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Regnskogen har utviklet seg i minst 60 millioner år.
Mennesket har brukt 70 år på å hogge ned halvparten. 

Når vi ødelegger regnskogen er konsekvensene dramatiske og uopprettelige. 
Vi skylder framtidige generasjoner å redde resten.

REGNSKOGEN ER 
FULL AV LIV

Tap av dyre- og plantearter 
og regnskogsrasering er to 
sider av samme sak. Så mye 

som 80 prosent av landjordas 
plante- og dyrearter 

kan leve i regnskogen. 

REGNSKOGEN 
GIR REGN

Amazonas fungerer som en kraftig 
pumpe, som trekker fuktighet fra 

Atlanterhavet og inn over Sør-Amerika 
hvor det faller ned som regn. Det er 

påvist at verdens regnskoger har inn-
virkning på nedbørsmønstre 

over hele kloden.

REGNSKOGEN ER 
BRA FOR KLIMAET

Verdens skoger er et gigantisk 
karbonlager. De årlige 

utslippene fra avskoging 
tilsvarer de årlige utslippene 

fra alle verdens biler. Å bevare 
regnskog bidrar derfor til å 

bremse globale 
klimaendringer.

REGNSKOGEN 
FOREBYGGER 
FATTIGDOM

Inntekter fra skog og andre natur-
områder utgjør snaut en tredjedel av 

den samlede  inntekten til hus - 
holdninger i utviklingsland. Bærekraftig 

forvaltning av naturressurser 
er avgjørende for å redusere 

fattigdom i verden.

REGNSKOGEN 
ER ET HJEM

Hele 260 millioner mennesker 
har regn skogen som sitt hjem 

og er helt eller delvis avhengig 
av ressursene skogen gir dem. 

Når regnskogen ødelegges 
går hjem, kulturer, 

og uerstattelig 
kunnskap tapt.

Derfor må vi redde regnskogen
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TØMMER OG PAPIR

Etterspørselen etter papir og 
tropisk tømmer er økende. 
Verdifulle trær hentes ut fra 
regnskogen eller regn skog 

hogges for å gi plass 
til plantasjer for 

hurtig voksende trær.

VEIER

Veier åpner opp utilgjengelige 
skogområder og gjør dem sårbare 

for ødeleggelser. Det er anslått 
at 90 prosent av avskogingen 

i Amazonas har skjedd 
innenfor en 50 kilometers 

radius fra veier.

GRUVEVIRKSOMHET

Mange regnskogsområder 
har store forekomster av verdifulle 

metaller og mineraler som gull, 
nikkel, bauksitt, kobber og kull. 

Regnskog ryddes for å få tilgang 
til ressursene som ligger 

gjemt under bakken.

OLJE OG GASS

Oljeleting er ofte 
begynnelsen på slutten for 

en urørt regnskog. Når veier 
bygges og korridorer ryddes 
for seismiske undersøkelser 

åpnes skogen opp for 
gradvis ødeleggelse.

DEMNINGER

I Amazonas er det planlagt 
hundrevis av nye demninger 
i forbindelse med vannkraft-

utbygging. Demninger 
oversvømmer store 
regnskogsområder.

PALMEOLJE

Hvert år blir enorme områder 
med regn skog hogget og brent 

for å plante oljepalmer. 
Problemet er særlig stort 

i Sørøst-Asia.

KJØTT

Kvegdrift er hovedårsaken 
til at regn skogen i Amazonas 
forsvinner. Enorme områder 

ryddes til beitemark 
for relativt få kyr.

Derfor forsvinner regnskogen

SOYA

En sterkt økende etterspørsel 
etter soya bønner, særlig til 

dyrefôr, gjør at soyaindustrien 
hogger store skogområder 

i Sør-Amerika for å 
anlegge nye åkre.
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Om Regnskogfondet

Amazonas

Sentral-Afrika

DR Kongo

Brasil

Venezuela

Ecuador
Colombia

Peru

Paraguay

Opprinnelig regnskog

Regnskogen 
før og nå

Nåværende regnskog

Hvem vi er 
og hva vi gjør:

 Vi i Regnskogfondet har som mål å redde regnskogen 
og sikre rettighetene til de som bor i skogen. Dette 
har vi mange års erfaring med, og derfor mener vi 
at når det kommer til regnskogsbevaring er vi blant 
verdens aller beste. Vi ble etablert i 1989 i kjølvannet 

av at musiker og superstjerne Sting og indianerhøvding Raoni 
forente krefter for å sette søkelys på ødeleggelsene av Amazonas. 
Siden den gang har vi vokst til å bli en selvstendig norsk miljø- 
og menneskerettighetsorganisasjon, og den største i Rainforest 
Foundation-familien. Gjennom vårt omfattende partnernettverk 
jobber vi for å redde regnskog i 11 land i Sør-Amerika, Afrika og 
Sørøst-Asia.

Våre partnere er i hovedsak lokale urfolks-, miljø- og mennes-
kerettighetsorganisasjoner i regnskogslandene.

