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En global aktør

Uavhengig rapport:

Regnskogfondet gjør
en viktig jobb
regnskogfondet gir et viktig bidrag i arbeidet med å redusere verdens avskoging. Det
går fram av en uavhengig evaluering som ble
gjort i fjor. Norske myndigheter har bevilget
inntil tre milliarder kroner årlig til prosjekter
som bevarer regnskog og dermed reduserer
klimagassutslipp som følge av avskoging. Mellom 2009 og 2012 har 40 sivilsamfunns- og
forskningsorganisasjoner, deriblant Regnskogfondet og våre partnere, mottatt støtte til
prosjekter som skal støtte opp under den norske skogsatsingen (klima- og skoginitativet).
Vi hever sivilsamfunnets stemme
Denne støtten ble evaluert i fjor under ledelse
av det britiske konsulentselskapet LTS International, og konklusjonene er oppløftende. Rapporten peker på flere områder hvor Regnskog-

fondet har gjort en god jobb de siste tre årene:
• Regnskogfondets støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og sivile REDD-arbeidsgrupper
i Kongo har ført til at det kongolesiske sivilsamfunnet er blitt en fullverdig bidragsyter
i utviklingen av en nasjonal REDD-strategi.
• Regnskogfondet har på en effektiv måte fått
over 70 kongolesiske sivilsamfunnsorganisasjoner til å arbeide helhetlig.
• Regnskogfondets kombinasjon av strategisk
arbeid på regjeringsnivå og kapasitetsbygging på grasrotnivå trekkes fram av våre
partnere som verdifullt for å styrke organisasjonen deres.
• Regnskogfondets arbeid med kapasitetsbygging blant sivil- og urfolksorganisasjoner i
Indonesia, har gjort flere av våre partnere i
stand til å påvirke REDD-prosessen i landet.

For cirka 20 år siden sluttet jeg som styreleder
i Regnskogfondet, som da besto av én ansatt
som arbeidet i ett land med et budsjett
som bikket millionen.

• Regnskogfondet har utviklet et velfungerende system for å identifisere og tilknytte
seg nye partnere.
Norsk sivilsamfunn gir valuta for pengene
Det er imidlertid ikke kun Regnskogfondet
som får gode skussmål. Ved å se nærmere på
prosjektarbeid i Peru, Kamerun, DR Kongo
og Indonesia, konkluderes det med at norske
myndigheters støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner har gitt positive resultater.
Støtten øker blant annet mulighetene for
å implementere REDD+, prosjektene på bakken er i samsvar med nasjonale REDD+-prosesser og styrking av urfolksrettigheter gir et
verdifullt bidrag til utviklingen av nasjonale
REDD+-strategier.

Kilde: Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative: Lessons Learned from Support to Civil Society Organisations

blir hørt: Urfolkrepresentanten Musungayi Shaumba snakker til kongolesisk media under en
urfolkssamling i Kinshasa høsten 2011. Regnskogfondets partner DGPA arrangerte konferansen.
Norads uavhengige evaluering viser at Regnskogfondets støtte til sivilsamfunnet i Kongo har gitt
positive resultater. Foto: DGPA/Patrick Saïdi Hemedi
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Dette er redd+
I denne årsmeldingen refererer vi flere
ganger til FN-programmet REDD+,
som står for Reducing Emissions from
Deforestation and Forest Degradation.
Regnskogen binder opp enorme mengder
karbon, og dette frigjøres når regnskogen
ødelegges. Det innebærer at anslagsvis
15 prosent av verdens klimagassutslipp
kommer fra avskoging. Derfor er det bred
forståelse for at bevaring av regnskogen er
avgjørende for å hindre en global temperaturøkning på mer enn to grader. REDD
har til hensikt å sette en økonomisk verdi
på skogen, og skal tilby skogland penger
for å la den stå framfor å hugge den ned.
REDD+ er en videreutvikling som går
lengre enn kun avskoging, men samtidig
fremmer varig vern av skog samt bærekraftig forvaltning av den.

da jeg kom tilbake som daglig leder i januar
2013 ble jeg møtt av 35 ansatte som arbeidet i 12
land og med et budsjett på 140 millioner. Regnskogfondet har nådd den kritiske størrelsen
som gjør oss til en global aktør. Vi er blitt en
av verdens ledende regnskogsorganisasjoner.
Styrken har vi i samarbeidet med over hundre partnerorganisasjoner som har sitt feste i
lokalsamfunn spredt over verdens store regnskogsområder. Det er disse, urfolk, regnskogfolk, menneskerettighets- og miljøforkjempere,
som er de virkelige regnskogvokterne.
Hva holder oss sammen? I 2012 oppsummerte vi dette i et hefte: «Rettighetsbasert regnskogsbevaring». Det uttrykker vår erfaring fra
24 års arbeid: Når urfolk og regnskogsfolk som
har levd lenge med skogen får rettigheter til
sitt land, og til å uttrykke sin kultur og å delta
demokratisk – da er det langt større sjanse for
at regnskogen blir bevart. Denne erfaringen
forener arbeidet for de to viktigste miljøsakene
i vår tid: Å bevare det biologiske mangfold og
hindre klimakatastrofe, samt menneskerettighetsarbeid for noen av klodens mest sårbare
mennesker.
Ny rekordlav avskoging
Vi har opplevd et par tiår med framgang i
Latin-Amerika når det gjelder lover som beskytter urfolk og opprettelse av flere indianerterritorier. Spesielt gledelig er den raske nedgangen i avskoging i Brasil, som i 2012 nådde
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sitt laveste nivå siden de begynte målingen. Nå
tyder mye på at vi får en politisk reaksjon. Regimene i land som Peru, Bolivia og Paraguay
har blitt mer fiendtlig til våre partnere, og gods
eierlobbyen i Brasil får stadig større makt. Bak
det hele presser de økonomiske interessene
med planer om blant annet hogst, veibygging,
oljeutvinning, gruvedrift og plantasjer som til
sammen kan besette mer enn halve Amazonas.
Verdens nest største regnskog i Kongo har
ennå ikke opplevd dette massive inntoget fra
den industrialiserte verden. Våre partnere fortsetter arbeidet for urfolks rettigheter gjennom
lovforslag, lokale prosjekter og deltagende
kartlegging av deres landområder. I et land
som kom ut av Afrikas verste borgerkrig for 10
år siden, står våre partnerorganisasjoner fram
som håp for en bedre framtid.
I Indonesia foregår kanskje verdens raskeste
avskoging. På den annen side har norsk påvirkning gjennom REDD har hatt stor betydning.
Våre partnere har fått en rolle overfor myndigheter og motstandere som var utenkelig for
bare få år siden. I Papua Ny-Guinea har urfolk
rettigheter som mange andre kunne misunne
dem. Det minner oss at selv om landrettigheter
er grunnleggende er det ikke nok. Korrupsjon
og kriminalitet kan ødelegge for de beste lover.

hersker det en overraskende enighet i Norge.
Regjeringen har, med støtte fra opposisjonen,
gjort Norge til den ledende nasjonen i støtte til
regnskogbevaring. Norske forbrukere og innkjøpere viste en resolutt vilje da de reduserte
palmeoljeforbruket med to tredjedeler på ett
år. En enestående suksess! Og Norge er antagelig det landet i Europa som bruker minst tropetømmer. Vi mener Regnskogfondet er mye
av årsaken til alt dette. Men de fleste glansbilder har en bakside. Vi avslørte at oljefondet investerte 82 milliarder i regnskogødeleggende
bedrifter. Desto mer gledelig er det at oljefondet, etter at vi har mast i seks år, bestemte seg
for å fokusere på regnskogødeleggelse i sitt
klimaarbeid.
Norge er også vår økonomiske basis. Vi har
fått mye tillit og penger fra offentlige myndigheter til vårt arbeid. Penger fra enkeltpersoner
og næringsliv henger etter, og denne skjevheten vil vi prioritere å rette opp. Det vil gi oss
frie midler og mer sikkerhet for framtiden.

