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Årsberetning 2010
Virksomhetens art
Regnskogfondet er en organisasjon som arbeider for å bevare verdens regnskoger og sikre
urfolks rettigheter. Vi samarbeider med over
100 lokale miljø-, rettighets- og urfolksorganisasjoner i Sørøst-Asia, Sentral-Afrika og Amazonas.
I Norge arbeider vi for å øke oppmerksomheten om regnskogen, forhindre at norsk politikk og norske næringsinteresser bidrar til å
ødelegge den og for å styrke politikk og praksis
som bevarer den.
Regnskogfondet Norge ble stiftet i 1989 og
er i dag Europas ledende organisasjon innen
regnskogbevaring.Vi er del av nettverket Rainforest Foundation International med søsterorganisasjoner i USA og Storbritannia.
Virksomheten finansieres av offentlige
myndigheter, private givere og sponsorer.
Regnskogfondet har fem norske organisasjoner som medlemmer: Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Miljøagentene,
Utviklingsfondet og Framtiden i våre hender.

Fortsatt drift
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt
drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet.
Arbeidsmiljø og ansatte
Regnskogfondet har internkontroll for helse-,
miljø og sikkerhet. Det er utarbeidet egen sikkerhetsinstruks og etiske retningslinjer.
Årsmøtet ble avholdt i juni med medlemsorganisasjonene til stede. Det ble i 2010 gjennomført 6 styremøter, 17 stabsmøter, 6 ansattmøter og 12 ledermøter.
Ved utgangen av 2010 var 30,5 stillinger besatt. Det er en vekst på 2,5 stilling fra foregående år.
Sykefraværet var de tre første kvartalene
2010 og siste kvartal 2009 totalt på 4,3 prosent
fordelt på 1,1 prosent egenmeldt sykefravær og
3,2 prosent legemeldt sykefravær. Sykefraværet
har hatt en tilbakegang på 1,6 prosentpoeng fra
forrige periode.

Likestilling
Regnskogfondet fokuserer på ikke å forskjellsbehandle på grunnlag av kjønn. Ved utgangen
av 2010 besto staben av 14 menn og 20 kvinner.
Styrets sammensetning var tre menn og seks
kvinner.
Miljørapportering
Regnskogfondet er Miljøfyrtårnsertifisert og
følger de retningslinjene som følger av det.
Regnskogfondets virksomhet medfører ikke
miljøforurensning i betydelig grad utover forurensing fra transport.
Årsregnskap
Årsregnskapet gir en fullgod beskrivelse av
Regnskogfondets disponeringer og posisjon
ved regnskapsårets slutt.
Økonomisk stilling
Etter styrets oppfatning er Regnskogfondets
finansielle stilling tilfredsstillende. Egenkapitalen er på kr. 18 740 807 Regnskogfondet har
ingen pantegjeld.
Oslo, 8. juni 2011
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Ett mål, ulike veier
Regnskogfondet er i 2010 en betydelig internasjonal aktør. Vi er dypt
involvert i de kampene og problemstillingene som er mest avgjørende
for at regnskogen skal overleve.
Drivkreftene bak avskogingen varierer fra
land til land. Det samme gjør mulighetene
for å vinne fram i kampen. Med over hundre
partnerorganisasjoner i ti land i Sør-Amerika,
Sentral-Afrika og Sørøst-Asia, er det også stort
spenn i prosjektvirksomheten. De virkemidlene som er effektive i Amazonas er ikke nødvendigvis brukbare i Asia. Innsikt og tilpasning er en forutsetning for å oppnå resultater.
Amazonas
Ingen steder er det større muligheter for å
bevare virkelig store regnskogsområder enn
i Amazonas. Allerede eksisterende indianske
territorier er større enn mange land i Europa
og verneområder på størrelse med norske
fylker er vanlig. Men både verneområdene
og regnskogen rundt trues av storstilte utvik
lingsplaner. Dette var utgangspunktet for at
Regnskogfondet i 2007, med støtte fra Utenriksdepartementet, igangsatte et nyskapende
program for å stimulere til samarbeid på tvers
av landegrenser og verneområder. Målet er å
sikre en gjennomtenkt og helhetlig forvaltning
av fire utvalgte regnskogsområder, til sammen
flere ganger Norges areal.
Etter at en uavhengig gjennomgang bestilt
av Utenriksdepartementet og Norad konkluderte med at programmet har lyktes med å
realisere de første stegene av sine ambisiøse
målsettinger, utarbeidet vi en femårig plan for
2011 til 2015. Med norsk støtte er våre lokale
partnere nå i ferd med å etablere i praksis det
deres myndigheter ellers bare omtaler i sjeldne
festtaler: Samarbeid over landegrensene for å
bevare de økologiske og kulturelle verdiene
som finnes i verdens største regnskog.
Afrika
Grunnlaget for en helhetlig forvaltning av
store regnskogsområder er ganske annerledes
i verdens nest største regnskogsland, Den demokratiske republikken Kongo. Myndighetene
anerkjenner ikke at lokalbefolkningen har rettigheter til sine tradisjonelle leveområder og
det finnes derfor ingen urfolksterritorier å
bygge videre på. Offentlig administrasjon er så

