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1 | Introduksjon  
Rettighetsbasert regnskogsbevaring mot 2030

Verden har bare tre områder med store, sammenhen-
gende tropiske regnskoger: Amazonas, Kongo-bas-
senget og deler av Sørøst-Asia og Oseania, spesielt øya 
Ny-Guinea. Gjennom mange millioner år har regn-
skogene utviklet seg til det mest artsrike økosystemet 
på landjorda. Etter 1950 er halvparten av disse skogene 
hogget ned og utradert. Det neste tiåret er avgjørende 
for å snu denne utviklingen, og sikre de urgamle 
regnskogene, deres mylder av kjente og ukjente arter 
og uerstattelige økosystemer for framtiden.

Når hogstmaskiner og industrijordbruk tar over 
forsvinner tusenvis av plante- og dyrearter for alltid 
og mennesker som lever i og av regnskogen mister 
ressursene de lever av. Det er i seg selv en katastrofe. 
Men det siste tiåret har økt kunnskap om regn-
skogens globale betydning vist at mer står på spill: 
Regnskogen har en nøkkelrolle i kampen mot men-
neskeskapte klimaendringer. Dens tette vegetasjon 
lagrer milliarder av tonn karbon og den er en klima-
regulator som pumper varm og fuktig luft innover 
den nordlige og sørlige halvkule. De siste årene har 
man også forstått at regnskogen produserer regn og 
regulerer nedbør over store områder langt utover 
tropene. Regnskogens økosystemer er livsviktige for 
verdens klima og matproduksjon. 

Verden er avhengig av å bevare alle de tre 
gjenværendestore regnskogsområdene, i Amazonas, 
Kongobassenget og på øya Ny-Guinea, for å opp-
rettholde økosystemtjenestene. Denne erkjennelsen 
er utgangspunktet for Regnskogfondets arbeid fram 
mot 2030. Strategien viser hvordan Regnskogfondet 
skal bidra effektivt til at det skjer. 

Regnskogfondet har siden 1989 vært dypt 
involvert i arbeidet for å bevare regnskogen. Vårt 
særskilte innsatsområde ligger i krysningspunktet 
mellom kampen for levende regnskog og kampen 
for menneskerettighetene til lokale skogavhengige 
folkegrupper. Vår rettighetsbaserte tilnærming 
bevarer regnskog og reduserer fattigdom: Globalt 
i form av bevaring av regnskogens økosystemfunk-
sjoner, og lokalt ved at lokalsamfunn får mulighet 
til utvikling basert på egne ressurser, kultur- og 
kunnskapstradisjoner. 

Strategien for 2018–2030 viderefører Regn-
skogfondets rettighetsbaserte tilnærming, men 
tar den et skritt videre. Vi skal intensivere arbei-
det overfor selskaper og investorer for å stanse de 
direkte ødeleggelsene og overfor myndigheter for å 

få etablert nasjonale og internasjonale rammeverk 
for bærekraftig regnskogsforvaltning. Beskyttelse 
av urfolksterritorier vil fortsatt være en hjørnestein 
i vårt arbeid. Regnskogfondet og våre partnere 
har opparbeidet erfaringer og kompetanse som gir 
oss muligheter for å påvirke rammebetingelsene 
for helhetlig forvaltning av de store 
regnskogsområdene som disse 
territoriene er del av. Vår 
tilnærming, der vi kobler 
kunnskapen fra den 
lokale virkeligheten med 
nasjonale og internasjo-
nale prosesser, kan bidra 
med viktige løsninger. 
Dette gir Regnskogfondet 
grunnlag for å innta en vik-
tigere og betydelig mer synlig 
internasjonal rolle det neste tiåret.

Viktige internasjonale rammeverk gir støtte til 
vår målsetting: FNs bærekraftsmål fra 2015 knyt-
ter ambisjonene om å stanse avskoging og bevare 
verdens biologiske mangfold sammen med globale 
mål om å utrydde sult og fattigdom. Det gjør beva-
ring av regnskog til en av de aller viktigste miljø- og 
utviklingsutfordringene på den internasjonale dags-
ordenen. I Parisavtalen er skogbevaring et sentralt 
virkemiddel for å unngå farlige klimaendringer. 

Regnskogfondets strategi for 2030 skal gi oss 
økt gjennomslag i kampen for å bevare de få store 
regnskogsområdene som fortsatt finnes.

I Norge skal vi fortsatt være den ledende organi-
sasjonen på dette feltet. Internasjonalt skal vi trappe 
opp vår rolle og tilstedeværelse og være en ledende 
ngo-aktør innen regnskogsbevaring. Regnskogfon-
det skal være kjent blant beslutningstakere i privat 
og offentlig sektor som en erfaren og kunnskapsrik 
organisasjon som leverer verdifulle bidrag til bære-
kraftig ressursforvaltning i regnskogsland, og som 
derfor er kvalifisert til å kunne motta vesentlig 
internasjonal klima- og skogfinansiering. 

Sammen med regnskogens beboere, deres orga-
nisasjoner og støttespillere, i et globalt nettverk av 
alliansepartnere, skal Regnskogfondet få næringsak-
tører, myndigheter og internasjonale organisasjoner 
til å forbedre sin politikk og praksis. Slik skal vi i 
fellesskap beskytte verdens gjenværende store regn-
skogsområder.

Å bevare de 
siste store 
regnskogene er 
avgjørende for 
å oppnå FNs 
bærekraftsmål. 
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2 | Bevaring av regnskogen:  
Status og utfordringer mot 2030

Truslene: De tropiske regnskogene dekker bare 
seks prosent av verdens landareal, men spiller en 
avgjørende rolle for livet på jorda. Ødeleggelsen av 
regnskog er den viktigste årsaken til at arter utryddes 
opptil tusen ganger raskere enn de ville blitt uten 
menneskelig påvirkning. Hvert år går et regnskog-
sområde like stort som hele Portugal tapt, og i enda 
større områder fragmenteres og skades skogen. 

Regnskogen forsvinner lokalt, bit for bit, og det 
rammer i første omgang lokalsamfunn som mister 
sitt livsgrunnlag. 260 millioner mennesker, hvorav 
70 millioner urfolk, har regnskogen som sitt hjem. 
I tillegg er opp mot en milliard fattige mennesker 
i regnskogsland delvis avhengige av skogen for å 
skaffe mat og inntekt. Ødeleggelse av regnskogen 
undergraver innsatsen mot sult og fattigdom, 
lokalt og globalt.

Landbruksproduksjon i industriell skala er 
den viktigste årsaken til avskoging. Produksjon av 
palmeolje, soya, kjøtt og papirmasse for et interna-
sjonalt marked forårsaker minst halvparten av den 
globale avskogingen. 

Tømmerhogst, mineralutvinning og produk-
sjon av olje, gass og vannkraft er andre store trusler 
mot regnskog og urfolk. Veier og infrastruktur 
åpner opp nye skogområder for ødeleggelse. Skog-
forringelse, den gradvise reduksjonen i skogens 
kronedekke og biologiske mangfold, får liten opp-
merksomhet, men er nå en trussel i samme skala 
som direkte avskoging. 

Klimaendringer vil forsterke sårbarheten til 
verdens regnskoger. Hvis ikke klimagassutslip-
pene reduseres kraftig, vil tørke og branner kunne 
undergrave regnskogens evne til å opprettholde seg 
selv de neste tiårene. Samtidig er regnskogen helt 
sentral som lager for karbon, og hvis avskogingen 
fortsetter som nå vil det bli bortimot umulig å 
unngå svært dramatiske klimaendringer. 

Urfolk og skogavhengige lokalsamfunn er blant 
verdens mest sårbare befolkningsgrupper, og de 
sakker akterut i den generelle levekårsforbedringen 
på globalt nivå. Når regnskogen ødelegges, rammes 
disse gruppene spesielt hardt. Urfolks formelle 
rettigheter har blitt styrket og dere viktige rolle i 
skogbevaring har fått økt anerkjennelse, men like-
vel intensiveres angrepene mot miljø- og mennes-
kerettighetsforkjempere i mange regnskogsland.

Nasjonale myndigheter i regnskogsland sitter 

med nøkkelen til regnskogbevaring, men årsakene 
til at skogen raseres er globale. Bedrifter fra alle 
verdenshjørner henter ut råvarer fra regnskogene, 
og internasjonal etterspørsel etter varer fra skogen 
eller fra nylig avskogede områder, driver den raske 
ødeleggelsen. 

Både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er 
korrupsjon og miljøkriminalitet viktige faktorer 
bak regnskogsødeleggelse. Hogst- og utvinnings-
sektorene er preget av svak kontroll og organisert 
kriminalitet, hvilket øker avskogingen, rammer 
lokalsamfunn og gir økt fattigdom. Godt styresett 
og åpenhet er viktige elementer i alt arbeid for 
skogbevaring.

Urfolk og andre lokalsamfunn i verdens regn-
skoger fører en intens og viktig kamp mot aktører 
som driver rovdrift på regnskogen. Det er likevel 
bare koordinert internasjonal innsats som kan 
sørge for at det samlede presset på regnskogene 
reduseres og at de store, sammenhengende regn-
skogsområdene bevares for framtiden.

Mulighetene: På det internasjonale politiske plan 
har det skjedd betydelige framskritt for bevaring 
av regnskog det siste tiåret. FN og andre internas-
jonale organisasjoner anerkjenner betydningen 
av regnskog for framtidig utvikling, blant annet i 
Bærekraftsmålene. Urfolks rettigheter står langt 
høyere på agendaen når skogpolitikken utformes. I 
de internasjonale klimaforhandlingene har klima- 
og skogtiltak (redd+) fått en viktig rolle, og når 
redd-politikk skal gjennomføres nasjonalt gir det 
viktige påvirkningsmuligheter for Regnskogfond-
ets partnere og andre sivilsamfunnsaktører.