Dag Hareide
Daglig leder i Regnskogfondet

Norge leder an i regnskogkampen
Mens kampen i regnskogland kan handle om
skarpe motsetninger, av og til liv eller død, så

«Denne klimapolitikken står uten tvil i grell kontrast til det å investere pensjonspenger i regnskogødeleggelse.» Leder i Dagbladet (2. april) om Norges rolle som
regnskogforkjemper etter Regnskogfondets og Naturvernforbundets avsløring om at oljefondet investerer 82 milliarder kroner i regnskogødeleggende industri.
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Regnskogfondet og Grønn Hverdag lanserer palmeoljeguiden. Den skal
fortelle norske forbrukere hvilke matvarer som inneholder den den omstridte oljen, som er hovedårsaken til avskoging i Indonesia og Malaysia. Regnskogfondet krever at produsentene går bort fra samlebegrepet
«vegetabilsk fett» og merker palmeolje tydelig i innholdsdeklarasjoner.

FEBRUAR: Regnskogens ridder

Lars Løvold utnevnes til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske
St. Olavs Orden. Regnskogfondets daglige leder får utmerkelsen for sin
innsats for regnskoger og urfolks rettigheter. Løvold var Regnskogfondets første og eneste ansatt ved stiftelsen i 1989. I 2012 har organisasjonen vokst til 35 ansatte og har prosjekter i elleve land.

Det var budskapet da elever fra regnskoglinja ved Sund folkehøgskole
demonstrerte foran Stortinget. Ungdommene ba politikerne trekke oljefondets investeringer på 4,4 milliarder kroner i det spanske oljeselskapet Repsol. Regnskogfondet har krevd det samme siden 2007, på
bakgrunn av selskapets miljøfiendtlige framferd i Peru.

Vår partner WAHLI innkasserer en viktig seier når en indonesisk domstol opphever tillatelsen til å anlegge en palmeoljeplantasje i det artsrike økosystemet Tripa i Aceh-provinsen. WALHI ber om at tilsvarende
tillatelser i andre deler av området også trekkes tilbake. Tripa er blant
annet hjem for en gruppe utrydningstruede orangutanger.

Palmeoljekampanjen har ført til at hver nordmann får i seg to liter mindre palmeolje i 2012 enn i 2011. Bransjen har lyttet til forbrukerkravet
og kuttet det norske forbruket med 66 prosent. 21 523 skrev under på
oppropet om å fjerne palmeoljen fra norske matvarer. Kuttet er så massivt at det vekker internasjonal oppsikt.

NOVEMBER: Kronprinsen besøker Indonesia

Kronprins Haakon besøker Jakarta og vil vite hvordan regnskogen i
Indonesia skal reddes. Norge har lovet å betale inntil seks milliarder
kroner dersom avskogingen reduseres. Det har gitt Regnskogfondets
partnere en enorm økning i oppmerksomhet og mulighet til å påvirke.
Dette kommer godt med ettersom de kjemper mot sterke motkrefter.
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Foto: Regnskogfondet

JUNI: Kvitt 10 000 tonn palmeolje

OKTOBER: Feirer 20 år på eget land

Yanomami-indianerne i Brasil kan feire at det er 20 år siden de fikk
opprettet et verneområde på størrelse med Portugal. Regnskogfondet
var blant organisasjonene som bisto yanomamiene i kampen for å
sikre territoriet, som ble opprettet 25. mai 1992. 2012 markerte også
året da yanomamiene i Venezuela stiftet sin egen organisasjon.

Foto: Regnskogfondet

En ny skoglov som svekker beskyttelsen av Amazonas og gir amnesti
for ulovlig avskoging før 2008, vedtas etter president Dilma Rousseffs
godkjennelse. Regnskogfondet og vår brasilianske partner ISA mener
det blir enklere å avskoge i Brasil når den nye loven trer i kraft, på tross
av at presidenten nedla veto mot deler av teksten.

SEPTEMBER: Palmeoljeselskap kastes ut

Foto: Regnskogfondet

Foto: André Villas-Bôas

MAI: Brasil vedtar omstridt skoglov

Midt i traséen for en kontroversiell ny vei i sørøstlige Peru, finner en
delegasjon fra en peruansk urfolksorganisasjon og miljømyndighetene
en stokk som er plassert på tvers; en typisk beskjed fra isolerte indianere om å la dem være i fred. Vår peruanske partner FENAMAD mener
dette beviser at veien er en trussel mot indianerne.

Foto: Regnskogfondet

APRIL: «Ta kontroll. Ut av Repsol!»

AUGUST: Finner spor etter isolerte indianere

Foto: Thomas Marent

Oljefondet investerer 82 milliarder kroner i industrier som ødelegger
regnskogen. Det dokumenteres i rapporten «Beauty and the Beast»
som lanseres av Regnskogfondet og Naturvernforbundet. Tallet er 27
ganger høyere enn det regjeringen årlig har bevilget til regnskogbevaring. Vi kaller investeringene en sabotasje av regnskogsatsingen.

Lokalbefolkningen må involveres i kongolesiske myndigheters landsomfattende arealplanlegging. På den måten kan konflikter om landrettigheter unngås, heter det i et notat fra Regnskogfondet og våre kongolesiske partnerorganisasjoner. Lokalbefolkningen kan involveres ved at
de lager kart over egne bruksområder.

Foto: Regnskogfondet

Foto: Lou Dematteis

MARS: Investerer i regnskogverstinger

JULI: Konfliktløsning i Kongo

Foto: FENAMAD

Foto: Regnskogfondet

Foto: Regnskogfondet

JANUAR: Til kamp mot palmeoljen

DESEMBER: Rekordlav avskoging

Brasil har redusert avskogingen i Amazonas med 83 prosent fra topp
året 2004, viser foreløpige tall som legges fram under klimatoppmøtet
i Doha. I 2012 ble 4656 km regnskog ødelagt, og dette er det laveste avskogingsnivået siden målingene startet i 1988. Resultatet gjør at Norge
betaler én milliard kroner til Amazonasfondet.

«Vi lytter til forbrukerne og har nå fjernet nesten all palmeoljen. Resten skal fjernes i løpet av året.»
Kvalitetssjef Paul Aitkenhead i Mills til NRK under palmeoljekampanjen.
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ni land og syv millioner kvadratkilometer.
Amazonas er verdens største regnskog og
kjenner ingen landegrenser. Ødelegges skogen
på den ene siden av en grense, vil det få konsekvenser for skogen på den andre siden. Dette
preger Regnskogfondets arbeid i Sør-Amerika.
Vi konsentrerer innsatsen i regionene «Vestamazonas» (Ecuador, Brasil, Bolivia og Peru),
«Xingu-bassenget» (Brasil), «Guyana-platået»
(Brasil, Fransk Guyana og Surinam) og «Rio
Negro» (Brasil, Venezuela og Colombia). Vårt
mål er å bevare disse enorme områdene. Det
innebærer at vi må fremme en helhetlig beskyttelse og forvaltning av en rekke ulike typer
verneområder, deriblant nasjonalparker, områder for bærekraftig bruk og indianerterritorier.
Samtidig må vi være en pådriver for opprettelsen av nye territorier. Fordi vi ser hele Amazonas i sammenheng må vi jobbe på tvers av
landegrenser og nasjonale lovverk.