dårlig utbygd at selv tanken om forvaltning, for
ikke å si «helhetlig», kan synes urealistisk. Likevel har Regnskogfondet engasjert seg sterkt
i Kongo, ikke minst gjennom klimaarbeid.
Et vanskelig tema i et håpløst land, tenker de
fleste. Vi mener den internasjonale klima- og
skogagendaen innebærer en historisk mulighet. Rike lands vilje til å betale for å unngå
de massive utslippene av drivhusgasser som
avskoging i tropene medfører, åpner døren
for en alternativ utviklingsvei for Kongo. Ikke
den klassiske med intens og kortsiktig utnyttelse av det verdifulle tropetømmeret «for å få
hjulene i gang», men en bærekraftig utvikling
der lokalbefolkningen belønnes for å bevare
skogen. Sammen med kongolesiske partnere
har Regnskogfondet siden 2009 vært en aktiv
deltaker i utviklingen av Kongos nasjonale
skog- og klimaplaner.
Asia og Oseania
Store deler av Asias regnskoger har lenge vært
utsatt for massiv hogst og avskoging i regi av
mektige eliter. Kampen for å bremse deres
makt og innflytelse er lang og hard, og de seirene vi oppnår er nesten alltid knyttet til relativt begrensede skogområder. De største sammenhengende regnskogene i regionen finner
vi på øya Ny-Guinea, der Regnskogfondet har
vært engasjert siden 1997. Mens den vestlige
delen av øya tilhører Indonesia og er underlagt
indonesisk lovverk, utgjør den østlige delen
den selvstendige staten Papua Ny-Guinea. Juridisk sett er lokalbefolkningen i Papua Ny-Guinea sikret eiendomsretten til sine tradisjonelle
leveområder i en grad det ikke finnes maken
til. Men takket være utbredt korrupsjon blant
politikere og byråkrater har mulighetene til å
fralure lokalbefolkningen deres rettigheter vist
seg å være mangfoldige. Dette har gjort juridisk bistand og finansiering av rettssaker til et
av våre viktigste virkemidler i landet. Effektivt,
men kostbart.
Norge
Etter at regjeringen i desember 2007, etter forslag fra Regnskogfondet og Naturvernforbun-

det, lanserte sin milliardsatsing for å bevare
regnskog, har Norge spilt en helt sentral rolle i
alle internasjonale prosesser knyttet til skog og
klima. Det har gjort det særdeles viktig å være i
løpende dialog med norske myndigheter. Både
når det gjelder utformingen av budskapene
Norge framfører i de internasjonale klimaforhandlingene og når det gjelder gjennomføringen av klima- og skogsatsingen. Nettopp fordi
Norge spiller en så ledende rolle, er det avgjørende at vi framstår konsistent.
Når Oljefondet investerer mange flere milliarder i selskaper som ødelegger regnskogen
enn regjeringen bevilger til å bevare den, undergraver det regnskogssatsingen og svekker
Norges troverdighet. Derfor har Oljefondet,
Norges Bank og Finansdepartementet blitt viktige målgrupper for Regnskogfondets medieog kampanjearbeid. Vi kan ikke tillate at den
største muligheten noensinne til å redde store
regnskogsområder undergraves av uetiske investeringer for å sikre nordmenns framtidige
pensjoner.

Lars Løvold
Daglig leder i Regnskogfondet
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mars: Ny kontrollpost for isolerte indianere Indianergrupper som lever
uten kontakt med omverden er kanskje verdens mest sårbare folk. I
sørøstre Peru har vi de siste fire årene stengt tre viktige innfartselver
inn til et stort område bebodd av isolerte urfolk ved hjelp av tre kontrollposter. Våren 2010 ble en fjerde kontrollpost bygget på ytterligere
en elv som også går inn i det samme området.

APRIL: Seiret mot plantasjegigant etter 12 år Gjennom 12 år har urfolksgruppen kayan, med støtte fra Regnskogfondet, kjempet i retten for å
få opphevet kontrakter som ga plantasjeselskapet IOI Pelita rett til å
etablere palmeoljeplantasjer i deres tradisjonelle regnskogsområder. I
2010 ble kontraktene som delstatsmyndighetene i Sarawak i Malaysia ga
til selskaet endelig erklært ugyldige av Miri High Court.

MAI: Regnskogssamlinger i Oslo I mai 2010 samlet Jens Stoltenberg
statsledere fra regnskogsland og giverland til møte i Oslo om skogbevaring og klima. Samtidig inviterte Regnskogfondet en rekke av våre
partnere til byen, for å få fram synspunkter fra mennesker som faktisk
bor i regnskogene. De er svært bekymret for at hensynet til menneskerettighetene ikke vil bli ivaretatt.

JUNI: Stoppet hogstselskap I Collingwood Bay på østkysten av Papua
Ny-Guinea klarte flere lokalsamfunn gjennom en rettskjennelse å forhindre at et malaysisk tømmerselskap startet ulovlig hogst i et uberørt
naturskogsområde. Selskapet dukket opp uten forvarsel, med falske
papirer, og kunne ha gjort svært stor skade på kort tid.
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FEBRUAR: Påvirket Kongos klimaplan Sammen med kongolesiske
myndigheter, Verdensbanken, FN og lokale sivilsamfunnsorganisasjoner
deltok Regnskogfondet i et ukelangt arbeidsseminar i Kinshasa for å
diskutere Kongos strategi for å lage en nasjonal plan for skogbevaring og
klimatiltak. Deltakelsen bidrar til å sikre at rettigheter, sivilsamfunnsdeltakelse og biologisk mangfold blir inkludert i den nasjonale planen.

FOTO: Det brasilianske indianerdirektoratet (FUNAI)

JANUAR: Organisasjonsplanlegging I løpet av en todagers samling
med temadiskusjoner og planlegging identifiserte vi satsingsområder
og utfordringer i det nye året. Vi planla hovedsatsinger og store arrangementer sammen og samordnet reisevirksomheten.
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AUGUST: Oljefondet ut av hogstgigant Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) solgte seg ut av det malaysiske tømmerselskapet Samling. Regnskogfondet har gjennom flere år påpekt hvordan Samling driver ulovlig
avskoging og truer urfolks livsgrunnlag. Begrunnelsen er at selskapet
«bidrar til ulovlig hogst og alvorlig miljøskade i Sarawak og i Guyana».

SEPTEMBER: Uka i Ås I 2010 var Regnskogfondet plukket ut til å være
årets UKEhjelpprosjekt ved Universitet for miljø- og biovitenskap i Ås.
Takket være bøsseinnsamling, regnskog-quiz, foredrag, filmvisning og
andre aktiviteter klarte studentuka å samle inn hele 100 000 kroner til
Regnskogfondet. Pengene går til kampen for å bevare noen av de siste
regnskogsområdene på Sumatra i Indonesia.

