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Regnskogfondet er en organisasjon som arbei-

der for å bevare verdens regnskoger og sikre 

urfolks rettigheter. Vi samarbeider med over 100 

lokale miljø-, rettighets- og urfolksorganisasjo-

ner i Sørøst-Asia, Sentral-Afrika og Amazonas.

I Norge arbeider vi for å øke oppmerksom-

heten om regnskogen, forhindre at norsk po-

litikk og norske næringsinteresser bidrar til å 

ødelegge den og styrke politikk og praksis som 

bevarer den. 

Regnskogfondet Norge ble stiftet i 1989 og 

er i dag en av verdens ledende organisasjoner 

innen regnskogsbevaring. Vi er del av nettverket 

Rainforest Foundation International med søs-

terorganisasjoner i USA og Storbritannia. Regn-

skogfondet har kontorer i Mariboesgate 8 i Oslo.

Virksomheten finansieres av offentlige 

myndigheter, private givere og sponsorer. 

Regnskogfondet har fem norske organisasjo-

ner som medlemmer: Norges Naturvernfor-

bund, Natur og Ungdom, Miljøagentene, Utvi-

klingsfondet og Framtiden i våre hender.

Amazonas
I Amazonas samarbeider Regnskogfondet 

med en rekke urfolksorganisasjoner for å sikre 

fire store, sammenhengene regnskogsområ-

der: Vest-Amazonas (Ecuador, Brasil og Peru), 

Xingu-bassenget (Brasil), Guyana-platået (Bra-

sil) og Rio Negro-området (Brasil, Venezuela). 

I disse områdene jobber vi for at myndighetene 

skal opprette nye urfolksterritorier. Der hvor ter-

ritorier allerede er opprettet, bistår vi indianerne 

med bærekraftig forvaltning, økt levestandard, 

beskyttelse av territoriet og at indianernes ret-

tigheter respekteres. Verdens største regnskog 

kjenner ingen landegrenser. Derfor jobber 

vi også regionalt og på politisk nivå i de ulike 

Amazonas-landene for å sikre at urfolks rettig-

heter styrkes i lovverket og respekteres i praksis.

I Brasil økte presset fra landbruks- og gru-

veindustrien ved at det ble fremmet forslag 

om lovendringer som ville truet urfolks rett-

igheter generelt og retten til eget land spe-

sielt. Både sivilsamfunnsorganisasjoner og 

urfolksorganisa sjoner anså disse forslagene 

som den største trusselen mot urfolk i Brasil 

i 2014. Urfolksbevegelsen i landet klarte imid-

lertid å avverge lovendringene, blant annet 

gjennom betydelig medieoppmerksomhet og 

en omfattende kampanje kalt Indio é nos (Vi 

er indianere). Vår partner ISA var en viktig 

bidrags yter i dette arbeidet.

At kampen for urfolks rettigheter i Peru 

er vanskelig, ble i fjor demonstrert ved dra-

pene på fire asháninka-indianere og tiltalen 

mot 54 urfolkrepresentanter for å ha deltatt i 

demonstrasjoner. Økt utvinning av naturres-

surser påvirker urfolks landområder, splitter 

lokalsamfunn og gjør det krevende å beskytte 

rettighetene deres. Like fullt bidro vi til at våre 

partnere fremmet flere krav om landrettighe-

ter for urfolk, deriblant Tajimat Aents-folket, 

Wampi-folket og Achuar-folket. 

Arbeidet med å beskytte Perus isolerte in-

dianere hadde større fremgang i fjor, og de 

siste kontrollpostene for å beskytte et reservat 

på 5000 km2 ble ferdigstilt. Samtidig viet myn-

dighetene isolerte indianere større oppmerk-

somhet ved å finansiere noen stillinger ved 

enkelte kontrollposter.

I en strid som skriver seg tilbake til 90-tallet 

gikk myndighetene i Paraguay til ekspropria-

sjon av et privat landområde på 144 km2 for å gi 

det tilbake til Sawhoyamaxa-indianerne. Det er 

første gang Paraguay har benyttet ekspropria-

sjon for å returnere et landområde til urfolk. 