Brasil, fikk vi gode og dårlige nyheter i 2012.
De gode var at Brasil kunne presentere tidenes
laveste avskogingstall for 2011 (6418 km2 – 67
prosent lavere enn gjennomsnittet for 1996 til
2005). I desember i fjor besluttet derfor regjeringen å utbetale én milliard kroner til Amazonasfondet. Under klimatoppmøtet i Doha
ble det lagt fram foreløpige tall som tydet på
at avskogingen i 2012 ville bli redusert med ytterligere 27 prosent, sammenlignet med 2011.

Regnskogfondet i Sør-Amerika
Regnskogfondet støtter prosjekter i Brasil,
Peru, Paraguay, Ecuador, Bolivia og Venezuela. Gjennom ulike nettverk opererer vi
også i Fransk Guyana, Guyana, Surinam
og Colombia.
Venezuela

Ecuador

Amazonas under sterkt press
Mellom 2000 og 2010 ble 240 000 km2 regnskog ødelagt i Sør-Amerika. Det viser en Regnskogfondet-finansiert kartsamling som ble gitt
ut av miljønettverksorganisasjonen RAISG i
desember i fjor. Kartene dokumenterer også
alle innvilgede og søkte konsesjoner og tillatelser innen gruvedrift, olje- og gassvirksomhet,
vannkraftprosjekter og veiutbygginger. Hvis
disse bransjene gjennomfører sine planlagte
prosjekter og får innvilget alle foreliggende
søknader om nye prosjekter, vil om lag halvparten av Amazonas forsvinne.
På grunn av manglende datagrunnlag dekker kartene ikke tømmerhogst, ulovlig mineralutvinning og jordbruk. Med andre ord ville
bildet vært enda verre dersom disse sektorene
hadde vært inkludert. Det er et dystert bilde
som tegnes, men det er også hensikten. Aldri
før har de samlede truslene mot verdens største regnskog blitt presentert på denne måten,
og kartene vil bli et nyttig verktøy i det politiske
påvirkningsarbeidet i årene som kommer.
Urovekkende utvikling i Brasil
For å oppnå gode resultater for hele Amazonas jobber vi målrettet i hvert og ett av Regnskogfondets prosjektland. I det største av dem,

Brasil

Peru
Bolivia

Paraguay

De dårlige nyhetene handlet i all hovedsak
om den nye skogloven som ble vedtatt i mai
2012. President Dilma Rouseff la ned veto
mot deler av loven, men beholdt formuleringer som gir amnesti for ulovlig hogst som er
foretatt før 2008. Amnestiet fungerer ved at de
som har avskoget mer enn det som var tillatt,
og dermed mer enn lovlydige tomteeiere, slipper straffeforfølgelse. Regnskogfondet mener
dette gir et svært uheldig signal: Det lønner seg
ikke å følge reglene.
Skogloven må sees i lys av at Brasil siden
2005 har gjort store framskritt innen skogbevaring, etter at myndighetene startet å håndheve loven og straffet de som avskoget uten
tillatelse. Dette gjorde illegal virksomhet van-

skeligere, og var en av hovedårsakene til at avskogingen gikk ned med 49 prosent fra 2004
til 2006. Det vi ser nå er en politisk motreaksjon fra den innflytelsesrike godseierlobbyen i
kongressen, og den forgreiner seg til flere deler
av det brasilianske lovverket. Nye indianerterritorier opprettes ikke, og lovendringer som vil
gjøre det enklere å iverksette infrastrukturprosjekter som vannkraft og mineralutvinning er
allerede på vei. Miljø- og urfolksorganisasjoner
jobber for tiden jobber i et svært vanskelig politisk klima.
Dette gjør at Regnskogfondet og våre
hovedsamarbeidspartnere i Brasil må midlertidig justere våre mål. Nå må vi unngå at urfolk mister eksisterende territorier og vi må
motarbeide ytterligere lovforslag som vil gi
indianerne mindre råderett over eget land, og
dermed også skogen dårligere beskyttelse. Vår
brasilianske partner, ISA, konsentrerer seg om
kampanjevirksomhet for å snu befolkningens
stadig mer utbredte oppfatning om at det som
skal sikre Brasils framtid er økonomisk vekst,
og at veksten må komme raskt.
Selv om bildet for tiden er mørkt, kan vi
spore noe positivt: Skogloven mobiliserte et
engasjement i den brasilianske opinionen vi
aldri før har sett. Med støtte fra Regnskogfondet satt ISA i førersetet for å mobilisere en stor
bevegelse av miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner, og selv om loven ble vedtatt er
det opprettet nye nettverk, fora og kontakter.
Oljesøl når endelig kongressen i Peru
I Peru er det politiske klimaet også svært vanskelig, men på tross av dette fikk vi noen positive
resultater i fjor. Siden 2007 har vi støttet indianerorganisasjoner som ved hjelp av vannprøver
fra en rekke elver har kartlagt omfattende oljesøl i den nordlige regionen Loreto. Sommeren
2012 reiste til en delegasjon fra kongressen til
Loreto for å undersøke påstandene om utbredt
forurensning. Befaringen førte til at det ble nedsatt en kommisjon bestående av 16 statlige organer og det ble opprettet en sak mot oljeselskapet
Pluspetrol, som kontrollerer om lag 40 prosent
av oljeproduksjonen i Peru. Pluspetrol ble ilagt
en bot på 64 millioner kroner for betydelig forurensning innenfor et verneområde.

Foto: AP/Felipe Dana

Motkreftene har mobilisert
i Sør-Amerika

massive protester: Den nye brasilianske skogloven kan svekke beskyttelsen av brasiliansk Amazonas, og førte til en rekke protester
over hele landet. Bildet er fra en protestmarsj i Rio de Janeiro 18. juni i fjor i forbindelse med klimatoppmøtet Rio+20.
Vi er glade for å se at vår langvarige økonomisk støtte og målrettede koordineringsarbeid mellom en rekke organisasjoner som
tar vannprøver i Loreto, har bidratt til å lage et
system som i dag regnes for å være svært godt
og som gir konkrete resultater. Men systemet
kan fremdeles forbedres. Vi har foreslått at de
innsamlede dataene skal sendes direkte til en
miljødatabase, som forhåpentligvis vil gjøre
oppfølgingen enklere for miljømyndighetene.
Samtidig er det viktig at den foreliggende
Pluspetrol-boten fører til en strengere regulering av oljebransjen slik at lignende oljesøl kan
unngås i framtida. Dette vil vi følge opp i 2013.
En annen god nyhet fra Peru i fjor var myndighetenes anerkjennelse av ti grupper isolerte
indianere som lever i fem etablerte reservater.
Etter at peruanske myndigheter i 2006 vedtok
en lov som forbyr all kontakt med isolerte indianere, iverksatte regjeringen en ny utredning
av hvorvidt det faktisk bor isolerte i de aktuelle
reservatene. All erfaring tilsier at bevisbyrden
da ligger hos dem som mener indianerne eksisterer. Denne utredningen har våre partnerorganisasjoner fulgt opp ved å føre bevis for
at de isolerte eksisterer – i form av dokumenterte funn av gjenstander som kan knyttes til
disse gruppene. Bevisenes karakter gjorde det
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i praksis umulig for peruanske myndigheter å
benekte disse indianernes eksistens.
Regnskogfondet jobber også med den direkte beskyttelsen av isolerte indianere, og i
fjor opprettet våre partnere, i samarbeid med
Perus nasjonalparkmyndigheter, to nye kontrollposter. Disse plasseres ved elveløp som
fører inn til de isolertes territorier, og vaktmannskapene sikrer at ingen slipper inn.
Regnskogfondet finansierer til sammen åtte
slike kontrollposter i Peru.
Dramatisk i Bolivia og Paraguay
I Bolivia fører president Evo Morales en aggressiv utviklingspolitikk basert på råvareutvinning. Mens denne tradisjonelt har rettet
seg mot mineralutvinning i Andesfjellene, har
regjeringen nå kastet blikket mot olje-, gassog mineralutvinning i boliviansk Amazonas.
Dette har lavlandsindianernes organisasjon og
Regnskogfondets partner, CIDOB, protestert
kraftig mot. Motstanden har gjerne tatt form
av lange protestmarsjer som har vakt internasjonal oppsikt. Det har derfor vært i Morales
interesse å stilne denne kritiske røsten, og i
fjor tok regjeringen et klassisk grep for å tøyle
motstanden: Den opprettet en parallell, regjeringsvennlig ledelse i CIDOB.