OKTOBER: Fullsatt Amazonasseminar Den 14. og 15. oktober 2010 arrangerte Regnskogfondet et svært vellykket seminar om Amazonas
på Litteraturhuset i Oslo. Et fagseminar på dagtid belyste dagens situasjon i Amazonas ved å skissere ulike trusselbilder og alternative
utviklingsalternativer for regionen. I tillegg var det flere aktiviteter på
kveldstid, som foredrag, filmvisning – og Amazonasfest.

NOVEMBER: Flytt tusenlappen min! Høsten 2010 gjennomførte Regnskogfondet sin første underskriftskampanje. «Flytt tusenlappen min»
fikk støtte fra en lang rekke miljøorganisasjoner, ungdomspartier, solidaritetsorganisasjoner, bedrifter, artister – og 10 079 nordmenn. Den
9. november fikk Finansdepartementet overrakt 10 079 underskrifter
mot oljeboring i regnskogen.

DESEMBER: Regnskog på klimatoppmøtet Fram mot klimatoppmøtet
i Mexico i desember jobbet vi hardt for at klimaavtalen også skal omhandle avskoging og at det må være et mål å bevare biologisk mangfold
og rettighetene til de som bor i skogen – i tillegg til å redusere klimagassutslipp. Arbeidet ga resultater. Et eget kapittel omhandler skog og
avtalen anerkjenner at bevaring av skog handler om mer enn karbon.
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JULI: FN-pris for utdanning Regnskogfondets to prosjekter for utdanning av tospråklige lærere i nordlige Peru vant i 2010 UN-Habitats premie for «Best Practices In Improving the Living Environment». Det er
en viktig anerkjennelse av denne type utdanning og et viktig redskap
for regnskogsbevaring.

AMAZONAS
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Bærekraftig forvaltning
av store områder
Venezuela
GUYANA

COLOMBIA

FR. GUYANA
SURINAM

4

Regnskog

3

ECUADOR

PERU

Ama zonas

1

BRASIL

2

BOLIVIA
CHILE

PARAGUAY
Rio de Janeiro

São Paulo
1 «VestAmazonas»
Ecuador, Brasil,
Bolivia og Peru

Vestamazonas omfatter grensetraktene mellom Peru og
nabolandene Ecuador, Brasil
og Bolivia. Vest-Amazonas er
det området hvor det finnes
flest oljekonsesjoner i hele
Amazonas og ofte overlapper
de med urfolksterritorier og
vernede områder.

2 «Xingubassenget»
Brasil

Xingubassenget ligger i
sentrum av det som kalles
avskogingsbeltet i brasiliansk
Amazonas. Samtidig rommer det et av verdens største
sammenhengende korridorer
av ulike beskyttede regnskogsområder.

2007 var oppstartsåret for et av Regnskogfondets mest ambisiøse programmer
noensinne: «Rettighetsbasert bærekraftig for
valtning av sammenhengende territorier i
Amazonas». Etter fire år kunne vi i 2010 konkludere med at vi har klart å fremme og etablere en rekke politiske og økonomiske tiltak
som beskytter store områder med regnskog.
Det økende jaget etter naturressurser fører
til at stadig større deler av Amazonas åpnes
opp for industri. Med industrien følger veier,
flyplasser, vannkraftverk og bosetninger. Ulike
lokalsamfunn blir konfrontert med mange av

3 «Guyana Shield»
Brasil, Fransk Guyana
og Surinam

4 «Nordkorridoren»
Brasil, Venezuela og
Colombia

Guyana Shield omfatter den
sørøstlige delen av Guyanaplatået: Grenseområdet mellom Brasil og de beskyttede
områdene sør i Fransk Guyana
og Surinam.

Nordkorridoren strekker seg
øst-vest i grenseområdene
mellom Brasil, Venezuela og
Colombia. Gullgraving er et
stort problem.

de samme problemene – og behovet er stort
for felles løsninger.
Mosaikk
Regnskogfondet startet i 2007 derfor et regionalt program med forvaltning på tvers av
store områder, også landegrenser, som hovedmål. Programmet har fem satsningsområder.
Fire av disse (se kart) er geografiske områder
med en mosaikk av eksisterende verneområder og urfolksterritorier. Gjennom samarbeid
mellom urfolksgrupper, organisasjoner og
myndigheter jobber vi for å koble sammen

de vernede områdene. Gjennom det femte
satsingsområdet, tematisk samarbeid på tvers
av landegrensene, støtter vi tiltak for å påvirke
regionens lovverk for naturressursforvaltning.
7 land, 21 partnere, 81 millioner kroner
I løpet av disse fire årene har programmet hatt
et budsjett på 81 millioner kroner og inngått
samarbeid med 21 partnere i sju land. Partnerne er lokale, nasjonale og regionale urfolks- og
frivillige organisasjoner. Arbeidet er basert på
Regnskogfondets erfaringer i Amazonas gjennom 20 år.

amazonas
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Her er noen av resultatene vi har oppnådd:
Nye urfolksterritorier
• I Vestamazonas og Nordkorridoren har vi
på bakgrunn av omfattende dokumentasjon
utarbeidet forslag til opprettelse av flere
urfolksterritorier.
• Vi har kartlagt muligheten for felles forvaltning av urfolksterritorier på begge sider av
landegrensene mellom Ecuador/Peru og
Venezuela/Brasil.
Bedre forvaltning av vernede områder
• En rekke pilotprosjekter for å gi lokalbefolkningen økonomiske alternativer til hogst er
utviklet i mange av områdene.
• Isolerte indianere i Vestamazonas er bedre
beskyttet gjennom økt bevissthet i lokalsamfunnene.
• Vi har jobbet for å etablere ordninger for at
hele Xingubassenget, bestående av en rekke
forskjellige verneområder, skal kunne forvaltes som ett sammenhengende område.
Styrking av aktører på tvers av landegrensene
• Møter og seminarer er avholdt og allianser
og nettverk opprettet mellom grupper som
tidligere ikke hadde kontakt med hverandre.
Sammen står de bedre rustet til å møte felles utfordringer.
• Felles standpunkter og agendaer er utviklet
på tvers av landegrenser.
• Informasjonsutvekslingen har økt i alle grenseområdene.
• Advokat- og kartnettverk er opprettet på
regionalt nivå for å beskytte Amazonas som
et helhetlig økologisk system.
Styrking av urfolksorganisasjoner
• Kompetansen knyttet til overvåkning av
oljeforurensning på lokalt nivå har økt.
• Kompetansen til å knytte allianser med
sivile og statlige aktører har økt.
• Forhandlingskompetansen og evnen til å
påvirke nasjonal politikk har økt.
• Urfolksgruppen matses har opprettet sin
egen organisasjon.
• En rekke infrastruktur- og utvinningsprosjekter har blitt motarbeidet.
• Nasjonale urfolksorganisasjoner som
CIDOB i Bolivia og AIDESEP i Peru har
sittet rundt forhandlingsbordet i politiske
saker av nasjonal interesse.
Etter fire års erfaring fokuserte vi i 2010 på å videreutvikle programmet og legge rammene for
arbeidet de neste fem årene. I fase to vil vi fokusere på å forankre og videreutvikle resultatene.