Det er stor variasjon i hvor langt de ulike 
regnskogslandene har kommet når det gjelder 
å redusere avskoging. Ved inngangen til ny 
strategiperiode er det kun Brasil som har redusert 
avskogingsnivået i betydelig grad, men mange land 
har forpliktet seg til å gjøre det. I alle de tre store 
regnskogsregionene er det behov for en helhet-
lig forvaltning av skogområder med ulike typer 
arealbruk.

Urfolk og andre tradisjonelle regnskogssam-
funn har gjennom utallige generasjoner høstet av 
regnskogens ressurser på en måte som har bevart 
regnskogens biologiske mangfold og andre økosys-
temfunksjoner. Deres tradisjonelle kunnskap om 
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regnskogens liv og nytteverdi er uovertruffen. Det 
er en klar sammenheng mellom skogbevaring og 
anerkjennelse av urfolks kollektive rettigheter til 
forvaltning av skogen. 

Regnskogfondet har samarbeidet tett med 
partnerorganisasjoner og lokalsamfunn om å 
utvikle lokale forvaltningsplaner. Regnskogfon-
det skal, sammen med sine partnere, løfte fram 
lærdommen fra urfolks forvaltning av regnskog i 
nasjonale og internasjonale fora der regnskogspoli-
tikk utformes og være pådriver for rettighetsbasert 
regnskogsbevaring. 

Nøkkelerfaringer: Med 2030-strategien trap-
per Regnskogfondet opp sin internasjonale rolle. 
Nesten tre tiår med arbeid i regnskogen, og de siste 
årenes strategiske innsats på den internasjonale 
arenaen, har rustet oss for en slik satsing. 

Regnskogfondet har oppnådd resultater langt 
utover det budsjett og størrelse skulle tilsi. Sam-
men med våre partnere har vi bidratt til å bevare 
store regnskogsområder i Amazonas, Kongo, 
,Sørøst-Asia og Oseania, og til mer anerkjennelse 
av urfolks rettigheter. Vi har stanset direkte trusler 
fra plantasje-, hogst- og utvinningsselskaper og fått 
gjennomslag for at urfolks rettigheter skal ivaretas 
i internasjonale klimaavtaler. I Amazonas har vi 
løftet arbeidet for helhetlig forvaltning av store 
sammenhengende skogområder. Regnskogfondet 

hadde ideen og leverte viktige policybidrag da 
Norge besluttet å bidra med tre milliarder kroner 
årlig til klima- og skogtiltak. Satsingen satte fart i 
det internasjonale arbeidet med klima og skogbev-
aring. 

Ved å arbeide inn mot FN, norske myndigheter 
og verdens største offentlige investeringsfond, Sta-
tens Pensjonsfond Utland (SPU), har Regnskog-
fondet påvirket finansieringsstrømmer som har 
langt større betydning for regnskogen enn vårt 
eget budsjett. SPUs beslutning om ikke å bidra til 
avskoging har både stor betydning i seg selv og kan 
påvirke andre investorer og fond positivt. 

Målrettet kommunikasjons- og kampanjear-
beid har blant annet vist befolkningen i Norge 
hvordan palmeoljeproduksjon fører til dramatisk 
ødeleggelse av regnskog i Indonesia og Malaysia, og 
hvordan vårt forbruk er koblet til ødeleggelsene. 
Kampanjen skapte stort engasjement blant enkelt-
forbrukere, næringsliv og politiske beslutningsta-
kere. Kampanjen, som startet i 2012, kan ta mye av 
æren for at bruken av palmeolje i matvarer i Norge 
allerede ett år etter var redusert med 70 prosent. 

Bak slike gjennomslag ligger solid fagkunn-
skap og evne til å utnytte strategiske muligheter. 
Men framfor alt bygger resultatene på langvarige 
partnerskap med lokalsamfunn, urfolks- og miljø-
organisasjoner. Samarbeidet har gitt resultater som 
Regnskogfondet og våre partnere vanskelig kunne 
oppnådd på egenhånd. 

3 | Overordnet mål og prioriterte innsatsområder

Det overordnede målet for Regnskogfondets 
arbeid fram mot 2030 er: 
Verdens store, sammenhengende regnskog
sområder forvaltes på en måte som ivaretar det 
biologiske mangfoldet, skogens økosystemfunk
sjoner og urfolk og skogavhengige lokalsam
funns menneskerettigheter. 

Dette målet innebærer å stanse avskogingen 
og skogforringelsen som i dag truer regnskogene, 
i tråd med FNs bærekraftsmål. Målet krever felles 
innsats fra myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn 
i regnskogsland og internasjonalt. Regnskogfondets 
strategi viser hvordan vår innsats kan bidra mest 
mulig effektivt. 

De tre regnskogsregionene Amazonas, Kongo-
bassenget, Sørøst-Asia/Oseania som omfattes av 
denne strategien, består både av intakte primær-

skogsområder, som i svært liten grad er påvirket 
av menneskelig aktivitet, og sekundærskog med 
ulike grader av påvirkning og mange former for 
arealforvaltning. For at målet skal nås må primær-
skogen skjermes fra all utnyttelse i industriell skala. 
Regnskogsområdene som forvaltes kollektivt av 
urfolk og andre skogavhengige lokalsamfunn må 
utvides og beskyttes bedre. Kommersiell og annen 
virksomhet i sekundærskog må utformes slik at 
den ikke fører til avskoging, ødeleggelse av skogens 
økosystemfunksjoner eller brudd på urfolks- og 
lokalsamfunns rettigheter. I tillegg vil det i årene 
fram til 2030 være nødvendig med restaurering av 
avskogende og degraderte områder, i tråd med det 
opprinnelige økosystemet.

Regnskogfondet vil først og fremst arbeide for 
å nå målet om bevaring av de store, sammenheng-
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ende regnskogsområdene gjennom langsiktige 
partnerskap og strategiske allianser med urfolks-
organisasjoner og andre sivilsamfunnsaktører i 
regnskogslandene. For å øke vår påvirkningskraft 
skal vi bygge nye strategiske allianser med organi-
sasjoner i regnskogsland og internasjonalt. 

Regnskogfondets nettverk av samarbeids-
partnere har dybdekunnskap om regnskog og om 
forholdene for urfolk og andre skogavhengige 
lokalsamfunn i alle de tre store regnskogsområdene. 
De har også strategisk kompetanse om de politiske 
arenaene der framtiden til regnskogen avgjøres.

I strategiperioden 2018–2030 vil Regnskog-
fondet konsentrere innsatsen geografisk om de 
viktigste sammenhengende regnskogsområdene 
i Amazonas, Kongo-bassenget, og Sørøst-Asia/
Oseania, politisk om nøye utvalgte prosesser 
med stor betydning for regnskogsforvaltning, og 
tematisk om noen få fagområder der vi har og kan 
videreutvikle den kompetansen som er viktig for 
våre partnere i regnskogsland. 

Regnskogfondet vil, i samarbeid med sivilsam-
funnsaktører i regnskogsland, konsentrere arbeidet 
om tre brede tematiske arbeidsfelt. Arbeidsfeltene 
retter seg mot tre ulike hovedgrupper av aktører, 
henholdsvis kommersielle aktører, politiske beslut-
ningstakere, og lokalsamfunn og lokale organisa-
sjoner. Samspillet mellom disse aktørene er sentralt 
for å skape endring. 

Endringsteorien som ligger til grunn for priori-
teringene beskrives på overordnet nivå her, og kon-
kretiseres i regionale programstrategier. Den første 

gjelder for 2018–22, og det vil lages påfølgende 
regionale strategier mot slutten av denne femårs-
perioden. Vi har tilsvarende femårsstrategier for 
kommunikasjons- og finansieringsarbeidet og for 
organisasjon og menneskelige ressurser. 

Arbeidsfelt  

1. Støtte utvikling av bærekraftige lokal
samfunn: Tiltak for å styrke skogavhengige 
lokalsamfunns mulighet til å definere og realisere 
sine utviklingsbehov innenfor rammen av en 
rettighetsbasert bærekraftig regnskogsforvaltning. 

2. Fremme politiske og juridiske rammebet
ingelser som sikrer beskyttelse av regnskog og 
skogfolks menneskerettigheter: Tiltak for å 
påvirke offentlig politikk, arealplanlegging, lovverk 
og reguleringer som har innvirkning på regnskogs-
forvaltning og på urfolk og skogavhengige lokal-
samfunns kollektive rettigheter. 

3. Stanse direkte trusler mot regnskog og mot 
urfolks og skogavhengige lokalsamfunns men
neskerettigheter: Tiltak for å stanse direkte 
årsaker til avskoging, skogforringelse og brudd på 
skogfolks menneskerettigheter, knyttet til kom-
mersiell virksomhet i privat eller offentlig regi. 

Målrettet og overbevisende kommunikasjon vil 
være en nøkkelfaktor for at Regnskogfondet skal 
nå målene for 2030-strategien, og vil være et strate-
gisk virkemiddel på alle de tre arbeidsfeltene. 

4 | Regnskogfondets endringsteori

Regnskogfondet arbeider for samfunnsmessige 
endringer som sikrer rettighetsbasert bevaring av 
regnskogen, basert på lokalsamfunns reelle del-
takelse i beslutningsprosesser og egne utviklingsvalg.

