altså et område med mange floder, og hvor der i nogle af skovene 

omkring, gror vild kakao (bilag 2, s. 11). Som Gry udtaler, så er det ”ikke de bedste arealer at 

dyrke, og du kan heller ikke få det bedste tømmer. Så de har egentlig skodarealerne tilbage” 

(bilag 3, s. 11). 

Alto Beni-regionen ligger omkring 350-800 meter over havets overflade, og området har et 

tropisk klima, der svinger mellem fugtige somre og tørre vintre, med en nedbørsmængde på 

omkring 1.500 mm årligt og en gennemsnitstemperatur på omkring 25 grader. Udover ka-

kaoproduktion bliver der også i området dyrket meget ris, korn, men også banan-, papaya- 

og citrusfrugter igennem monokulturelle produktioner. Desuden er Yungas-bjergene traditi-

onelt kendt for at dyrke kokaplanten (Jacobi, Schenider, Mariscal, 2015, ss. 802-803). Den 

store tradition for at dyrke monokultur har resulteret i store jordforringelser og tab af frugt-

bare jorde, biodiversitet og skove (Jacobi, Schneider, Buttazzi, 2015, s. 172). I Alto Beni ople-

ver bønderne ligeledes, at ekstreme vejrforhold påvirker deres kakaoproduktion. Det frem-

skrives, at regionen vil opleve varmere vejr og mindre regn i tørsæsonen, samtidig med, at 

det i regnsæsonen vil være mere sporadisk regnvejr, der vil forekomme i kraftigere mængder. 

Disse vejrforhold oplever bønderne i Alto Beni allerede. Dette fremgår bl.a. af Jacobi, Schnei-

der, Bottazzi et al. (2015), hvor bønderne i Alto Beni fortæller, at de både oplever ekstrem 

varme, tørke og oversvømmelser som de primære klimatrusler for kakaoproduktion (s. 175). 

Ydermere oplever bønderne som følge af vejrforholdene flere sygdomsudbrud i deres afgrø-

der, der også udgør en trussel for bøndernes livsgrundlag (Andres et al., 2016, s. 125). 

2.1.2 Fødevaresikkerhed 

En af de drivkræfter, der nævnes i afsnit 1, er befolkningstilvæksten i Bolivia. Da befolk-

ningstilvæksten i dag udgør en drivkraft for skovrydning, er den også i høj grad en del af det 

landskab, der påvirker det sociotekniske regime, der medfører skovrydning i det bolivianske 

Amazonas. Som en del af det sociotekniske landskab sætter befolkningsudviklingen dog også 

begrænsninger for nicheinnovationer som skovlandbrug. Hvis nichen skal påvirke regimet, 

er det nødvendigt at tage højde for behovet for at brødføde den voksende befolkning i Boli-

via. 
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Med en voksende befolkning er det vigtigt at forstå bønderne i Bolivias incitamenter i forbin-

delse med deres økonomi og fødevaresikkerhed, heraf deres nuværende og fremtidige ad-

gang til at kunne købe fødevarer. I 2014 var 57 % af landbefolkning under fattigdomsgræn-

sen, siden da er tallet dog faldet. Andelen af den bolivianske befolkning, der oplever fødeva-

remangel, udgør småbønderne 48 % heraf (International Fund for Agricultural Develop-

ment, 2016). Det er i et skift fra den nuværende, monokulturelle produktion af årlige afgrø-

der i Bolivia til mere langsigtede landbrugssystemer interessant at undersøge de bolivianske 

monokulturelle bønders motivation for at producere igennem deres landbrugsteknik. Dette 

vil give kendskab til at forstå de barrierer, der findes ved en omlægning til skovlandbrug. Un-

dersøgelser af Jacobi, Rist og Altieri (2017) viser, at de bolivianske bønder finder større og 

mere øjeblikkelig økonomisk sikkerhed ved kortsigtede landbrugssystemer, mens langsig-

tede landbrugssystemer indebærer en usikkerhed om nogle typer af afgrøders sene udbytte, 

der ofte først kommer flere år efter plantningen af afgrøden (s. 367).  

2.1.3 Jordrettigheder 

For at forstå arealanvendelsen i Bolivia er det vigtigt at forstå, hvem der har rettigheder til 

jorden. I vores cases beskæftiger vi os med småskalaproduktion, og derfor er det relevant at 

vide i, hvilket omfang disse landbrug har rettigheder over jorden ift. større landbrug. 

Den bolivianske stat opgjorde i 2013 sammensætningen af landbrugets størrelser i landets 

departementer. Størrelsen af landbruget afgør ikke nødvendigvis, om det er småbønder eller 

store virksomheder der ejer området, men det må forventes, at mange mindre landbrug vil 

være ejet af småbønder, mens store landbrug er ejet af de storbønder. Det er dog ikke tydelig 

i opgørelsen, hvor etableret landbruget skal være før det karakteriseres som landbrug, lige-

som det ikke er entydigt, hvor grænsen går i tilfælde af sammenslutninger af flere mindre 

landbrug. Ifølge opgørelsen udgør landbrugsenheder under 20 ha 83 % af de totale antal 

landbrug, mens de udgør blot 8 % af det samlede landareal. Store landbrug på 500 ha eller 

derover udgør samlet 1,3 % af landbrugene men 66 % af det totale landbrugsareal. Bolivia 

opgør ikke lavlandets arealsammensætning samlet, men i lavlandets Beni-departement ud-

gør landbrug på 500 ha eller derover 90 % af landbrugsarealet, men blot 4 % af det samlede 

antal af landbrug. De små landbrug under 20 ha udgør 39 % af det totale antal landbrug men 

blot 0,5 % af landbrugsarealet (Instituto Nacional de Estadística, s. 18). Selvom der må tages 

forbehold for opgørelsesmetoden, er det tydeligt, at langt de fleste landbrug i Bolivia er små, 

mens størstedelen af arealet udgøres af store landbrug. 



 

46 

Indenfor kakaolandbrug står småbønder dog på verdensplan for næsten 90 % af alt kakao-

dyrkning i verden (Andres et al., 2016, s. 123). Bønder fra alle typer landbrug kunne potenti-

elt set omlægge til skovlandbrug, men indenfor de konventionelle kakaolandbrug er der altså 

særligt mange mindre landbrug, som kan være sammenlignelige i størrelse med vores to ca-

ses. 

Ifølge Rights and Resources Initiative (2015) ejer den oprindelige befolkning 36 % af area-

lerne i Bolivia. Som et resultat af et regeringsprogram, der tildelte oprindelige folkeslag fra 

højlandet land i Alto Beni, udgør disse nu størstedelen af befolkningen i denne region (Ja-

cobi, Schneider, Mariscal et al., 2015). Dette underbygges af Gry Errboe, som understreger, 

hvordan tilflytningen fra højlandet især skyldes lukningen af miner, hvorfor minearbejderne 

blev bønder i stedet (bilag 3, s. 4). Altså består lavlandet nu både af oprindelige folk fra om-

rådet men også tilflyttere fra højlandet, der også har fået tildelt land. 

2.1.4 Eksportmuligheder 

Ifølge Gry Aaquist Errboe har Bolivia særlige udfordringer, når det kommer til eksport grun-

det landets geografiske placering: “Bolivia er landlocked, så de har heller ikke adgang til en 

havn, så det skal igennem enten Chile eller det skal igennem Brasilien” (bilag 3, ss. 5-6). Det 

betyder, at varerne skal kunne holde i længere tid, før de når frem til udlandet. Denne faktor 

i landskabet kan i høj grad have betydning både for den nuværende landbrugspraksis og for 

alternativer som skovlandbrug. Dette kan ses som en begrænsning i værdikædens eksport-

led, som i høj grad er vigtig at tage højde for, når vi beskæftiger os med hvilke varer der kan 

produceres. 

2.1.5 Verdensbefolkningens efterspørgsel 

Det sociotekniske landskab for landbruget i det bolivianske lavland inkluderer også udlan-

dets efterspørgsel. Der er især i vestlige lande stigende fokus på bæredygtighed, hvilket også 

afspejles i forbrugernes efterspørgsel efter mere bæredygtige produkter. I en undersøgelse 

foretaget af YouGov fra 2019, svarede hele 91 % af befolkningen i Europa, at skov og dyreliv 

havde en betydning for dem. Derudover mente hele 61 %, at EU ikke prioriterede mindskelse 

af skovrydning tilstrækkeligt, mens hele 87 % mener, at der på Europæisk plan skal udarbej-

des en lov som sikrer, at solgte produkter i EU ikke bidrager til skovrydning (YouGov, 2019). 

Denne efterspørgsel kan potentielt skabe et pres på den bolivianske landbrugspraksis, som i 

sidste ende kan opleve faldende efterspørgsel på konventionelle produkter. Dette kan desta-

bilisere regimet og være med til at skabe et mulighedsvindue for nicheinnovationer. 
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Samtidig betyder ændringer i verdensøkonomiens efterspørgsel, at prisen på eksportafgrøder 

kan ændre sig. Denne faktor kan ifølge André Mildam have betydning for, om et landbrug i 

praksis er økonomisk rentabelt (bilag 2, s. 6). 

2.2 Det konventionelle landbrugsregime i Bolivia 

Som tidligere beskrevet er det konventionelle monokulturelle landbrug, som bl.a. andet in-

volverer svedjebrug, en af de primære årsager til skovrydning i Amazonas. Denne landbrugs-

praksis opretholdes af et sociotekniske regime i det bolivianske lavland, som skovland-

brugsnichen udfordrer. Dette er relevant for at forstå, hvilke elementer der stabiliserer og 

fastholder den nuværende praksis, samt hvilke elementer, der potentielt kunne skabe et mu-

lighedsvindue for en niche som i dette tilfælde er kakaobaseret skovlandbrug. 

2.2.1 Regulative regler 

I dette afsnit vil vi beskrive, hvilke formelle og regulative regler der har opretholdt den eksi-

sterende landbrugspraksis. I tilfælde af landbrug kan regulative regler dække både lovgiv-

ning og formelle aftaler, der forhindrer særlige aktiviteter, men det kan også være økonomi-

ske incitamentsstrukturer, der bevidst eller ubevidst opfordrer til særlige aktiviteter. Vi har i 

dette tilfælde først og fremmest identificeret sidstnævnte type. 

Som nævnt i afsnit 1.2 har den bolivianske regering gennemført programmet “Sembramos 

Bolivia” med henblik på at omlægge skov til landbrug. Ifølge Gry Aaquist Errboe har den bo-

livianske regering bl.a. udvidet muligheden for at afbrænde skov med henblik på at dyrke 

landbrug fra fem til 20 ha årligt. Samtidig har den givet andre direkte økonomiske incita-

menter til at drive konventionelt landbrug (bilag 3, s. 2). Bolivianske bønder oplever ifølge 

Jacobi, Rist og Altieri (2017) dette i praksis ved, at der oprettes en ny forsikring mod udbyt-

tetab, som kun dækker monokulturer (s. 374). I en anden region i Bolivia oplever bønder, at 

regeringen direkte forsyner bønder med kvæg og dermed giver kraftigt incitament til kvæg-

drift (Jacobi, Rist og Altieri, 2017, s. 371). 