Saken førte også til opprettelsen av en urfolks-

kommisjon i det paraguayanske senatet.

Sørøst-Asia og Oseania
Ingen steder i verden forsvinner regnskogen 

raskere enn i Sørøst-Asia. En viktig del av vår 

strategi for regionen er derfor å støtte urfolk 

og skogfolks rettslige krav overfor tømmer-, 

palmeolje og papirselskaper; bransjene som 

står bak majoriteten av ødeleggelsene. I tillegg 

bistår vi urfolk med å få anerkjent de rettighe-

tene de har til sine tradisjonelle landområder. 

Vi vil også styrke lokale skogsamfunns evne 

til å beskytte skogen sin gjennom kapasitets-

bygging, alternative undervisningsopplegg og 

juridisk opplæring.  

Indonesia fikk ny president i oktober og 

våre partnere forsøkte å sette skog og urfolks 

rettigheter på valgkampens agenda. Urfolksal-

liansen AMAN lyktes i å få viktige punkter om 

urfolks rettigheter inn i den nye presidentens 

prioriteringsliste. Flere av Regnskogfondets 

partnere har lagt vekt på landrettighetsproble-

matikk i året som gikk, deriblant oppfølgingen 

av grunnlovsdomstolens kjennelse fra 2013 

som sa at urfolk har rettigheter til sine tradi-

sjonelle landområder. Dette var en stor seier, 

men gjennomføringen lar vente på seg. Flere 

større palmeoljeselskaper lanserte i 2014 null-

avskogingspolitikk. Dette er et resultat av lang-

varig påvirkningsarbeid fra det sivile samfunn, 

inkludert Regnskogfondet og våre partnere.

I Myanmar har Regnskogfondets partner 

bidratt i utarbeidelsen av en ny landlov og hvil-

ken status urfolks tradisjonelle skogsområder 

vil få i denne. I Papua Ny-Guinea fortsatte stri-
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Regnskogfondets prosjekter i Amazonas tar sikte på å beskytte fire store, sammenhengende regnskogområder. 
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den om jordbrukskontrakter, som gir selska-

per tilgang på tømmer gjennom et smutthull 

i loven. Våre partnere krever at myndighetene 

skal erklære kontraktene ulovlige.  

Sentral-Afrika
For å bevare regnskogen i Kongobassenget og 

i Den demokratiske republikken Kongo jobber 

Regnskogfondet med å styrke lokalsamfunn 

og urfolksgrupper og sikre deres rettigheter. 

Dette gjør vi blant annet ved hjelp av feltarbeid, 

opplysnings- og informasjonsarbeid og ved å 

tilby juridisk bistand. Et av våre hovedmål er 

en offisiell og juridisk bindende anerkjennelse 

av urfolk.

Med tanke på dette målet nådde vi i fjor et 

foreløpig høydepunkt da et lovforslag som skal 

beskytte landets urfolk og sikre rettighetene 

deres ble sendt til parlamentet i juli. Vår part-

ner, det nasjonale urfolksnettverket DGPA, 

har jobbet med forslaget i over fem år. På FNs 

internasjonale urfolksdag i august deltok over 

2000 pygmeer i en fredelig demonstrasjon til 

støtte for lovforslaget. Aldri før har så mange 

pygmeer demonstrert i Kinshasas gater og det 

vakte betydelig medieoppmerksomhet.

En lovendring som ble vedtatt i august gjør 

at et lokalsamfunn kan søke om varig bruks-

rett til skogen sin gjennom en såkalt lokal-

samfunnskonsesjon. Sivilsamfunnet mener 

denne lovendringen er nødvendig for å unngå 

at arealplanlegging i Kongo kun skal dreie seg 

om utdeling av industrikonsesjoner.  Lovend-

ringen ble møtt med sterk motstand av enkelte 

industriaktører som frykter vanskeligere ek-

spansjonsvilkår for virksomheter som hogst, 

gruvedrift, plantasjer og jordbruk. 