Bevaring av de store, sammenhengende 
regnskogsområdene og de livsviktige økosystem-
tjenestene de leverer, krever endringer på alle de 
tre områdene Regnskogfondet har pekt ut som 
arbeidsfelt i denne strategiperioden. Sterke og 
kompetente sivilsamfunnsaktører i regnskogsland 
er helt sentrale aktører for endring. Samtidig er 
drivkreftene bak regnskogsødeleggelse globale. 
Derfor er en allianse av sterke sivilsamfunnsaktører 
i regnskogsland og internasjonalt nødvendig for å 
stanse avskogingen og sikre bærekraftig forvaltning 

av verdens gjenværende regnskogsområder. Dette 
er utgangspunktet for Regnskogfondets endrings-
teori.

4.1. Sivilsamfunn: styrke lokale aktører og 
internasjonale allianser
Et fritt og aktivt sivilsamfunn må ha demokratisk 
rom og ressurser til delta i utvikling av politik-
ken og kompetanse til å komme med relevante 
løsninger og perspektiver. Dette er avgjørende for 
å oppnå en rettighetsbasert bærekraftig regnskogs-
forvaltning. Sivilsamfunnsorganisasjoner er de 
viktigste pådriverne i arbeidet for å få myndigheter 
og kommersielle aktører til å stanse avskogingen 
og etablere rammebetingelser for varig, bærekraftig 
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forvaltning. De er avgjørende endringsaktører 
lokalt, der den konkrete kampen om regnskogen 
står. Sterke sivilsamfunnsaktører er i tillegg viktig 
for demokratiutvikling og styrking av demok-
ratiske prosesser i regnskogslandene generelt. 

Regnskogfondets støtte til og samarbeid med 
sivilsamfunn bygger på gjensidighet og felles målset-
tinger. Det er stor variasjon av organisasjoner i vårt 
partnernettverk. Mange partnere trenger bistand til 
organisasjonsutvikling og faglig kompetanseheving. 
Andre har ressurser og kompetanse minst på linje 
med Regnskogfondet. Innholdet i samarbeidet vil 
dermed nødvendigvis variere. Et viktig område er 
å bygge organisatorisk kapasitet hos nasjonale og 
lokale partnerorganisasjoner. Gjennom økonomisk 
støtte, tett dialog og konkrete kapasitetshevingstil-
tak hjelper vi partnere med å utvikle administrativt 
og faglig solide organisasjoner.

Nettverket av partnerorganisasjoner er en arena 
for kunnskaps- og erfaringsutveksling og utvikling 
av felles strategier. Rammebetingelsene for forvalt-
ning av regnskogen og beskyttelse av skogfolks 
menneskerettigheter fastlegges ofte langt unna 
lokalsamfunnene selv; i regjeringskontorer, i inter-
nasjonale forhandlinger, i styrerom hos multinasjo-
nale selskaper og hos forbrukere over hele verden. 

Samarbeidet med Regnskogfondet i et felles 
nettverk med andre partnere gir lokale organisa-
sjoner større mulighet til å påvirke viktige aktører 

i offentlig og privat sektor. Ved å jobbe sammen i 
klimaforhandlinger, i FNs menneskerettighetsorga-
ner, med kommunikasjonstiltak og med kampanjer 
rettet mot selskaper styrker vi hverandre gjensidig. 
Dette øker mulighetene til å bli hørt og til å få 
løftet lokale erfaringer og perspektiver inn i fora der 
rammebetingelser for regnskogsbevaring utformes. 

I mange av de landene Regnskogfondet arbei-
der opplever sivilsamfunnsorganisasjoner press og 
innskrenkninger fra myndighetene når det gjelder 
mulighetene til å drive fritt og uavhengig arbeid. 
Trusler og vold legger begrensninger på aktivisters 
arbeidsmuligheter. Der partnerorganisasjoner 
ønsker og har behov for det, vil Regnskogfondet 
bidra til å sette søkelys på slike rettighetsbrudd og 
støtte partnernes innsats for å kunne arbeide fritt 
og uavhengig. 

Regnskogfondet har utarbeidet en egen part-
nerpolicy som følger denne strategien.

4.2. Regnskogfondet som katalysator: 
Å få ulike aktører til å trekke sammen
Samarbeidet med sivilsamfunnsaktører er altså 
første ledd i Regnskogfondets endringsteori. Neste 
ledd dreier seg om å bruke denne kompetansen og 
slagkraften til å skape endringer på de tre arbeids-
feltene.

 Arbeidsfeltene kan ses på som prosesser der 
endringer kan føre til positiv eller negativ innvirk-

Støtte til og 
samarbeid med 
sivilt samfunn

Styrket
sivilsamfunns-

deltakelse i
forvaltning av
naturressurser

Deltakende
demokratiske

prosesser er en
forutsetning for
rettighetsbasert

forvaltning
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ning på regnskogen. Regnskogfondets strategi 
skal bidra til at vi styrker de kreftene som bidrar 
positivt innenfor hvert arbeidsfelt , og bruker vår 
spesielle kompetanse til å fremme synergier 
mellom dem. De spesifikke tiltakene må utformes 
i sin geografiske kontekst, og beskrives nærmere 
i programstrategiene. Framskritt innenfor hvert 
enkelt av disse feltene vil gi resultater, men å bevare 
skog og sikre rettigheter i store, sammenhengende 
områder krever endringer på alle de tre områdene. 

Synergi mellom arbeidsfeltene

Regnskogfondets endringsteori legger vekt på å 
utnytte koblinger mellom de tre arbeidsfeltene. 
Erfaringer fra Regnskogfondet og partnerorganisas-
jonene viser at vi oppnår best resultater når vi klarer 
å utnytte framskritt på ett av disse tre feltene til å 
skape bevegelse i de andre. Lokalsamfunn som viser 
bærekraftige løsninger kan gi endringer i politiske 
prioriteringer. Forpliktelser fra enkeltselskaper om å 
ikke avskoge kan utnyttes til å påvirke myndigheter, 
noe som igjen kan legge føringer for hele bransjer. 
For å nå målet om å bevare store, sammenhengende 
regnskogsområder må både lokalsamfunn, myn-
digheter og kommersielle aktører mobiliseres.

Arbeidsfeltene beskrives i helt generelle trekk 
nedenfor, med vekt på hvorfor de er viktige, hva 
Regnskogfondet vil gjøre innenfor hvert av disse 
feltene og hvordan dette bidrar til måloppnåelse. De 
operasjonaliseres for perioden 2018–22 i fire pro-
gramstrategier for henholdsvis Amazonas, Kongo-
bassenget, Asia/Oseania og internasjonal innsats. 

Arbeidsfelt 1. Støtte utviklingen  

av bærekraftige lokalsamfunn: 

Lokalsamfunns kunnskap om regnskogen og erfar-
inger med rettighetsbasert, bærekraftig forvaltning 
kan bidra med viktige løsninger for bærekraftig 
forvaltning i større skala. 

Regnskogfondet samarbeider med lokalsam-
funn om å utvikle forvaltningsplaner og -prak-
siser som gir rom for bedre levekår, uten å føre til 
avskoging. Lokalsamfunnets rettigheter, kultur 
og egenart blir ivaretatt. Regnskogfondet støtter 
urfolks og andre tradisjonelle regnskogssamfunns 
innsats for å få anerkjent kollektive rettigheter til 
land og naturressurser, og vil styrke deres evne til 
å forvalte disse på bærekraftig måte. Vi legger vekt 
på å finne modeller eller felleselementer som gjør 
at erfaringene kan spres til andre steder eller gene-
reres til forvaltningsprinsipper på myndighetsnivå. 
Tilgang til og fordeling av eksterne økonomiske 
ressurser fra for eksempel redd+ eller betaling for 

økosystemtjenester kan være del av slike planer. 
Fram mot 2030 kan konsekvenser av klimaend-

ringer ramme lokalsamfunn i regnskogen hardt, og 
tiltak for å redusere sårbarhet for klimaendringer 
vil innarbeides i lokale forvaltningsstrategier der 
det er relevant.

Regnskogsområder som forvaltes kollektivt 
av urfolk eller skogbaserte lokalsamfunn har vist 
seg som effektive barrierer mot avskoging. Å få 
etablert flere slike områder vil være en sentral del 
av arbeidet for å nå det overordnede målet om 
beskyttelse av store sammenhengende områder. 

Arbeidsfelt 2. Fremme politiske  

og juridiske rammebetingelser: 

Regnskogfondet og våre partnere arbeider for å få 
politiske myndigheter til å innarbeide hensynet til 
regnskog og urfolk i politikk og regelverk. Dette 
er sentralt for å sikre beskyttelse og bærekraftig 
forvaltning av de gjenværende store, 
sammenhengende regnskogsområdene. 

 Arealplanlegging, lovverk og reguleringer 
med innvirkning på regnskogsforvaltning og på 
urfolk og skogavhengige lokalsamfunns men-
neskerettigheter vil være sentralt. Regulering av 
næringsvirksomhet og myndighetenes innsats for 
menneskerettigheter, for matsikkerhet og fattig-
domsbekjempelse vil være viktige hensyn. 

Avhengig av kontekst vil det variere om det 
er viktigst å påvirke myndigheter på nasjonal- 
og delstatsnivå, lokalt eller internasjonalt. I ett 
land kan det ha størst betydning å avdekke og 
bekjempe korrupsjon, som er en viktig faktor 
bak hogst og menneskerettighetsbrudd i 
regnskogsområder. I en annen kontekst kan det 
være viktigst å arbeide for anerkjennelse av 
urfolks territorielle rettigheter. 