Yderligere regulering på andre områder har også indirekte bidraget til udbredelsen af kon-

ventionelt landbrug. Eksempelvis nævner Errboe, at økonomiske reformer har gjort arbejds-

kraft dyrere, hvilket igen har øget incitamentet til industrielt landbrug, som dyrkes mest ef-

fektivt på store flader (bilag 3, s. 3). 
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2.2.2 Normative regler 

Normative regler dækker over de normer blandt bønder, der opretholder det konventionelle 

landbrugsregime. Samfundets fælles kultur og normer kan også anses som en del af landska-

bet, men regimets normer indikerer specifikt de sædvaner, der eksisterer blandt dem, der 

dyrker landbruget. 

Nogle af de normative regler kan findes i traditionerne. Ifølge André Mildam er der i høj grad 

tale om en tradition, som fastholder regimets landbrugspraksis: 

Det er deres levevis. De er vant til, [og] de har lært af deres forældre, at man tager et 

stykke jord, brænder det af, dyrker det og når der ikke er mere næring i jorden, så 

drager du videre. De bruger ikke teknikker, der beriger jorden. De bruger ikke plan-

ter, [der] som sådan hænger godt sammen og beriger jorden. De dyrker deres majs og 

deres bønner, eller hvad det nu er, at de gør. Det er en meget simpel livsform (bilag 2, 

s. 3). 

Denne opfattelse beskriver, hvordan der er en forventning om, at man dyrker landbruget på 

den måde, man plejer og har lært af sin familie. Derudover er der ifølge Mildam nogle sær-

lige normer, der opretholder kvægdrift som landbrugsform: “I Bolivia og i mange lande der 

er det jo fornemt at være kvægavler. Det er en livsstil, man skal helst skyder jaguarerne og 

sådan noget. Det er sådan meget macho” (bilag 2, s. 17).  

Samfundets forventninger om den konventionelle landbrugspraksis og særligt kvægdrift kan 

siges at opretholde den konventionelle landbrugspraksis. Selvom kakaobaseret skovlandbrug 

kan præsenteres som et både miljømæssigt, økonomisk og socialt gavnligt alternativ, kan 

disse normative regler dermed stå i vejen for en omlægning.  

2.2.3 Kognitive regler 

Ifølge André Mildam er mange bønder i Bolivia “ikke forretningsminded, de har ikke en lang 

tidshorisont”. Om deres opfattelse af, hvordan et landbrug fungerer, tilføjer han “Der skal 

ske noget løbende, ikke? De lever mere fra hånden til munden” (bilag 2, s. 7). Som nævnt i 

afsnit 2.1.2 er bøndernes indskrænkede økonomiske råderum i høj grad en begrænsning for 

deres muligheder for langsigtede investering. Samtidig kan det kortsigtede perspektiv karak-

teriseres som en kognitiv regel, der handler om, hvordan den enkeltes opfattelse af et om-

råde kan fastholde regimet. Uanset om eksterne aktører mener, at en alternativ dyrknings-

form har gevinster, er det de kognitive regler, der skaber en barriere, som skal overkommes 

for at destabilisere landbrugsregimet og fremme skovlandbrug. 
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En anden kognitiv regel finder vi i movimabøndernes område, hvor der er kvægdrift. En af 

årsagerne til dette skyldes ifølge Mildam kvæg-avlernes tankegang: “De slipper bare deres 

kvæg løs, og så går de derude og fylder 2-4-6 ha per ko. Det er ligegyldigt, der er så meget 

land deroppe, ikke?” (bilag 2, s. 12). Det kommer altså til udtryk, at kvæg-bønderne bruger 

store arealer til kvæg uden at overveje alternativer, fordi arealet er så enorme. Dette bakkes 

op af Jacobi, Rist og Altieri (2017) der påpeger, at flere bønder ikke ser den store fordel i at 

omlægge til landbrug, der i højere grad bevarer jordens næringsstoffer, fordi deres arealer er 

store nok til at flytte produktionen (s. 369). 

Dermed oplever bønderne ikke et presserende behov til at tænke i andre baner, end dem de 

er vant til, selvom det på lang sigt kan blive problematisk, og dette kan endvidere være en 

barriere for en omstillingsproces til skovlandbrug. Ifølge Errboe forstærkes denne effekt af 

skovlandbrugets begrænsede udbredelse, som gør det mindre synligt at forestille sig alterna-

tiver:  

Nogle gange er det jo også lidt sådan, at der er en trend i samfundet, og så gør man 

det samme som naboen gør. Nogle gange tror jeg også, at det handler om inspiration 

eller at nogen fortæller én hvordan kunne man også gøre, og at der er andre mulighe-

der end bare at dyrke soja eller solsikker (bilag 3, s. 7) 

Denne opfattelse opretholder den dominerende landbrugspraksis, men samtidig kan den 

også ses som en måde at destabilisere regimet. Dette underbygges af nogle bønder, der efter 

selv at have etableret skovlandbrug har oplevet en løbende omlægning hos sine naboer (Ja-

cobi, Rist & Altieri, 2017, s. 372). Såfremt flere bønder begynder at omlægge til skovland-

brug, kan det svække den kognitive regel, så det er mere overskueligt for bønder at omlægge, 

således at omstillingen foregår i en højere hastighed, når først den er i gang. 

En tredje væsentlig kognitiv regel er bøndernes opfattelse af deres produkters værdi. Errboe 

mener, at mange bolivianere ikke er overbevist om, at deres produkter er værdifulde: “De har 

stadig det der mindreværdskompleks, hvor de tænker, ej, men det er jo ikke pakket ind i en 

eller anden fin pakke hvor der står Colgate eller der står Kellogs eller der står Pepsi eller 

Cola, ergo må det ikke være noget værd” (bilag 2, s. 16-17).  

Opsamling 

Dette afsnit har med udgangspunkt i MLP analyseret det sociotekniske landskab og regime 

for landbrug i Bolivia, som er de to niveauer, der strukturerer aktiviteter mest. Det har vi 

gjort med henblik på at forstå den sammenhæng, kakaobaseret skovlandbrug indgår i. Ud fra 
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analysen kan vi konkludere, at der er en række faktorer i landskabet, der gør det til en udfor-

dring at bryde med det sociotekniske system. Bolivias geografiske forhold tillader ikke dyrk-

ning af alle typer afgrøder, og den geografiske placering forhindrer i praksis eksport af flere 

afgrøder, selvom de måtte kunne dyrkes. Samtidig gør fattigdommen og fødevaresikkerhe-

den i landet det svært for befolkningen at tænke langsigtet. Disse strukturelle faktorer hæn-

ger tæt sammen med regimet, som yderligere står i vejen for en omstillingsproces. Det gæl-

der bl.a. regeringens regulering af landbrugsområdet til fordel for konventionelt landbrug, 

men udfordringerne med fødevaresikkerhed bidrager også til kognitive regler hos bønderne, 

som kan have svært ved at overskue langsigtede planer. Samtidig har den bolivianske kultur 

nogle normer om landbrug og kvægdrift, som i høj grad opretholder den eksisterende land-

brugspraksis. 

Mens dette afsnit har behandlet samfundet og dets eksisterende landbrugspraksis, vil vi i det 

følgende afsnit redegøre for kakaobaseret skovlandbrug som nicheinnovation. Her vil vi re-

degøre for, hvordan kakaobaseret skovlandbrug passer ind i det sociotekniske landskab, 

samt hvordan den afviger fra regimets regler.  
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3 Kakaobaseret skovlandbrug 

I dette afsnit vil præmisser og betingelser undersøges for kakaobaseret skovlandbrug som 

en nicheinnovation. Indledningsvis defineres skovlandbrug som dyrkningssystem, hvoref-

ter systems præmisser introduceres, og til slut sammenfattes afsnittet med fokus på forde-

lene ved kakaoen i et skovlandbrug i relation til landskabets betingelser 

3.1 Hvad er skovlandbrug? 

Skovlandbrug er et begreb, der bruges til at definere et dyrkningssystem, og som bygger på 

både studier i skovbrug- og landbrugsvidenskab. Begrebet kom på den videnskabelige dags-

orden i begyndelsen af 1970’erne ved den grønne revolution og dækker som begreb over en 

landbrugsform, hvori træer og skov bevidst er integreret. Heri er interaktionen mellem disse 

både af økonomisk og økologisk fordel (van Noordwijk, Coe & Sinclair, 2019, ss. 4-5). FAO 

karakteriserer skovlandbrugssystemer som følgende:  

In agroforestry systems there are both ecological and economical interactions be-

tween the different components. Agroforestry can also be defined as a dynamic, eco-

logically based, natural resource management system that, through the integration of 

trees on farms and in the agricultural landscape, diversifies and sustains production 

for increased social, economic and environmental benefits for land users at all levels 

(FAO, 2015). 

Skovlandbrug skal operere konkret gennem et fokus på tre hovedelementer hhv. træer og af-

grøders interaktion, samt de sociale og økonomiske forhold ved et skovlandbrug (van 

Noordwijk, Coe & Sinclair, 2019, ss. 7-9).  

3.2 Skovlandbrugets præmisser 

I et skovlandbrug er træet det afgørende element i systemet og kan involvere mange forskel-

lige træsorter. Dog er definitionen bred og kan både indebære bl.a. stauder, buske, græsser, 

palmer eller bregner. Træsorterne har varierende egenskaber med forskellige fordele og 

ulemper dertil, og derfor kan bondens valg have stor betydning for skovlandbrugssystemet 

(Noordwijk, Coe & Sinclair, 2019, s. 5). 

Det kan være en fordel at indføre forskellige træ- og plantesorter i skovlandbrugssystemet, så 

der sikres større diversitet i forhold til blomstring og bestøvning, hvormed afgrøderne kan 

høstes uafhængigt af deres forskellige blomstringssæsoner. Dermed vil bonden kunne få et 
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større afgrødeudbytte og i sidste ende sikre sig en større økonomisk indtjening på sine afgrø-

der (van Noordwijk, Rahayu et al., 2019, ss. 26-27). Desuden har træets rødder samt størrel-

sen på træets stamme og rodnet betydning for træets evne til at optage vand og holde på jor-

dens næringsstoffer, hvilket kan være relevant i en interaktion med andre afgrøder (van 

Noordwijk, Rahayu et al., 2019, ss. 22-25). 