Det er viktig å understreke at den parallelle
ledelsen ikke har støtte nedover i CIDOB-systemet, men organisasjonens politiske handlekraft er paralysert. Regnskogfondet har, i
samråd med flere andre internasjonale donororganisasjoner, derfor valgt å konsentrere støtten om CIDOBs grasrotarbeid, som fremdeles
utføres av den legitimt valgte ledelsen. Dette
dreier seg blant annet om organisasjonsbygging og strategiutvikling for å beskytte eksisterende territorier og om mulig opprette nye.
I Paraguay startet fjoråret bra ved at myndighetene ga to urfolkssamfunn landrettigheter og økonomisk erstatning i samsvar med
en dom i den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen. Men i juni ble president
Fernando Lugo avsatt i et kupp, og Paraguays
lovgivende, utøvende og dømmende makt
domineres nå av en konservativ jordeierelite.
Derfor er det tilnærmet umulig å få opprettet nye urfolksterritorier, og Regnskogfondet
konsentrerer seg i all hovedsak om styrking
av urfolksorganisasjoner i landet. Vi kan tydelig se at de svake urfolksorganisasjonene som
ble dannet for et tiår siden er blitt langt mer
handlekraftige og bedre organisert. Flere protestaksjoner gjennomført av våre partnere i
2012 synliggjorde dette.

«Vi tar kritikken alvorlig.»
Finansminister Sigbjørn Johnsen til NRK etter avsløring om at oljefondet investerer 82 milliarder kroner i bransjer som ødelegger regnskogen.

SENTRAL-AFRIKA
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Full kamp mot plantasjene

regnskogfondets arbeid i Den demokratiske
republikken Kongo dreide seg i 2012 i hovedsak om å styrke rettighetene til urfolk og skogfolk. Dette har vært vårt mål siden vi startet i
2003. For hvert år som går ser vi positive bevegelser i et samfunn hvor urfolk, og da særlig
pygmeer, fremdeles er utsatt for omfattende
diskriminering. I desember i fjor ble førsteutkastet til Kongos første urfolkslov lagt fram av
en parlamentarisk komité. Vår partner Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones
(DGPA) var en pådriver for at myndighetene
startet arbeidet med loven.
Regnskogfondet og DGPA mener loven bør
vektlegge internasjonale menneskerettigheter,
urfolks rett til egne landområder, og deres rett
til konsultasjon og samtykke før det tas beslutninger som omhandler disse områdene.

i november 2012 gled et småfly over de enorme oljepalmeplantasjene til det Singapore-registrerte selskapet Wilmar. Fra flyet fikk Regnskogfondets avtroppende leder Lars Løvold og
påtroppende leder Dag Hareide selv se hvorfor
palmeoljeindustrien er en av hovedårsakene til
at regnskogen i Indonesia forsvinner i et forrykende tempo.
Nettopp palmeoljeindustrien har vært
satt under lupen i den norske offentligheten
i 2012, mye takket være Regnskogfondet og
Grønn Hverdags palmeoljekampanje (se policykapittelet). Dette har vært kjærkomment for
våre indonesiske partnere som daglig arbeider
hardt for å unngå at nye skogområder faller for
hogstmaskinene til fordel for flere plantasjer.

Regnskogfondet i Sentral-Afrika
Regnskogfondet har støttet prosjekter i
Kongo siden 2003. Verdens nest største
regnskog ligger i Kongo-bassenget.

Den demokratiske
republikken Kongo

lysere framtid: Regnskogfondet arbeider for at urfolk og skogsamfunn skal få råderett over områdene
de benytter seg av. Utviklingen tyder på at disse barna kan få flere rettigheter enn foreldrene sine.
og urfolks rettigheter identifiseres og sikres før
et landområde tildeles en annen aktør.
Vi mener deltakende kartlegging er en
gradvis og kostnadseffektiv tilnærming til
arealplanlegging og særlig viktig for å unngå
omfattende landkonflikter. Notatet blir brukt i
påvirkningsarbeidet overfor beslutningstakere
i Kongo og internasjonalt.
Film skal dempe konflikter
Regnskogfondet har siden 2009 støttet DGPAs
arbeid med å dempe konfliktnivået i områder
hvor pygmeer og bantoer (majoritetsfolkegruppen) lever side om side. I november i
fjor startet et prøveprosjekt hvor video brukes
for at de to gruppene skal få større forståelse
for hverandre. Prosjektet går ut på at representanter for bantoer og pygmeer intervjuer
hverandre og fester dagliglivet på film. Disse
filmene vises deretter for hele lokalsamfunnet,
og DGPA rapporterer om gode og konstruktive
diskusjoner i etterkant av visningene.
Fordi pygmeene bor i landets skoger, og
således er naturlige voktere av sin egen skog,
er det svært viktig at deres rettigheter blir
anerkjent og sikret. Men beslutningstakerne
i Kongo har bantobakgrunn, og vil trolig ikke
oppfylle pygmeenes ønsker med mindre respekten for urfolkene øker.

Måtte innstille prosjektreiser
Det er utfordrende å arbeide i Kongo og i fjor
fikk vi et illustrerende eksempel på dette. I
2009 oppdaget DGPA et underslag på 171 768
kroner som etter en mer omfattende revisjon
pekte tilbake på deres daværende nasjonale
koordinator. Under en ekstraordinær generalforsamling bestemte vår partner seg for å
politianmelde vedkommende. Rettsprosessen startet i fjor, og første runde gikk i favør
DGPA. Ankesaken førte imidlertid til en svært
overraskende frifinnelse, og på det nåværende
tidspunkt er saken lagt på vent inntil en ny generalforsamling tar stilling til den i 2013.
Regnskogfondet har rutinemessig tilbakebetalt den underslåtte summen til Norad, og
holdt dem orientert om rettsprosessen. Saken
ble avsluttet fra Norads side i fjor, og i direktoratets ferske rapport om korrupsjonshåndtering i Kongo blir denne saken trukket fram
som et eksempel til etterfølgelse. Men den har
dessverre hatt store konsekvenser for oss, ettersom vi av sikkerhetshensyn ikke kunne
reise til Kongo i tidsrommet februar til oktober
2012. Våre prosjekter har derfor vært drevet fra
Oslo fram til vi mot slutten av året vurderte sikkerhetssituasjonen slik at vi kunne gjenoppta
prosjektreiser til Kongo.