Arbeidsfelt 3. Stanse trusler: 

Et første skritt mot bærekraftig forvaltning er å 
stanse den akutte og pågående hogsten og brennin-
gen av regnskog. De viktigste direkte drivkreftene 
bak avskoging og skogforringelse er industrielt 
landbruk, plantasjevirksomhet og hogst. Kom-
mersielle selskaper, både private og offentlige, 
står bak ødeleggelsen der den skjer i industriell 
skala. For å stanse avskogingen er det nødvendig å 
påvirke aktørene som driver denne virksomheten, 
og finansieringskildene bak. 

Regnskogfondet og partnere vil arbeide direkte 
mot selskaper, banker, investorer og utviklings-
institusjoner for å få dem til å forplikte seg til å 
ikke bidra til å ødelegge regnskog. Vår erfaring fra 
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påvirkningsarbeid overfor noen av de største glo-
bale aktørene, innenfor blant annet palmeolje, er at 
dette er krevende arbeid, men at det er mulig å få 
store aktører til å endre politikk. Som del av dette 
arbeider vi for å få forbrukere til å kreve avsko-
gingsfrie produkter. Regnskogfondet samarbeider 
med lokalsamfunn og organisasjoner i regnskogs-
land om å avdekke og dokumentere regnskogsø-
deleggelse, og for å holde selskaper ansvarlige. 
Erfaringer har vist at denne typen tiltak har stort 
potensial for å forhindre menneskerettighetsbrudd 
og konflikter om land og ressurser.  Tiltakene kan 
bidra til å sette standarder som forbedrer praksis i 
bransjer eller geografiske områder. 

4.3. Koordinert innsats på ulike geografiske nivåer.
Regnskogfondet arbeider ut fra erfaringen om at 
koordinert innsats på ulike geografiske nivåer gir 
økt gjennomslag. 

Avskoging og skogforringelse skjer på lokalt 
nivå. Derfor er det avgjørende å støtte opp om 
lokale krefter som ønsker å bevare skogen, og 
styrke deres muligheter til å bli hørt. 

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å jobbe lokalt. 
Urfolksterritorier og lokale forvaltningsområder 
er deler av større landskaper, med ulike former for 
arealbruk. De viktigste politiske avgjørelsene for 
skogforvaltning tas på nasjonalt- eller delstatsnivå, 
eller de foregår i regionale samarbeid mellom land.

Internasjonale avtaler og pengestrømmer legger 

føringer for nasjonal politikk. Å påvirke interna-
sjonale forhandlinger og utviklingsprogrammer 
kan derfor være et effektivt virkemiddel i arbeidet 
for å bevare regnskog. Samtidig innebærer inter-
nasjonal handel med varer som forårsaker regn-
skogsødeleggelse en stor trussel, og næringslivsak-
tører kan dermed spille en nøkkelrolle for å stanse 
kommersielt drevet avskoging og skogforringelse. 
For å nå målene i strategien må Regnskogfondet og 
partnerorganisasjonenes arbeid på de ulike geogra-
fiske nivåene virke sammen. Lokale erfaringer må 
informere nasjonale og internasjonale beslutninger. 
Internasjonale målsettinger om bærekraftig utvik-
ling kan brukes for å påvirke nasjonal politikk og 
dermed gi bedre rammebetingelser for bærekraftig 
forvaltning også på lokalt nivå. 

I første rekke er det partnerorganisasjoner som 
vil drive påvirkningsarbeid overfor myndigheter i 
de ulike regnskogslandene. Der det vurderes som 
hensiktsmessig, kan Regnskogfondet ta en direkte 
og mer synlig rolle. 

Spesielt i de land som mottar støtte fra Norges 
klima- og skoginitiativ kan Regnskogfondet ha 
muligheter for innflytelse som kan utfylle det part-
nerne kan oppnå alene. Det samme gjelder overfor 
næringslivsaktører hvor Statens Pensjonsfond Utland 
har betydelige eierandeler. I tillegg finnes det visse 
situasjoner, der sivilsamfunnet er under press og har 
vanskelige arbeidsforhold, hvor partnere ønsker at 
Regnskogfondet fremmer politiske saker offentlig. 

Lokalsamfunn i 
regnskogen

Inter-
nasjonalt,
inkludert 
i Norge

Nasjonalt 
og lokalt i 
regnskog-

land
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Regnskogfondets endringsteori oppsummert* 

HVORFOR? 

For å bevare store, sammenhengende regnskogsom-
råder og deres livsviktige økosystemtjenester må 
avskogingen stanses og innsatsen for rettighetsba-
sert, bærekraftig forvaltning skaleres opp. 

Regnskogen er avgjørende for å nå FNs mål om 
bærekraftig utvikling og for å bremse menneske-
skapte klimaendringer.

HVORDAN? 

Endringer er nødvendig på tre områder, som utgjør 
Regnskogfondets arbeidsfelt i en ny strategiperi-
ode: 

• Støtte utvikling av bærekraftige lokalsamfunn: 
Rettighetsbasert, bærekraftig regnskogsforvalt-
ning styrkes som forvaltningsmodell i regnsko-
gen.  Lokalsamfunn sikres rettigheter til land 
og ressurser og bedre muligheter for bærekraftig 
bruk av skogen, basert på egne utviklingsvalg og 
reell deltakelse i beslutningsprosesser.  

• Fremme politiske og juridiske rammebetin
gelser som sikrer beskyttelse av regnskog og 
skogfolks menneskerettigheter: Internasjonale 
og nasjonale vedtak om stans i tropisk avskoging 
av hensyn til klima og framtidig utvikling (FNs 
bærekraftsmål og Paris-avtalen om klima) må 
gjenspeiles i nasjonal politikk i regnskogsland. 
Internasjonal finansiering må økes. 

• Stanse direkte trusler mot regnskog og mot 
urfolks og skogavhengige lokalsamfunns 
menneske rettigheter: Kommersielle aktører 
må innføre null-avskogingspolicyer og etablere 
avskogingsfrie forsyningskjeder.

Endringer på disse tre områdene bør skje parallelt, 
og synergiene mellom endringsprosesser innenfor 
de tre feltene må utnyttes maksimalt. 

HVORFOR Regnskogfondet og våre 

samarbeidspartnere?

• Vårt nettverk av urfolks- og sivilsamfunnsaktører 
omfatter alle de største regnskogslandene og sam-
men kan vi bidra til regnskogsbevaring på lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt nivå.

• Regnskogfondet og våre samarbeidspartnere har 
erfaringer som gjør at vi kan spille en viktig rolle 
for å realisere positive synergier mellom sektorer 
og aktører.  

• Regnskogfondet har opparbeidet en særegen 
kompetanse: Vi kombinerer erfaringer fra lang-
varige partnerskap og innsats i lokalsamfunn i 
regnskogen med kunnskap om strategisk påvirkn-
ingsarbeid rettet mot myndigheter og globale 
aktører i privat sektor. 

HVA gjør Regnskogfondet og våre 

samarbeidspartnere? 

• Vi støtter lokalsamfunns arbeid for rettigheter og 
bærekraftig forvaltning av regnskogen de lever i 
og av, og systematiserer arbeidet for å dokumen-
tere forvaltningserfaringer slik at de kan brukes i 
større skala.

• Vi gjennomfører kampanjer og bruker strategisk 
kommunikasjon for å vise konsekvenser av regn-
skogsødeleggelse og peke på løsninger som kan 
fremme utvikling uten å rasere regnskogen. 

• Sammen med våre partnere tar vi resultatene fra 
rettighetsbasert bærekraftig forvaltning og skog-
folks viktige rolle i bevaringsarbeidet med inn 
i styrerommene til store, internasjonale selska-
per og til konferanselokalene der myndigheter 
forhandler om skogpolitikk. 

* Dette er en overordnet framstilling for å vise Regn-
skogfondets generelle endringsteori. I regionale 5-års-
strategier brukes denne teorien innenfor den spesifikke 
konteksten Regnskogfondet og partnerne arbeider,  
slik at konkrete prioriteringer og valg tydeligg jøres.  
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5 | Tre tverrgående prinsipper

Respekt for menneskerettighetene, gender-sensi-
tivitet og anti-korrupsjon er viktige verdier i Regn-
skogfondets arbeid. For å sikre at virksomheten 
vår har høy kvalitet på disse områdene, og samtidig 
redusere risikoen for at den medfører ikke-intend-
erte negative konsekvenser, har vi utviklet egne 
policyer og retningslinjer på disse feltene. De er 
ment som tverrgående prinsipper som skal respek-
teres i all vår prosjekt- og programvirksomhet. 

Regnskogfondet arbeider spesielt med urfolks 
og skogavhengige lokalsamfunns rettigheter knyt-
tet til land, ressurser, kultur og levesett. Vi har også 
et spesielt søkelys på sivilsamfunnets rettigheter til 
å arbeide og ytre seg fritt og uavhengig, uten frykt 
for vold eller represalier. Samtidig skal vi sikre at 
hele virksomheten vår er rettighetsbasert. Regn-
skogfondets policy for en menneskerettighetsba-
sert tilnærming finnes her på regnskog.no. 

Gender-perspektivet er sentralt i arbeidet for 

rettighetsbasert, bærekraftig ressursforvaltning. Vi 
skal sikre at både kvinners og menns perspektiver 
og interesser kommer fram i utviklingen og imple-
menteringen av alle tiltak som Regnskogfondet 
støtter. Vår innsats skal ikke bidra til kjønnsmessig 
skjev fordeling av goder og ressurser. Regnskogfon-
dets gender-policy med operasjonalisering av disse 
prinsippene finnes på regnskog.no.