Der findes flere måder at dyrke skovlandbrug på. En bonde kan vælge at dyrke et simpelt 

skovlandbrugsystem, hvor han har flere sorter af afgrøder og træer på sin mark. Her ligger 

fokusset på selve dyrkningen af afgrøderne, men hvor bonden stadig drager nytte af træernes 

egenskaber. Herunder har bonden mulighed for at vælge et økologisk skovlandbrug. Derud-

over kan bonden vælge at dyrke landbrugssystemet som et dynamisk skovlandbrug, også kal-

det successionsskovlandbrug. Med et successionsskovlandbrug afløser planterne og afgrø-

derne på markerne hinanden struktureret, sikkert og på en ubrudt måde, hvorved planterne 

og afgrøder ikke tager skade af hinandens skift (Andres et al., 2016, ss. 130-131). I et succes-

sionssystem drager bonden gavn af både træernes og afgrødernes egenskaber og produkter 

samtidig med, at bonden dyrker sit skovlandbrugssystem. Ved brug af successionsskovland-

brug øges de naturlige økosystemer i skovlandbrugssystemet, såsom afgrødediversitet, hø-

jere luftfugtighed, øget bestøvning og deling af næringsstoffer i jorden, der alle reducerer 

brugen af kemiske pesticider (Andres et al., 2016, ss. 127-130). 

3.3 Fordele ved kakaobaseret skovlandbrug 

Kakaobønnen anses typisk som en afgrøde af høj værdi (FAO, 2001; Andres et al., 2016; Ja-

cobi, Zanella, Mariscal et al., 2015). Ifølge FAOSTAT (u.d.) lå producenters betaling på gen-

nemsnitligt $1.956 per ton kakaobønner i 2018, mens prisen eksempelvis sojabønner blot 

var $332 per ton. Prisen tager ikke højde for produktiviteten per afgrøde, men giver alligevel 

et billede af, at værdien på kakao er høj. Derfor kan det give mening for bønder at dyrke ka-

kao med henblik på at øge deres livsgrundlag. Men for at kunne vide, i hvilken sammenhæng 

kakaobønnen kan gro, er det nødvendigt at forstå kakaotræets naturlige betingelser. 

Kakaotræet vokser bedst i den tropiske klimazone og inden for de første 8° omkring ækvator, 

da dette områder tillader nogle helt specielle varmetemperaturer og nedbørsforhold. De fle-

ste kakaotræer gror i en højde på op til 800 meter over vandoverfladen. Kakaotræet gror li-

geledes bedst i et område med temperaturer omkring 18 til 30 graders varme, og i områder, 

hvor der falder mellem 1.250 til 3.000 mm nedbør om året (Andres et al., 2016, s. 123). Både 

højde, temperatur og nedbørsmængde gør kakaotræet egnet til at gro i det naturlige landskab 

i både Beni og Alto Beni som beskrevet i afsnit 2.1.1. 
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Unge kakaotræer skal ikke udsættes for ekstremt sollys eller for voldsom nedbør. Derfor vok-

ser unge kakaotræer og vilde kakaotræer ofte i skyggen af andre større træer (Dand, 2011, ss. 

28, 30). Skyggetræer giver desuden kakaotræerne den rigtige luftfugtighed samt forsyner jor-

den med næringsstoffer, så kakaotræerne kan vokse sig store (Dand, 2011, s. 35). 

Effekten fra skyggetræer er primært nødvendig ved unge kakaotræer i de første to til tre år 

efter plantning (Dand, 2011, s. 30). Når kakaotræerne bliver til ‘voksne’ træer, vil bonden po-

tentielt set kunne fælde skyggetræerne, og tjene penge på træet derfra (Dand, 2011, s. 35). 

Skyggetræerne kan f.eks. være bananpalmer eller andre frugttræer, hvilke også giver bøn-

derne en ekstra fortjeneste ved salg af frugterne, og sikre mod yderligere skovfældning (An-

dres et al., 2016, s. 125). De økonomiske fordele ved at dyrke kakao som del af et skovland-

brugssystem kan derfor være med til at gøre det attraktivt for bønder at omlægge til et sådant 

system.  

Kakaotræets densitet i stammen spiller en rolle for træets modstandsevne i forhold til mere 

ekstreme vejrfænomener såsom tørkeperioder, oversvømmelser eller erosion (van 

Noordwijk, Rahayu et al., 2019, ss. 22-25). Kakaotræerne vil kunne sikre landjorden mod 

oversvømmelse, da træerne er mere modstandsdygtige over for store mængder vand. Desu-

den vil kakaotræerne senere kunne afgive det ophobede vand til jorden, hvilket kan forsyne 

skovlandbrugets afgrøder med vand i de forekomne tørkeperioder.  

Næringsstoffer kan både blive tilført til træet og jorden gennem nedfald fra planter, dødt ved, 

sollys og regnvand, men potentielt også gennem gødning (van Noordwijk, Barrios et al., 

2019, ss. 68-69). I en frugtbar jordbund kan kakaotræets rødder vokse ned til en dybde på 

omkring 1,5 m, og kan i tørre og udsatte perioder optage nogle af de dybe ophobninger af næ-

ringsstoffer (Dand, 2011, s. 28). Dette betyder, at kakaotræet bidrager til, at jordbunden bli-

ver mere næringsrig, da træerne kan trække næringen, som f.eks. råfikseret fosfor op fra 

bunden af jorden, og derfra efterlade mere næring i toppen af jordbunden til de omkringlig-

gende afgrøder. 

Efter fire til seks år kan kakaotræerne høstes, hvilket gør dyrkning af kakaotræer til en lang-

sigtet investering. Gennemsnitligt kan et kakaotræ høstes for i gennemsnit 10-50 kakaokaps-

ler (Andres et al., 2016, s. 130). Ved høstning bliver kakaoens kapsel og frugtkød fjernet, og 

de rå kakaobønner med en mindre sukkerlage omkring er tilbage. Kakaobønnen skal derefter 

fermenters, hvor sukkerlagen igennem flere fermenteringsmetoder kan trænge ind i kakao-

bønnen, og give kakaobønnen en mere aromatisk og sød smag. Efter fermenteringsproces-

serne bliver kakaobønnerne tørret og sendt videre til distribution (Figueroa-Hérnandes et 

al., 2019, s. 42). Ved at tørre kakaobønnerne inden distribution gøres de samtidigt mere 
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holdbare, hvilket er essentielt i et land som Bolivia, der jf. afsnit 2.1.4 ikke har adgang til en 

havn og dermed skal bruge længere tid på transport. 

 

Opsamling 

Vi har redegjort for, hvordan kakaotræets egenskaber passer ind i det sociotekniske landskab 

i det bolivianske lavland. Kakaotræet er i høj grad egnet til klimaet i området, ligesom fer-

menteringsprocessen gør kakaobønnen egnet til at eksportere fra landet trods manglen på en 

national havn. 

Når kakaobaseret skovlandbrug kan betragtes som et løsningstiltag på skovrydning, skal det 

ses i lyset af de økonomiske fordele, det kan have for bønderne at omlægge til sådan et dyrk-

ningssystem. Bønderne har mulighed for at dyrke flere afgrøder samtidig, hvilke kan modnes 

på forskellige tider af året og giver en mere jævn årlig indtjening. Bønderne kan desuden 

fælde skyggetræer eller andre biafgrøder som yderligere indtægt. Hvis bønderne anser ka-

kaobaseret skovlandbrug som et økonomisk rentabelt alternativ til konventionelt landbrug, 

og derfor vælger at omlægge til denne praksis, kan skovlandbrug potentielt reducere skov-

rydning i Bolivia, fordi træerne indgår i dyrkningssystemet. 

Da kakaobaseret skovlandbrug både beskæftiger sig med socioøkonomiske aspekter og samt 

miljøbeskyttelse, relaterer dyrkningssystemet sig på flere områder til de tre søjler for bære-

dygtighed. Alligevel gør flere faktorer indenfor de tre bæredygtighedsaspekter sig gældende 

og kan dermed være vanskelige at vurdere på et generelt plan. Derfor vil vi med udgangs-

punkt i to specifikke cases undersøge muligheder og udfordringer, der findes for, at kakaoba-

seret skovlandbrug kan fungere som et bæredygtigt alternativ til konventionelt landbrug.  
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4 Bæredygtighed af skovlandbrug hos movimfol-

ket og Alto Benis kakaobønder 

I dette afsnit undersøges de muligheder og barrierer, der er for at dyrke et kakaobaseret 

skovlandbrug i Bolivia med udgangspunkt i vores to cases, der på forskellige måder be-

skæftiger sig med denne dyrkningsmetode. De to cases vil betragtes som nicher, der skal 

vinde indpas i et allerede eksisterende regime og analyseres igennem de tre søjler inden for 

bæredygtighed; den miljømæssige, sociale og økonomiske søjle. Derudover vil organisering 

afsluttende inddrages som et fjerde aspekt af bæredygtighed jf. Sachs (2015). Med denne 

opbygning kan der dannes et blik for, hvorledes skovlandbrug i de to cases kan betragtes 

som et bæredygtigt alternativ til regimets dominerende landbrugspraksisser. 

4.1 Kakaobaseret skovlandbrug hos movimafolket i Beni 

Projektet med movimafolket i Beni-regionen er et samarbejde mellem movimafolket og 

NGOen Verdens Skove, hvor formålet ifølge projektbeskrivelsen (bilag 5) er at “udvikle pro-

duktive aktiviteter, der tilbyder mulige alternative indkomster til indbyggerne i movima-ter-

ritorierne, hvilket skaber mere modstandsdygtighed i lyset af klimaforandringer” (bilag 5, ss. 

1-3).  

Organiseringen af projektet omfatter indsamling, produktion samt markedsføring af kaka-

oen og inddeles i tre niveauer. Her er movimafolket producenterne, der dyrker og høster ka-

kaoen, og fungerer hermed som første led af værdikæden. Dernæst står landsbyen for det 

bredere kommunale niveau og de efterfølgende processer som f.eks. fermenteringen og 

transporten af kakaoen, mens markedsføringen drives på et centralt niveau med eksterne ak-

tører (bilag 5).  