BESKYTTET: Studier viser at indianerterritorier er den beste måten å beskytte regnskogen i
Amazonas på.

Godt organisert,
godt beskyttet
Selv om vi har løftet blikket og fokusert på de store linjene har vi fortsatt det viktige arbeidet vi har drevet på bakken i Amazonas siden starten i 1989.
For å sikre urfolks rettigheter og på den
måten bevare regnskog jobber vi kontinuerlig med å styrke urfolks kapasitet og kompetanse. Gjennom institusjonsutvikling og kapasitetsbygging i urfolksorganisasjoner gir vi
urfolk mulighet til selv å utøve innflytelse på
prosesser som påvirker deres egen framtid.
Tospråklig, kulturelt tilpasset utdanning for
urfolk er også et viktig virkemiddel.

Amazonas
• Verdens største regnskog. Over sju millioner kvadratkilometer i ni land – mer
enn 20 ganger Norges areal.
• Verdens mest mangfoldige økosystem.
• Enormt nettverk av elver, en femtedel av
klodens rennende ferskvann.
• Hjem for over 33 millioner mennesker.
Nærmere to millioner indianere, fordelt
på rundt 370 urfolksgrupper. Et ukjent
antall grupper lever helt uten kontakt
med omverdenen.
• Enorme områder avskoges hvert eneste
år. Nesten en sjettedel er allerede borte,
store deler er delvis ødelagt.
• De største truslene er oppdrett av
storfe, industrijordbruk,

Vi har fortsatt kjernearbeidet vårt med å
støtte våre partnere i å etablere og beskytte
urfolksterritorier. Utredninger, lovforslag og
mobilisering legger grunnlag for vedtak om
flere urfolksterritorier og andre typer beskyttede områder. Vi legger særlig vekt på å beskytte isolerte indianergrupper.
For å unngå at også urfolk ser seg nødt til
å ødelegge regnskog for å overleve i en stadig
mer presset hverdag, jobber vi for å utvikle
metoder for bærekraftig forvaltning av naturressurser på urfolksterritorier og andre vernede områder.

hogst og mineralutvinning.
• Litt over 40 prosent er beskyttet under
ulike vernekategorier
Regnskogfondet i sør-amerika
• Regnskogfondet støtter prosjekter i 6
land: Brasil (1989), Peru (2005), Paraguay (2006), Ecuador (2007), Bolivia
(2007), Venezuela (2007), i tillegg til
Fransk Guyana, Guyana, Surinam og
Colombia som deltar i vårt arbeid gjennom ulike nettverk – totalt 10 land.
• 30 partnere
• Totalt budsjett på 51,2 millioner kroner
• 7 ansatte i avdelingen

SØRØST-ASIA OG OSEANIA
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Medhold i retten
Rettslige gjennombrudd i Papua NyGuinea (PNG) og Malaysia, påvirking av klimaavtalen mellom Norge og Indonesia og gode
resultater av langvarig rettighetsopplæring er
noen av resultatene av Regnskogfondets arbeid i Sørøst-Asia og Oseania i 2010.
I rettssalen
Våre partnere i PNG vant flere rettssaker i
2010. Vår partner EFF gikk i 2006 rettens vei
for å stoppe ulovlig hogst i det store området
Kamula Doso i Vestprovinsen. I 2010 innrømmet endelig staten at hogstkonsesjonen var
ugyldig. Dermed har 9 800 kvadratkilometer
urørt, tropisk regnskog blitt reddet fra å bli
ulovlig felt. I Mekeo i Sentralprovinsen oppnådde vi at en leieavtale på over 1 160 kvadratkilometer skog til et hogstselskap ble erklært
ugyldig. Retten fastslo at staten ikke var i posisjon til å leie ut skogen. Håpet er at dommen
skal skape presedens for lignende saker.
I delstaten Sarawak i Malaysia ble flere
rettssaker der vår partner BRIMAS har støttet
lokalsamfunn mot tømmer- og plantasjeselskaper blitt avgjort i lokalsamfunnenes favør i
2010. Rettssakene går i hovedsak ut på at selskapene har tatt seg til rette på områder som
tilhører lokalbefolkningen.
Rettighetsopplæring og informasjonsspredning
I Collingwood Bay på østkysten av Papua NyGuinea klarte flere lokalsamfunn takket være
langsiktig rettighetsopplæring å stoppe et malaysisk tømmerselskap i å drive ulovlig hogst i
et uberørt naturskogsområde. Tømmerselskapet dukket opp uten forvarsel og med falske

papirer og kunne ha gjort svært stor skade på
kort tid. Et slikt samarbeid mellom grunneiere
er det første i sitt slag i PNG, og er et stort gjennombrudd for vårt bevisstgjøringsarbeid.
På Mentawaiøyene hadde radiostasjonen
Swara alam Mentawai (Stemmen fra Mentawai), som vår partner YCM står bak, sine første

