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Sammanfattning 
Vi-skogen har i norra Bungoma, Western province, Kenya, inlett ett nytt projekt som omfattar 
7000 hushåll. I projektet, som är ett vattenresursprojekt, ska agroforestrymetoder tillämpas för att 
säkra vattenkvaliteten i området. Föreliggande arbete utgör en pilotstudie för framtida 
uppföljningar av Vi-skogens projekt. Studien omfattar en analys av markanvändning och 
markvård i Cheptais Division och Kopsiro Divisions i norra Bungoma. För att genomföra 
undersökningen har en metod som används i ett samarbete mellan Högskolan Dalarna (HDa) och 
VI-skogen implementerats. Metoden, som omfattar intervjuer med lokala bönder och kartering av 
enskilda farmer, kompletteras i denna studie med satellitbildsanalys som ligger till grund för 
framtida uppföljningsstudier av området.  
 

Genom att kombinera satellitbilder och detaljundersökningar i landskapet ökade förståelsen 
åt båda håll. Satellitbilderna ger förutsättningar att sätta åtgärder på den enskilda farmen i ett 
lokalt/regionalt sammanhang. Vise versa uppnås förståelse om åtgärder studerade i en större skala 
genom detaljstudier på enskilda farmer. Åtgärder kan dock skilja sig farmer emellan trots att de 
har liknande förutsättningar. Vilken typ av åtgärder som sätts in kan bero på ekonomiska 
förutsättningar och farmens proportioner i förhållande till landskapet. Det är i 
undersökningsområdet, i likhet med andra områden i Kenya, fler som har kunskap om 
markbevarande åtgärder än människor som implementerar dessa. I och med en ökad befolkning 
krävs också att allt känsligare mark odlas för att tillgodose behovet av en ökande befolkning. 
Förändringar i undersökningsområdet sker i linje med förändringar på makronivå i Kenya. 

Abstract 
In Northen Bungoma, Western province – Kenya, the Vi-Agroforestry Project (VI-AFP) has 
introduced a new project that covers 7000 households. To succeed with the project, a water 
resources protection project, agroforestry methods will be implemented to secure the water 
quality of the area. In this thesis a foundation is laid for future follow-up studies of land cover and 
land use of this area. To carry out this study an existing method from a cooperation between 
VIAFP and Dalarnas University (HDa) has been implemented. The method aims to do follow-up 
studies and understand the changes that occur in landscape. So far the contents of the method 
have been to interview local farmers and map their farms. In this thesis one more aspect has been 
added to the method in the form of satellite images. This addition will give studies a larger 
perspective for the investigated area that acts as a foundation for future follow-up studies.  
 

By combining satellite images and detailed investigations on farms in the landscape the 
insight from both angels increases. The satellite images explain common patterns found on single 
farms in a larger context and vice versa. Actions taken for preserving land may differ between 
farms, although they have similar prerequisites. The type of action implemented for preserving 
may be a result of economic conditions and the proportion of the farm in relation to the 
landscape. With resemblance to other areas in Kenya, knowledge of ground preserving methods is 
more extensive then the implementation of these. To satisfy the needs of a growing population, 
more sensitive land has to be cultivated. Changes occurring on macro-scale level in Kenya are 
transferable to the investigation area.  
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1. INTRODUKTION 
Den genomsnittliga befolkningsökningen i Kenya har under de senaste decennierna varit 3,3 % 
(Mutiso et al., 1997). Från 1969, då 11,0 personer bodde per brukbar hektar i Kenya, till 
millennieskiftet hade siffran ökat till mer än 20 personer per brukbar hektar (ibid.). I Kenya ligger 
huvuddelen av den mark som anses ha hög odlingspotential i bördiga bergsområden, som idag 
bebos av tre fjärdedelar av Kenyas befolkning (Okoba & De Graaf, 2005). En ökande 
befolkningsmängd innebär att den kuperade terrängen har tvingats brukas allt intensivare (Ovuka, 
2000), vilket riskerar leda till att markens produktivitet sjunker, att marken lättare utsätts för 
erosion och att vattenkvalitén försämras (Pimentel et al., 1995).  

Ett sätt att undvika erosion på sluttande mark är att investera i markvård, t.ex. terrasser och 
andra skydd mot okontrollerad ytvattenavrinning (Okoba & De Graaff, 2005). Erosion kan också 
undvikas genom att träd får stå kvar på jordbruksmark. Träden skyddar jorden från kraftig 
nederbörd, minskar avdunstningen från marken genom att marktemperaturen sänks, bromsar 
ytavrinningen, och bidrar med sina rötter till att jorden stabiliseras. Jordbrukssystem som omfattar 
plantering av träd i åkermark kallas agroforestry (Olson, 1998), och bidrar förutom med 
erosionsskydd till att kompensera förlusten av den naturliga skogsvegetationen. De svåra 
erosionsproblem som drabbade Kenyas högländer efter självständigheten 1963 gjorde att 
omfattande markvårdsprogram implementerades (Lundgren 1993), vilka i första hand omfattade 
terrassering, trädplantering och kontroll av ytavrinning. En effekt av markvårdsprogrammen var 
en ökad insikt och kunskap om markvård bland bönder. Eftersom programmen i första hand 
fokuserades till de centrala högländerna norr om Nairobi (ibid.), har markvård fått ett större 
genomslag i centrala Kenya än i de mer perifera delarna av landet, t.ex. i västra Kenyas 
bergområden. Men även om kunskapen bland bönderna om markvårdsåtgärder är god, är 
implementerandet av dem ovanliga också i delar av de centrala högländerna (Okoba & De Graaf, 
2005).  

Den svenska biståndsorganisationen Vi-skogen har fått bidrag från Världsbanken för att 
bedriva ett vattenresursprojekt i Bungomadistriktet, Western Province. Bidraget till projektet 
omfattar till en början två år, under vilka 7000 hushåll i norra Bungoma ska utbildas i och få stöd 
för att driva jordbruk på ett sätt som dels säkrar tillgången på ytvatten, dels minskar problemen 
med yterosion vid avrinning. Arbetsmetoden som implementeras för att säkra vattenkvalitén och 
minska erosionsrisken är agroforestry. Vi-skogens förhoppning är att projektet ska påskynda den 
socioekonomiska utvecklingen i området (personlig kommunikation, Marani, F., Kitale, 2010-11-
15). Efter utvärdering kommer beslut fattas om projektet ska fortgå eller inte.  