Policy og kampanje
Vi er en sentral aktør i den norske politiske 

diskusjonen om miljø og utviklingspolitikk, og 

særlig om regnskogsbevaring og urfolks rettig-

heter. Vi følger bruken av de norske regn skog-

milli ardene tett, og jobber for å styrke skog be-

varing og urfolks rettig heter i statsbudsjettet, 

stor tings meld inger om ut vik lings spørs mål og 

olje fond ets in vest erings poli tikk. Videre infor-

merer vi for bruke re og bed rifter om produkter 

som bidrar til å ødelegge regnskog, og de siste 

årene har vi også engasjert oss i utvalgte inter-

nasjonale fora for å fremme vår sak.

Gjennom påvirkningsarbeid i FNs men
neske rettig hets råd bidro vi og våre kongolesis-

ke partnere til at rådet anbefalte kongole siske 

myndig heter å legge større vekt på ur folks rettig-

heter. I september samlet vi om lag 70 repre-

sentanter for part ner organi sa sjon ene våre til en 

tre dagers konfe ranse for å utveksle erfaringer 

med rettighetsbasert og bærekraftig regnskogs-

bevaring. Partnerne møtte andre betydnings-

fulle gjester, som ledende norske politikere 

og representanter for Oljefondet og Klima- og 

skoginitiativet – men også viktige utenlandske 

aktører som den brasilianske utviklingsbanken 

BNDES og palmeoljeselskapet Wilmar. På sam-

me tid lanserte vi den omfattende tilstandsrap-

porten «State of the Rainforest 2014».

I Norge bidro arbeidet vårt til at 

regjeringen i fjor la stor vekt på områder som 

regnskog, urfolk og miljøbistand generelt. 

Dette kom fram både i statsbudsjettet 

og stortingsmeldinger. Den pågående 

palmeoljekampanjen gjorde at enda flere 

norske aktører, som Norgesgruppen, Orkla og 

Rema 1000, skjerpet palmeoljepolicyen sin. 

Etter mange års arbeid fra vår side ble det i 

2014 også offentliggjort at Etikkrådet for flere 

år siden hadde anbefalt oljefondet å selge seg 

ut av oljeselskapet Repsol – som senere valgte 

å selge seg ut av den omstridte konsesjonen 

der det også lever ukontaktede og medisinsk 

ekstremt sårbare urfolk.

Kommunikasjon og marked
«Regnskogen er jo så langt unna», hører vi 

iblant når vi snakker om betydningen av å 

bevare den. Derfor vil vi kommunisere på en 

måte som bringer regnskogen litt nærmere. 

Det gjør vi ved å avsløre norske investeringer 

som bidrar til avskoging og ved å veilede nor-

ske forbrukere i hvordan de unngå å kjøpe 

regnskogsskadelige produkter. I juni 2014 kom 

beskjeden som virkelig bringer regnskogen 

«hjem til Norge»: Vi ble tildelt TVaksjonen 
2015. «Verdens største dugnad» skal bevare 

regnskogsområder større enn Norge og Dan-

mark, og arbeidet med å utforme budskap som 

kan nå hele den norske befolkningen startet så 

smått allerede høsten 2014. 

I vårt kommunikasjonsarbeid vektlegger vi 

medieinnsalg og pressehenvendelser, samtidig 

som vi sprer nyheter og opplysninger i sosiale 

medier, www.regnskog.no, Magasinet Regnskog 

og i nyhetsbrev. I fjor førte dette blant annet til 

797 artikler i norsk riks-, region- og lokalmedia. 

Det er vårt nest beste resultat gjennom tidene, 

bare forbigått av 2013. I sosiale medier befestet vi 

posisjonen som en av de ledende miljøorganisa-

sjonene i Norge, primært gjennom våre 27 777 

Facebook-følgere per 31. desember.