Med hjælp fra Verdens Skove har befolkningen lavet en plan de la vida, en strategisk ‘livs-

plan’, med indhold af bl.a. juridiske processer og alternativer til mulige indtægtskilder. Pla-

nen indeholder potentialet for at høste vild kakao, hvilket med tiden kan bredes ud til flere 

landsbyer i form af skovlandbrug (bilag 2, s. 14). Planen med kakaoen er, at der med hjælp 

fra bl.a. Verdens Skove skal etableres en skovbaseret produktion af kakao, hvor kakaoen pro-

duceres med henblik på, at det skal sælges på det internationale marked. Ifølge André Mil-

dam, har Verdens Skove identificeret nogle områder på omkring 400 ha, hvor der vokser vild 

kakao, og hvor de derefter har etableret kontakt til en hollandsk virksomhed Original Beans, 

der beskæftiger sig med markedet for kakaoen og dens kvalitet (bilag 2, s. 10). Projektet øn-

sker dels at arbejde med forvaltning og indsamling af vild kakao, samt forsøge at etablere en 
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kakaoproduktion i landsbyer, hvor der i øjeblikket ikke er kakao tilgængelig. Etableringen 

skal altså foregå som en kombination af de naturligt voksende planter og de mere traditio-

nelle afgrøder som frugttræer, hvilket kan lade sig gøre gennem skovlandbrug (bilag 5, s. 4).  

4.2 Kakaobaseret skovlandbrug hos kakaobønderne i Alto 

Beni 

I Alto Beni-regionen bliver der både dyrket kakao gennem monokultur, simpelt skovland-

brug og succssionsskovlandbrug (Jacobi, Schneider, Bottazzi, 2015, s. 172). Her forener ka-

kaobønderne sig ofte i små fællesskaber for at fremme deres produktion og markedsføring af 

kakaobønner. Flere store paraplyorganisationer faciliterer undervisning og bedre markeds-

vilkår for de lokale kakaobønder, hvoraf El Ceibo specielt fremhæves som et eksempel på 

dette (Andre et al., 2016, ss. 130-131). 

Bønderne kan i grupper af ti kakaolandbrug søge om at købe og gennemgå en treårig omstil-

ling af deres kakaoproduktion til økologisk successionsskovlandbrug. Yderligere skal bønder-

nes landbrug indgå i årlige inspektioner af El Ceibo, hvor de også bliver vejledt i, hvordan de 

bedst kan kultivere deres kakao (Jacobi, Schneider, Bottazzi, 2015, ss. 171-172). Udover dyrk-

ningen af kakao bliver der også dyrket andre værdiafgrøder i Alto Benis skovlandbrug. Dette 

er bl.a. bananer, ris, papaya, citrusfrugter og manioc (Jacobi, Zanella, Mariscal, 2015, s. 78).  

Begge cases stemmer overens med FN’s skovmål for bæredygtig skovforvaltning, hvor det 

netop er vigtigheden med en inddragelse af lokalbefolkningen samt fokus på alternative ind-

tægtskilder for det skov afhængige folk, som italesættes (United Nations Forum on Forests 

Secretariat, 2019, s. 7). 

4.3 Den miljømæssige søjle af kakaobaseret skovlandbrug 

Som tidligere nævnt har skovlandbrugssystemer typisk miljømæssige fordele i forhold til 

konventionelt landbrug, idet skovlandbrug kan medføre et mindre behov for skovrydning. 

Denne fordel kommer også til udtryk hos movimafolket. Ifølge projekttekniker på movima-

folkets skovlandbrugsprojekt Roberto Rea Suarez er en af årsagerne til oprettelsen af projek-

tet, at det reducerer det pres, der i øjeblikket eksisterer i skove fra vilkårlig skovhugst (bilag 

4, s. 7). Men udover de miljømæssige gevinster ved reduceret skovrydning oplever bønderne 

også yderligere miljømæssige fordele i vores to cases. 
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4.3.1 Modstandsdygtighed 

I vores cases er det specielt skovlandbrugets modstandsdygtighed over for ekstreme vejrfor-

hold, der lægges vægt på som en miljømæssig fordel, hvorved skovlandbrug kan forstås som 

en form for klimasikring. Af begge cases fremgår det, at områderne er præget af ekstreme 

vejrfænomener i form af tørke og oversvømmelser. Movimafolkets område i Beni står i vand 

op til cirka en meter fire måneder årligt. Klimatilpasning gennem kakaobaseret skovland-

brug er relevant i forhold til bæredygtighed, idet det ligeledes kan være med til at sikre bøn-

dernes livsgrundlag. Det har på denne måde også både sociale og økonomiske aspekter til-

knyttet. 

Hos movimafolket er det specifikt fordelene ved kakaotræerne, der lægges vægt på i forhold 

til klimatilpasning. Dette fremgår af projektbeskrivelsen for movimafolkets kakaoproduktion 

(bilag 5), at selvom movimafolkets områder efterlades under vand, kan kakaotræerne og de 

omkringliggende træsorter modstå oversvømmelserne. I stedet optager træerne vandet for 

senere at kunne afgive det under tørkeperioder. Dette er netop vigtigt, da landskabet ikke 

alene er præget af hyppige oversvømmelser, men også tendenser med tørke (bilag 5, ss. 1-4). 

I vores empiri om Alto Beni er det i højere grad skovlandbrugets evner til at tilpasse sig, der 

lægges vægt på, hvor kakaobaseret skovlandbrug opstilles som en kontrast til regimets domi-

nerende landbrug. I denne forbindelse beskriver bønderne i Alto Beni, at de mest optimale 

tilpasningsstrategier for dyrkningen af kakao er en sikring af jordens kvalitet, landbrugets 

diversitet af planter og dyr, mængden af træer og afgrøder, samt bekæmpelse af sygdomme 

(Jacobi, Schneider, Bottazzi et al. 2015, s. 175). 

Skovlandbrug fremhæves i studiet herved som en mulighed i forhold til skabe større mod-

standsdygtighed og tilpasningsevne for bøndernes kakaoproduktion i forhold til klimatrusler 

og sygdomsbekæmpelse (Jacobi, Schneider, Bottazzi, 2015). 

4.3.2 Biodiversitet 

Movima-folkets områder med vild kakao er generelt hjemsted for flora og fauna, der sikrer 

bevaring af vigtige arter (bilag 5, s. 3). André Mildam udtaler om den vilde kakao, at der er 

tale om ”mindst mulig påvirkning”, hvor de også har sat kamerafælder op i området for at 

kunne dokumentere diversiteten og den vilde natur (bilag 2, s. 12). Ved at arbejde med vild 

kakao, udover kakao i skovlandbrugssystemer, bidrager projektet i dette case til at bevare 

biodiversiteten i området. 
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I Alto Beni-casen tilskrives de kakaobaserede skovlandbrugs evne til at modstå og tilpasse sig 

ekstreme vejrforhold netop graden af biodiversitet, jordforhold og skyggetræer. Ifølge Ja-

cobi, Schneider, Bottazzi (2015) var der bedre jordforhold i skovlandbrugssystemerne sam-

menlignet med monokulturelt landbrug. Derudover var successionsskovlandbruget den 

landbrugspraksis i dyrkning af kakao, der har havde størst diversitet af planter og dyr, mens 

det monokulturelle kakaolandbrug havde den laveste grad af biodiversitet (ss. 175-178). 

I begge vores cases kan skovlandbrug siges at bidrage til opretholdelsen af de planetære 

grænser. Ved både at bidrage til bevarelsen af biodiversitet samtidig med at reducere skov-

rydning og arealomlægning har kakaobaseret skovlandbrug altså væsentlige miljømæssige 

fordele over den konventionelle landbrugspraksis. 

4.4 Den økonomiske søjle af kakaobaseret skovlandbrug 

Af vores cases fremgår det, at den økonomiske bæredygtighed ved kakaobaseret skovland-

brug i Bolivia omhandler både de kakaobaserede skovlandbrugs rentabilitet og udbytte samt 

dyrkningssystemets evne til at styrke bøndernes livsgrundlag igennem risikominimering.  

4.4.1 Rentabilitet og kakaoudbytte 

For at kakaobaseret skovlandbrug er økonomisk bæredygtigt, skal der være et rentabelt ud-

bytte af kakaobønnerne samt de andre afgrøder, der dyrkes i systemet, hvilket kan sikre bøn-

dernes livsgrundlag. I Alto Beni fremgår det, at de kakaobaserede skovlandbrugssystemer 

har et lige så stort eller større udbytte end de monokulturelle kakaolandbrug i regionen (Ja-

cobi, Schneider, Bottazzi et al., 2015, s. 178; Jacobi, Zanella et al., 2015, s. 78). I forhold til 

regimet adskiller skovlandbrug sig således ikke på dette punkt. I denne forbindelse fremgår 

det yderligere i Alto Beni-casen, at der både er sociale og miljømæssige faktorer som vejrfor-

hold, sygdomsudbrud og bøndernes videnskapacitet, der spiller ind på udbyttet af kakao fra 

år til år. Dertil gælder faktorerne også i forhold til de forskelle i udbyttet af kakao mellem re-

gimets konventionelle landbrugssystemer og skovlandbrug.  

Når det kommer til kakaoens økonomiske afkast, er det endvidere afgørende at sondre mel-

lem den nuværende kortsigtede tidshorisont, der gør sig gældende i regimets monokulturelle 

landbrug, og det langsigtede tidsperspektiv, der gør sig gældende i skovlandbrug. Som nævnt 

i afsnit 2.2.3 kan det kortsigtede økonomiske perspektiv både skyldes økonomiske vanske-

ligheder i landskabet, men også kognitive regler i regimet. Da det sociotekniske regimes kog-
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nitive regler fastholder et mere kortsigtet perspektiv på landbrug, kan det langsigtede per-

spektiv, der findes ved kakaodyrkning og yderligere skovlandbrug, således være en udfor-

dring for omstillingen. 

Ifølge Suarez er det for movimafolket i høj grad det langsigtede tidsperspektiv på skovland-

brug, der forhindrer nogle bønder i at dyrke dette system. Suarez italesætter i stedet vigtig-

heden i at have adgang til tømmer eller fiskeri, der på nuværende tidspunkt kommer i første 

række for befolkningen, da disse giver en større profit på både ugentlig og månedlig basis 

(bilag 4, s. 1). Dette understøttes af projektbeskrivelsen, der kortlægger udsigterne til en in-

vestering i et skovlandbrugssystem som langvarige, fordi flere af afgrøderne ikke giver ind-

tægter før adskillige år efter at have været plantet (bilag 5, s. 4). En tilgang til at sikre kortsig-

tet økonomisk gevinst i skovlandbrug kan være at dyrke andre afgrøder eller produkter i 

samspil med kakaoen, hvor biafgrøderne kan skabe en indtægt for bonden, mens kakaotræ-

erne vokser op (Andres et al., 2015, s. 130). Dette kræver dog, at bonden går imod regimets 

kognitive regler, og forstår biafgrøderne som skyggetræer som en investering. Eksempelvis 

kan nogle af skyggetræerne sælges som tømmer, hvis der er brug for en hurtig indtægt. An-

dré Mildam italesætter disse træer som den værdimæssigt største opsparing, og kan betrag-

tes som ”at sætte penge i banken”. Han udbyder; “når de planter de her træer, så er det ikke 

kun for at man skal have skygge, det er lige så meget at sige okay man har faktisk mulighed 

for at hive en relativ stor sum penge ud af systemet” (bilag 2, ss. 5-6).  