Regnskogen skal ikke være et lovløst område
Vi jobber rettighetsbasert og pleier å si at «rettigheter redder 
regnskog». Hva mener vi med dette? La oss forklare ved å bruke 
Norge som eksempel: Retten til egen eiendom står sterkt i Norge. 
Naboen din kan ikke komme og ta seg til rette på din grunn. I 
regnskogen er det altfor ofte lovløse tilstander. Mange urfolk og 

skogfolk har ikke noe tilsvarende den norske eiendomsretten å 
vise til, og derfor kan andre ta seg til rette i skogen deres. I verste 
fall hogger de den bare rett ned. Men regnskogen er full av men-
nesker, og det er et problem for tømmerhoggerne. De vil helst 
få utføre den lysskye virksomheten sin i fred og ro. Noe av det 
verste en tømmerhogger kan møte på er en gruppe mennesker 
med kunnskap om hvilke lovfestede rettigheter de har. Slike folk 
lar seg nemlig ikke lure så lett.

Skogfolk må kunne si nei til hogst
Vår metode handler derfor om å sikre urfolk og skogfolk retten 
til egen skog og på den måten gjøre regnskogen mindre lovløs. 
Slik kan skogfolk få makten til å si nei når noen vil hogge skogen 
deres, og de som vil hogge vet at det medfører reell risiko for 
straffeforfølgelse eller andre sanksjoner. Litt på samme måte som 
om du skulle gått og hogd ned trærne til naboen din.

Det er helt sentralt i vår metode at urfolk og skogfolk skal 
kunne bestemme over sin egen framtid og gis muligheten til å 
kunne leve i og bruke skogen på en bærekraftig måte, slik gene-
rasjoner har gjort før dem.
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Sørøst-Asia og Oseania

Indonesia

Papua Ny-Guinea

VÅR SUKSESSOPPSKRIFT:
Kampen for regnskogen må kjempes på flere fronter samtidig. Vi 
jobber derfor på flere nivåer. Suksess på disse nivåene gir oss svært 
viktige resultater for regnskogen. Denne suksessoppskriften er basert 
på lang erfaring.

Internasjonalt:
Vi jobber blant annet i klimaforhandlingene og i FNs menneske
rettighetsråd. Vi jobber for at bistandsgivere og finansinstitusjo
ner skal føre en politikk som sikrer urfolks rettigheter og bevarer 
regnskog. Vi påvirker internasjonal miljø  og utviklingspolitikk for at 
beslutninger som tas skal bli best mulig for regnskogen. 

Nasjonalt:
Vi påvirker nasjonale myndigheter og lovverket i regnskogs landene 
for å sikre urfolk og skogfolk retten til å kunne forvalte sin egen skog. 
Vi jobber med å redusere presset på regnskogen ved å jobbe opp mot 
de største truslene i det aktuelle landet.  

Regionalt:
Vi jobber for å sikre at urfolk og skogfolk får informasjon om egne 
rettigheter og vi koordinerer dialog mellom dem. Vi jobber for å 
 på virke regionale myndigheter og arealplaner som kan påvirke 
 regn skogen.

Lokalt:
Vi støtter konkrete regnskogsbevarende tiltak i felt, som vakt poster 
for å beskytte isolerte indianere i Peru eller å utvikle modeller for 
bærekraftig og langsiktig bruk av regnskogen. 

Målene med vårt arbeid i Norge:
• Øke engasjementet for regnskogen.
• Hindre at norsk politikk og norske investeringer 

bidrar til å ødelegge regnskogen.
• Styrke politikk og praksis som bevarer regnskogen.

Kampen om 
regnskogen er 
intens. 

I media får du nesten bare de dår-
lige nyhetene. De er viktige, men 
de gir på ingen måte hele bildet. 

Det du holder i hendene er et 
magasin som forteller deg om 
noen av de viktigste resultatene 
vi i Regnskogfondet har oppnådd 
de siste fire årene. Vi har trukket 
fram noen eksempler fra de man-
ge slagmarkene vi og våre partne-
re kjemper på. Alle eksemplene 

gir innblikk i måten vi jobber på, og de dokumenterer 
framskritt. Disse eksemplene er også viktige. For de 
viser én ting: Regnskogen KAN reddes. 

Det har skjedd mye siden Regnskogfondet ble dannet 
i 1989. Brasil har vist at høy avskoging kan reduseres 
raskt. Fra 2005 til 2012 ble avskogingen redusert med 77 
prosent takket være politisk vilje til å ta tak i problemet. 
Lille Norge har siden 2008 bevilget milliarder årlig til 
regnskogsbevaring og blitt en verdensledende aktør 
på feltet. Stadig flere innser at vi er nødt til å stanse 
avskogingen for å unngå farlige klimaendringer, og ifølge 
bærekraftsmålene, som alle land har tilsluttet seg, skal 
avskogingen stanses allerede i 2020.