Under ett antal år har Högskolan Dalarna (HDa) i samarbete med Vi-skogen använt sig av 
GIS och kartlagt, analyserat landskap och markanvändning kring Victoriasjön. Syftet med 
samarbetet är att kartera och analysera kulturella och biologiska värden i dagens landskap samt att 
göra uppföljningsstudier på detta. Man vill också genom intervjuer försöka förstå varför bönder 
förändrar sitt brukandemönster och hur de ser på framtida jordbruksförutsättningar. För att 
genomföra dessa studier har HDa hittills använt sig av kartering av enskilda farmer och intervjuat 
de boende samt genomfört transekter där stråk om 200 meter i längd och 20 meter i bredd har 
karterats översiktligt (Törnqvist & Westholm, 2009). Metoden lämpar sig väl för uppföljning och 
utvärdering av Vi-skogens projekt. Kompletteras karteringen och intervjuerna med studier av 
satellitbilder (Muriuki et al., 2011) uppnås en större spatial täckning, och genom att kombinera 
informationen från intervjuer och litteratur (Ovuka, 2001) uppnås en bättre förståelse för 
förändringar på en större skala (Sinange, 1997). 

I denna uppsats läggs genom inventeringar en grund för framtida uppföljningar i anslutning 
till Vi-skogens projekt. Sådana uppföljningar är viktiga för beslut om fortsatt samarbete mellan 
bönderna och Vi-skogen, och hur ett sådant samarbete kan komma att se ut. För att genomföra 
studien har metodiken från HDa implementerats i form av intervjuer med bönder och kartering av 
småskaliga farmer i undersökningsområdet. Metodiken har kompletterats med visuell 
satellitbildstolkning av två mindre områden inom vilka de detaljkarterade farmerna är belägna. 
Utöver detta har också förändringar i makroskala för Kenya utvärderats mot lokala förändringar i 
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undersökningsområdet. Utöver att presentera data som ligger till grund för framtida uppföljningar 
besvaras även följande frågeställningar i detta arbete: 

1. Ger kombinationen av en undersökning med satellitbilder och en detaljerad undersökning 
med kartering och intervjuer av enskilda hushåll fördelar i form av ökad förståelse för 
förhållanden och processer på båda skalnivåerna? 

2. Vad påverkar enskilda hushålls beslut att investera eller inte investera i 
markvårdsåtgärder, som terrasser eller trädplantering? 

3. Hur står sig kunskapen om och implementerandet av markvårdsåtgärder i 
undersökningsområdet i jämförelse med andra områden i Kenya (Centrala högländerna)? 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Markanvändning i Kenya 
Stora delar av Kenya består av semi-arida till arida landskap vilka är känsliga för såväl ett 
intensivt jordbruk som ett högt betestryck. I Kenyas högländer, exempelvis områdena kring Mt 
Kenya och Mt Elgon, ger hög nederbörd och bördiga vulkaniska jordar däremot en hög 
odlingspotential. Detta märks också på befolkningsfördelningen i landet – högländerna utgör en 
fjärdedel av Kenyas yta men hyser tre fjärdedelar av landets befolkning (Okoba & De Graaf, 
2005). Högländernas jordbruksproduktivitet förefaller dock minska (Gachene et al., 1997), vilket 
associeras med befolkningstätheten, och med avskogning och brukandet av branta sluttningar 
utan investeringar i markvård. 

Vid tiden för Kenyas självständighetsförklaring, 1963, var de brantaste sluttningarna i de 
centrala högländerna fortfarande täckta av skog. Skiftesjordbruk var vanligt förekommande 
mellan 1930-talet och 1960-talet. Marken brukades några säsonger för att sedan ligga i träda till 
nästa gång den skulle brukas. Till följd av en snabbt ökande befolkning (idag ca 3,3% per år) och 
ett ökat behov av brukbar mark har skiftesjordbruket i det närmaste helt upphört, och beskogade 
branta sluttningar har tagits i anspråk för jordbruksproduktion (Eriksson, 1992; Mutiso et al., 
1997). 

Befolkningstrycket påverkar naturresursutnyttjandet i Kenya både direkt och indirekt. Det 
kräver ett mer intensivt jordbruk i takt med att mark blir mindre tillgänglig som resurs, och det 
leder till ökad konflikt om mark specifikt och naturresurser generellt (Smucker &Wisner, 2008). 
Befolkningstrycket leder vidare till förändrade marknadsvillkor, vilket påverkar såväl 
jordbruksmetoder som val av grödor. Utöver befolkningstillväxten är Kenya utsatt för 
miljöförändringar, t.ex. ett ökat antal torrperioder, samt en generell politisk decentralisering. Allt 
detta påverkar böndernas levnadsvillkor och det sätt på vilket de brukar sin mark (Smucker och 
Wisner, 2008; Campbell et al., 2005). 

I det undersökta området, beläget i Western Province, vid sluttningarna av Mt Elgon, vid 
gränsen mot Uganda, har inflyttningen ökat under de senaste decennierna, och är nu större än den 
genomsnittliga för Kenya (Smucker & Wisner, 2008). Ursprungligen växte här bergsregnskog, 
men stora delar av denna skog har omvandlats till jordbruksmark. Också inom redan tidigare 
existerande jordbruksmark har befolkningsökningen konsekvenser. Till följd av arvsskiften 
förkortas trädesperioder, och det blir mindre och mindre plats för gödselproducerande betesdjur 
då storleken på farmerna minskar. I förlängningen innebär detta att produktiviteten riskerar att 
minska (Mutiso et al., 1997). 

Landsbygdsutvecklingen i Kenya är decentraliserad (Smucker & Wisner, 2008). Individer 
har rättigheter att nyttja de naturresurser som finns inom ett visst område, vilket i praktiken 
innebär att makten och kontrollen över naturresurser ligger på lokal nivå. Bestämmandesystemet 
innebär att byäldste (och därefter familjeäldste) har beslutanderätt över hur mark ska fördelas och 
brukas.  

Redan 1983 implementerades projektet ”District Focus for Rural Development”, som syftade 
till att föra ner identifieringen av behov och utvecklingsfrågor på lokal nivå, i samråd med lokalt 
tillsatta kommittéer. Systemet har dock kritiserats. Kommittéerna bildar en lokal elit, som 
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prioriterar frågor utifrån egenintresse. Allmänna, lokala behov och utvecklingsfrågor riskerar 
därmed att bli underordnade (Smucker & Wisner, 2008). 

Områden som har varit under bruk en längre tid (flera årtionden) på ett icke hållbart sätt 
förstörs till en sådan grad att marken inte längre går att bruka (ibid.). Mindre mark som kan 
brukas leder till att människor tvingas flytta till andra områden för att finna ny brukbar mark. Med 
denna inflyttning av människor i samband med en generell befolkningsökning intensifieras 
markanvändningen, vilket riskerar leda till en successiv utarmning av den brukade marken (ibid.).  