Korrupsjon er en viktig årsak til ødeleggelse 
av regnskog og brudd på rettighetene til urfolk og 
skogavhengige lokalsamfunn. Tiltak mot kor-
rupsjon og tiltak for åpenhet om forvaltningen 
av midler til skogbevaring er viktig. Korrupsjon 
er også en permanent risiko i samarbeidet med 
våre partnerorganisasjoner. Regnskogfondet har 
nulltoleranse for korrupsjon i egen virksomhet, og 
etterrettelig økonomiforvaltning vektlegges i vårt 
partnersamarbeid. Våre retningslinjer for å hindre 
korrupsjon i egen virksomhet finnes på regnskog.no. 
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6 | Programvirksomheten:  
Prioriteringer for 2018–2030 

Regnskogfondet har fire programstrategier med 
mål for perioden 2018–22. Her operasjonaliseres 
2030-strategien for Amazonas, Kongo-bassenget, 
Sørøst-Asia/Oseania, og for internasjonalt arbeid 
med skogbevaring og rettigheter for den første 
5-årsperioden. 

6.1 Geografisk prioritering – regioner og land: 
For å styrke innsatsen og bruke ressurser effektivt 
har vi valgt seks land som våre hovedland. I disse 
seks landene er det et mål å ha tilstedeværelse i 
form av prosjekter og strategiske allianser gjennom 
hele langtidsstrategien. Hovedlandene er: Brasil, 
Peru, Colombia, Den demokratiske republikken 
Kongo, Indonesia og Papua Ny-Guinea.

For de andre landene i Amazonas, Kongo-
bassenget og Sørøst-Asia/Oseania, vil det gjøres 
vurderinger av tilstedeværelse utfra tre kriterier: 
1. I hvilken grad landet har betydelige regnskogs-

områder, 
2. mulighetene til å oppnå resultater basert på en 

vurdering av den politiske situasjonen og mulige 
alliansepartnere, og 

3. tilgjengelig finansiering. 
En slik vurdering skal gjøres minst hvert 5 år. 

Landsammensetningen kan også endres oftere, n 
dersom situasjonen i landet tilsier at vi bør trekke 
oss ut, eller at det åpner seg nye muligheter for å 
oppnå betydelige resultater i andre regnskogsland. 
Behovet for å konsentrere ressursene betyr at Para-
guay, Malaysia og Ecuador fases ut, mens Myanmar 
opprettholdes som samarbeidsland i tillegg til de 
seks hovedlandene. 

6.2. Målgrupper
1. De som skal oppleve forbedringer som følge 
av Regnskogfondets innsats:
• Urfolk og skogavhengige lokalsamfunn som 

omfattes av Regnskogfondets prosjekter for 
bærekraftig skogforvaltning og sikring av men-
neskerettigheter.

• Urfolk og skogavhengige lokalsamfunn generelt 
som får sikret rettigheter og ressurser som følge 
av Regnskogfondet og våre partneres påvirkn-
ingsarbeid overfor kommersielle aktører og 
myndigheter. 

• Sivilsamfunnsorganisasjoner som får styrket sin 
kapasitet til å stanse ødeleggelse av regnskog, 

fremme skogbevaring og urfolks og skogavhen-
gige lokalsamfunns rettigheter og interesser. 

2. De som skal påvirkes for å skape nødvendige 
endringer:
• Myndigheter i regnskogsland som legger ramme-

betingelser for bevaring av regnskog og urfolks 
situasjon.

• Norske og andre utvalgte vestlige lands myn-
digheter som finansierer regnskogstiltak eller 
utformer politikk med betydning for regnskogen. 

• Kommersielle aktører som driver eller finansierer 
virksomhet som fører til avskoging.

• Internasjonale utviklingsaktører, i og utenfor 
FN-systemet.

6.3 Regnskogfondets tilnærming til 
menneskerettigheter i skogbevaringsarbeidet
Regnskogfondet jobber rettighetsbasert. I pro-
gramvirksomheten er innsatsen konsentrert om de 
menneskerettighetene som gir størst samlet positiv 
effekt for urfolk og andre skogavhengige gruppers 
livskvalitet og for langsiktig bærekraftig forvaltning 
av regnskogen. Sentrale rettigheter i vårt programar-
beid, nedfelt i blant annet FNs erklæring om urfolks 
rettigheter og ILO-konvensjon 169, inkluderer rett 
til selvbestemmelse og politisk deltakelse, retten til 
fritt, forhåndsinformert samtykke (FPIC), tradis-
jonell kunnskap, kulturell egenart, trygghet for eget 
livsgrunnlag, kollektive, uavhendelige rettigheter 
til territorier og naturressurser og hensynet til 
bærekraftig forvaltning av disse territoriene og res-
sursene. I tillegg skal våre interne retningslinjer sikre 
at arbeidet vårt generelt er i tråd med beste praksis 
for menneskerettighetsbasert utviklingsarbeid.

Regnskogen og dens økologiske ressurser utgjør 
selve grunnlaget for mange sårbare folkegruppers 
fysiske og kulturelle overlevelse. For å oppfylle 
urfolks universelle menneskerettigheter anerkjen-
ner det internasjonale menneskerettighetssystemet 
at det er nødvendig å opprettholde deres spesielle 
bånd til områdene de tradisjonelt bor i og ressur-
sene de bruker. Å sikre skogfolks kollektive land-
rettigheter har samtidig vist seg å være en effektiv 
måte å bevare regnskog på. 

Det er lavere avskoging i områder der urfolk og 
andre skogbaserte lokalsamfunn har anerkjente, 
kollektive rettigheter, enn i områder forvaltet 
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på andre måter. Ved å sikre landrettigheter styr-
kes skogsamfunnenes mulighet og insentiv til å 
beskytte skogen mot press utenfra. Samtidig gir det 
tryggere vilkår for langsiktig, bærekraftig forvalt-
ning. Rettigheter til land og naturressurser er ikke 
i seg selv tilstrekkelig for å sikre verken bærekraftig 
forvaltning eller befolkningens sosiale og økono-
miske behov, men gjennom nært samarbeid med 
lokalsamfunn kan Regnskogfondet være med å 
styrke prosesser som bedrer deres livskvalitet innen-
for rammene av bærekraftig forvaltning av naturen.

I noen tilfeller vil det kunne oppstå motsetnin-
ger mellom målet om skogbevaring og skogfolks ter-
ritorielle rettigheter. For eksempel vil lokalsamfunn 
som får formelle rettigheter til sine territorier kunne 
ønske å overutnytte skogen. Regnskogfondets 
oppfatning er at kollektive rettigheter til forvaltning 
av naturressurser ikke innebærer en rett til å utarme 
disse ressursene. Løsninger på slike dilemmaer må 
finnes på lokalt nivå, i dialog med alle rettighetsha-
vere og andre involverte parter. Regnskogfondet kan 
i slike tilfeller spille en positiv rolle ved å støtte tiltak 
som gir lokalsamfunn bærekraftige alternativer til 
avskoging og skogforringelse. 

Regnskogfondet vil ikke støtte lokalsamfunn 
som går inn for regnskogsødeleggelse, selv om de 
har rettigheter til området. Regnskogfondet vil 
heller ikke støtte skogbevaringsprosjekter som 
bryter menneskerettighetene til lokale skoginnbyg-
gere, men kan også i slike tilfeller bidra til å finne 
løsninger som ivaretar både hensynet til skogbe-
varing og til menneskerettigheter. Vi skal da følge 
beste praksis for en konfliktsensitiv tilnærming og 
forsikre oss om at intervensjonen ikke forsterker 
konfliktnivået mellom grupper eller internt i skog-
avhengige lokalsamfunn.  

6.4. Tematiske hovedprioriteringer der 
Regnskogfondet skal ha spesialkompetanse
De tre tematiske arbeidsfeltene skal styre prioriter-
inger i alle regioner, men tilpasses lokale forhold. 
Innenfor arbeidsfeltene skal Regnskogfondet 
spesialisere seg på noen utvalgte temaer. Innen-
for disse temaene, som skisseres nedenfor, har 
Regnskogfondet betydelig kompetanse og erfar-
ing. Vi vil videreutvikle denne kompetansen for å 
være en mest mulig nyttig samarbeidspartner og 
støttespiller for lokale partnere: 

Rettighetsbasert bærekraftig regnskogsforvaltning 

• Utvikle og implementere lokalsamfunns forvalt-
ningsplaner, og etablere forvaltningsmodeller for 
bærekraftig bruk av regnskogen i regi av urfolk 

og skogavhengige lokalsamfunn, som har kollek-
tive rettigheter til regnskogsområder. 

• Beskytte av urfolks land og territorier (f.eks. 
overvåking av grenser)

• Helhetlig skogforvaltning i form av forvaltning-
splaner for store sammenhengende regnskog-
sområder med ulike typer arealbruk og eierskap. 

Urfolks og andre skogavhengige lokalsamfunns 

menneskerettigheter 

• Regnskogfondet skal ha bred kompetanse på 
FNs urfolkserklæring og andre menneskeret-
tighetsinstrumenter som er spesielt relevante 
for urfolk og andre regnskogsavhengige loka-
lsamfunn. Vi skal særlig legge vekt på rettigheter 
til deltakelse, (inkludert prinsippet om fritt 
forhåndsinformert samtykke), kollektive ret-
tigheter til land og naturressurser og urfolks rett 
til selvbestemmelse over egne utviklingsvalg. 