Regnskog i Sørøst-Asia
og oseania
• Indonesia, Malaysia og Papua NyGuinea (PNG) rommer Asias største
gjenværende regnskogsområder.
• Den regionen i verden der regnskogen
ødelegges i raskest tempo.
• Urfolks rettigheter er dårlig ivaretatt.
• Tømmerselskaper er kjent for å krenke lokalbefolkningens rettigheter, ignorere miljøhensyn og bedrive utstrakt korrupsjon.
• Tømmerhogst, plantasjer, gruvedrift og
utvinning av olje og gass er de største
truslene.
• Flere millioner mennesker bor i og er
avhengige av skogen.
Regnskogfondet i Sørøst-Asia
og oseania
• Regnskogfondet jobber i tre land:
Indonesia (siden 1997, Vest-Papua siden
2007), Papua Ny-Guinea (siden 1997) og
Malaysia (siden 1998)
• 19 partnere
• Budsjett på 30 millioner kroner
• 5 ansatte i avdelingen

offisielle sendinger i 2010. Radiostasjonen gjør
det mulig å nå ut til de mange lokalsamfunnene som ligger spredt og vanskelig tilgjengelig. For eksempel ble det i 2010 utstedt flere
konsesjoner for plantasjedrift på øyene, som
hittil har vært skånet for oljepalmeplantasjer.
Radiostasjonen vil bli et viktig verktøy i arbeidet med mobilisere lokalbefolkningen for å få
stoppet plantasjene.
Dokumentasjon
Som et ledd i prosessen med å søke vernestatus for det 3600 kvadratkilometer store Managalasplatået i PNG fullførte vår partner PWM i
samarbeid med ulike forskningssentre i 2010
arbeidet med et omfangsrikt kart over området. Et viktig mål er å gi lokalbefolkningen
medbestemmelse i utviklingen av eget lokalsamfunn, og et slikt kart vil være av stor betydning når området trolig snart får vernestatus.
I Indonesia klarte vår partner Warsi å stanse
en plantasjekonsesjon som gikk helt inntil
grensene til nasjonalparken Bukit Duabelas
som ble opprettet med eksklusive bruksrettigheter for orang rimba i år 2000. Etter 10 år
med kontinuerlig jobbing ser vi endelig større
lokal aksept for nasjonalparken.
Klima
Gjennom den internasjonale interessen for
klima og skogbevaring har vi klart å åpne nye
dører for deltakelse og påvirkning, og debatten
om skogbevaring handler i stadig større grad
også om sosiale faktorer. Vi jobber svært tett
med våre partnere i Indonesia for å sikre lokal
innflytelse på avtalen.

malaysia
malaysia

VEST-papua

indonesia
Java

øst-timor

papua
nyguinea

Lake
Tana

SENTRAL-AFRIKA
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Arbeid med Kongos skogreform, Kongos nasjonale klimaplan og lokal kapasitetsbygging
preget Regnskogfondets arbeid i 2010. Våre
partnere fortsatte det langsiktige arbeidet med
å sikre at skog- og urfolk har rett til å påvirke
prosesser som har konsekvenser for skogen de
bor i.

ivaretok paradoksalt nok ikke lokalsamfunns
tradisjonelle landretter, og våre partnere fikk
derfor stanset det gjennom politisk påvir-

Kartografi og registrering av land
Mye er uavklart rundt hvem som i framtiden
kommer til å eie jorda i Kongo. Myndighetene
er i ferd med å dele landet inn i ulike soner
for vern og kommersielt bruk (jordbruk, infrastruktur, hogst, gruvedrift, osv.). Disse overlapper ofte med lokalbefolkningens tradisjonelle
områder, noe som kan føre til konflikter og at
lokalbefolkningen presses ut.
Ved hjelp av GPS og kartprogrammer samarbeider Regnskogfondet med lokale organisasjoner for å kartlegge tradisjonelle rettigheter
og bruk av landområder før verneplaner, klimatiltak og kommersielle initiativer iverksettes. Slike kart er et viktig verktøy for å påvirke
myndighetenes landfordelingsprogram og
unngå at områdene deres blir brukt til andre
formål.

Klima og skogbevaring
Den rike verdens vilje til å betale for skogbevaring for å redusere globale klimagassutslipp
(REDD) kan gi Kongo en reell mulighet til å ta
vare på skogen – hvis det gjøres riktig.
I juli 2010 la kongolesiske myndigheter
fram sin strategi for utarbeiding av en nasjonal
plan for skogbevaring og klimatiltak for internasjonale bistandsgivere. Regnskogfondet har
fulgt arbeidet svært tett. Gjennom tøff kritikk,
konstruktive innspill og unike felterfaringer
har vi i samarbeid med partnerorganisasjonene lykkes i å styrke fokuset på åpenhet, lokale rettigheter og bred deltakelse i planlegging og prosjektaktiviteter.
Regnskogfondets finansiering har hittil
Regnskogfondet i Sentral-Afrika:
vært den eneste støtten sivilsamfunnet har
DR Kongo
hatt tilgang til i klimasammenheng og har der• O Regnskogfondet har jobbet i Kongo
for
O vært uvurdelig i kampen for mobilisering, O
15 E
Longitude East 30 of Greenwich
45 E
siden 2003
deltakelse og medbestemmelse. Uten denne er
• 7 partnere
risikoen stor for at den kongolesiske strategien
• Budsjett på 13,7 millioner kroner
for klima og skogbevaring ville ha sett svært
• 4 ansatte i avdelingen
mye dårligere ut og hatt langt mindre støtte i
sivilsamfunnet.