2.2 Markförstöring, vegetationsförändringar och markvård i Kenya 
Genom ett allt intensivare jordbruk riskerar alltså att markens odlingspotential försämras genom 
kemisk utarmning. Dessutom påverkas markens motståndskraft mot vind- och vattenerosion 
vilket framförallt påverkar avrinningen i vattentäkter och floder (Olson, 1998; Sinange, 1997). 
Erosion påverkar markens produktivitet på ett antal olika sätt. Detta visar sig delvis genom att 
marken inte kan hålla samma mängd vatten vid ett visst djup, och växter som kräver ett visst 
rotningsdjup (djupet en viss gröda kräver för sina rötter) får svårare att klara sig. Förändringar i 
jordens struktur kan leda till krustbildning vilket påverkar infiltrationstakten för marken. I och 
med att mindre vatten kan tas upp av jorden ökar erosionstakten, eftersom en större andel av 
regnvattnet rinner av på markytan. Detta i sin tur kan leda till att näringsämnen försvinner från 
markens ytskikt, vilket minskar produktiviteten (Gicheru, 1997). Erosion i ett höglänt område ger 
inte enbart konsekvenser vid erosionskällans närhet utan också nedströms vid exempelvis 
vattenkraftverk och reservoarer som blir sedimenterade. 

För att möjliggöra en uthållig försörjning genom jordbruk krävs att mark som har förlorat sin 
odlingspotential rehabiliteras. Sådan rehabilitering kan ske genom att ändra odlings- och 
betesmönster och genom att vårda vattenresurser (Sinange, 1997). Många bönder har kreativa 
idéer om hur man ska kunna förbättra såväl skördar som fertilitet i jorden men dessa lösningar 
förbises ofta av planerare. Genom att i stället ta hänsyn till rådande system och bönders 
kunskaper kan planeringsprocesser gällande jordbruksutveckling ge ett bättre gensvar hos de 
berörda (Scherr, 1992; Nair, 1993). Ett sätt att genomföra detta är att fokusera på traditionella 
jordbruksmetoder, t.ex. agroforestry. Agroforestry är ett traditionellt markanvändningssystem i 
Östafrikas högländer, också i studieområdet (Backes, 2001), men det har i många områden gått 
förlorat i samband exempelvis med kolonial och postkolonial jordbruksrationalisering (jfr. 
Lundgren 1993), och i samband med inflyttning av folk med andra jordbrukstraditioner (personlig 
kommunikation, Westerberg, L.-O., Stockholm, 2011-10-01). Agroforestry har god potential att 
förbättra ett områdes produktivitet, att förbättra motståndskraften mot erosion och att bevara 
mark-, grund- och ytvattenresurser (Scherr, 1992; Nair, 1993).  

Trots att stora ansträngningar har gjorts (Lundgren, 1993), lyckas inte alltid berörda 
myndigheter att nå ut till befolkningen med stimulans till markvårdsinvesteringar. Ovuka (2000) 
har visat att andelen terrasserad mark har minskat sedan kolonialtiden i ett antal undersökta 
distrikt i Kenya. En trolig anledning är en reaktion mot påtvingad markvård under kolonialtiden 
(ibid.). Tack vare de markvårdsprogram som implementerades efter självständigheten är 
emellertid kunskapen om erosionsförhindrande åtgärder i de centrala högländerna stor. 
Kunskapen är dock ofta större än implementerandet. Medan nästintill alla, 99%, har kunskaper 
om bänkterrassering i de centrala högländerna (Okoba & De Graaf, 2005), uppgår den andel 
bönder som har investerat i bänkterrasser endast till 56%. Fanya juu, en annan slags terrassering, 
där man gräver ett dike tvärs sluttningen och kastar upp jorden som en skyddande barriär, är en 
bekant metod för 81% av befolkningen, medan endast 19% implementerar tekniken (ibid.). 
Många investerar i mer kortsiktiga lösningar, som napiergräsförstärka linjer som löper tvärs 
sluttningsriktningen (97% känner till och 91% implementerar) och kompostlinjer (”trash lines” 
69% känner till och 43% implementerar). I förhållande till kännedomen om markvårdsåtgärder 
investerar alltså en större andel av den jordbrukande befolkningen i kortsiktiga lösningar än i 
långsiktiga (ibid.). Det finns delade meningar om orsaken. Den ena sidan menar att enskilda 
bönder ignorerar den pågående erosionen och inte ser hur investeringar skulle hjälpa till vid 
framtida besvär. Den andra sidan menar att experterna bör samverka mer med de bönder det 
handlar om och på så sätt utifrån deras kunskap bygga upp ett förtroende för de investeringar som 
skulle vara fördelaktiga för området (Hudson, 1991). 
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Markanvändningsförändringar behöver inte alltid betyda försämringar (Backes, 2001). 
Utfallet av förändringarna beror på den individuella brukarens tillgång på resurser att vårda sin 
mark. Ett antagande som gäller ett område behöver därmed inte gälla ett annat område. 
Markförsämringar behöver dessutom inte vara en permanent trend utan kan vara ett resultat av 
fluktuationer i en större skala eller cykliska mönster över en längre tid. Detta gör det svårt att 
spekulera i framtida effekter av markanvändningsförändringar. 

Vegetationsförändringar i ett område beror på vad landskapet nyttjas till, samt på naturlig 
klimatologisk variation. Om människan utnyttjar området för bete eller för att skaffa sig 
byggnadsmaterial och ved kommer sammansättningen i vegetationsskiktet att förändras över tid. 
För att studera sådana förändringar, och för att kunna göra en representativ undersökning, bör 
man vid givna tillfällen vara medveten om den lokala traditionen, såväl den historiska som den 
nutida. Förändringar i växtlighetens utbredning och struktur kräver däremot inte i samma 
omfattning kunskap om lokala traditioner. En minskad växtlighet är ofta följden av ett för högt 
betestryck, utnyttjande av skog i form av ved och byggnadsmaterial, bränder, erosion, intensivare 
och förlängda torkor. Växtligheten kan också av naturliga skäl variera spatialt över området, 
exempelvis från ett skogslandskap till ett busklandskap, eller från skog till gräsmark o.s.v. 
(Sinange, 1997). 

2.3 Metoder för analys av landskapsförändringar 
Då landskapsförändringar studeras i tropiska länder används ofta en kombination av flygbilder 
och satellitbilder. Flygbilden ger en större detaljrikedom och detaljer i flygbilden kan ofta skalas 
upp och utnyttjas för slutsatser i satellitbildstolkningen. Många områden har också 
flygfotograferats under en avsevärt längre tid än vad som gäller satellitbildsregistreringar. I 
utvecklingsländer som Kenya är dock förekomsten av flygbilder sparsamt förekommande, 
eftersom endast vissa områden har prioriterats (Muriuki et al., 2011). Härvidlag utgör 
satellitbildsregistreringar ett viktigt komplement. 