Norske skogmilliarder på vent
Stoltenberg-regjeringen har lovet indonesiske
myndigheter opp til seks milliarder kroner
dersom landet dokumenterer reduserte klimagassutslipp fra avskoging. En rekke kriterier må imidlertid være oppfylt før Norge
utbetaler penger, og et av dem er opprettelsen
av et direktorat som skal koordinere alle tiltak
for redusert utslipp fra avskoging. Foruten den
norsk-indonesiske samarbeidsavtalen, vil direktoratet få ansvaret for tiltak under en framtidig internasjonal avtale om skogbevaring
(REDD+). Indonesias president kvier seg for å
opprette direktoratet fordi det vil få innflytelse
over de eksisterende departementene for skogbruk, landbruk og gruvedrift. Regnskogfondets partnere har vært svært aktive i utarbeidelsen av en indonesisk strategi for å redusere
avskoging, og mange gode tiltak står nå på vent
inntil REDD+-direktoratet etableres.
Som en del av samarbeidsavtalen ble det i
2011 innført et forbud mot å utstede nye hogsttillatelser i primærskog og torvmyr. I fjor påpekte våre partnere en rekke brudd på dette
moratoriet. Sekundærskog er ikke omfattet
av forbudet og det har ikke vist seg effektivt
nok for å beskytte nye regnskogsområder fra
å bli rasert. Sammen med våre partnere vil vi
fortsette påvirkningsarbeidet for å forlenge og
forbedre forbudet, som løper ut 20. mai 2013.
Norske myndigheter ser Regnskogfondet
som en viktig pådriver for at samarbeidet med
Indonesia skal ha høy kvalitet og dette skaper
positive ringvirkninger for annen innsats i
Sørøst-Asia. På tampen av året fikk vi en invitasjon fra Miljøverndepartementet om å foreta
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en forstudie i Myanmar. Dette åpnet opp nye
muligheter for Regnskogfondet og Myanmar
utredes som nytt prosjektland i 2013.
Verneområde sendes på høring
I Vest-Papua tok vår partner Paradisea et viktig
skritt på veien mot å forhindre oppstykking av
de rike skogene som dekker denne indonesiske
provinsen. Organisasjonen jobber for å sikre
grønne korridorer mellom allerede eksisterende verneområder. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med de lokale klanene som eier skogen,
men som ikke alltid er enige om hvor grensene
dem imellom skal trekkes. Paradisea lyktes i å
få tegnet opp grenser og klanene skrev samtidig under på et opprop om at oljepalmeplantasjer ikke skal etableres i deres område.
Mot slutten av 2012 ble det klart at forslaget
om å verne det 3600 km2 store skogområdet
Managalas på Papua Ny-Guinea sendes på høring. Prosessen har pågått i mer enn 15 år, mye
fordi staten kun eier tre prosent av Papua Ny
Guineas landområder og prosessen må forankres hos alle berørte lokalsamfunn. Vi håper
erfaringene som er gjort kan føre til at behandlingstiden for lignende, framtidige verneforslag kan reduseres betraktelig.
Vi vil sikre kvinners rettigheter
Regnskogfondet innledet i 2012 en dialog med

Regnskogfondet i Asia
og Oseania
Regnskogfondet støtter prosjekter i
Indonesia, Papua Ny-Guinea og Malaysia.

Malaysia

Indonesia
Papua
Ny- Guinea

kvinneorganisasjonen Solidaritas Perempuan,
vår første partner av sitt slag i Sørøst-Asia.
Dette er et grep for å nå vårt mål om å fremme
økt likestilling i alle våre prosjektområder.
Kvinner blir ofte tilsidesatt i politiske beslutningsprosesser, og deres roller i forvaltningen av skogområder overses. Det er for
eksempel et problem at viktige møter legges til
tidspunkter og steder hvor urfolkskvinner ikke
kan delta. På dette feltet syndes det også blant
internasjonale bistandsorganisasjoner. Dersom kvinners rettigheter i skogforvaltningen
ikke styrkes, risikerer vi å støtte opp under et
system der kvinner er skadelidende – og fortsetter å være det.

grønn ørken: Slik ser det ut når skogen må vike for oljepalmeplantasjer.
Bildet ble tatt i november 2012.

«Avskoging er nå inkludert i forventningsdokumentet for klimaendringer.»
Kommunikasjonsrådgiver Øystein Sjølie i Norges Bank om redusert avskoging som følge av aktivitetene til selskaper det investerer i.

Foto: Anja Lillegraven/Regnskogfondet

Urfolk markerer egne grenser
Vi har i flere år jobbet med deltakende kartlegging, som betyr at lokalsamfunn i Kongo
markerer grensene for de områdene de tradisjonelt bruker og således har rett på. Kartene
brukes som dokumentasjon i myndighetenes
prosess med å definere hvilke deler av Kongo
som skal vernes, brukes kommersielt eller gis
til lokalt bruk. I februar 2012 møttes en rekke
internasjonale og nasjonale organisasjoner,
deriblant Regnskogfondet, Greenpeace og Global Witness, samt våre tre største partnere i
Kongo. De frammøtte ble enige om et konseptnotat om hvordan deltakende kartlegging kan
brukes i arealplanleggingen i landet. I notatet
pekes det spesielt på betydningen av at skog-

Foto: Stefan Kistler/Regnskogfondet
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«få forbrukere har visst hvor skadelig produksjonen av palmeolje er. At enorme oljepalmeplantasjer er hovedårsaken til at regnskogen forsvinner i rekordtempo i Indonesia og
Malaysia».
Dette skrev Regnskogfondets daglige leder
Lars Løvold i vårt eget magasin Regnskog i
forbindelse med at palmeoljekampanjen ble
lansert i januar 2012. I samarbeid med Grønn
Hverdag presenterte vi en oversikt som viste at
421 av 499 undersøkte norske matvarer inneholdt palmeolje.
Fem måneder senere virket ordene i Regnskog så fjerne: 21 523 personer hadde skrevet
under på et opprop om at norske matvareprodusenter måtte fjerne oljen fra produktene
sine. Det totale forbruket av palmeolje var
kuttet med 66 prosent fra 2011 til 2012. Store
aktører som Tine, Toro, Mills, Fjordland og
Stabburet hadde i tur og orden sendt ut pressemeldinger hvor de fortalte at palmeoljen skulle
fases ut. «For oss handler dette om ansvarlighet og om å lytte til signaler fra omgivelsene
våre», sa administrerende direktør i Stabburet.
Kampanjen vakte internasjonal oppsikt, etter
som ingen andre har klart å redusere et nasjonalt palmeoljeforbruk i tilsvarende grad.
Vårt viktigste mål ble nådd
Palmeoljekampanjen hadde tre målsetninger:
For det første å tydeliggjøre koblingen mellom
palmeoljeproduksjon og avskoging samt konflikter i Indonesia og Malaysia. For det andre
å redusere forbruket av palmeolje i Norge. For
det tredje at norske matprodusenter skulle
kunne spore palmeoljen de bruker tilbake til
produksjonsstedet.
Vi oppnådde enkelte av de innledende
målsetningene våre, og jobber videre med
andre. Mål to ble oppnådd, i og med at
palmeoljeforbruket er kraftig redusert. Mål én
er delvis oppnådd ved at avskoging er referert
til i en rekke mediesaker, men vi ser samtidig at helseaspektet ofte blir vektlagt i størst
grad. Mål tre må vi arbeide videre med i 2013,
da ingen av bedriftene som bruker palmeolje
kunne fortelle oss nøyaktig hvor den kom fra.