• Regnskogfondets ansatte skal, i tråd med vår 
menneskerettighetspolicy, ha metodekom-
petanse i menneskerettighetsbasert tilnærming 
til arbeid med urfolk og andre skogavhengige 
lokalsamfunn. 

Regnskogens betydning for biologisk mangfold, 

klima og utvikling og årsakene til avskoging og 

skogforringelse

• Regnskogens betydning globalt, nasjonalt og 
lokalt

• Konsekvenser av avskoging for miljø og 
 mennesker

• Tilstrekkelig oversikt og faglig miljø- og sam-
funnskompetanse til å kunne formidle eller 
mobilisere relevant regnskogskunnskap i 
prosjektarbeid og i nasjonalt og internasjonalt 
påvirkningsarbeid. 

• De viktigste drivkreftene bak avskoging og skog-
forringelse, finansiering av slik virksomhet, og 
viktige tiltak for å kontrollere disse drivkreftene

 
Sentrale politiske og juridiske rammeverk med 

betydning for regnskogsforvaltning

• De viktigste internasjonale instrumentene for 
regnskogsbevaring, som REDD+ og andre 
relevante systemer for betaling for økosystemtje-
nester

• Norges politikk for regnskogsbevaring 
• Relevant nasjonal politikk og lovverk i 

regnskogs land
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Styrking av sivilsamfunn 

• Organisasjonsbygging og –forvaltning, inklud-
ert særskilt kunnskap om urfolksorganisasjoners 
roller og oppgaver. 

• Styrke organisasjonenes kapasitet innenfor 
Regnskogfondets kjernekompetanseområder 
ovenfor, og innenfor de tre tverrgående prinsip-
pene gendersensitivitet, menneskerettigheter og 
antikorrupsjon.

6.5. Monitorering og resultatmåling: Lokale 
prioriteringer, globalt rammeverk.
Arbeidet innenfor de tre prioriterte arbeidsfeltene 
vil ta ulik form i Amazonas, Kongo-bassenget, og 
Sørøst-Asia/Oseania. Den internasjonale innsatsen 
er tett koblet til arbeidet i regnskogsregionene, 
og skal forsterke effekten av lokale og nasjonale 
prioriteringer. Et felles rammeverk for mål- og 
resultatformulering for de femårige understrat-
egiene skal sørge for at disse lokale og nasjonale 
innsatsene bidrar til felles mål. Dette vil gi læring 
på tvers av regioner og mulighet til å vurdere den 
samlede effekten av Regnskogfondets innsats. 
2030-strategien monitoreres på denne måten gjen-
nom resultatoppnåelse i understrategiene. 

Det vil likevel være nyttig å monitorere utvik-
lingen utfra et globalt regnskogsperspektiv på noen 
utvalgte områder i kjernen av Regnskogfondets tre 

arbeidsfelt. Dette er ikke indikatorer som måler vår 
spesifikke innsats, men indikatorer som informerer 
oss om den generelle utviklingen når det gjelder 
regnskogsbevaring og relaterte menneskerettig-
hetsspørsmål.

1. Regnskogens tilstand: 
Avskoging og skogforringelse. 
Global avskogingstrend for regnskog, og status for 
regnskogskogsareal.

 
2. Situasjonen for urfolk og skogavhengige 
lokalsamfunn 
Kortfattede oppsummeringer av FNs og utvalgte 
internasjonale NGOers monitorering av mennesk-
erettigheter og levekår for urfolk og skogavhengige 
lokalsamfunn i regnskogsområder.

 
3. Trusler fra kommersiell sektor/ansvarliggjø
ring av kommersielle aktører. 
• Endringer (areal/andel) av regnskogsområder 

som omfattes av lisenser/tillatelser for kommer-
siell hogst, utvinning eller infrastruktur.  

• Antall selskaper og investorer i bransjer som er 
koblet til regnskogsødeleggelse som forplikter 
seg til nullavskoging og til FNs standarder for 
næringsliv og menneskerettigheter. 
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6.6. Partnerpolicy og Regnskogfondets merverdi  
Regnskogfondets nettverk av urfolksorganisas-
joner og kompetanse på urfolks situasjon i regn-
skogsland er unik i norsk sammenheng og sjelden 
også internasjonalt. Denne kjernekompetansen 
skal ivaretas.

 Strategien for 2030 innebærer at Regnskog-
fondet styrker samarbeidet med nye aktører om å 
fremme politikk som kan sikre bærekraftig forvalt-
ning av store sammenhengende skogområder, og 
trapper opp innsatsen mot aktører som står bak 
regnskogsødeleggelse. 

Kompetansen Regnskogfondet har opparbei-
det gjennomdialog med og påvirkning av nærings-
livsaktører og myndigheter, på nasjonalt og 
internasjonalt nivå, skal komme sivilsamfunnsak-
tører i regnskogsland til gode.

Behovet for en sammensatt partnerportefølje 
reflekteres i Regnskogfondets partnerpolicy 
(LINK). Der beskriver vi hvordan vi ønsker å 
jobbe sammen med partnere, og hva vår merverdi 
overfor partnerne skal være, utover det å være en 
donor.

Regnskogfondet har stort spenn i partnerpor-
teføljen, fra små lokale organisasjoner til profesjo-
nelle nasjonale sivilsamfunnsaktører og nettverk. 
Regnskogfondet bidrar med faglig støtte og 
samarbeid på våre kjernekompetanseområder, samt 
nødvendig kompetansebygging innen dokumenta-
sjons- og kampanjearbeid. Her vil det legges vekt 
på å utnytte kommunikasjonsteknologi og mulig-
hetene i nye kommunikasjonsplattformer. 

Der det er hensiktsmessig kan Regnskogfondet 
spille en rolle som brobygger til andre aktører som 
kan støtte lokalsamfunnet innenfor sektorer som 
ligger utenfor vår kjernekompetanse, men som 
kan være viktig for bedring av levekår, basert på 
bærekraftig regnskogsforvaltning. 

Finansiell støtte fra Regnskogfondet/Norad er 
viktig, men ofte er den mest avgjørende for lokale 
aktører med svakt kontaktnett inn mot bistandsgi-
vere. Regnskogfondet vil bidra til å heve kompe-
tansen innen økonomiforvaltning og styrke orga-
nisasjoner slik at de kan få tilgang til nødvendige 
midler fra nasjonale eller internasjonale kilder. En 
del av våre partnere er organisasjonsmessig svake, 
selv om de kan være faglig sterke og representere 
viktige grupper. Her skal Regnskogfondet bidra 
med kapasitetsheving på områder som forvalt-
ningsrutiner, åpenhet og ledelse for å styrke disse 
organisasjonene. Regnskogfondet legger vekt på 
en tett og jevnlig dialog med og oppfølging av alle 
våre prosjektpartnere. 

6.7. Strategiske allianser
Regnskogfondet og våre partnere er avhengige av 
å bygge nettverk og allianser med andre aktører 
innenfor hvert av de tre arbeidsfeltene i denne 
strategien. En slik samarbeidsorientert tilnærming 
er nødvendig for å skape synergier og for å oppnå 
de målene vi har satt oss. 

Vår tilnærming ligger i krysningspunktet mellom 
regnskogsbevaring og menneskerettigheter. Den 
skiller seg fra en tradisjonell vernetilnærming, der 
hensyn til urfolks og lokalsamfunns rettigheter i 
liten grad har vært vektlagt fram til det siste tiåret. 
Likevel vil store internasjonale naturvernorganisasjo-
ner kunne være aktuelle samarbeidspartnere. Dette 
forutsetter at de følger en rettighetsbasert tilnærming 
slik det blant annet skisseres i det IUCN-ledete 
«Conservation Initiative on Human Rights». 

Flere av disse organisasjonene bruker en land-
skapstilnærming i sitt arbeid for skogbevaring, og vi 
vil arbeide for at våre og våre lokale partneres per-
spektiver informerer denne tilnærmingen. En rekke 
FN-organisasjoner og -programmer har virksomhet 
som faglig og geografisk tangerer Regnskogfondets. 
Vi vil se etter muligheter for strategisk samarbeid 
med disse der vi ser at det kan gi større innflytelse i 
regnskogsland for oss og våre partnere. 

I det internasjonale klima- og skogarbeidet og i 
arbeidet for urfolks rettigheter har Regnskogfon-
det et bredt kontaktnett av sivilsamfunnsaktører. 
De spenner fra de største internasjonale miljøor-
ganisasjonene, via framtredende tenketanker til 
lokale aktivistgrupper. Vi vil styrke arbeidet med 
strategiske allianser innenfor slike nettverk for å 
oppnå større internasjonal innflytelse. 

Arbeidet overfor selskaper, bransjer og finan-
sieringsinstitusjoner som truer regnskog krever 
andre typer allianser. Vi har nyttig erfaring fra sam-
arbeid med små, fleksible ekspertorganisasjoner og 
rådgivere med spesialkompetanse på relevante felt, 
og slike allianser skal videreutvikles. Tettere dialog 
og samarbeid med enkeltselskaper som går foran 
når det gjelder standarder og policyer for å unngå 
avskoging, kan være avgjørende for å skape bredere 
endringer i bransjer som truer regnskog. 

Økt innpass hos viktige næringslivsaktører 
forutsetter at Regnskogfondet styrker sin 
internasjonale profil og kommunikasjon med 
strategiske målgrupper.   