I Alto Beni blev det ligeledes observeret, at skovlandbrug på kort sigt har mindre udbytte end 

konventionelt landbrug. For en kakaobonde kan monokulturens højere udbytte inden for en 

kortere tidsramme således virke attraktiv mod skovlandbrugets længere tidsramme (Jacobi, 

Schneider, Bottazzi et al. 2015, 171, 180; Jacobi, Zanella et al., 2015, ss. 78; 82). Denne ople-

velse giver Suarez også udtryk for hos movimafolket, hvor en langsigtet investering i et ka-

kaobaseret skovlandbrugssystem kan virke urealistisk at implementere for bonden taget de 

nuværende behov for en indtægt i betragtning (bilag 4, s. 2) .  

En anden økonomisk udfordring for kakaobaseret skovlandbrug er det kapitalindskud, der 

kræves for bønderne i at omlægge deres produktion til kakaobaseret skovlandbrug. I Alto 

Beni fremgår det, at der er et højt gebyr associeret med bøndernes indmeldelse i El Ceibo, 

der ellers udgør en afgørende faktor i forhold til den sociale bæredygtighedssøjle, og efterføl-

gende kan være med til at hæve bøndernes indtjening på kakaoen igennem organisationens 

økologiske kakao-certificering (Jacobi, Schneider, Mariscal et al., 2015, s. 812; Andres et al., 

2016, ss. 124-125).  
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For movimafolket gør manglende økonomisk støtte fra bl.a. regeringen det svært for mo-

vimafolket at udvikle og opretholde deres kakaobaserede skovlandbrugsprojekt. Suarez næv-

ner, at regeringens støtte er meget begrænset til skovlandbrug. Han er desuden af den opfat-

telse, at regeringen er mere optaget af at fremme en landbrugsproduktion, der understøtter 

større aktører og vedtagelse af dekreter, normer og love, der fordrer afbrænding af skovom-

råder til udvidelse af monokulturer og intensiv kvægdyrkning (bilag 4, s. 3). Denne oplevelse 

stemmer overens med den opfattelse, der kommer til udtryk i analysen af regimet. Som Sua-

rez sammenfatter det, gør økonomisk støtte det muligt at få adgang til materialer, forsynin-

ger, udstyr og teknologi, som normalt ikke er tilgængeligt for den oprindelige befolkning. 

Dette åbner muligheden for at få forbindelse til regionale, nationale og internationale marke-

der, der er nødvendig for at udføre aktiviteter på området. Dette vil uden tvivl bidrage til, at 

oprindelige mennesker kan etablere effektive, modstandsdygtige og bæredygtige produkti-

onssystemer ud fra et økonomisk, miljømæssigt og socialt synspunkt. Afsluttende konklude-

rer Suarez, at det oprindelige folk uden disse ressourcer vil fortsætte med at udøve mere og 

mere pres på deres naturlige ressourcer, fordi de ikke er i besiddelse af mere bæredygtige al-

ternativer (bilag 4, ss. 2-3). 

4.4.2 Risikominimering  

Det kommer til udtryk fra vores respondenter i movimacasen, at den primære økonomiske 

drivkraft for kakaobaseret skovlandbrug for movimafolket er risikominimering. Som nævnt 

bidrager kakaotræerne til en miljømæssig klimasikring. Denne kan også karakteriseres som 

en økonomisk fordel, da træet kan stabilisere bøndernes indkomst. Om de økonomiske for-

dele for movimafolket udtaler André Mildam: 

[Movimafolket] lever samtidig med den her risiko for, at deres produkter de 

forsvinder, deres afgrøder hele tiden forsvinder, fordi de oversvømmes. Og der 

går vi ind og prøver på at lave det her, sådan at de kan blive ved med at leve af 

den samme afgrøde (bilag 2, s. 14). 

Dette understøttes af Suarez, som især fremhæver kakaotræets resiliens i det omskiftelige 

vejr (bilag 4, s. 6). De miljømæssige muligheder ved kakaoskovlandbrug kan på denne måde 

bidrage med en større økonomisk stabilitet.  

Ved bønderne i Alto Beni fremhæves de økonomiske fordele ved kakaobaseret skovlandbrug 

også som et spørgsmål om risikominimering. Dette gælder både i forhold til klima, men også 

i forhold til økonomi. Diversiteten af afgrøder i skovlandbrug betyder, at bønderne ikke i 



 

61 

samme grad bliver påvirket af udsving i markedsprisen. Det beskrives som en normal stra-

tegi blandt bønderne i Alto Beni, at skovlandbruget forvaltes, når prisen på kakaoen er høj, 

hvormed en størst mulig indtjening kan opnås. Når prisen på kakao er lav, betyder dette der-

imod, at kakaotræerne ikke bearbejdes i lige så høj grad, hvilket gør systemet mindre miljø-

mæssigt modstandsdygtigt, bl.a. overfor sygdomme. Med skovlandbrug kan bønderne i Alto 

Beni dog skabe en ekstra indtjening gennem biafgrøderne og derfor er bønderne ikke i lige så 

høj grad afhængige af at få en bestemt pris for deres kakao (Jacobi, Schneider, Bottazzi et al. 

2015, s. 178; Andres et al., 2016, s. 135).  

4.4.3 Behovet for et marked 

Markedsadgang er vigtigt for, at bønderne opnår en økonomisk profit og rentabilitet ved de 

afgrøder, der dyrkes i de kakaobaserede skovlandbrug.  

For movimafolket er det ifølge Suarez planen, at skovlandbrugets kakaobønner skal sælges 

på det internationale marked. Det er nødvendigt, fordi det lokale og regionale marked i Boli-

via ikke alene er økonomisk rentabelt for movimafolket. Ifølge Suarez investerer befolknin-

gen på nuværende tidspunkt mere tid i andre aktiviteter med et større økonomisk afkast, 

fordi det lokale marked er for småt, og at tiden brugt på kakaodyrkning derfor ikke er bære-

dygtigt i forhold til det tidsmæssige perspektiv (bilag 4, ss. 4-5). På nuværende tidspunkt ud-

gør indkomsten fra kakaodyrkning ifølge Suarez et supplement til movimafolkets indtægt, 

hvor de er heldige, hvis de kan høste op til 11,5 kg (bilag 4, s. 6). Men planen med kakaoen er 

netop at dyrke den som skovlandbrug og tilgodese den internationale efterspørgsel, når pro-

duktionsniveauet er tilstrækkeligt (bilag 4, s. 6). Denne plan understøttes af André Mildam 

som udtaler, at der er stor efterspørgsel efter movimafolkets kakao, Beniano, da den er inter-

nationalt berømt for sin smag og kvalitet (bilag 5, s.7).  

Hverken Suarez eller Mildam italesætter udfordringer med at finde det marked, som produk-

terne skal sælges på, men begge lægger altså vægt på vigtigheden af at denne case har etable-

ret kontakt med markedet. 

I casen om Alto Beni lægges der også vægt på den manglende adgang til nationale og interna-

tionale markeder, der tilgodeser kvantiteten af varierende afgrøder, der dyrkes i skovland-

brug. Det fremgår af Jacobi, Zanella et al. (2015) at Alto Benis adgang til nationale og inter-

nationale markeder begrænses af en dårlig infrastruktur, hvor selv transport til Bolivias ho-

vedstad, La Paz, der er den nærmeste større by, er begrænset (s. 76). 

Derudover kan det være svært for bønderne i Alto Beni at afsætte de afgrøder fra skovland-

brugssystemer, der ikke betragtes som værdiafgrøder ligesom kakao. Dette skyldes bl.a., at 
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markederne ikke tilgodeser kakaobaserede skovlandbrugsproduktioner, hvor der dyrkes 

mange forskellige afgrøder af mindre kvantitet i forhold til den store kvantitet af samme af-

grøder, der produceres i det konventionelle landbrug (Jacobi, Zanella et al, 2015, s. 80). 

Manglen på et marked for biafgrøderne i skovlandbrugssystemet kan således udgøre et pro-

blem for den økonomiske rentabilitet og dermed bæredygtighed.  

På nuværende tidspunkt udgør eksterne og interne organisationer en vigtig aktør i forhold til 

bøndernes markedsadgang. I Alto Beni sikrer El Ceibo eksempelvis både en bedre regional 

infrastruktur samt bedre national og international markedsadgang (Andres et al., 2016, ss. 

124-125; Jacobi, Schneider, Mariscal et al., 2015, s. 803). Ligeledes spiller både Verdens 

Skove, men også Original Beans, der forvalter og distribuerer kakao en afgørende rolle for 

movimafolkets adgang til markedet. Mildam fortæller bl.a., hvorledes de ved hjælp af Origi-

nal Beans har forkortet værdikæden og skabt bedre adgang til det internationale marked for 

movimafolkets kakaoproduktion, da de har direkte adgang til detailhandlen (bilag 2, s. 16).  

Adgang til markeder udgør et kritisk aspekt for skovlandbrugets økonomiske bæredygtighed, 

idet et manglende marked kan betyde at kakaobaseret skovlandbrug ikke er økonomisk ren-

tabelt for bønderne i både Alto Beni og for movimafolket. 

4.5 Den sociale søjle af kakaobaseret skovlandbrug  

Den sociale bæredygtighed omhandler særligt bønders livsgrundlag, samt herigennem en hø-

jere livskvalitet. I denne forbindelse nævnes i afsnit 2.2 om det konventionelle landbrugsre-

gime i Bolivia, fastholder normer og traditioner regimets praksis gennem normative og kog-

nitive regler. Derfor kan det være relevant at ændre bøndernes opfattelser og viden om skov-

landbrug, samt normer om det gode liv.  

4.5.1 Viden og uddannelse 

Det er afgørende for den kakaobaserede skovlandbrugs-niche, at den bliver belyst som et 

holdbart og konkurrencedygtigt alternativ, der kan skabe et godt image. André Mildam om-

taler kakaoen i movimacasen; ”det skal ligesom være stjerneproduktet. Det skal være det, der 

trækker fortællingen” (bilag 2, s. 10). Denne fortælling relaterer sig både til kulturen i lavlan-

det og opfattelsen af kakao, men også i forhold til muligheden for at afsætte produktet på et 

marked. Dette er altså et brud med de kognitive regler i regimet, som betyder, at befolknin-

gen ifølge Gry Errboe kan have svært ved at anerkende kvaliteten af deres varer. Opfattelsen 

af kakaoen som et “stjerneprodukt” kommer fra André Mildam og ikke nødvendigvis hos 

bønderne selv, men her hjælper Verdens Skove som udefrakommende aktør med at oplyse 

bønderne og bryde med nogle af de kognitive regler, der står i vejen for omstillingen. 
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Ifølge Roberto Suarez har movimafolket historisk dyrket afgrøder i kombination med træer, 

men indtil nu aldrig struktureret produktionen efter skovlandbrugsdefinitionen (bilag 4, s. 