Like fullt kan vi konkludere med at palmeoljekampanjen var en eventyrlig suksess, som
langt overgikk våre egne forventninger. Den
fortsetter i 2013 med et søkelys på andre produsenter innen matvarebransjen.
Foruten palmeolje gjennomførte vi i fjor vår
årlige tømmerkampanje, som var mer omfattende enn noensinne. Over 50 frivillige tømmerinspektører kontrollerte 132 butikker for
tropisk tømmer. For tredje året på rad ble kjøkkenbransjen utropt til regnskogverstinger, og de

Regnskogfondets politikkog kampanjearbeid
• Policy- og kampanjeavdelingen er en
sentral aktør i den norske politiske
diskusjonen om regnskogsbevaring og
bistand til urfolk og miljø.
• Avdelingen overvåker blant annet
REDD+ og de norske regnskogmilliardene, statsbudsjettet, bistandsmeldinger og oljefondets investeringspolitikk.
• Avdelingen identifiserer kommersielle
produkter som bidrar til ødeleggelse av
regnskog, og forteller norske forbrukere
og bedrifter hvordan de kan unngå dem.

landsdekkende kjedene JKE Design og Designa
skilte seg spesielt dårlig ut med kjøkkenbenker
laget av truede tresorter i flere av sine butikker.
Kampanjen førte til at både JKE Design og Designa kort tid etterpå besluttet å fjerne alle produkter som inneholdt tropisk tømmer.
Oljefondet investerer i regnskogverstinger
30. mars i fjor lanserte Regnskogfondet og
Naturvernforbundet rapporten Beauty and the
Beast – Norway’s investments in rainforest protection and destruction. Rapporten dokumenterte
at oljefondet per 31. desember 2011 investerte
82 milliarder kroner i 73 selskaper som opererer innenfor sju regnskogfiendtlige bransjer
(gruvedrift, olje og gass, palmeolje, kjøttproduksjon, tømmer, soya og energi). Summen er
27 ganger høyere enn de tre milliarder kronene

norske myndigheter årlig har bevilget til regnskogbevaring. På tross av at oljefondets verdi
ble redusert i løpet av 2011, økte investeringene
i verstingbransjene med over 13 prosent.
Dette var første gang Regnskogfondet ga ut
en rapport der vi systematisk så på hele bransjer og ikke bare investeringer i enkeltselskaper. Regnskogfondet og Naturvernforbundet
krevde at regjeringen umiddelbart gransket
hvordan oljefondet bidrar til regnskogødeleggelse, og hvilke tiltak som måtte settes inn
for å unngå dette i framtida. KrF og Venstre
støttet våre synspunkter, og Venstre tok saken
til Stortinget der de ba om en granskning av
«hvordan Statens pensjonsfond utlands investeringer påvirker avskoging i regnskogsland».
Forslaget fikk imidlertid ikke flertall.
I oktober fikk vi derimot en svært gledelig
nyhet da Norges Bank Investment Management kunngjorde at klimaendringer som følge
av tropisk avskoging skal inkluderes i oljefondets vurderinger. Med andre ord: Oljefondet
skal som eier stille krav om at bidrag til avskoging blir redusert. Denne typen aktivt eierskap
har Regnskogfondet argumentert for i seks år,
og vi mener Norges Bank aldri ville kommet til
en slik avgjørelse dersom vi ikke hadde dokumentert omfanget av oljefondets investeringer
i regnskogverstinger på en så tydelig måte som
vi gjorde i Beauty and the Beast. Dette underbygges ved at vi kan trekke en tydelig parallell
mellom anbefalingene vi kommer med i rapporten og kunngjøringen til Norges Bank.
Urfolk er skogens beste voktere
I oktober lanserte Regnskogfondet rapporten
Rights-based rainforest protection (RBR) som
konkluderer med at rettigheter for skogens
innbyggere er et nøkkelspørsmål innen regnskogbevaring. Gjennom eksempler fra vårt
arbeid i Brasil, Peru, DR Kongo, Indonesia og
Papua Ny-Guinea viser vi hvordan det å sikre
rettigheter bevarer skog i dag, og hvorfor dette
er veien å gå i framtida. Rapporten drar veksler
på Regnskogfondets over 20 års erfaring med
skogbevaring.
Rapporten er et bidrag i den pågående in-

Foto: Grønn Hverdag/Regnskogfondet

2012: Året da nordmenn
sa nei til palmeolje

fikk gullpalmen: Stabburet fjernet i fjor all palmeolje fra produktene sine. Dermed kunne administrerende direktør Bente Brevik ta imot Gullpalmen
2012. På bildet står også Anja Lyngsmark i Regnskogfondet og Håkon Lindahl i Grønn Hverdag.

ternasjonale debatten om hvordan regnskogen
best bevares. Etter at Jens Stoltenberg gikk på
talerstolen i Bali i 2007 og lovet tre milliarder
kroner årlig til regnskogbevaring, har skog
blitt en stadig større del av forhandlingene
under FNs klimatoppmøte. Det mest positive
som kom ut av toppmøtet i Doha i desember
var enigheten om at «non-carbon benefits»
skal være en del av resultatet av FN-forhandlingene om skogbevaring. «Non-carbon benefits» handler om at bevaring av regnskog må gi
resultater ut over det rent klimamessige. Dette
er i tråd med RBR-rapporten, og har derfor
vært et viktig tema for våre medarbeidere som
var til stede i Doha for å følge og gi innspill til
forhandlingene.
Fem år etter Bali-toppmøtet har imidlertid
skogforhandlingene vist seg å være vanskelige.
Under Cancun-møtet i 2010 kom de viktige
beslutningene om at REDD-forhandlingene
skulle ta hensyn til urfolksrettigheter og bevare biologisk mangfold. Det har deretter vist
seg vanskelig å ta disse overskriftene videre til
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praktisk politikk. Fordi det mangler et detaljert
regelverk for hvordan vedtakene fra klimatoppmøtene skal gjennomføres på nasjonalt nivå,
står hvert enkelt land relativt fritt til å foreta
sin egen tolkning.
Rettighetskamp støttet av FN
Rettigheter redder regnskog. Derfor er vi til
stede der hvor rettigheter diskuteres. Et av
de viktigste i så måte er FNs menneskerettighetsråd i Genève, som vurderer hvordan
medlemsstatene oppfyller sine forpliktelser.
Alle FN-land skal gjennom en slik menneskerettighetsvurdering hvert fjerde år, og i fjor var
turen kommet til Indonesia. I forkant hadde
Regnskogfondet og ni av våre partnere utarbeidet en rapport som konkluderte med at indonesiske myndigheter ikke i tilstrekkelig grad
anerkjenner urfolks rettigheter til land, territorier og naturressurser. Rapporten ble sendt til
menneskerettighetsrådet i november 2011, og
ble fulgt opp av Regnskogfondet i dagene før
Indonesia-revisjonen.

Vi fikk det ønskede resultatet 23. mai, da
menneskerettighetsrådet anbefalte Indonesia
å sikre rettighetene til urfolk og skogfolk i lov
og i praksis, spesielt med tanke på deres rett
til land, territorier og ressurser. Rådet ba også
Indonesia vurdere å ratifisere urfolkskonvensjonen (ILO 169), som sier at urfolk har rett til
å bevare og videreutvikle sin egen kultur, og at
myndighetene har plikt til å treffe tiltak for å
støtte dette arbeidet.
En slik uttalelse har stor betydning for rettighetsarbeidet i Indonesia, ettersom det er
vanskeligere for myndighetene å overse våre
partneres krav når disse er støttet av en FN-uttalelse. Det er imidlertid uklart hvordan indonesiske myndigheter vil følge opp uttalelsen;
noe de står helt fritt til selv å avgjøre. Men en
FN-anbefaling blir ikke glemt minuttet etter
at den er avgitt. I 2016 skal Indonesia på nytt
møte til revisjon i Genève, og har de ikke fulgt
anbefalingene fra fire år tidligere må de begrunne årsaken.