På alle arbeidsområdene er det av stor betyd-
ning å etablere samarbeid med utvalgte, relevante 
kompetanse- og forskningsmiljøer. Dette er viktig 
for å sikre at vi har best mulig kunnskapsgrunnlag 
for våre tiltak.
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7 | Kommunikasjon

Strategisk kommunikasjon vil være en nøkkel-
faktor for at Regnskogfondet skal nå sine mål. 
Målrettet kommunikasjonsarbeid er nødvendig for 
å gi Regnskogfondet og våre partnere størst mulig 
innflytelse, for å skape synlighet og oppmerksomhet 
om regnskogens betydning og for å få økt støtte til 
Regnskogfondets arbeid.

Målrettet kommunikasjon er viktig i samarbei-
det med partnere for at deres stemmer skal bli hørt 
og det er avgjørende for å påvirke beslutningsta-
kere. Kommunikasjonsvirksomheten er selve ner-
ven i Regnskogfondets kontakt med de støttespil-
lerne vi er avhengige av for å bevare regnskog. 

Kommunikasjonsarbeidet skaper Regn-
skogfondets ansikt utad og former inntrykket 
støttespillere, motstandere og interesserte enkelt-
personer får av organisasjonen. Det bidrar til at 
flere enkeltpersoner, bedrifter og donorer støtter 
Regnskogfondet økonomisk. 

Regnskogfondet har satt regnskogen på dags-
ordenen i Norge. Forbrukerkampanjer mot varer 
og investeringer som fører til regnskogsødeleggelse 
har fått stor oppmerksomhet og effekt. Regnskog-

fondet som organisasjon er likevel ikke så kjent som 
den store synligheten rundt regnskogssaken skulle 
tilsi. I denne strategiperioden vil det være viktig å 
gjøre organisasjonen og våre løsninger bedre kjent, 
samtidig som vi fortsetter å sette søkelys på betyd-
ningen av regnskog og skogfolks rettigheter. 

Forbrukerrettede kampanjer i Norge vil være et 
viktig virkemiddel så lenge det finnes regnskogøde-
leggende varer av betydning i det norske markedet. 

Denne strategien forsterker Regnskogfondets 
internasjonale rolle. Kommunikasjonsarbeidet 
skal bidra til å gjøre Regnskogfondets synspunkter 
og løsninger for regnskogsbevaring kjent blant 
strategisk viktige målgrupper internasjonalt. Dette 
gjelder nasjonale myndigheter i regnskogsland, 
internasjonale institusjoner, donorer til regn-
skogsbevaring, private selskaper og investorer, 
samt utvalgte internasjonale opinionsdannere og 
meningsbærende medier. En forutsetning for å 
lykkes er at det bygges opp solid og profesjonelt 
internasjonalt kommunikasjonsarbeid. 

Nye teknologi- og kommunikasjonsvaner, 
raskere informasjonsutveksling og globalisering 
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av kommunikasjonsnettverk stiller nye krav til en 
organisasjon som vil være premissleverandør for 
regnskogssaken i Norge, og ha synlig tilstedeværelse 
internasjonalt. Utviklingen innenfor kommunika-
sjonsverdenen gir store muligheter for å skape økt 
kraft og bevissthet om viktigheten av regnskogen. 
Flere kommunikasjonskanaler og lettere tilgjenge-
lig teknologi for å visualisere innhold åpner opp 
muligheter for å kommunisere med viktige mål-
grupper og skape økt bevissthet og engasjement. 

For å fremme våre argumenter, vise fram 
resultater og komme i dialog med viktige målgrup-
per skal kommunikasjonstiltak integreres i våre 
prosjekter og programmer.

Oppbyggingen av internasjonal kommuni-
kasjon skal skje gjennom en gradvis styrking av 
stabsressurser og systematisk arbeid med kommu-
nikasjon på tvers av avdelinger og regioner. 

Regnskogfondet skal til enhver tid ha kortfat-
tet, attraktiv og oppdatert nøkkelinformasjon om 
organisasjonen, vår virksomhet, tilnærming og 
resultater tilgjengelig på norsk og engelsk i en form 
som er egnet til bruk overfor donorer, internasjo-
nale selskaper, myndigheter og presse. 

Prioritering av budskap og tema

Regnskogfondets hovedbudskap er: 
• Verdens regnskoger er umistelige og det haster å 

iverksette beskyttelsestiltak som monner
• Regnskogfondet og våre samarbeidspartnere 

bevarer regnskog og sikrer skogfolks menneske-
rettigheter. 

Regnskogfondets tre prioriterte arbeidsområ-
der utgjør den tematiske rammen for organisasjo-
nens kommunikasjon. Det skal legges stor vekt på 
å formidle ny kunnskap om regnskogens globale 
betydning for nedbør og matsikkerhet, og for å 

oppnå FNs bærekraftsmål. 
Regnskogfondet skal være en tydelig avsender 

av budskapet om hvordan regnskogen er truet og 
hvor stor betydning den har for klima, arter og fat-
tigdomsbekjempelse. 

Urfolk og miljøaktivister i regnskogsland skal 
brukes aktivt som kilder, og framstå som de viktige 
og kunnskapsrike aktørene de er i kampen for 
regnskog og rettigheter. 

Vi skal formidle informasjon om situasjonen 
for regnskog og urfolk i de områdene vi arbeider 
og presentere velfunderte og politisk strategiske 
forslag til tiltak for beslutningstakere. 

Gjennom engasjerende informasjon og eksem-
pler skal vi vise hvordan enkeltpersoner kan bidra 
til å redde regnskogen og at denne støtten er 
avgjørende. 

Det vil være viktig å opprettholde oppmerk-
somheten om regnskogssaken i norsk offentlig-
het i hele strategiperioden. Regnskogfondet som 
organisasjon skal være synlig som den fremste 
norske eksperten på regnskog, urfolk, og på hvor-
dan regnskogen kan reddes. Spesifikke satsinger og 
prioriteringer i internasjonalt og norsk kommuni-
kasjonsarbeid defineres i kommunikasjonsstrate-
gien for 2018–22.

8 | Finansiering 

Mål: Regnskogfondets strategi legger opp til vekst 
i både bistandsfinansiering og midler innsamlet 
fra privatmarkedet. Vi vil øke arbeidet med å få 
tilgang til internasjonal finansiering fra private 
og offentlige bistandsgivere, og kvalifisere organ-
isasjonen i forhold til kriteriene i internasjonale 
finansieringsmekanismer for klima- og skogtiltak.

Bakgrunn: Ved inngangen til ny strategiperiode 
har Regnskogfondet fire hovedtyper finansiering: 
Norsk bistandsfinansiering (112 mill. kr, ca. 60 pro-
sent i 2016), innsamlede midler fra enkeltpersoner 
og bedrifter i Norge (30 mill. kr, ca. 17 prosent), 
TV-aksjonen 2015 (28 mill. kr, ca. 15 prosent) og 
internasjonal finansiering fra private fond og stif-
telser (15 mill. kr, eller ca. 8 prosent).

Fra inngangen til forrige strategiperiode (2007) 

til utgangen i 2017 er inntektene økt fra 68 til 180 
mill. kr. I denne perioden har man lykkes med en 
betydelig økning i innsamlede midler, fra 7 til 30 
mill. kr i 2017. Sammen med midlene samlet inn 
gjennom TV-aksjonen (150 mill. kr over fem år) 
gir det et godt utgangspunkt for fortsatt økning i 
de konkrete tiltakene for å bevare regnskog og sikre 
skogfolks rettigheter. Fram mot 2030 er det et 
viktig mål å fortsette å øke inntektene fra privat- og 
næringslivsmarkedet i Norge. 

8.1. Norsk bistandsfinansiering 
Regnskogfondet vil fortsette å søke økt 
finansiering gjennom norsk offentlig bistand. 
Vi ønsker å bruke vår kompetanse og erfaring 
til å styrke resultatene av norsk bistand 
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når det gjelder sammenhengen mellom 
ressursforvaltning og fattigdomsbekjempelse. 

Både norsk og internasjonal bistand er i end-
ring. Store humanitære kriser, terrorisme og flykt-
ningsituasjonen krever politisk oppmerksomhet og 
engasjement. Dette kan føre til press på ressursene 
til det langsiktige utviklings- og miljøarbeidet. I 
dialogen med myndigheter og i offentlig debatt er 
det viktig for Regnskogfondet å få fram betydnin-
gen av langsiktig bistand til miljø og utvikling, og 
vise fram resultater av Regnskogfondets innsats. 

8.2 Internasjonal finansiering
Regnskogfondet skal øke den internasjonale ande-
len av sin finansiering i betydelig grad. Arbeidet 
for å nå ut til internasjonale donorer, både private 
stiftelser og offentlige aktører, skal intensiveres. 

Det er et mål at den internasjonale finansieringen 
er betydelig større enn støtten fra offentlige norske 
kilder innen utgangen av perioden.

Satsinger: 

1. Videre arbeid overfor private stiftelser og fond: 
Her er det gjort et kartleggingsarbeid som vi vil 
bygge videre på. Vi har de siste årene mottatt 
midler fra noen utenlandske stiftelser og fond, 
og vil fortsette målrettet arbeid overfor de som 
ligger nærmest vår arbeidsfelt. 

2. Regnskogfondet skal være godt posisjonert for 
å kunne få tilgang til internasjonale midler for 
skogbevaring og støtte til urfolk. Det betyr at 
Regnskogfondet skal kvalifisere seg for å kunne 
motta internasjonale skog- og klimamidler 
gjennom Det grønne klimafondet og andre 

Regnskogvoktere

• Øke antallet private Regn-

skogvoktere og giverbelø-

pet fra disse

• Øke antall Regnskogvokter-

avtaler for bedrifter

Mål: 
Økning fra 10 til 30 mill. kr

Samarbeid næringslivet

• Minst 3 avtaler på over 1 

million årlig

• Økt innsats for flere mindre 

avtaler (< 1 million kr årlig)

•  Avtaler med fagforeninger 

og organisasjoner

Mål: 
Økning fra 15  til 20 mill. kr 

Andre tiltak

• Sporadiske gaver, arrange-

menter mm.