0O

Tradisjonelle landrettigheter anerkjennes
I 2009 utarbeidet kongolesiske myndigheter
et forslag til forskrifter for hvordan lokalbefolkningen skal få forvalte sine egne skogområder, såkalt «community forests». Forslaget

Regnskogen i Sentral-Afrika
• Kongo-bassenget dekker 1,8 millioner
kvadratkilometer land i Republikken
Kongo, Den demokratiske republikken Kongo (Kongo), Kamerun, Den
sentralafrikanske republikk, Gabon og
Ekvatorial-Guinea.
• Verdens nest største sammenhengende
regnskogsområde etter Amazonas. 60
prosent ligger i Kongo.
• Hittil relativt lav avskoging på grunn av
krig og konflikter
• Lagrer anslagsvis 23 milliarder tonn
karbon – 14 års totalt USA-utslipp.
• Utgjør livsgrunnlaget for 40 av Kongos
68 millioner innbyggere
• De største truslene er industriell hogst,
plantasjer, minedrift og jordbruk.

kningsarbeid. I 2010 bidro vi til å utarbeide
et nytt og forbedret utkast, som nå ligger klart
til signering hos statsministeren. Dette vil bli
den første kongolesiske lovteksten hvor det tas
eksplisitt hensyn til urfolksrettigheter. Dette er
et stort fremskritt i kampen for lokalfolks rettigheter i Kongo.

klima og regnskog
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Regnskogfondets innsats var avgjørende for at hensynet til menneskerettigheter og
biologisk mangfold ble inkludert i den internasjonale skog- og klimaavtalen (REDD+) under
klimatoppmøtet i Mexico i 2010.
Avskoging står for rundt 15 prosent av verdens klimagassutslipp. Å bevare regnskog er
derfor blitt et viktig tema i de internasjonale
klimaforhandlingene (UNFCCC).
Vant frem i Mexico
Hovedmålet med Regnskogfondets klimaarbeid er at internasjonale skog- og klimaavtaler
– i tillegg til å redusere klimagassutslipp – skal
ivareta rettighetene til de som bor i regnskogen
og bidra til å bevare biologisk mangfold. Fram
mot klimatoppmøtet i Mexico i desember (COP
16) jobbet vi og våre partnere for å få implementert såkalte sikringsmekanismer i avtalen som
skal sørge for disse hensynene. Resultatet av
arbeidet kan leses svart på hvitt i avtaleteksten
fra COP 16. Men selv om Regnskogfondet fikk
inn viktige elementer i avtalen er det fortsatt en
rekke ting som ikke er bra nok.

Foto: Julie Forchhammer/Regnskogfondet

Internasjonal avtale
om regnskogsbevaring

Arena for dialog
Like viktig er det at klimaarbeidet vårt har gitt
lokale organisasjoner fra regnskogslandene en
arena for dialog og påvirkningsarbeid overfor
sine myndigheter. Å legge til rette for at urfolks- og miljøorganisasjoner får delta i prosesser som angår dem og å gi dem faglig støtte
er avgjørende for å oppnå at forvaltningen av
naturressursene i regnskogslandene skal ta
hensyn til lokalbefolkningens rettigheter.

Regnskogfondet i internasjonale
klimaprosesser
Regnskogfondet jobber aktivt opp mot de
viktigste internasjonale prosessene som påvirker utviklingen av REDD+. Blant annet
deltar Regnskogfondet som sivilsamfunnsobservatør i Norges delegasjoner til styremøtene i skogprogrammene til FN (UN-REDD
Programme) og Verdensbanken (Forest Carbon Partnership Facility-FCPF, og Forest Investment Program-FIP).
Regnskogfondet er også observatør i styringskomiteen til Guyana REDD Investment
Fund, som er finansieringsmekanismen
Norge og Guyana har opprettet som en del
av samarbeidsavtalen landene imellom. I
tillegg samarbeider Naturvernforbundet og
Regnskogfondet om et felles klimaprosjekt,
som blant annet innebærer å delta som
observatør i Norges delegasjon til klimafor-

handlingene, på vegne av organisasjonene i
Forum for utvikling og miljø. I løpet av det
siste året har Regnskogfondet økt innsatsen
i forhold til vannkraftprosjekter i regnskogsområder, blant annet gjennom deltakelse i
en serie rundebordskonferanser om temaet.
Regnskogfondets bidrag har vært å skape økt
bevissthet om urfolks rettigheter og hvilke
konsekvenser vannkraftutbygging kan få for
urfolk og andre lokalsamfunn.
REDD
(Reduserte klimagassutslipp fra avskoging og
skogdegradering i utviklingsland) er betegnelsen på en mekanisme der industriland betaler
utviklingsland for å redusere klimagassutslipp
fra avskoging og skogødeleggelse.

forhandlinger: Klimatoppmøter er lange dager
med møter og innhenting
av informasjon om siste
nytt. Fra venstre: Policy
leder i Regnskogfondet Nils
Hermann Ranum, leder i
Norges Naturvernforbund
Lars Haltbrekken, klimaforhandler i Miljøverndepartementet Håvard Toresen
og daglig leder i Regnskog
fondet Lars Løvold.
Påvirket FN
Det vil ta lang tid før en internasjonal klimaavtale trer i kraft. Institusjoner som FN og
Verdensbanken har derfor allerede satt i gang
egne REDD-prosesser. Etter press fra blant
andre Regnskogfondet har skogprogrammene
til Verdensbanken (FCPF/FIP) og FN (UN
REDD) endret sin policy slik at fokuset på
menneskerettigheter, deltakelse og biologisk
mangfold er styrket.
Med argusøyne på regnskogsmilliardene
Norge har lovet inntil 15 milliarder kroner til
skogbevaringstiltak og Regnskogfondet har
fulgt arbeidet i Regjeringens klima- og skoginitiativ tett. I 2010 inngikk Norge en intensjonsavtale med Indonesia om å betale opp til seks
milliarder kroner over de neste årene dersom
landet reduserer avskogingen.
Sammen med våre lokale partnere i Indonesia har vi arbeidet intensivt for å sikre at
den norskfinansierte skogsatsingen får positive konsekvenser for lokalsamfunnene og for
at avtalen sørger for at ikke naturskog gjøres
om til plantasjer. Dette er avgjørende for at de
norske skogpengene skal bidra til å redusere
avskogingen i Indonesia og unngå at konfliktnivået øker.
Regnskogfondet har også fulgt Norges
samarbeid med Guyana tett. I samarbeid med
Guyanas største urfolksorganisasjon har vi har
sørget for at avsidesliggende urfolkssamfunn
som ellers ville hatt små muligheter til å ytre
seg i spørsmål som berører deres skogområder
har fått muligheten til dette.