När förändringar i landskapet studeras bör man beakta det geografiskt omfång som 
undersökningen täcker, i syfte att kunna välja lämpligt material att analysera. För att öka 
förståelsen ytterligare och kunna göra mer trovärdiga generaliseringar är det fördelaktigt att 
studera fjärranalysmaterialet i samband med en fältundersökning. Identifiering av olika objekt i 
landskapet (via satellit- eller flygbilder) är olika svårt. Exempelvis är stora plantager av kaffe och 
te, liksom vägar, skogar och boytor, lätta att identifiera (Ovuka, 2000). Vissa erosionsformer, och 
gränser mellan mark i träda och för tillfället brukad mark, är svårare att identifiera. Genom att 
personligen besöka det undersökta området och genomföra fältbaserade undersökningar ökar 
möjligheten att göra korrekta analyser av svårtolkade områden. Med intervjuer ökar dessutom 
förståelsen för förändringar i landskapet. Inkluderas intervjuer i fältundersökningen träder också 
en bild fram om huruvida förändringarna är positiva eller negativa för den enskilde bonden 
(ibid.). 

Valet av klassificeringssystem är ofta kritiskt i samband med analyser av 
landskapsförändringar i satellitbilder. Detaljeringsgrad, skala och komplexitet varierar mellan 
olika klassificeringssystem, och avgör ofta om analyserna skall vara möjliga eller inte. 
Exempelvis är system som FAO/UNEP:s ”land cover classification system” i princip omöjligt att 
implementera i en undersökning som inte har mycket stora ekonomiska tillgångar, eftersom 
systemet har en hög detaljeringsgrad. I projekt med mindre tillgångar är det istället fördelaktigt att 
försöka analysera markanvändningens översiktliga karaktärsdrag. Sådana karaktärsdrag kan 
exempelvis vara terrasserade och odlade ytor, vilka enkelt kan analyseras både i 
fjärranalysmaterialet och i fält. En faktor man då bör beakta är vad den huvudsakliga 
markanvändningsfunktionen är i området (Di Gregorio & Jansen, 2001). Genom att utnyttja ett 
standardiserat system eller utveckla ett sådant själv om olika markanvändningstyper, underlättar 
man för framtida uppföljningar av studien. Tolkning av materialet i en specifik undersökning där 
fjärranalys implementeras underlättas också (Ovuka, 2000).  

För att underlätta vid studier av odlad mark görs förenklingar i analysen genom att endast ta 
hänsyn till några få attribut. Om man bortser från växtligheten går det att göra mätningar som 
omfattar utförda markinvesteringar, exempelvis i form av terrasser. Man kan då genom att 
använda sig av tre olika kategorier klassificera farmerna enligt följande: plana farmer utan 
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terrassering, sluttande farmer utan terrassering och sluttande farmer med terrassering. Även 
kommunal mark i form av skolgårdar och liknande kan med enkelhet knytas samman till en egen 
kategori (Ovuka, 2001; Di Gregoria & Jansen, 2001). Kategoriseringen innebär att attribut som 
liknar varandra kopplas samman och på så vis görs generaliseringar i analysen. Det är därför av 
vikt att göra det klart i undersökningen vilka egenskaper respektive kategori bör innehålla för att 
ge en tydlig och klar bild för utomstående att tolka analysen (Sinange, 1997), och för att öka 
studiens replicerbarhet. 

2.2 Undersökningsområde 
Studieområdet ligger i Western Province, och gränsar mot Uganda (se figur 1). De specifika 
platser som har undersökts i denna studie ligger i anslutning till Mt Elgon, en slocknad 
sköldvulkan som är Kenyas näst högsta berg. Från ca 2600 m ö.h. och upp till toppen av berget är 
en nationalpark belägen som innehåller allt från skogsområden till högalpina landskap. 
Nationalparken har hägnats in då bosatta i närheten har utnyttjat skogen som resurs för att förse 
det egna hushållet med virke, bränsle, etc. Höjd över havet på de undersökta platserna varierar 
från ca 1600 m ö.h. till ca 2200 m ö.h. Cheptais Division och Kopsiro Division, som är belägna 
på sluttningarna av Mt Elgon, är nya i Vi-skogens projekt från och med 2011. I denna 
undersökning kommer Kopsiro att belysas med en satellitbildsundersökning utöver fältstudien. 

I Cheptais, som täcker en yta av ca 4500 km2, bor ungefär 160 000 människor. Terrängen 
domineras av sluttningar och stora delar av området är svårtillgängliga med motordrivna fordon. 
Den skog som finns i området är statsägd, men då befolkningen i området har ökat har också 
trycket på skogen ökat. Träden har använts till virke och bränsle. Trädplanteringsprojekt som har 
introducerats har av olika anledningar fallerat. En av anledningarna är att det har förekommit 
oroligheter i samband med valår (personlig kommunikation, Dao, D., Cheptais 2010-11-21). 

I Kopsiro bor ca 48 000 människor, uppdelade i tre olika befolkningsgrupper (Kalenjin, 
Luhya och Kikuyu). Under politiska oroligheter mellan dessa grupper har folk dödats eller 
tvingats fly, och många som har flyttat till Kopsiro har gjort detta i ovisshet om de kommer att 
kunna stanna eller ej. Kopsiro är ett svårtillgängligt område, och det råder problem med 
infrastrukturen som framförallt är bristfällig vid regn. Generellt används inte gödningsmedel i 
området vilket påverkar produktiviteten i marken negativt långsiktigt. Ett annat problem i 
området är att folk tar ved och byggnadsmaterial från nationalparksskogen som är blockerad med 
stängsel. Vattenmängden i vattendrag har minskat och kvaliteten på vattnet har försämrats. Enligt 
boende i Kopsiro har nederbördsmönstret under de senaste åren ändrat karaktär från ett mer 
konstant mönster till det nu rådande ”massor eller inget” (personlig kommunikation, Mautt, R., 
Kopsiro 2010-11-23). 

Området har ett sub-humitt tropiskt klimat med stor altitudinell variation. I de högre belägna 
delarna av studieområdet återfinns andosoljordar (Project Elgon, 2011-06-17), vulkaniska 
jordmåner som har god förmåga att hålla såväl vatten som näringsämnen (McDaniel, P., 2011-06-
17). Detta gör dem till lämpliga jordar för odling. På lägre altitud ersätts andosoler av mer mogna, 
vittrade och urlakade jordmåner, t.ex. nitisoler, acrisoler och ferralsoler (Jaetzold &Schmidt, 
2007).  

 

 
Figur 1. Bilden visar var undersökningsområdena är belägna i norra Bungoma, Western Kenya. Kopsiro 
visas av den röda markeringen och Cheptais av den gröna markeringen. 
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3. METOD 

3.1 Fältmetodik och urval 
Fältarbetet till denna uppsats genomfördes i november 2010. Fältarbetet omfattade karteringar av 
farmer och intervjuer med de boende på farmerna. I denna uppsats kommer kartorna att användas 
som den primära datakällan från fältarbetet och intervjuerna ses som ett komplement för att ge en 
tydligare bild av vad kartorna visar. 