6). Movimafolket har altså den viden, der skal til for at dyrke selve kakaobønnerne. Men pro-

duktionen af kakao kræver også viden om teknikker til fermentering for at være en succes. 

Dette gør det ofte vanskeligt for producenter og oprindelige folk at forpligte sig til denne 

måde at dyrke deres arealer på, på trods af de fordele der kan være på lang sigt (bilag 5, s. 4). 

Som en niche udvikles kakaobaseret skovlandbrug gennem en læringsproces, hvor befolk-

ningen med tiden bliver bedre til at høste og fermentere kakaoen, og derved kan opnå et hø-

jere afkast. Netop fermenteringen er den proces, der påvirker kvaliteten af kakaobønnen al-

lermest, da det er her den karakteristiske smag og kakaoens aroma opnås (bilag 5, s. 5). An-

dré Mildam udtaler i forbindelse med denne proces: 

Pointen med det her er, at hvis den proces er i orden, så kan de få en god pris for de-

res kakao. Og det er så det vi prøver på at sikre nu, fordi det er første gang de er i 

gang med at fermentere og tørre de her produkter. (bilag 2, s. 13) 

Udtagelsen understreger både vigtigheden af en succesfuld fermentering, men også, at det er 

første gang, movimafolket skal prøve det selv. De er i denne forbindelse blevet hjulpet med 

udarbejdelsen af protokoller, der kan optimere bearbejdningen, så smagen bliver god og kan 

afsættes grundet en efterspørgsel (bilag 2, s. 13). Fordi lokalbefolkningen på nuværende tids-

punkt mangler den tilstrækkelige viden om vedligeholdelse, bearbejdning og opbevaring, der 

er nødvendig for at garantere en succesfuld udvikling, udnyttes det fulde potentiale ikke til-

strækkeligt.  

For bønderne i Alto Beni-området spiller El Ceibo en afgørende rolle for udviklingen og ud-

bredelsen af kakaobaseret skovlandbrug i Bolivia (Jacobi, Schneider, Bottazzi et al., 2015, s. 

178; Jacobi, Zanella et al., 2015, s. 79). El Ceibo bidrager bl.a. med at facilitere kakaobaseret 

skovlandbrugsundervisning, hvor det er muligt for bønderne at dele viden, erfaringer og tek-

nisk assistance for bønderne. Dette er med til at styrke de lokale bønders videnskapacitet 

med henblik på at forbedre deres produktion (Jacobi, Schneider, Bottazzi et al., 2015, s. 178).  

Hos Alto Benis kakaobønder selv fremgår det, at den uddannelse de får hos El Ceibo, er et 

vigtigt element i valget om at indgå i et medlemskab og certificeringsprocessen hos El Ceibo. 

Videnskapaciteten indebærer bl.a. kendskab til de miljømæssige forhold og egenskaber, der 

opstår i et skovlandbrugssystem (Jacobi, Schneider, Bottazzi et al., 2015, ss. 179-180; Andres 

et al., 2016, ss. 134-135). Ligeledes giver bøndernes viden fra El Ceibo dem større viden og 

mere erfaring om, hvordan sygdomme og svampeangreb skal bekæmpes (Jacobi, Schneider, 

Bottazzi et al., 2015, s. 180). Ifølge Jacobi, Schneider, Mariscal et al. (2015) formidler El 
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Ceibo vigtig information om kakaodyrkning og eventuelle sygdomsangreb på markerne i Alto 

Beni-regionen gennem den lokale radio og de lokale markeder. For flere bønder er disse to 

informationskilder de vigtigste at benytte i forbindelse med dyrkningen kakaobaseret skov-

landbrug (Jacobi, Schneider, Mariscal et al., 2015, s. 812).  

At være medlem af El Ceibo giver ligeledes også en vidensbaseret sikkerhed for bønderne, 

når de indgår i El Ceibo fællesskabet. I studiet af Jacobi, Schneider, Bottazzi et al. (2015) ci-

teres en bonde for den personlige sikkerhed og videnskapacitet han opnår ved at være en del 

af El Ceibo “If I have a severe problem, I can address El Ceibo and they will help me” (Jacobi, 

Schneider, Mariscal et al., 2015, s. 812). 

4.5.2 Livskvalitet og mening i kakaodyrkning gennem skovlandbrug 

Når kakaobønderne opnår mere viden om landbrug og kakaobaseret skovlandbrug, har det 

ydermere andre fordele for bøndernes livsgrundlag og -kvalitet. For movimafolket handler 

det 0gså om at “leve bedre det samme sted og udvikle sin familie” som André Mildam udta-

ler. Dette handler for movimafolket om at opretholde den natur, landbruget er afhængigt af 

(Bilag 2, s. 8). Desuden italesætter Mildam muligheden for, at movimafolket, ved at dyrke et 

kakaobaseret skovlandbrug, der opretholder og ikke udpiner jorden, kan blive på det samme 

areal mange år i træk, og dermed skabe muligheder for skolegang til deres børn. Dette kan 

gavne livsgrundlaget for bønder og sikre en fremtidig indtægt for familierne (bilag 2, s. 4). 

Derudover berettede kakaobønderne i Alto Beni, at de igennem et kakaobaseret skovland-

brug havde fået bedre arbejdsvilkår, da de kunne arbejde under skyggetræerne. Normalt 

medfører de høje temperaturer mellem september og november, at bønderne er nødsaget til 

at henlægge arbejdet i flere timer dagligt i denne periode (Jacobi, Schneider, Bottazzi et al., 

2015, s. 179). Derudover forbruger kakaobønderne også selv nogle af de afgrøder, som de 

dyrker. På denne måde kan diversiteten i afgrøder i skovlandbrugssystemer medføre at fami-

lierne får en sundere og mere varieret kost. Her nævnes afgrøder som ris og forskellige sorter 

af bananer som værende vigtige afgrøder i forhold til bøndernes selvforsyning (Jacobi, 

Schneider, Bottazzi et al., 2015, s. 177). 

Ifølge Jacobi, Schneider, Mariscal et al. (2015) giver arbejdet med El Ceibo bønderne nye 

perspektiver: “El Ceibo gave us orientation. We became aware that using agrochemicals is 

harmful. We want our children to grow up healthy”. Her beretter en bonde således om, at 

den viden han har opnået, har givet ham indsigt i, at produktionen med kemikalier også kan 

have konsekvenser for sine børns fremtid. En anden bonde stemmer i; “The conversion 

changed my point of view. I feel healthier, I feel that the community is healthier, and my 
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land is, too.” (Jacobi, Schneider, Mariscal et al., 2015, s. 813). Kakaobønderne oplever altså 

både miljømæssige såvel som sociale gevinster ved at omlægge til et dyrkningssystem, der 

beror sig på at inddrage naturen. Hos movimafolket spiller oplevelsen af at gøre en forskel 

for miljøet også en rolle. Ifølge Roberto Rea Suarez er det for movimafolket et princip, at de 

gerne vil værne om miljøet, hvilket gør, at de er positivt indstillede overfor skovlandbrug (bi-

lag 4, s. 6). Men selvom det er vigtigt for dem at beskytte miljøet, kan det ifølge Suarez ikke 

ske på bekostning af deres levegrundlag, hvorfor økonomien alligevel står i første række (bi-

lag 4, ss. 4-5). I Alto Beni har skovlandbrugets nye perspektiver ladet dem bryde med regi-

mets normative regler om det konventionelle landbrug. Movimafolket bryder også med regi-

mets normative regler, men afviger i mindre grad fra deres egne eksisterende normer, da de-

res kultur i højere grad stemte overens med skovlandbrugsprincippet i forvejen. 

4.6 Organisering af kakaobaseret skovlandbrug 

Som tidligere nævnt kan ledelse og organisering forstås som en forudsætning for bæredygtig-

hedsbegrebets tre søjler. I vores cases udgør både de interne og eksterne organisationer El 

Ceibo og Verdens Skove eksempler på dette. De to organisationer faciliterer og hjælper bøn-

derne med flere af leddene i værdikæden både i forhold til produktionen, men også med for-

valtning af deres skovlandbrug samt afsætning af deres varer gennem forbindelser til marke-

der. Uden denne organisering kan det være en udfordring for bønderne at sikre både de mil-

jømæssige, og især de sociale og økonomiske bæredygtighedsaspekter, der findes i forbin-

delse med et kakaobaseret skovlandbrug.  

Om El Ceibo og Verdens Skove fremgår det bl.a. at organisationerne hjælper bønderne med 

støtte, uddannelse og ved at etablere kontakt til andre relevante aktører (Jacobi, Schneider, 

Mariscal et al., 2015, s. 803; bilag 2, ss. 10-15). Ifølge Mildam udgør organisering af bøn-

derne et væsentligt aspekt af movimafolkets skovlandbrugsprojekt, hvis det skulle udbredes 

yderligere til andre områder (bilag 2, s. 15).  

Opsamling 

I dette afsnit har vi med udgangspunkt i de tre søjler for bæredygtighed undersøgt de mulig-

heder og udfordringer, der er for kakaobaseret skovlandbrug som værende et bæredygtigt al-

ternativ til konventionelt landbrug i Bolivia. Dette har vi gjort med udgangspunkt i vores ca-

ses vedrørende kakaobaseret skovlandbrug i Alto Beni og for movimafolket. I vores analyse 

er casene betragtet som nicher i forhold til det konventionelle landbrug, der udgør regimet i 

Geels’ MLP.  
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Kakaobaseret skovlandbrug er miljømæssigt bæredygtigt, idet systemerne har en større 

modstandsdygtighed overfor de mere ekstreme vejrforhold, som er til stede i begge cases. 

Derudover fremgår det, at der bevares og sikres en højere grad af biodiversitet og gode jord-

forhold i skovlandbrugssystemerne sammenlignet med konventionelle systemer. Denne 

modstandsdygtighed påvirker både de sociale og økonomiske forhold, hvor kakaobøndernes 

livsgrundlag f.eks. gennem indtægter i højere grad er sikret.  

Socialt betyder skovlandbruget, at kakaobønderne opnår en bedre livskvalitet, hvor de bl.a. 

har bedre arbejdsforhold og mindre økonomisk usikkerhed. Dog er de sociale fordele i høj 

grad betinget af bøndernes organisering. I begge cases opnår kakaobønderne større viden og 

støtte via interne og eksterne organisationer som El Ceibo og Verdens Skove. Støtten betyder 

bl.a., at bønderne bliver bedre rustet til at forvalte deres landbrugssystemer og bearbejde ka-

kaoen. Dertil oplever bønderne et større fællesskab ved medlemskab i de organisationer, der 

beskæftiger sig med skovlandbrug. 