PÅVIRKNINGSARBEID I NORGE
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Krever Oljefondet
ut av regnskogen
Høsten 2010 gjennomførte Regnskogfondet
sin første underskriftskampanje. «Flytt tusenlappen min» fikk støtte fra en lang rekke miljøorganisasjoner, ungdomspartier, solidaritetsorganisasjoner, bedrifter, artister – og 10 079
nordmenn.
Gjennom Oljefondet eier Norge aksjer for
2,9 milliarder kroner – 1000 kroner pr voksne
nordmann – i det spanske oljeselskapet Repsol
YPF. Selskapet driver grov uetisk virksomhet i
Amazonas og risikerer å utrydde noen av verdens siste urfolksgrupper som lever uten kontakt med omverdenen.
10 000 vil ha Oljefondet ut
Etter å ha jobbet uten hell i tre år for å få Oljefondet til å trekke seg ut bestemte vi oss for
at det var på tide at folk fikk vite hva de faktisk
er med å investere i. Budskapet ble spredd via
egne nettsider, media, sosiale medier og gjennom våre støttespillere.

Trakk seg ut av Samling
I august 2010 kom et viktig bevis på at arbeidet
nytter: Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) solgte seg ut av det malaysiske tømmerselskapet Samling. Regnskogfondet har gjennom
flere år påpekt hvordan Samling driver ulovlig
hogst og truer urfolks livsgrunnlag. Begrunnelsen er at selskapet «bidrar til ulovlig hogst og
alvorlig miljøskade i Sarawak og i Guyana». Vi
ser dette som et konkret resultat av flere års
arbeid for å skape blest om Samlings ødeleggende hogstvirksomhet.

FOTO: Oilwatch

Fortsatt 14 milliarder
Ved årsskiftet hadde Oljefondet fortsatt aksjer

for over 14 milliarder kroner i 13 selskaper som
er involvert i regnskogsrasering.
Investeringene i disse selskapene økte i
2010 dobbelt så raskt som fondets øvrige investeringer. Regnskogfondet har siden 2007
satt søkelys på flere av Oljefondets mange uetiske investeringer. Vi arbeider for en styrking
av Etisk Råd og at det etableres retningslinjer
som kan hindre investeringer i virksomhet
som ødelegger regnskogen.

Tre av fire butikker
regnskogfrie
i 2010
Vi kan stolt konstatere at vår Tømmerkampanje i form av årlige undersøkelser og rådgivning til bedrifter og enkeltpersoner har gitt resultater.
I 2010 var 3 av 4 butikker som ble kontrollert innen byggevare, gulv og kjøkken
regnskogfrie. Dette er en tydelig og positiv
utvikling fra tidligere år. Tropisk tømmer
fra naturskog er så godt som borte fra
markedet, og stadig flere innfører nulltoleranse også mot plantasjetømmer.
Tømmerhogst og plantasjer er en
enorm trussel mot regnskogen. Akasie,
teak, iroko og mahogni er ettertraktede tresorter, også i Norge. Regnskogfondet har i
2010 fortsatt å jobbe aktivt for å gjøre forhandlere og forbrukere oppmerksomme
på dette. Regnskogfondet gjennomførte to
store undersøkelser i 2010 og laget forbrukerguider på grunnlag av disse.

FNs internasjonale natur
mangfoldsår 2010
Regnskogfondet, i samarbeid med
Naturvernforbundet og Utviklingsfondet, arrangerte i 2010 to svært
vellykkede seminarer om biologisk
mangfold. Seminarene samlet organisasjoner, politikere, forskere og
byråkrater til læring og diskusjon
om ulike temaer knyttet til biologisk
mangfold og klimaendringer.
I tillegg kom Regnskogfondet med
innspill til Norges forhandlingsdelegasjon i forkant av toppmøtet i
Nagoya om Konvensjonen om biologisk mangfold.

10 079 underskrifter: Den 9. november fikk Finansdepartementet overrakt 10 079 underskrifter
mot oljeboring i regnskogen.

kommunikasjon og marked
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Kommunikasjon
Vår oppgave er å sørge for at så mange som
mulig blir klar over hvor viktig regnskogen er
og engasjerer seg for å redde den. For menneskene, naturmangfoldet og klodens skyld.
Hjemmeside
Trafikken til www.regnskog.no økte kraftig det
siste året, fra 85 000 besøkende i 2009 til 144
000 besøkende i 2010. Totalt ble det vist 424
000 sider, mot 279 000 året før. Hjemmesiden blir løpende oppdatert med nyhetssaker,
pressemeldinger, kronikker, temaartikler og
fagartikler. Vi sender jevnlig ut elektroniske
nyhetsbrev til over 6000 abonnenter.
Regnskog i media
Regnskogfondets tilstedeværelse i media økte
fra 2009 til 2010. I en undersøkelse gjennomført av Høgskolen i Oslo om organisasjoners
mediedekning («RORGenes fotavtrykk i media

2007 – 2010») får Regnskogfondet ros for sitt
mediearbeid. Noen punkter som ble trukket
fram:
• Et tydelig nærvær i regnskogsområdene.  
• Klarer å presentere en «norsk» vinkel på en
god måte.
• Fremmer stemmer fra sør i større grad enn
de fleste andre organisasjoner.
Sosiale medier
Regnskogfondets side på Facebook økte fra 1267
følgere i januar til 6758 ved utgangen av året.
Veksten plasserte Regnskogfondet som Norges
nest største miljøorganisasjon på Facebook.
Profilen vår på Twitter hadde ved utgangen av
2010 omtrent 3000 følgere, noe som gjorde
oss til Norges nest største organisasjon på
Twitter, bare slått av Amnesty International. I
tillegg tvitrer også flere ansatte.