Fältarbetet utgick från Vi-skogens kontor i Kitale (Olof Palme Agroforestry Center). 
Tillsammans med personal från Vi-skogen besöktes områden som skulle komma att ingå i det nya 
projektområdet i Western Kenya. De farmer som skulle undersökas valdes ut av personalen på 
Vi-skogen, och inkluderar farmer som ingår i lokala grupper eller föreningar. Alla tillfrågade 
ställde frivilligt upp på att ingå i undersökningen. Huvudsakligen valdes relativt små farmer (< 1 
ha) ut för studien. 

Bönderna som besöktes under fältarbetet var ovetande om vårt besök då de inte valdes ut 
förrän vi var på plats. Som introduktion till varje nytt möte med bönderna presenterades studiens 
syfte. Det poängterades särskilt att syftet inte är att utvärdera en enskild farm eller bonde utan att 
dokumentera förändringar inom ett större område och att utveckla metoder för att utvärdera dessa. 
Den som intervjuades i bestämde medlemmarna i hushållet själva, i samtliga presenterade farmer 
nedan var det frun som figurerade informant. För att underlätta legenden till kartorna och 
diagrammen har fält där minst 3 grödor odlats namngetts med ”inter cropping”, exempelvis majs 
inter. 

3.2 Intervjuer 
För att få en djupare förståelse till förändringar i landskapet på en lokal nivå kompletterades 
karteringarna med intervjuer. Intervjuerna var av semistrukturerad modell och genomfördes i 
samband med karteringen av farmen. En tolk från Vi-skogen var närvarande vid samtliga 
intervjuer. Anteckningsprotokoll och 
frågeformulär från intervjuerna finns 
arkiverade hos författaren. Det var personerna i 
hushållet som själva fick bestämma vem som 
skulle bli intervjuad, vanligtvis 
familjeöverhuvudet om denna var på plats 
annars nästa i hierarkiska ledet. 

3.3 Geografiska informationssystem 
(GIS) 
GIS-metodiken i fältdelen av denna uppsats var 
uppdelad i tre steg (se nedan). I det första steget 
samlades data in i fält och i det andra steget 
överfördes data till PC och data förbereddes 
och behandlades inför det tredje, analytiska 
steget. Den programvara som användes för 
detta arbete är ArcGIS från ESRI. Farmerna är 
numrerade i den ordning som de karterades. I 
detta arbete inkluderas fem av tio karterade 
farmer. Fotografierna som används i denna 
studie har tagits med en mobilkamera med 5 
megapixel upplösning (iPhone 4) ca 2 meter 
över marken. Platsen varifrån bilderna är tagna 
är markerade på respektive karta. Fotografierna 
är ej behandlade i något redigeringsprogram. 
Samtliga fotografier är tagna 21-24 november 
2010. Bilderna finns med i denna studie som ett extra jämförelsematerial för eventuella 
uppföljningar. 

Figur 2. Bilden visar de två exempelfarmer (farm 
7 & 8) som utgjorde träningsytor under analysen 
av satellitbilden (2011). 
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Steg 1 
Mjukvaran som användes för datainsamling i fält är ArcPAD (version 8), installerad i en 
handdator. Handdatorn är kompatibel med GPS (Global Positioning System).  
 
Steg 2 
I steg 2 överfördes de loggade punkterna till PC där de behandlades i ArcGIS 9.2. Nya lager 
skapades i ArcCatalog 9.2 och därefter användes ArcMap 9.2 för digitalisering av kartorna. 
 
Steg 3 
I steg 3 behandlades de digitaliserade kartorna i ArcMap 9.2 och analyserades med avseende på 
markanvändning. 
 
Satellitbild 
En Worldview-2-bild från den femte januari 2011 användes för att göra mer en geografiskt 
översiktlig analys av studieområdet. Satellitbilden är behandlad i ArcGIS (version 9.3) och är 
rektifierad till WGS 1984.  

Upplösningen i satellitbilden, som visar Kopsiro, är 50 cm per pixel. Bilden omfattar 25 km2, 
och mittpunktens geografiska koordinater är 0° 50’6” N, 34° 36’1” Ö. Studien innebar att fyra 
olika marktäckeskategorier var möjliga att identifiera. Dessa klassificerades (tabell 1) och mättes 
med avseende på area. Mätresultatet presenteras i procent av den totala undersökta ytan. I 
undersökningsområdet har två mindre utsnitt valts ut, ett i den södra delen och ett i den norra 
delen. Detta eftersom att den norra delen är närmare belägen nationalparksskogen och syftet är att 
undersöka om det är någon skillnad då hushållet har tillgång till träd i närheten av den egna 
gården, i jämförelse med gårdar som inte har möjlighet att hämta virke från en skog. För att dela 
upp farmerna i kategorierna ”farmer med terrass” och ”farmer utan terrass” har två 
exempelfarmer (nr 7 & 8), varav den ena utan terrasser och den andra med, använts som 
träningsytor (figur 2). Det går dock inte utifrån satellitbilden att tolka vilken typ av terrassering 
det rör sig om, därför användes samlingsnamnet terrasser för kategoriseringen. 
 
Tabell 1. Kategorisering som använts vid den satellitbildsbaserade markanvändningskarteringen. 

Kategori Förklaring 
Trädtäckning Andel av den totala ytan som täcks 

av trädkronor 
Brukad mark, terrasserad Andel av den totala ytan som täcks 

av brukad mark där terrasser, 
konturlinjer och trash lines är synliga 

Brukad mark, ej terrasserad Andel av den totala ytan som täcks 
av brukad mark utan 
markinvesteringar i form av 
konturlinjer 

Övrigt Andel av den totala ytan som täcks 
av obrukad mark, vägar och 
byggnader 
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4. RESULTAT 

4.1 Farmbeskrivningar 
Farm 4 
Mormodern (80 år) i hushållet där 6 människor bor intervjuades. Farmen (figur 2, 0° 49’7” N, 
34° 28’8” Ö) sluttar från NNV mot SSÖ. Familjens överhuvud är född i området. Marken i fråga 
har varit brukad sedan 2001. De fem viktigaste grödorna som odlas på farmen är enligt 
informanten majs, bönor, tomater, bananer och kaffe. På det stora fältet (majs inter på kartan) 
odlas majs som huvudgröda tillsammans med minst två andra grödor, vilket gäller för alla ”inter” 
odlingar som presenteras nedan. På farmen används inga gödningsmedel. Det finns heller inga 
djur på farmen. Som bränsle används fotogen, ved och rester från majs som tas från den egna 
farmen och ibland köps in. Vatten hämtas från grannarnas ledning. Under torrperioden kan 
tillgången på vatten vara bristfällig. Erosion ses inte som ett stort problem på farmen enligt 
informanten, men vid regn transporteras dock en del jord iväg. Markägarna är medvetna om olika 
metoder av markbevarande åtgärder. Inget kontinuerligt arbete görs för att kontrollera erosionen, 
dock finns en äldre fanya juu terrass på farmen. I framtiden kommer de tre sönerna i familjen att 
ärva gården. Idag planteras det inga träd på gården. Farmen är 0,15 ha stor. 