Vi fikk 1412 nye regnskogvoktere i 2014 og det 

betyr at vi totalt hadde 6788 regnskogvoktere 

ved årets utgang. Regnskogvokterne ga 

en samlet inntekt på 7  778 000 kroner. 

Næringslivet er en svært viktig bidragsyter, 

både små og store bedrifter bidrar betraktelig 

til bevaring av regnskog. Vi har gjennom syv 

år hatt et svært givende samarbeid med 

Nordic Choice Hotels, både økonomisk og 

innholdsmessig. I løpet av  2014 ble avtalen 

med Hafslund Strøm betraktelig styrket og på 

tampen av året kom også Rema 1000 med som 
Palmeoljeplantasjer er hovedårsaken til at regnskogen forsvinner i Malaysia og Indonesia.
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en viktig aktør i vårt videre arbeid. Næringslivet 

støttet oss totalt med om lag 5 577 000 kroner. 

Fortsatt drift 
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt 

drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfat-

ning ikke er forhold som tilsier noe annet.  

Regnskogfondets økonomi baserer seg i bety-

delig grad på flerårige kontrakter med det 

offentlige angående langsiktig bistand. Felles 

for disse er at bevilgningsbeløp er kontrakts-

festet med forbehold om Stortingets bud-

sjettvedtak. Endrede bistandspolitiske prio-

riteringer som gir seg utslag i bevilgningene 

til organisasjonen er den største risikoen for 

Regnskogfondets økonomiske utvikling.  Styr-

ket internasjonal fundraising og en økning 

av inntektene fra både næringsliv og private 

givere i Norge har i noen grad redusert avhen-

gigheten av offentlige midler. Denne utvik-

lingen forventes å fortsette, og sammen med 

midlene fra TV-aksjonen 2015 vil det trolig 

bidra til en moderat budsjettvekst til tross for 

at et mulig bortfall av Amazonasbevilgningen 

fra Utenriksdepartementet vil føre til en ned-

gang i offentlige midler til organisasjonens 

formål.  

Markedsrisiko for Regnskogfondet er i ho-

vedsak knyttet til en eventuell omdømmerisiko 

som reduserer vår evne til å reise offentlige og 

private midler. 

Arbeidsmiljø og ansatte.
Regnskogfondet har internkontroll for helse-, 

miljø og sikkerhet. Det er utarbeidet egen 

sikkerhetsinstruks og Code of Conduct.  Det 

fysiske arbeidsmiljø er vel tilrettelagt i 

moderne lokaler. De ansatte har også tilgang 

til fasiliteter som massasjestol, garderober og 

dusj. Det ble i løpet av 2014 avhold tre møter i 

arbeidsmiljøutvalget. I januar ble det for andre 

gang gjennomført en medarbeiderundersø-

kelse i regi av Great Place to Work. Resultatene 

viste at tiltakene som var blitt iverksatt har gitt 

en positiv utvikling, og de  ansattes tilfreds-

het er bedret. Det ble etablert en tiltaksplan 

for videre oppfølging av enkelte punkter fra 

undersøkelsen. De ansatte er organisert i Han-

del og Kontor, mens Regnskogfondet er med-

lem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Sykefraværet var i 2014 på 7,04 prosent, for-

delt med 0,84 på egenmeldt sykefravær og 6,19 

prosent på legemeldt sykefravær. Sykefraværet 

har hatt en oppgang på 3,73 prosentpoeng fra 

2013, i hovedsak knyttet til enkelte langvarige 

sykemeldinger.

Det er i løpet av 2014 ikke meldt om alvor-

lige skader eller uhell knyttet til virksomheten. 

Likestilling
Regnskogfondet søker å gi like muligheter 

for alle, uavhengig av kjønn og etnisitet. Ved 

utgangen av 2014 besto staben av 18 menn 

og 27 kvinner. Styrets sammensetning var tre 

menn og seks kvinner.