• Lotterier

• Nye aktiviteter

• Skoler

Mål: 
Økning fra 5 til 10 mill. kr

Omsetning 2010–2016 (mill. kr)
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MÅL: Ved inngangen til ny strategiperiode mottar Regnskogfondet 30 millioner kroner i bidrag 
fra enkeltpersoner og næringsliv. Målet er å doble denne summen innen 2030:



utvalgte internasjonale fond. Regnskogfondet 
skal også posisjonere seg slik at vi blir vurdert 
som en relevant mottaker (eller med-mottaker) 
av nasjonalt fordelte midler til skogbevaring i 
våre samarbeidsland. Forutsetningen er at dette 
kan skje i forståelse med sentrale partnerorgani-
sasjoner og at vi anser at det vil øke muligheten 
til å nå våre overordnede mål i landet. Dette vil 
med all sannsynlighet innebære at vi etablerer 
permanent tilstedeværelse (i form av utekontor, 
evt. også med registrert nasjonal status) i ett eller 
flere av våre prioriterte innsatsland i løpet av 
perioden. 

3. Etablere kontakt med og søke midler fra andre 
lands offentlige bistandsorganisasjoner. I første 
rekke vil vi vurdere mulighetene hos SIDA, 
Danida, EU, samt tyske og nederlandske 
bistandskilder. Det er et mål at Regnskogfondet i 
løpet av strategiperioden skal motta substansielle 
ODA-midler fra andre land enn Norge, alene 
eller i samarbeid med likesinnede organisasjoner.  

8.3. Privatmarked og næringslivsstøtte
I en ny strategiperiode vil det være høyt prioritert 
å fortsette arbeidet for å øke støtten fra privat- og 

næringslivsmarkedet. Dette er viktig for at organ-
isasjonen skal nå strategiens ambisiøse målset-
ninger innenfor internasjonalisering, policy og 
kommunikasjon. Det norske markedet vil fortsatt 
være dominerende, men særlig på næringslivssiden 
vil samarbeid med internasjonale aktører være en 
mulighet. 

Regnskogfondet har lenge hatt en trygg 
finansiering av egenandelskravet knyttet til Norad-
midler. I strategiperioden fram mot 2030 er det en 
ambisjon at egeninnsamlede midler skal bidra til 
prosjektfinansieringen ut over minimumskravet, 
blant annet for å erstatte TV-aksjonsmidlene når 
de etter planen er brukt opp etter 2020. 
• Økning i innsamlede midler vil kreve mye av 

Regnskogfondet som helhet: 
• Vi må være tydelig på hvordan vi redder 

regnskog og hvilke resultater vi oppnår
• Vi må kunne vise til gode prosjekter som kan 

brukes i markedsarbeidet 
• Vi må drive markedskommunikasjon som er 

giverutløsende 
• Synlighet og høy kjennskap vil være viktig for å 

mobilisere støtte. 

9. Organisasjon og menneskelige ressurser

Skal Regnskogfondet lykkes med den ambisi-
øse strategien for 2030, stilles det store krav til 
kvaliteten på alt arbeidet organisasjonen leverer. 
Regnskogfondet må ha ambisjoner om å utvikle 
og rekruttere kompetanse i organisasjonen som 
står i forhold til dette innen styring og ledelse, 
organisasjonsutvikling, prosjekt- og politikkut-
vikling og kommunikasjons- og markedsarbeid. 
For en organisasjon som har ambisjoner om å være 
ledende i den globale kampen for å redde verdens 
regnskoger, vil engasjement og innsatsvilje for 
saken nødvendigvis være en sterk motivasjonsfak-
tor for de ansatte. Et slikt engasjement må under-
støttes av en helhetlig og profesjonell tilnærming 
til organisasjonsutvikling og utvikling av mennes-
kelige ressurser (HR).

9. 1. Personalpolitikk og utvikling  
av menneskelige ressurser
De ansatte er den viktigste interne ressursen 
organisasjonen har. Ansatte i Regnskogfondet skal 
få mulighet til å utnytte og utvikle sin kunnskap og 

sine ressurser, samtidig som de blir godt ivaretatt 
som arbeidstakere. Strategien for 2030 innebærer 
at Regnskogfondet må styrkes faglig innenfor 
prioritert kjernekompetanse og utvalgte tematiske 
områder. Regnskogfondet skal ha en systematisk 
og transparent politikk for å stimulere til kom-
petanseutvikling i tråd med organisasjonens behov.

Ved nyrekruttering skal det vektlegges å rekrut-
tere udekket kompetanse i den retningen strate-
gien angir. Organisasjonen skal særlig prioritere 
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kompetanseoppbygging på de tre prioriterte 
arbeidsområdene, slik at det utvikles solid og gjen-
kjennelig kjernekompetanse som sikrer kvaliteten 
i vår faglige oppfølging overfor partnerne og sikrer 
en tydelig profil på vårt arbeid.

Mål og ambisjoner for personalpolitikken  

i Regnskogfondet.

Et godt arbeidsmiljø er viktig for å fremme kreativt 
samarbeid, konstruktiv problemløsning og kritisk 
tenkning. Regnskogfondet skal legge til rette for at 
ansatte kan bidra aktivt på alle disse områdene, og 
fremme toleranse på tvers av forskjeller i oppfat-
ning, kjønn, kultur og religion. Regnskogfondet 
skal være en inkluderende arbeidsplass, og ta hen-
syn til livssyklus, produksjonskapasitet og alder. 
Ved å tilby meningsfylte oppgaver til dedikerte 
mennesker, skal Regnskogfondet fortsette å være 
en arbeidsgiver det er et privilegium å jobbe for.

Regnskogfondet skal gjennomføre jevnlige 
medarbeiderundersøkelser for å sikre systematisk 
oppfølging av arbeidsmiljøet. Målet er å ha et 
arbeidsmiljø som måles til å være blant det beste 
sammenlignet med tilsvarende organisasjoner. 
Vår personalpolitikk er nedfelt i Regnskogfon-
dets personalhåndbok, og organisasjonen skal 
til enhver tid ha oppdaterte sikkerhetsrutiner og 
etiske retningslinjer. 

Regnskogfondet skal ha et hensiktsmessig og 
transparent system for lønn og ytelser. Vilkårene 
skal være på et nivå som gjør at Regnskogfondet 
kan rekruttere og beholde medarbeidere med den 
kompetanse som strategien krever, samtidig som 
organisasjonens profil og økonomi respekteres. 
Regnskogfondet skal ikke være lønnsledende, 
men for å kunne rekruttere og beholde nødvendig 
kompetanse, er ambisjonen at våre vilkår skal være 
blant de beste av miljøorganisasjonene og i det 
øvre sjikt sammenlignet med bistandsorganisasjo-
nene. 

9. 2. Organisasjon og organisasjonsutvikling 
Denne strategien forutsetter at Regnskogfon-
det blir en enda mer aktiv og en betydelig mer 
synlig internasjonal aktør i perioden. Dette er et 
viktig premiss for organisasjonsutviklingen, og 
Regnskogfondet må i første del av strategiperi-
oden tilpasse organisasjonen til denne strategiske 
retningen. 

En mer aktiv og synlig rolle internasjonalt vil 
stille store krav til organisasjonens policy- og kom-
munikasjonsarbeid, og vil ikke minst kreve god 
organisering og tett interaksjon med påvirknings- 

og prosjektarbeidet i samarbeidslandene. Det vil 
derfor være nødvendig med organisasjonsutvikling 
og styrket kompetanse innenfor organisasjons- og 
kompetanseutvikling, og kvalitetssikring. 

9. 3. Etablering av utekontor
Endringer i finansieringsmuligheter, tyngdep-
unktforskyving i politiske prosesser og 2030-strat-
egiens vekt på strategisk alliansebygging med 
andre aktører, tilsier at Regnskogfondet må ha en 
sterkere internasjonal tilstedeværelse enn i dag. Det 
vil med all sannsynlighet innebære at vi etablerer 
permanent utekontor i ett eller flere av våre priorit-
erte innsatsland i løpet av perioden. Slik tilst-
edeværelse skal fortsatt bygge på vår grunnmodell 
om å styrke og i størst mulig grad jobbe gjennom 
og sammen med legitime sivilsamfunnsorganisas-
joner i regnskogsland. 

DR Kongo peker seg ut som den åpenbare 
kandidaten for å etablere permanent tilstedevæ-
relse. Dette er på bakgrunn av de internasjonale og 
nasjonale finansieringsmulighetene som foreligger, 
ut ifra behovet for å være tettere på våre partnere 
og tettere på prosessene for å utvikle et nasjonalt 
politisk rammeverk på regnskogs- og rettighetsom-
rådet. Regnskogfondet skal teste ut etablering av 
tilstedeværelse/utekontor i DR Kongo i løpet av 
første del av strategiperioden. Oppbygging bør skje 
gradvis, med et våkent øye til de muligheter som 
måtte oppstå i landet og med en aktiv tilnærming 
til å håndtere de konsekvenser en slik etablering 
medfører for stab og balansen i hjemlig organisa-
sjon. Konsekvensene av en slik etablering skal 
evalueres senest etter fire år.
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