 
Figur 3a. Karta över farm 4, Cheptais 
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Figur 3b. Diagram som visar fördelning av yta på farm 4 i m2. 
 

 
Figur 3c. Bilderna visar Farm 4 ur ett panoramaperspektiv (öster till väster från vänster till höger). 
 
Farm 5 
Frun, 24, i hushållet där totalt 4 personer lever, intervjuades. Farm 5 (figur 3, 0° 49’7” N, 
34° 28’12” Ö) sluttar från NNV till SSÖ. Familjens överhuvud är uppvuxen i området. Gården 
har brukats av familjen ett par år (oklart hur många). De fem viktigaste grödorna på farmen är 
enligt informanten majs, bönor, mungböna (eng. green gram), ärtor och avokado. Det används 
inga gödningsmedel på farmen. Familjen äger sex höns. Som bränsle används ved som köps och 
ibland tas från farmen. Vatten inhämtas från grannarnas ledning. Under torrperioden kan det vara 
vattenbrist i ledningen och då hämtas vatten från en bäck. 

På gården är erosionen ett stort problem vid regn menar informanten. Markägarna är 
medvetna om olika metoder av markbevarande åtgärder. För att förhindra erosion har träd 
planterats (Grevillea robusta, Eucalyptus, Cypress och Markhamia planterades 2010) utmed 
gårdsgränsen i söder. I framtiden kommer familjens söner att ärva gården. Farmen är 0,24 ha stor. 
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Figur 4a. Karta över farm 5, Cheptais 
 

 
Figur 4b. Diagram som visar fördelning av yta på farm 5 i m2. 
 

 
Figur 4c. Bilderna visar Farm 5 ur ett panoramaperspektiv (öster till söder från vänster till höger). 
Bilderna är tagna från farmens västra hörn. 
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Farm 6 
Frun, 18, i familjen intervjuades. Totalt bor 7 personer på gården. Farm 6 (figur 4, 0° 49’7” N, 
34° 28’54” Ö), belägen i Cheptais, är en del av en större farm där flera syskonfamiljer samarbetar. 
Den karterade delen tillhör en av dessa syskonfamiljer. Farmen sluttar från NV mot SÖ. 
Familjens överhuvud är född i området och ärvde marken 2003. De viktigaste grödorna på farmen 
är enligt informanten lök, tomater, bönor, majs och grönsaker. Som gödningsmedel används 
kemiska gödningsmedel, kompost och framförallt gödsel. På gården finns en åsna och tre höns. 
Till bränsle används ved och fotogen. Vatten hämtas från en ström 200 meter från farmen. Den 
har ett konstant flöde även under torrperioder.  

Erosion är ett medelstort problem på farmen menar informanten; under regn kan grödor 
spolas iväg. Markägarna är medvetna om olika metoder av markbevarande åtgärder, och för att 
förhindra erosion används kompostlinjer (trash lines) och napiergräs. Sönerna i familjen kommer 
en dag att få ärva farmen. År 2009 planterades eucalyptus- och markhamiaträd. Farmen är 0,28 ha 
stor. 

 

 
Figur 5a. Karta över farm 6, Cheptais 
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Figur 5b. Diagram som visar fördelning av yta på farm 6 i m2. 
 

 
Figur 5c. Bilderna visar Farm 6 ur ett panoramaperspektiv (väster till öster från vänster till höger). 
Bilderna är tagna från stenen som är markerad på kartan. 
 
Farm 7 
Frun, 35, i familjen intervjuades. Totalt bor 7 personer på farmen. Farm 7 (figur 5, 0° 49’24” N, 
34° 35’41” Ö), belägen i Kopsiro är en relativt stor farm som ligger i en brant sluttning V mot Ö. 
På farmen kunde ej punktobjekt karteras, då utrustningen fallerade. Familjens överhuvud föddes i 
området och har brukat gården sedan 1985. De viktigaste odlade produkterna på gården enligt 
informanten är träd, bananer, kaffe och bönor. Kaffe odlas som enstaka buskar vid det västra 
bananfältet (se kartan nedan). Som gödning används kemiska preparat, gödsel och kompost. På 
gården finns det tre kor, en get och en höna. Som bränsle används ved, fotogen och växtavfall 
från gården. Det finns en kran på gården som förser hushållet med vatten. 

På gården är problemet med erosion medelstort menar informanten. Vid regn spolas en del 
grödor iväg. Markägarna är medvetna om olika metoder av markbevarande åtgärder. För att få 
kontroll över erosionsproblemet har bänkterrasser, fanya juu-terrasser och kompostlinjer anlagts, 
och bananplantor, träd och napiergräs har planterats. Farmen kommer ärvas av sönerna i 
framtiden. På farmen planteras träd för byggnadsmaterial, ved och till försäljning. Farmen är 0,94 
ha stor. 
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Figur 6a. Karta över farm 7, Kopsiro 
 

 
Figur 6b. Diagram som visar fördelning av yta på farm 7 i m2. 
 

 
Figur 6c. Bilderna visar Farm 7 ur ett panoramaperspektiv (väster till nordöst från vänster till höger). 
Bilderna är tagna från majsfältets sydvästra hörn. 
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Farm 8 
Frun, 30, i huset intervjuades. Totalt bor 12 personer på farmen. Farm 8 (figur 6, 0° 49’10” N, 
34° 35’24” Ö) sluttar från N mot S. I farmens nordvästra hörn förekommer dock nästan ingen 
växtlighet (i anslutning till en eucalyptusdunge på grannens mark).  

Familjens överhuvud kommer ursprungligen från området. Farmen köptes 2007 av familjen. 
De fem viktigaste grödorna som produceras är enligt informanten majs, bönor, lök, sallad och 
potatis. Som gödningsmedel används kemiska preparat och restprodukter från farmen. Familjen 
äger inga djur. Till bränsle används ved, kol och fotogen. Vatten inhämtas från grannens 
vattenledning. 

Erosion är ett mycket litet problem på gården menar informanten. Markägarna är medvetna 
om olika metoder av markbevarande åtgärder, men inga särskilda åtgärder praktiseras för att 
hindra erosion. Sönerna i familjen kommer i framtiden att ärva marken. Inga träd planteras på 
farmen. Farmen är 0,21 ha stor. 

 
Figur 7a. Karta över farm 8, Kopsiro 
 

 
Figur 7b. Diagram som visar fördelning av yta på farm 8 i m2. 
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Figur 7c. Bilderna visar Farm 8 ur ett panoramaperspektiv (norr till öster från vänster till höger). Bilderna 
är tagna från farmens sydvästra hörn. 

4.2. Detaljstudier av markanvändning baserade på satellitbilder 
Satellitbilden (figur 7, 0° 50’6” N, 34° 36’1” Ö vid mittpunkten) visar undersökningsområdet 
Kopsiro i januari 2011. Bilden omfattar ett område om 25 km2. I detta område har två mindre 
utsnitt valts ut och karterats, ett i den sydvästra delen (utsnitt 1) och ett i den norra delen (utsnitt 
2). Utsnitten har valts för att visa skillnad mellan ett område som är beläget närmare en naturlig 
skog kontra ett mer avlägset område från skogen.  
 