Miljørapportering
Regnskogfondet er Miljøfyrtårnsertifisert og føl-

ger de retningslinjene som følger av det. Kilde-

sorteringsprosenten var på 65 % i 2014. Totalt 

avfallsmengde var 4333 kg. Antall flyreiser t/r var 

90 mot 125 i 2013. Vi har et energiforbruk på 109 

kWh/m2. Totale utslipp CO
2
 i 2014 for energi og 

transport var 173 tonn, ned fra 225 tonn i 2013.

Årsregnskap
Årsregnskapet gir en fullgod beskrivelse av 

Regnskogfondets disponeringer og posisjon 

ved regnskapsårets slutt.  

Økonomisk stilling 
Etter styrets oppfatning er Regnskogfondets 

finansielle stilling tilfredsstillende. Egenkapita-

len er på 22 850 338, mot 21 461 338 ved utgan-

gen av 2013, mens totalkapitalen er på 34 659 

864 i 2014 mot 39 622 480 i 2013. Årets resultat 

øker driftsfondet (fri egenkapital) med 389 000 

til 5  907 514, mens prosjektfondet øker med 

1 000 000 til 16 942 824. Regnskogfondet har 

ingen pantegjeld og likviditeten er god.

Oslo, 4. juni 2015

Kongos urfolk er i ferd med å oppnå større anerkjennelse. Det er viktig for å kunne bevare regnskogen i landet.
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Anskaffede midler  2014  2013 

Norad 100 890 183 93 058 682

Utenriksdepartementet 24 292 960 29 141 509

Andre tilskudd 9 664 985 6 475 951

Innsamlede midler

Regnskogvoktere 7 077 595 5 972 946

Andre enkeltbidrag 3 041 640 1 968 810

Choice Hotels 3 046 690 3 011 980

Hafslund 2 055 669 -

Andre næringslivsbidrag 575 065 519 314

Finansinntekter  823 383  646 829 

Sum anskaffede midler  151 468 170  140 796 021 

Forbruk av midler

 Anskaffelse midler  7 091 176  4 164 565 

 Regnskogfondets programmer (*)  128 862 504  122 630 500 

 Informasjon  3 321 445  2 737 067 

 Administrasjon/drift  10 804 045  8 882 897 

 Sum forbruk av midler  150 079 170  138 415 029 

 Aktivitetsresultat  1 389 000  2 380 992 

 Regnskogfondets programmer (*)  2014  2013 

 Rettighetsbasert regnskogsbevaring Amazonas  18 024 825  17 307 793 

 Sammenhengende territorier Amazonas  22 521 981  26 982 878 

 Urfolks rettigheter globalt  20 526 882  19 237 110 

 Rettighetsbasert regnskogsbevaring Afrika (Kongo)  15 011 300  13 036 155 

 Rettighetsbasert regnskogsbevaring Asia og Oseania  24 153 723  23 600 547 

 Globale tiltak for regnskogen  14 450 810  8 191 840 

 Støtte til miljøorganisasjoner i regnskogland   -    -   

 Klima og regnskog  14 172 983  14 274 177 

Sum prosjektene  128 862 504  122 630 500 

Nøkkeltall 2014
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n Norad: 100,9 (66,1 %)
n UD: 24,3 (20,7 %)
n Andre tilskudd: 9,7 (4,6 %)
n Egne midler inkl. renter: 16,6 (8,6 %)

SUM INNTEKTER: 151,5

n Anskaffelse av midler: 7,1 (4,7 %)
n Prosjekter: 128,9 (85,9 %)
n Informasjon: 3,3 (2,2 %)
n Adm/drift: 10,8 (7,2 %)

SUM UTGIFTER: 150,1

n Amazonas: 60 (46,6 %)
n Asia: 33,7 (26,1 %)
n Afrika: 16,8 (13,0 %)
n Globalt: 18,4 (14,3 %)

SUM PROSJEKTMIDLER: 128,9

n Regnskogvoktere: 7,1
n Næringslivsstøtte: 5,7
n Andre: 3

SUM EGNE INNTEKTER: 15,8
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