Video
Også videoproduksjonen økte i 2010. Mikrofilm laget en animasjonsfilm om paranøtttreet og NRK-journalist og biolog Arild Hagen
leverte videoer om forskjellige fenomener fra
regnskogens verden. Filmene publiseres på
Youtube, på vår hjemmeside og Facebook.
Blogg
På reisebloggen vår (regnskogfondet.blogspot.
com) ble det i 2010 publisert 30 innlegg fra
feltturer til Amazonas, Kongo og Asia og fra
klimatoppmøtet i Mexico i desember.
Foredrag
Daglig leder Lars Løvold og ansatte fra alle
Regnskogfondets avdelinger stilte gjennom
året opp på foredrag, seminarer og debatter.

Støttespillere
I 2010 har Regnskogfondet forvaltet omlag 105
millioner offentlige kroner fra NORAD, Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet. I
tillegg har vi en økende andel andre støttespillere,
både privatpersoner og bedrifter. Givere i Norge
ga i 2010 rundt 10 millioner kroner til Regnskogfondet.
Regnskogvoktere
Regnskogvokterne er våre viktigste støttespil-

lere. Dette er en bredt sammensatt gruppe
mennesker som har forstått behovet for regnskogbevaring og som ønsker å støtte arbeidet
med en fast månedlig sum. De siste fem årene
har inntektene fra Regnskogvokterne økt med
133 prosent. I løpet av 2010 økte vi med omtrent
200 voktere til totalt 3700. Regnskogvokternes
bidrag danner et viktig fundament og vi har
gjennom året laget stor vekt på oppfølging og
videreutvikling av verving og giverpleie.

Nytt fra Regnskogfondet
Vi ga ut fire utgaver av magasinet
«Nytt fra Regnskogfondet» i 2010.
Opplaget er på 9000 og magasinet
sendes til Regnskogvoktere, støttespillere, journalister, myndigheter og
fagmiljøer. Det kan også lastes ned fra
hjemmesiden vår.

Næringslivet
Nordic Choice Hotels er vår største og viktigste samarbeidspartner i næringslivet. Avtalen
er omfattende og svært viktig for vårt arbeid. I
mars 2010 besøkte tre ansatte fra Choice et av
prosjektene i Peru som avtalen gir økonomisk
støtte til. Et økende antall næringslivsaktører er
med på å bidra til økt fokus og økte inntekter.

FOTO: Anja Liljegraven/Regnskogfondet
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Regnskogfondet 2010
Anskaffede midler

2 010

2 009

Tilskudd fra Norad

80 812 913

74 480 810

Utenriksdepartementet

25 000 000

25 427 232

2 506 719

5 352 075

Andre tilskudd

Inntekter fra Regnskog
voktere 2006–2010
4 000 000
3 500 000
3 000 000

Innsamlede midler

2 500 000

Regnskogsvoktere

3 871 810

3 303 142

Andre enkeltbidrag

2 578 603

2 163 228

1 500 000

2 566 983

2 388 116

1 000 000

608 143

796 817

Choice Hotels
Andre næringslivsbidrag

Renteinntekter
Sum anskaffede midler

426 495

517 229

118 371 666

114 428 648

2 000 000

500 000
0

2006
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Omsetning 2006–2010
Forbruk av midler

Anskaffelse midler

120 000 000

3 261 447

3 127 801

102 625 472

100 417 005

90 000 000

Informasjon

2 943 483

4 390 823

80 000 000

Administrasjon/drift

8 247 220

7 124 879

Sum forbruk av midler

117 077 622

115 060 508

Regnskogfondets programmer (*)

100 000 000

70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000

Aktivitetsresultat

1 294 044

-631 860

30 000 000
20 000 000
10 000 000

Regnskogfondets programmer (*)

2 010

2 009

Lokale regnskogsprosjekter Amazonas

13 890 011

13 378 132

Sammenhengende territorier Amazonas

23 187 912

23 543 733

Urfolks rettigheter Amazonas

11 304 918

11 421 861

Regnskogsbevaring Afrika (Kongo)

12 405 802

12 630 244

Regnskogsbevaring Asia og Oseania

20 158 488

21 789 359

Globale tiltak for regnskogen

5 231 183

6 996 469

Støtte til miljøorganisasjoner i regnskogland

6 423 545

5 823 725

Klima og regnskog

10 023 613

4 833 382

Sum prosjektene

102 625 472

100 416 905
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2007

Regnskogfondet er medlem
av Innsamlingskontrollen.

2008

2009 2010
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Hvor kommer pengene fra?

Hva brukes pengene til?

Egne

anskaffelse

UD

Norad: 80 812 913 (68 %)
UD: 25 000 000 (21 %)
n Andre tilskudd: 2 506 719 (2 %)
n Egne midler inkl. renter: 10 052 034 (9 %)

afrika

n

Anskaffelse av midler: 3 261 447 (3 %)
n Prosjekter 102 625 472 (88 %)
n Informasjon 2 943 483 (3 %)
n Adm/drift 8 247 220 (7 %)
Sum utgifter: 117 077 622

asia

n

Andre

globalt

amazonas

Amazonas: 51 797 519 (50 %)v
n Asia: 29 355 574 (29 %)
n Afrika: 13 718 643 (13 %)
n Globalt: 7 753 736 (8 %)

Sum prosjektmidler: 102 625 472

regnskogvoktere

næringslivsstøtte

n
n

Regnskogvoktere: 3 871 810 (40 %)
Næringslivstøtte: 3 175 126 (33 %)
n Andre: 2 578 603 (27 %)

Sum egne inntekter: 9 625 539

FOTO: Anne Leifsdatter Grønlund/Regnskogfondet

Sum inntekter: 118 371 666

informasjon

prosjekter

Norad

n

Innsamlede midler

adm

ANDRE

n

Georgrafisk fordeling
av prosjektmidlene

får støtte: Landsbyen til disse urarina-jentene trues av oljeutvinning. Med støtte fra
Regnskogfondet kartlegger de området sitt, sånn at de kan kjempe for sine rettigheter.

Bli regnskogvokter på telefon 23 10 95 00
eller www.regnskog.no
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