Utsnitt 1 
I utsnitt 1 (figur 8) beläget i översiktsbildens sydvästra del, sluttar det generellt mot söder. 
Dessutom löper en dalgång i nord-sydlig riktning i utsnittets östra del. I den sydvästra delen finns 
ett område med berg i dagen och klippavsatser. Fördelningen av marktäckesformer i utsnittet 
visas i tabell 2.  
 
Utsnitt 2 
Utsnitt 2 (figur 9) beläget i översiktsbildens norra del, sluttar det mot väst och lätt mot söder. En 
dalgång löper strax väster om utsnittet. Området är beläget någon kilometer närmare Mt Elgon 
National Park, där det växer bergsregnskog, i förhållande till utsnitt 1. Fördelningen av 
marktäckesformer i utsnittet visas i tabell 2. 
 
Tabell 2. Andelen marktäckesformer i utsnitt 1 och 2 i procent. 

Kategori Utsnitt 1  Utsnitt 2  
Trädtäckning 12,5 % 2,9 % 
Brukad mark, terrasserad 36,8 % 46,6 % 
Brukad mark, ej terrasserad 36,9 % 40 % 
Övrigt 13,8 % 10,5 % 
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Figur 8. Undersökningsområdet Kopsiro. Bilden omfattar 25 km2. I denna bild har två utsnitt valts ut och 
studerats noggrannare. 

    
       500 m       500 m 
Figur 9. Kopsiro, utsnitt 1.       Figur 10. Kopsiro, utsnitt 2. 

        1000 m 
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5. DISKUSSION 
Syftet med denna uppsats är att lägga en grund för framtida uppföljningsstudier utifrån de data 
som samlats in och presenterats. Utöver detta har tre frågor undersökts för att ge förklaringar till 
varför den presenterade data ser ut som den gör idag. 

Av de fem undersökta farmerna har fyra problem med erosion. På tre av dessa fyra farmer 
implementeras erosionsförebyggande åtgärder. På en av dessa tre farmer har endast fanya juu-
terrasser anlagts, kompletterade med kompostlinjer och napiergräs för att förhindra erosion. På en 
annan används endast träd som erosionsförebyggande åtgärd, och på den tredje farmen (farm 7) 
anläggs bänk- och fanya juu-terrasser, förstärkta med napiergräs och trash lines, och träd och 
bananplantor planteras som erosionsskydd. Samtliga undersökta farmer ligger i sluttningar. Dessa 
sluttningar ter sig dock olika på de olika farmerna. För alla farmer utom farm 7 är 
sluttningsriktningen parallell med farmernas kortsidor. Farm 7 har den största höjdskillnaden, i 
och med att dess långsidor löper parallellt med sluttningsriktningen. Detta betyder att 
förutsättningarna för erosionsförebyggande åtgärder skiljer sig mellan de olika farmerna, trots i 
övrigt liknande förutsättningar. Det gäller därför att utomstående experter som ska arbeta i 
området för att hjälpa den lokala befolkningen tar hänsyn till lokal markkunskap.  

Vid fyra av fem farmer nämns majs som den viktigaste grödan av informanterna. När 
fältundersökningen genomfördes i november 2010 hade majsen nyligen skördats och på de flesta 
majsfält odlades då istället bönor. Ett tydligt exempel på att odlingsfälten används till flera 
skördar per år är farm 6 där det vid undersökningstillfället endast odlades tomater. Under året 
odlas här också majs, bönor, grönsaker och lök. Ett intensivt odlande kan innebära förlust av 
näringsämnen i marken vilket i längden påverkar produktiviteten negativt (Sinange, 1997). För att 
tillföra förlorade näringsämnen i marken kan man använda sig av gödningsmedel vilket tre av de 
undersökta farmerna gör. Erosion bidrar också till en förlust av näringsämnen i jorden i och med 
att matjorden riskerar att sköljas bort (Gicheru, 1997). I och med att erosionsförhindrande 
åtgärder sätts in, som markinvesteringar i form av terrassering och trädplantering som binder 
matjorden, minskar risken för näringsförluster, vilket gör marken mindre känslig för 
intensivjordbruk. Till följd av befolkningsökningen (Ovuka, 2000) finns det idag inte plats för 
skiftesbruk som annars är det mest skonsamma för marken. Dagens sedentära jordbruk kräver att 
den permanenta gården förvaltas på bästa möjliga sätt för att klara av ett långsiktigt försörjande 
av enskilda familjer. 

I satellitbilden från 2011 har två utsnitt valts ut och studerats närmare. Av de två utsnitten 
ligger utsnitt 2 närmare Mt Elgon National Park, där det växer bambuskogar och bergsregnskog. 
Däremot är andelen trädtäckning större i utsnitt 1 än i utsnitt 2. Detta kan förklaras med ett större 
avstånd till skogen, och ett behov av att i odlingsmarken bevara och gynna träd som källa till 
bränsle och byggnadsmaterial. Detta förklarar också varför den odlade arealen i utsnitt 1 är 
mindre än den odlade arealen i utsnitt 2. Med en kortare sträcka att hämta material till såväl 
byggen som ved, ser bönderna i utsnitt 2 ingen anledning att ödsla resurser på att plantera träd på 
den egna gården.  

Den trädtäckta ytan i utsnitt 2 är alltså liten, och större yta upptas av odling. Odlad mark med 
terrassering upptar en något större andel av den totala odlade marken i utsnitt 2 är av den totala 
odlade marken i utsnitt 1 (54% mot 50%). Skillnaden är liten, men det är möjligt att den lägre 
förekomsten av träd i utsnitt 2 måste kompenseras genom mer omfattande investeringar i annan 
markvård.  

Det är rimligt att anta att kunskapen om erosionsförebyggande åtgärder i området är stor då 
en så pass stor andel implementerar markvård (jfr. Okoba & De Graaff, 2005). Det är dock 
omöjligt att utifrån det material som använts i denna studie göra någon närmare analys om vilka 
åtgärder som satts in var (exempelvis bänkterrassering eller kompostlinjer). För att kunna 
genomföra en sådan studie, som också tar hänsyn till om det rör sig om kortsiktiga eller 
långsiktiga investeringar, skulle transektvandringar behöva genomföras inom utsnitt 1 och 2. 
Detta skulle ge värdefull information om huruvida man i området satsar på långsiktiga 
erosionsförebyggande åtgärder eller kortsiktiga, samt en djupare förståelse för lokal 
odlingstradition (Ovuka, 2000). Genom att endast besöka området går det dock att bilda sig en 
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generell uppfattning om vad för typ av markvårdsåtgärder som har vidtagits. På så sätt bidrar 
fältbesök vid kommande uppföljningsstudier till djupare förståelse för fjärranalysmaterialet, och 
omvänt ger satellitbilderna information om huruvida förändringar karterade i fält utgör undantag 
eller en generell storskalig trend. 