«Det er palmeolje i ostepop, men jeg har funnet en type på Rema 1000 som er uten.»
Iver (5) i Mortenåsen barnehage til Byavisa Tønsberg i forbindelse med at barnehagen gir inntektene fra tomflasker til Regnskogfondet.
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Olje engasjerer rekordmange

Styrets årsberetning 2012

gjennom palmeoljekampanjen nådde vi i 2012
nye målgrupper med vårt forbrukerbudskap.
Også vår rapport om oljefondets investeringer
i regnskogødeleggende industri fikk betydelig
oppmerksomhet, i Norge og internasjonalt.

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 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. Regnskogfondet har kontorer i Grensen 9b i Oslo.
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.

Palmeolje i de tusen hjem
25. januar satte NRKs Forbrukerinspektørene
søkelyset på de alvorlige helse- og miljømessige
aspektene ved det økende palmeoljeforbruket i
Norge. Regnskogfondet og Grønn Hverdags
nye digitale palmeoljeguide ga forbrukerne
muligheten til å sjekke hvilke produkter som
inneholdt palmeolje, og guiden ble fast inventar i de fleste medieomtaler av kampanjen.

Regnskogfondet viet kampanjen mye oppmerksomhet gjennom reportasjer i vårt eget
magasin og diverse forbruker- og faktastoff
på nettsiden. Vi holdt våre følgere på Facebook og Twitter løpende oppdatert om hvilke
produsenter som etter hvert kuttet ut oljen og
gav tips og informasjon om produkter som
er palmeoljefrie. Over 21 000 skrev under på
vår underskriftskampanje «Ikke spis regnskogen», der forbrukerne krevde å få vite hvilke
produkter som inneholdt palmeolje.
På slutten av året kunne vi takke alle som
hadde deltatt i kampanjen med de fantastiske
nyhetene om norske matprodusenter hadde
kuttet sitt palmeoljeforbruk med over to tredjedeler!
Kritisk søkelys på Oljefondets investeringer
30. mars lanserte Regnskogfondet sammen
med Naturvernforbundet rapporten Beauty
and the beast, hvor vi avslørte at oljefondet investerer 82 milliarder kroner, 27 ganger mer
enn det som er avsatt til regnskogbevaring, i
bransjer som er ansvarlige for massiv regnskogødeleggelse. Lanseringen
viste at det å samle data for å
dokumentere et stort omfang
har en betydning for mediedekning. Saken var hovedoppslag
i NRKs tidlige nyhetssendinger på TV og radio, og den ble
plukket opp av 1730-nyhetene
på TV2, NRK Supernytt og
NTB. En rekke internasjonale
nettsteder refererte til rapporten, deriblant Mongabay
og Redd Monitor. Gjennom
resten av året ble rapporten
trukket fram av kronikk- og

leserbrevskribenter og i flere mediesaker som
handlet om etiske problemstillinger ved oljefondets invsteringer.
Andre temaer bidro også til at Regnskogfondet fikk oppmerksomhet, og vi ble i 2012
omtalt i 615 mediesaker, mot 522 i 2011, viser
tall fra medieovervåkingsbyrået Retriever.
Nett og sosiale medier
Nettsiden vår, www.regnskog.no, er en viktig
kanal for å formidle nyheter fra regnskogen,
og skoleelever benytter den ofte i forbindelse
med oppgaver. Mest populært i fjor var imidlertid palmeoljeguiden og forbrukerstoff, og
trafikken gikk opp fra 105 000 besøkende i
2011 til 153 709 besøkende i 2012.
Antall følgere av Regnskogfondets Facebook-side økte fra 7898 til over 10 000 i løpet
av 2012. Twitter-profilen passerte over 7000 følgere ved slutten av året. Tallene gjør Regnskogfondet til en av de ledende norske miljøorganisasjonene innen sosiale medier. Palmeolje var
den saken som engasjerte flest både i form av
likes og kommentarer, tett fulgt av oljefondet.
Skolebesøk og foredrag
I 2012 nådde vi ut til alle landets skoler med et
brettspill om regnskogen. Spillet ble utviklet i
samarbeid med Grønt Punkt og det var forskningsjournalist Arild Hagen som produserte
innholdet. Vi fortsatte vårt gode samarbeid
med spesielt engasjerte skoler, og både regnskoglinja på Sund Folkehøyskole og Valler Videregående fikk foredrag i våre lokaler.
Regnskogfondets ansatte holdt en rekke
foredrag og innlegg under eksterne arrangementer. I løpet av året besøkte vi blant annet
Universitetet for miljø- og biovitenskap, Nansenskolen, Øyafestivalen og Litteraturhuset.

Fortsatt drift
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt
drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet.
Regnskogfondets økonomi baserer seg i betydelig grad på flerårige kontrakter med det offentlige angående langsiktig bistand. Felles for
disse er at bevilgningsbeløp er kontraktsfestet
med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.
Endringer i Stortingets sammensetning som
påvirker prioriteringene i bistandspolitikken,
er derfor den største risikoen for Regnskogfondets økonomiske utvikling.

Axel
Borchgrevink
(leder)

!

Anne Hege
Simonsen
(nestleder)

Jan Thomas
Odegard

I styrets strategi for de neste fem årene
vektlegges viktigheten av drive internasjonal
fundraising samt å styrke inntektene fra både
næringsliv og private givere på det norske markedet for å styrke organisasjonens økonomi og
redusere avhengigheten av norske, offentlige
midler.
Under forutsetning at det ikke inntreffer en
betydelig forverring på disse områdene så forventer Regnskogfondet en moderat vekst over
de neste årene. Markedsrisiko for Regnskogfondet er i hovedsak knyttet til omdømmerisiko som reduserer vår evne til å reise offentlige og private midler.
Arbeidsmiljø og ansatte
Regnskogfondet har internkontroll for helse,miljø og sikkerhet, samt arbeidsmiljøutvalg.
Det er utarbeidet egen sikkerhetsinstruks og
Code of Conduct. Det har i løpet av 2012 vært
gjennomført en organisasjonsprosess for å forbedre og effektivisere Regnskogfondets drift
blant annet for å redusere arbeidspress og
stress. Det ble i 2012 bestemt at Regnskogfondet skal flytte til nye og mer hensiktsmessige
kontorlokaler.
Sykefraværet i 2012 var på 2,51 prosent fordelt på 1,22 prosent egenmeldt sykefravær og
1,29 prosent legemeldt sykefravær. Sykefraværet har hatt en tilbakegang på 1,59 prosentpoeng fra forrige år. Det er i løpet av 2012 ikke
meldt om alvorlige skader eller uhell knyttet til
virksomheten. Årsmøtet ble avholdt i juni med
medlemsorganisasjonene til stede. Det ble i
2012 gjennomført 6 styremøter, 10 stabsmøter,
5 ansattmøter og 19 ledermøter.
Ved utgangen av 2012 var 33,5 stillinger besatt.
Det er en vekst på 1 stilling fra foregående år.