Økonomisk opnår bønderne på lang sigt et bedre afkast på deres kakao, og en yderligere ind-

tjening gennem de biafgrøder, der allerede er et fungerende marked for. Desuden bidrager et 

kakaobaseret skovlandbrug til risikominimering af udbyttetab grundet sin modstandsdygtig-

hed. Adgangen til et marked udgør dog i et økonomisk aspekt en væsentlig udfordring, da 

markeder og værdikæder i regimet ikke i samme omfang tilgodeser kvantiteter af varierende 

afgrøder, der produceres i et skovlandbrug. Derudover oplever kakaobønderne ikke politisk 

støtte i omlægning til et kakaoskovlandbrug og hertil også mangel på økonomisk støtte og 

ressourcer til opstart. Det høje kapitalindskud opleves i stedet som værende en direkte for-

hindring for bønderne, der ønsker et dyrkningssystem, der involverer skov og kakao. Desu-

den spiller organisering af bønderne samt de interne- og eksterne organisationer også en væ-

sentlig rolle for understøttelsen af de kakaobaserede skovlandbrug. For at kakaobønderne 

har incitament for at implementere skovlandbrug frem for konventionelt landbrug skal det 

være økonomisk rentabelt. 

I vores cases har vi således fundet ud af, at kakaobaseret skovlandbrug er miljømæssigt bæ-

redygtigt og samtidig har mange socialt bæredygtige muligheder, som dog også forudsætter 

tilstedeværelse af organisationer eller en organisering af bønderne. Den økonomiske bære-

dygtighed udgør dog en udfordring for kakaobaseret skovlandbrug som et bæredygtigt alter-

nativ til konventionelt landbrug, idet kakaoproduktionen ikke på nuværende tidspunkt be-

tragtes som en rentabel mulighed på kort sigt. Derfor vil det følgende afsnit fokusere på, 

hvordan det er muligt at adressere de økonomiske udfordringer ved kakaobaseret skovland-

brug.  
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5 Hvordan kan kakaobaseret skovlandbrug ud-

bredes som et bæredygtigt alternativ? 

I dette afsnit diskuteres det, hvordan kakaobaseret skovlandbrug kan udbredes som et bæ-

redygtigt alternativ med fokus på det økonomiske aspekt og inddragelse af værdikædete-

ori. 

Hvis kakaobaseret skovlandbrug kan karakteriseres som værende et bæredygtigt dyrknings-

system, skal både de sociale, miljømæssige samt økonomiske perspektiver opfyldes. Denne 

caseanalyse tegner et billede af, at et kakaobaseret skovlandbrug for småbønder kan tilgo-

dese både miljømæssige og sociale aspekter. I forhold til den økonomiske søjle, er der dog 

flere betingelser for bæredygtighed, som er udfordrende at indfri som f.eks. at have adgang 

til et marked samt mangel på økonomisk og politisk støtte. Ved inddragelse af værdikædete-

orien og de hertil underliggende led bliver det muligt at vurdere kakaobaseret skovlandbrug 

som et produkt i et økonomisk perspektiv. De første led hhv. “produktion” samt “behand-

ling” berøres ad flere omgange gennem analysen. Dog italesættes der udfordringer særligt 

ved både produktionen samt de sidstnævnte led “eksport” og “detailhandel”. For at kort-

lægge hele værdikæden for kakaoen vil det derfor være oplagt at kaste et blik på leddene og 

diskutere muligheder og barrierer heraf. I forlængelse af FN’s skovmål italesættes netop vig-

tigheden af skovvirksomhedernes adgang til både økonomisk støtte samt globale og natio-

nale værdikæder og markeder.  

Når vi diskuterer udbredelsen af skovlandbrug, er der tale om en socioteknisk transition, 

hvor nicheinnovationen får et gennembrud. Ifølge Geels (2004) har nicheinnovationen mu-

lighed for at få gennembrud så længe det sociotekniske regime er stabilt, men destabiliseres 

regimet kan der opstå et mulighedsvindue (s. 914). I det følgende afsnit vil vi derfor disku-

tere tre muligheder, som potentielt kan skabe et mulighedsvindue for kakaobaseret skov-

landbrug. 

5.1 Støtteordninger 

Igennem analysen af de to kakaobaserede skovlandbrug-cases bliver det tydeligt, at der er 

brug for støtteordninger fra flere aktører og på forskellige områder, hvis kakaobaseret skov-

landbrug skal være rentabelt at implementere som et bæredygtigt alternativ til konventionel 

monokulturel dyrkning. 
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Med Sembramos Bolivia fordrer regeringen et landbrug, der opretholder eksisterende land-

brugspraksisser på trods af, at de med ”Moder Jords rettigheder” ønsker en mere bæredygtig 

produktion af deres skove og et fokus på naturen som hellig. Hvis denne lovgivning kobles 

sammen med landbrugsproduktionen i Bolivia, kan man forestille sig en ordning, der støtter 

de landbrug, der inddrager skovene i stedet for at rydde dem. Dermed ville skovene i Bolivia 

kunne bevares i overensstemmelse med rammelovgivningens fokus på mere bæredygtige 

produktionssystemer. Altså ville et landbrug kun kunne modtage støtteordninger, hvis det 

lever op til rammelovgivningens præmisser. 

Dog ville dette kræve en implementering af flere større, afgørende og økonomiske omstillin-

ger med folkelig opbakning og politisk momentum. Her er spørgsmålet om, i hvilken størrel-

sesorden landbrugsproduktionerne og dyrkningen af afgrøder finder sted, relevant. En mu-

lighed er en nedskalering af den volumen, hvorved produktionerne finder sted i et monokul-

turelt landbrug. Det medfører et markant skift fra storskalaproduktion til småbønder med 

divers skovlandbrugssystem.  

Støtteordningerne kunne således favorisere småbønder, der dyrker successionsskovland-

brug, eksempelvis igennem en forsikring mod udbyttetab, frem for større monokulturelle 

landbrug, der i dag har glæde af denne ordning. Desuden skal der oprettes startkapitaler til 

de omkostninger, der er forbundet med omlægningen til skovlandbrug, så der skabes et sik-

kerhedsnet for bønderne ved at overgå til skovlandbrug med fokus på flere afgrøder. Dette 

kan f.eks. være i form af større understøttelse til de biafgrøder, der dyrkes og kan høstes for-

holdsvis hurtigt efter såning, da kakaoen som nævnt først bliver en rentabel afgrøde efter 

nogle år. Dette vil gøre det muligt for bønderne at holde på kakaoen indtil den kan sælges 

med et afkast. Ydermere vil subsidier til kakao gøre det muligt for bonden at få afsat afgrø-

den.  

For at sikre arealer til småskalaproduktion ville det være nødvendigt, at der igangsættes ini-

tiativer på nationalt niveau, som f.eks. statslige opkøb af større landbrugsarealer i områder 

med rige muligheder for naturbevarelse. Disse arealer vil kunne fordeles til mindre samfund 

og lokalbefolkninger, så produktionen spredes ud. Småbønderne kunne tildeles skøder, der 

sikrer deres jordrettigheder, ejerskab over samt kontrol af de tildelte arealer. Mindre land-

brug vil formentlig kræve mere arbejdskraft per arealenhed, så en større del af befolkningen 

skaber indtægt gennem en beskæftigelse i landbrugssektoren, hvilket kan reducere fattig-

dom. 

Dog ville ovenstående kræve enorme investeringer og initiativer på nationalt plan, hvilket 

forudsætter, at der forefindes tydelige incitamenter for regeringen. Dette beror sig særligt på 
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det økonomiske aspekt, hvor det må antages at skulle være rentabelt for regeringen at reali-

sere støtteordningerne, fordi der er et internationalt marked og efterspørgsel på afgrøder 

som f.eks. kakao dyrket gennem et skovlandbrug. 

5.2 Øget efterspørgsel på bæredygtige fødevarer 

En anden måde at forbedre de økonomiske vilkår for skovlandbrug er gennem et fokus på 

værdikædens sidste led, detailhandlen. Ændret efterspørgsel fra befolkningen kan betyde, at 

regimets produktion ikke længere stemmer overens med befolkningens behov. Eftersom ef-

terspørgslen på produkter fra konventionelt landbrug ofte er international, vil ændringen i 

efterspørgslen ligeledes være det. Som nævnt i afsnit 2.1.5 er der allerede en udvikling i gang, 

som efterspørger flere bæredygtige produkter. Hvis denne udvikling fortsætter, kan det re-

sultere i, at efterspørgslen på produkter, der ikke rydder skov, stiger, så produktionen af ek-

sempelvis soja må omlægges til en praksis, der ikke rydder skov. Dette kunne være et mulig-

hedsvindue for kakaobaseret skovlandbrug, som et potentielt alternativ til tidligere sojabøn-

der. 

Men selvom udviklingen allerede er i gang, kan efterspørgslen også stimuleres yderligere. 

Kommunikationskampagner kan oplyse forbrugerne, således at de opnår større kendskab til 

hvilke produkter der medfører skovrydning. Det kan dog være en udfordring for forbrugerne 

at skelne mellem konkrete produkters miljøpåvirkninger. Derfor kan certificeringsordninger 

etableres enten politisk eller af virksomheder med henblik på at gøre det tydeligt, hvilke pro-

dukter, der er produceret bæredygtigt uden at bidrage til skovrydning. Etableres en sådan 

certificering succesfuldt, vil det forventes at øge forbrugernes efterspørgsel efter de skovryd-

ningsfri produkter, således at regimets produktionssystem destabiliseres og skovland-

brugsnichen vinder indpas. Det er dog essentielt, at certificeringen er troværdig, så forbru-

gerne kan have tillid til den, og den ikke skaber forvirring iblandt andre bæredygtigheds-

mærker. 

En anden måde at ændre efterspørgslen i Bolivia er ved at regulere importen i de lande, der 

eksporteres til. Staten kunne stille krav til importerede fødevarer om, at de ikke må medføre 

skovrydning, ligesom Danmark i 2020 har lagt op til at stille krav til, at importeret biomasse 

ikke må medføre skovrydning (Færch, 2020). Det er imidlertid uklart, hvordan et sådant 

krav ville håndhæves i praksis, så længe der ikke er fuldt overblik over hele værdikæden. 
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5.3 Virksomheder med kortere værdikæder 

En tredje mulighed for at forbedre skovlandbrugets økonomiske potentiale er at samle flere 

af leddene i værdikæden. Efter Bolwig et al.s (2010) opdeling kan de tre sidste led i værdikæ-

den samles – behandling, eksport og detailhandel – således, at den samme virksomhed 

kunne står for alle tre led i processen. Dette minder om den måde El Ceibo kombinerer pro-

duktion-, behandlings- og eksportleddene, men kunne endvidere også implementeres i de-

tailledet. For hvert led af værdikæden der forkortes, må det forventes, at der spares de penge, 

der ellers var gået til dertil. Dermed kunne bonden potentielt få højere betaling for sine ka-

kaobønner samtidig med, at virksomheden kunne betale mindre for produktet end ellers. 