Under fältstudien observerades kompostlinjer (eng. trash lines) som en vanligt 
förekommande markvårdsåtgärd. Det finns flera möjliga anledningar till att detta är en vanligare 
markvårdsåtgärd än anläggandet av bänkterrasser och fanya juu-terrasser. Då bänkterrasser 
anläggs gräver man igenom det översta jordlagret som har en god odlingspotential och en stor del 
av odlingsytan kommer istället att utgöras av underliggande, mer svårodlade markhorisonter. 
Dessutom krävs stora investeringar för den enskilde bonden i både tid och pengar för att 
konstruera terrasserna. När det gäller fanya juu-terrasser är arbetsinsatsen mindre och jordtäcket 
påverkas inte på samma sätt. Det är dock, i jämförelse med kompostlinjer, fortfarande 
förhållandevis dyrt och tidskrävande att anlägga fanya juu-terrasser. En avgörande anledning till 
att kompostlinjer föredras är alltså att de utgör en mer effektiv i investering av både tid och 
pengar i förhållande till andra åtgärder. 

Ytterligare skäl till att inte fler investerar i långsiktiga markvårdsåtgärder kan vara betingade 
av fastighetsbildning i området. Av de undersökta farmerna är flertalet lokaliserade med 
kortsidorna parallella med sluttningsriktningen. Denna arrondering innebär att gårdsägarna inte 
vinner något själva på att anlägga markvårdsåtgärder för att förhindra erosion. Erosion som 
drabbar farmerna utlöses företrädesvis ovanför farmen, d.v.s. på ytor vilka gårdsägarna inte själva 
kontrollerar. Farmer vars långsidor är parallella med sluttningen (farm 7 exempelvis) påverkas 
däremot av erosion som utlöses inom farmens ytor. Dessa gårdsägare vinner därför på att 
investera i långsiktiga markvårdsåtgärder. 

Eftersom erosion inte bara påverkar i dess direkta närhet (Okoba & De Graaff, 2005) är det 
viktigt att försöka få människor att förstå vad konsekvenserna blir för andra. Erosion som sker i 
utsnitt 2, beläget norr om och på en högre höjd än utsnitt 1, kommer att påverka utsnitt 1. Detta 
kan visa sig exempelvis genom sedimentation i vattentäkter (ibid.) till följd av en ökad 
ytavrinning då inte lika mycket vatten tas upp av jorden vid regn (Gicheru, 1997). 

I och med att en större mängd människor har bosatt sig i området (Mutiso et al., 1997) 
exploateras också mer virke och ved, vilket på sikt ändrar vegetationssammansättningen 
(Sinange, 1997). För att få mer kunskap om de förändringar som skett i landskapet vore det 
fördelaktigt att kombinera låg upplöst material med högupplösta flygbilder (Muriuki et al., 2011). 
Eftersom Mt Elgon är en del av ”de vita högländerna”, som var populära marker där 
kolonisatörerna anlade plantager, har stora områden här prioriterats för kartläggning med 
flygbilder. Om detta material finns att tillgå inför en fältundersökning kan undersökningsområdet 
undersökas på en detaljrik skala, och med avseende på markanvändnings- och 
vegetationsförändringar i ett tidsperspektiv som sträcker sig bakåt såväl som framåt, utifrån detta 
arbete, i tiden. 

Kenya i stort har upplevt förändringar genom befolkningstillväxt, miljöförändringar, ökad 
konflikt om naturresurser, tillgång på mark, tillgång på service och marknader samt en politisk 
decentralisering de senaste decenierna. I studieområdet har man också kunnat se en 
befolkningstillväxt de senaste decennierna (Mutiso et al., 1997) vilket har lett till 
miljöförändringar. Dessa förändringar ter sig bland annat genom en minskad andel hög vegetation 
i form av buskar och träd. Det ökade befolkningstrycket leder också till en ökad konflikt om 
naturresurser, vilket bland annat har lett till att regeringen i Kenya har hägnat in 
nationalparksskogen. Sedan självständigheten 1963 har äganderätten på marken förändrats 
(Ovuka, 2000). Delar av marken arrenderas ut av regeringen och andra delar har sålts av, vilket 
betyder att bönderna själva äger marken. De förändrade ägandeförhållandena innebär att 
befolkningen är mer sedentär idag. Befolkningsökningen, både genom inflyttning och födelsetal, 
minskar tillgången på land per invånare (Mutiso et al., 1997) i undersökningsområdet. Under de 
senaste decennierna har vägnätet byggts ut, vilket gör att tidigare svårtillgängliga områden idag 
lättare kan nås med bilar. Detta förändrar marknadsvillkoren för de bosatta i området. Sedan 1983 
har en politisk decentralisation skett vilket leder till att kommittéer för lokal utveckling har 
tillsatts (Smucker & Wisner, 2008) och så även i Kopsiro och Cheptais. Utvecklingen i det 
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undersökta området har alltså skett i samklang med de generella sex förändringar som skett på 
makronivå i Kenya under de senaste decennierna (ibid.). 

6. SLUTSATSER 
1. Kombinationen av översiktsundersökningar med satellitbilder och detaljanalyser av 

enskilda farmer ger grund till förståelse åt båda håll. Med hjälp av satellitbilderna sätts 
åtgärder genomförda på enskilda farmer i ett lokalt till regionalt sammanhang, och med 
hjälp av kunskaper från analyser av enskilda farmen stöds utsagor om generella 
landskaps- och markanvändningsförändringar tolkade i satellitbilderna. 

2. Förutsättningar för beslut om markbevarande åtgärder kan skilja mellan farmer med i 
övrigt likartade egenskaper och grundförutsättningar. Detta kan bero på i vilken riktning 
en viss farm sluttar i förhållande till farmens proportioner. Mer långsiktiga investeringar, 
som bänkterrasser, kan också ses som för dyra och arbetskrävande i jämförelse med mer 
kortsiktiga lösningar som kompostlinjer och gräslinjer. 

3. I likhet med andra områden i Kenya är det i studieområdet fler som har kunskap om 
markbevarande åtgärder än som implementerar markvård. 

7. VIDARE FORSKNING 
• Utöka underlaget av de hittills undersökta farmerna i området genom vidare fältstudier och 

även utöka satellitbildsundersökningen. Sammantaget skulle detta leda till en bättre insikt om 
och förståelse för generella, storskaliga landskapsförändringar i området. 

• Följa upp denna studie och de eventuellt nya studierna som utökar undersökningsområdet. 
Utvecklingen kan exempelvis kopplas till politisk situation, ekonomisk utvecklingen, 
naturgeografiska omständigheter (som klimatförändringar) och demografiska data. 
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