Regine
Andersen

Jenny
Skagestad

Maria
Lundberg

Likestilling
Regnskogfondet driver ikke forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn. Ved utgangen av
2012 besto staben av 15 menn og 18 kvinner.
Styrets sammensetning var fire menn og fire
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. 2012 er det første
regnskapsåret der Regnskogfondet ikke følger
bestemmelsene for «små foretak», men «øvrige foretak». Beretning og noter er derfor mer
omfattende.
Økonomisk stilling
Etter styrets oppfatning er Regnskogfondets finansielle stilling tilfredsstillende. Egenkapitalen
er på 19 080 347, mot 20 146 535 ved utgangen
av 2011, mens totalkapitalen er på 39 890 718 i
2012 mot 37 220 744 i 2011. Årets resultat øker
driftsfondet (fri egenkapital) med 726 349, mens
implementeringsvirkningen av pensjonsforpliktelsene reduserer driftsfondet med 1 792 538.
Regnskogfondet har ingen pantegjeld og likviditeten er god.
Oslo, 5. juni 2013

Trygve K.
Norman

«Vi kapper ned altfor mange trær, vettu. Det er ikke bra. Så jeg kan godt gå for Regnskogfondet.»
Bookingansvarlig Toffen Gunnufsen i Hovefestivalen til Dagsavisen på spørsmål om hva han kan gå i demonstrasjonstog for.

Anders Krogh
(stabs
representant)

Dag Hareide
(daglig leder)
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Regnskogfondet 2012
Anskaffede midler

2012

Norad

84 498 213

84 365 109

Utenriksdepartementet

28 599 285

27 931 987

3 417 488

3 306 040

Andre tilskudd

Hvor kommer pengene fra?

2011

Alle tall i mill. kr.

Inntekter fra Regnskog
voktere 2008–2012

ANDRE

5 000 000

Innsamlede midler

3 500 000

Regnskogvoktere

5 146 808

4 445 146

3 000 000

Andre enkeltbidrag

1 894 401

2 161 442

Nordic Choice Hotels

2 715 888

2 739 020

566 931

430 498

1 000 000

725 288

589 224

500 000

127 564 302

125 968 466

0

Renteinntekter
Sum anskaffede midler

Alle tall i mill. kr.

Hvor går pengene hen?
Alle tall i mill. kr.

Innsamlede midler
Alle tall i mill. kr.

globalt

adm anskaffelse
informasjon

4 500 000

Andre

afrika

UD

4 000 000

Andre næringslivsbidrag

Egne

Hva brukes pengene til?

regnskogvoktere

amazonas
asia
Norad

næringslivsstøtte

prosjekter

2 500 000
2 000 000
1 500 000

2008

2009

2010

2011

2012

n Norad: 84,5 (66,2 %)
n UD: 28,6 (22,4 %)
n Andre tilskudd: 3,4 (2,7 %)
n Egne midler inkl. renter: 11,1 (8,7 %)

n Anskaffelse av midler: 4,0 (3,1 %)
n Prosjekter: 110,3 (86,9 %)
n Informasjon: 3,5 (2,8 %)
n Adm/drift: 9,0 (7,1 %)

n Amazonas: 55,2 (50,1 %)
n Asia: 31,0 (28,1 %)
n Afrika: 14,5 (13,1 %)
n Globalt: 9,6 (8,7 %)

n Regnskogvoktere: 5,1
n Næringslivsstøtte: 3,3
n Andre: 1,9

Sum inntekter: 127,6

Sum utgifter: 126,8

Sum prosjektmidler:110,3

Sum egne inntekter: 10,3

Forbruk av midler

Anskaffelse midler

3 977 780

3 388 570

110 272 444

110 364 626

Informasjon

3 521 266

2 965 385

Administrasjon/drift

9 066 463

7 845 160

130 000 000

Sum forbruk av midler

126 837 953

124 563 741

120 000 000

Regnskogfondets programmer (*)

Innsamling

Omsetning 2008–2012

110 000 000

Aktivitetsresultat

100 000 000

726 349

1 404 725

2012

2011

70 000 000
60 000 000

90 000 000
80 000 000

Regnskogfondets programmer (*)

Lokale regnskogsprosjekter Amazonas

12 853 432

13 655 545

Sammenhengende territorier Amazonas

26 480 819

25 862 951

Urfolks rettigheter Amazonas

12 317 896

12 365 126

Regnskogsbevaring Afrika (Kongo)

12 182 505

11 674 408

20 000 000

Regnskogsbevaring Asia og Oseania

22 459 439

22 252 942

10 000 000

Globale tiltak for regnskogen

6 181 394

5 800 815

Støtte til miljøorganisasjoner i regnskogland

4 966 018

6 280 127

Klima og regnskog

12 830 941

12 472 713

Sum prosjektene

110 272 444

110 364 627

Regnskogfondet er medlem
av Innsamlingskontrollen.

50 000 000
40 000 000
30 000 000

2008

2009

2010

2011

2012

regnskogfondet har en
viktig og nødvendig støtte i
det norske folk. Dette handler om moralsk støtte i forhold til arbeidet vi gjør, men
like viktig er den økonomiske
støtten som blir gitt til regnskogbevaring. Via offentlige
midler, mottar vi penger til å
drive prosjektene våre. Men
det er også helt nødvendig at
vi har en god og solid egen
økonomi basert på egne innsamlede midler.
Vi øker innsatsen for å
gi folk større kunnskap om
hvor viktig det er å verne om
verdens regnskoger. Så snart
dette budskapet er mottatt,
ønsker folk å støtte arbeidet
vårt, både moralsk og økonomisk. Engasjement i det
brede lag av befolkningen,
bidrar til å synliggjøre vårt
arbeid og vår politiske påvirkning. Vi har to svært viktig inntektskilder: Regnskogvoktere og næringslivet.
regnskogvoktere
Privatpersoner og bedrifter
velger å gi et fast månedlig
beløp. Dette er vår viktigste

givergruppe fordi de støtter
jevnlig og gjerne gjennom
mange år. løpet av 2012 har
vi vervet 825 nye Regnskogvoktere, og ved utgangen av
året støttet 4595 personer
oss på denne måten. Regnskogvokterne kommer fra
hele landet, og de er først og
fremst rekruttert gjennom
aktiviteter på nettet. Stadig
flere følger oss på Facebook, og vi ser at mange blir
Regnskogvoktere på denne
måten.
For at vi skal bli mindre
avhengig av offentlig støtte,
og dermed gjøre organisasjonen mer robust, trenger
vi flere Regnskogvoktere. I
fjor startet arbeidet med å
lage en strategi for å nå dette
målet.
næringslivet
Når en gjest overnatter hos
Nordic Choice Hotels, har
han eller hun bevart 100 kvadratmeter regnskog. Hotellkjeden donerer nemlig 50
øre per overnatting til Regnskogfondet. I fjor utgjorde
dette 2,7 millioner kroner,

noe som gjør Nordic Choice
Hotels til vår desidert viktigste
næringslivspartner.
Pengene går til prosjekter i
Peru og Papua Ny-Guinea,
og i fjor hadde Regnskogfondet gleden av å invitere
tre Nordic Choice-ansatte
til landsbyen Dulce Gloria i
Peru. Der fikk de blant annet
en rundtur på en vaktpost
som beskytter et verneområde hvor det bor isolerte indianere – et prosjekt Nordic
Choice støtter direkte.
Hotellkjeden har vist seg
som en handlekraftig partner som tar sitt miljøengasjement på alvor. Dette fikk
vi et bevis på i fjor da Quality
Hotel Fredrikstad kvittet seg
med all bruk av den regnskogfiendtlige palmeoljen.
Hotellkjeden erklærte kort
tid senere at alle Nordic
Choices 170 hoteller skal bli
palmeoljefrie.
Regnskogfondet mottar
også gaver og støtte fra flere
andre aktører i næringslivet
som har en stor betydning
for våre inntekter.

Nordic Choice
Hotels er vår største
næringslivspartner.

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