Hvis dette lykkedes, kunne en sådan virksomhed gøre det væsentligt nemmere for bønder at 

omlægge til skovlandbrug samtidig med, at markedet for kakao fra skovlandbrug ville vokse 

og desuden øge udsigten til, at forbrugerne kan handle efter deres ønsker om bæredygtige 

fødevarer.  

Denne mulighed er dog i høj grad afhængig af, at der er væsentlige penge at spare i at for-

korte værdikæden. Hvis en privat virksomhed skal beskæftige sig med lokale bønder frem for 

mere overordnede distributører, må den nødvendigvis forvente et økonomisk afkast. Dette er 

usikkert og kræver en større analyse af udgifter og værditilførsel i hele værdikæden for ka-

kao. 

En anden måde hvorpå forkortning af værdikæden kan skabe økonomisk afkast for en virk-

somhed, er ved at udnytte den skiftende markedspris på kakaoen og vente med at sælge det 

til prisen på kakao stiger. Dette kan potentielt fungere som yderligere økonomisk incitament 

for en sådan virksomhed. 
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Konklusion  

Kakaobaseret skovlandbrug er en form for arealanvendelse, hvori træer bevidst integreres i 

et landbrug. Kakao udgør i systemet en værdiafgrøde, der kan dyrkes i de naturgeografiske 

vilkår, der findes i det bolivianske lavland. 

Det er vores vurdering at kakaobaseret skovlandbrug har potentiale til at være et bæredygtigt 

alternativ til konventionelt landbrug i det bolivianske lavland. Dette er på trods af, at syste-

met i dag har nogle økonomiske udfordringer, som bør håndteres, før det kan udfordre det 

konventionelle landbrug i praksis. Dette er baseret på et casestudie af kakaobønderne i Alto 

Beni og det oprindelige movimafolks kakaodyrkning i Beni. I casestudiet kommer det til ud-

tryk, at kakaobaseret skovlandbrug har både miljømæssige, sociale og økonomiske potentia-

ler, hvoraf udfordringerne primært er økonomiske. 

Miljømæssigt har skovlandbrugssystemerne bedre jordkvalitet samt højere biodiversitet end 

konventionelle landbrugssystemer. Dette medfører, at kakaobønderne i højere grad kan bi-

beholde deres område, og er ikke er nødsaget til at flytte på grund af udpint jord eller eks-

treme vejrforhold, der som følge af klimaforandringerne udgør en trussel for bønderne. Ved 

at mindske behovet for at rydde skov hver gang et nyt landbrug etableres, kan skovlandbrug 

potentielt bidrage til at reducere skovrydning i det bolivianske Amazonas. 

Socialt og økonomisk betyder den miljømæssige bæredygtighed, at bøndernes livsgrundlag 

og -kvalitet forbedres. Kakaodyrkning gennem skovlandbrug kan på lang sigt give økonomisk 

stabilitet og større udbytte af både kakao og biafgrøder. I forbindelse med de sociale og øko-

nomiske fordele har vi i casestudiet fundet, at organisering af bønderne gennem bl.a. in-

terne- og eksterne organisationer spiller en afgørende rolle. Med disse opnår bønderne 

større viden og fællesskab samt økonomisk stabilitet. I casene er Verdens Skove og El Ceibo 

eksempler på sådanne organisationer. 

En økonomisk udfordring er skovlandbrugssystemets langsigtede tidshorisont, der står i 

kontrast til det konventionelle landbrugs mere kortsigtede tilgang, hvilket kan stå i vejen for 

bøndernes omlægning. Dette kan der tages højde for ved statslige støtteordninger, som tilgo-

deser skovlandbrug og skaber et mulighedsvindue for skovlandbrugets gennembrud. 

Derudover udgør adgang til markeder og værdikæder også en udfordring, da værdiafgrøder 

per definition kræver en køber for at sikre bøndernes livsgrundlag. Udfordringen består i, at 

de nuværende værdikæder ikke nødvendigvis imødekommer kvantiteten og diversiteten af 



 

72 

afgrøder, der produceres i skovlandbrug. Da kakaomarkedet er internationalt, er det desu-

den en udfordring at forbinde til købere i første omgang. Denne udfordring kan imødekom-

mes ved øget international efterspørgsel på bæredygtig kakao fra skovlandbrug, hvilket kan 

stimuleres gennem certificering, kampagner eller lovkrav til import. Øget efterspørgsel på 

bæredygtige produkter kan derudover gøre det rentabelt for private virksomheder ved at ar-

bejde mere direkte med producenterne og forkorte den globale værdikæde. 

Med udgangspunkt i Geels’ sociotekniske transitioner kan kakaobaseret skovlandbrug for-

stås som en nicheinnovation, der står i modsætning til det konventionelle landbrugsregime. 

Kakaobaseret skovlandbrug fungerer på nuværende tidspunkt som et bæredygtigt alternativ i 

småskalalandbrug med støtte fra eksterne organisationer. Hvis ovenstående udfordringer 

imødekommes, kan der skabes et mulighedsvindue, hvor skovlandbrug udbredes til større 

skala. Hermed kan skovlandbrug bidrage til at reducere presset på Amazonas.  
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Perspektivering 

Vi har i dette projekt undersøgt to cases, der beskæftiger sig med kakaobaseret skovlandbrug 

i Bolivia som et alternativt dyrkningssystem, der kan reducere skovrydning. I disse cases har 

vi opnået en dybdegående viden om bæredygtigheden af kakaobaseret skovlandbrug i en 

konkret kontekst.  

På baggrund af den viden, der er opnået gennem arbejdet med vores cases, vil det være rele-

vant at undersøge, hvordan denne form for skovlandbrug potentielt kan udfoldes i andre om-

råder. Det mest oplagte område at undersøge vil heraf først og fremmest være resten af det 

bolivianske lavland, da det geografisk ligner de to undersøgte cases. På trods af, at de to ca-

ses er enkeltstående tilfælde, er hele Beni-regionen egnet til at gro kakaotræer, ligesom de 

økonomiske præmisser for skovlandbrug må antages at gælde for identiske områder i lavlan-

det. Den største forskel i henhold til andre områder i lavlandet må derfor være af social og 

kulturel karakter, da andre områder involverer nye aktører, bønder og befolkningsgrupper 

med andre perspektiver på samt forhold til dyrkning gennem et skovlandbrug.  

I vores cases undersøger vi mulighederne for at reducere skovrydning gennem skovlandbrug, 

der foregår som småskalaproduktion. Da småbøndernes landbrugsareal i Bolivia kun udgør 

8 % af det nationale landbrugsareal, er det derfor oplagt at undersøge, om skovlandbrug kan 

skaleres op på større landbrugsarealer. Hvis skovlandbrug implementeres hos storbønderne, 

vil de store landbrugsarealer, der i dag bliver fældet til fordel for monokulturelt landbrug, 

blive omlagt til skovlandbrug. I sådanne tilfælde vil en større andel af skovarealer kunne be-

vares. Dog vil det behov for fællesskab, vidensdeling og organisatorisk støtte muligvis ikke 

gøre sig gældende, når der er tale om storskalaproduktion. Her kan det i stedet vise sig at 

være et mere konkurrencebaseret forhold, som er tilstedeværende blandt storbønderne. 

Samtidig kan der være stordriftsfordele ved at dyrke afgrøder i storskalaproduktion som i 

endnu højere grad kan modarbejde en overgang fra regimets dominerende produktionsform. 

Udover det bolivianske lavland vil det også være muligt at undersøge, hvordan kakaobaseret 

skovlandbrug kan dyrkes i andre lande verden over, der befinder sig i den tropiske klima-

zone. Da Afrika står for to tredjedel af al global kakaodyrkning i verden, ville det være oplagt 

at foretage et komparativt studie med lignende klimatiske forhold som i det bolivianske lav-

land, hvilket gælder flere af landene i Vestafrika (Andres et al, 2016, s.122). Her vil de fundne 

betingelser for skovlandbrug i Bolivia potentielt set også kunne gælde for andre landbrugssy-

stemer og fødevareproduktion, hvor en væsentlig forskel mellem Bolivia og Vestafrika vil 

være at mere socioøkonomisk karakter som politiske forhold, jordrettigheder og befolknings-
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grupper. Hvor Bolivias regering på nuværende tidspunkt ikke understøtter bønders omlæg-

ning til skovlandbrug, kan det politiske landskab for landene i Vestafrika potentielt set diffe-

rentierer sig på dette område, med mulighed for statslig støtte. Omvendt har Bolivias rege-

ring tildelt land til småbønder (jf. afsnit 2.1.3), hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet i Vestaf-

rika, hvortil en komparativ analyse vil være interessant.  

Ydermere vil det være relevant at undersøge, hvorvidt det vil være muligt at overføre skov-

landbrugspraksissen til andre fødevarer, da dette vil medføre, at en større andel af Amazonas 

bevares, fordi produktionen vil optimeres på de eksisterende landbrugsarealer. Dette kunne 

eksempelvis være fødevarer, der kan dyrkes i Bolivia eller andre tropiske lande eller fødeva-

rer, der i forvejen primært produceres af småbønder. Sådanne produkter kan f.eks. være te 

eller kaffe, som i dag bliver dyrket af småbønder i næsten alle tropiske lande. Her vil en im-

plementering af de forskellige skovlandbrugssystemer kunne hæve produktværdien, da pro-

dukter med certificering oftest kan sælges til med større afkast. Dette vil selvfølgelig kun 

kunne gøre sig gældende, hvis bønderne får adgang til det globale marked sådan som det fo-

reslås i afsnit 5.  

Det er dog relevant at pointere, at skovlandbrug kun kan implementeres med de relevante 

klimatiske forhold i mente. Kaffetræer gror f.eks. godt i samspil med andre afgrøder og un-

der skyggetræer, men kaffetræet er ikke særligt modstandsdygtig overfor fluktuerende for-

hold såsom høj luftfugtighed, stigende temperaturer med længere tørkeperioder eller over-

svømmelser (Bunn, u.d.). Det er således vigtigt at tage højde for, at skovlandbrug både imø-

dekommer naturens betingelser, bøndernes økonomiske livsgrundlag og sociale forhold, 

hvormed det kan fungere som et bæredygtigt alternativ til konventionelt landbrug.  
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