Så hvorfor hogges det fortsatt? Det skyldes kort og 
godt at det lønner seg. For noen. Vår verden fungerer 
fortsatt slik at den som hogger et tre belønnes, mens 
den som bevarer det ikke får noe. Privatpersoners og 
selskapers profitt blir viktigere enn å bevare regnskogens 
eldgamle evne til å stabilisere klimaet, bevare det biolo-
giske mangfoldet og sikre livsgrunnlaget for millioner 
av mennesker. De som har økonomisk makt får ofte 
også politisk makt. Det er dette vi har sett i Brasil i de 
siste årene, der avskogingen igjen har begynt å stige.

Vi må derfor være mange som kjemper for regnsko-
gen. Hva du gjør som forbruker kan få stor betydning, 
slik palmeoljekampanjen i Norge har vist. Rike land og 
private selskaper har stor makt og innflytelse. Hva de 
gjør er viktig. Men kampen kan aldri vinnes her hjemme. 
Sterke organisasjoner og framsynte regjeringer i regn-
skogsland er avgjørende. Vi i Regnskogfondet styrker 
systematisk våre partnere, slik at deres innflytelse på 
egne myndigheter også øker. 

Vårt nære samarbeid med urfolks- og miljøorgani-
sasjoner i regnskogsland, kombinert med arbeidet opp 
mot norske og utenlandske beslutningstakere, har gjort 
oss til en ledende regnskogsorganisasjon internasjo-
nalt. Men vi trenger flere med på laget. Regnskogen er 
livsviktig, for klodens helse og vår felles framtid.

Jeg håper du som leser dette lar deg inspirere til 
å finne ditt bidrag til denne globale kampen – eller 
videreutvikle det du allerede har!

Lars Løvold
Daglig leder

Malaysia

Myanmar



Palmeoljekampanjen: Slik fikk en norsk forbrukerkampanje ringvirkninger til Indonesia

Da nordmenn sa nei til 
regnskogsødeleggende 
palmeolje.

I 2012 sto palmeoljeindustrien i Sørøst-Asia bak massiv avsko-
ging. Oljefondet var storinvestor i flere verstingselskaper, og 
det norske markedet flommet over av palmeolje. Vi kunne 
ikke sitte stille og se på dette. 

Regnskogfondets kampanje for å redusere bruken av 
regnskogsødeleggende palmeolje i Norge er vårt mest synlige 
arbeid de siste fire årene:

 ▪ Palmeolje er omtalt i over 1000 norske avisartikler hvert år 
siden 2012.

 ▪ Palmeoljebruken i norske matvarer er redusert med over 67 
prosent. 

 ▪ I Norge er det bred kunnskap om at palmeoljeindustrien øde-
legger store regnskogsområder i Indonesia og Malaysia.

Det kunne ha stanset her, med bred mediedekning og en vellykket 
forbrukerkampanje. Men det gjorde det ikke.

Norske investeringer var en del av problemet
Palmeoljekampanjen rettet pekefingeren mot palmeoljeselskapene 
som ødelegger regnskogen. Som andre selskaper, drives disse 
fram av investeringer. Det skulle vise seg at det norske Oljefondet 
var en av investorene, med eierskap i en rekke palmeoljeselskaper. 

Parallelt med forbrukerkampanjen jobbet vi derfor målrettet for 
å få Oljefondet til å forstå at norske penger bidro til katastrofen 
som utspilte seg i Sørøst-Asia. Vi lyktes med dette da Oljefondet 
i 2013 trakk seg ut av 23 palmeoljeselskaper og satte arbeidet mot 
tropisk avskoging opp som et prioritert tema i sitt eierskapsarbeid.

Her kunne også historien tatt slutt. Norge hadde vasket sine 
hender ved å trekke betydelige norske investeringer ut av en 
regnskogsødeleggende industri. 

«Verdens verste selskap» lover å stanse avskogingen
Men nå rullet snøballen: Palmeoljeindustrien er en del av det 
globale markedet som konkurrerer om de store investorenes 
gunst. Oljefondet er verdens nest største investeringsfond og 
da det kastet ut 23 palmeoljeselskaper på en gang sendte det i 
praksis et signal til andre investorer om at palmeoljeindustrien 
var høyrisiko.

Dette kunne selv ikke de mektige palmeoljeselskapene leve 
med. Kun få måneder etter at Oljefondet hadde trukket seg ut av 
palmeoljeselskapet Wilmar, kunngjorde selskapet at det verken 
skulle produsere palmeolje som ødelegger regnskogen eller kjøpe 
palmeolje fra selskaper som er involvert i regnskogsødeleggelse.

Wilmar, som Newsweek i 2012 kåret til «verdens verste sel-
skap», hadde snudd tvert om, og lovet å stanse ødeleggelsene. 
Senere fulgte andre selskaper Wilmars eksempel (se boks til 

høyre) og vi kunne konstatere at vår palmeoljekampanje skapte 
ringvirkninger som nådde helt til plantasjene i Indonesia.

Slik ga palmeoljekampanjen resultater på flere nivåer
Palmeoljekampanjen er et ypperlig eksempel på hva vi og våre 
partnere kan få til når vi jobber koordinert og målrettet på flere 
områder over en lengre periode.

Vårt omfattende partnernettverk gjør at vi er til stede på tre 
viktige nivåer: I lokalsamfunnene, på nasjonalt nivå og i inter-
nasjonale fora og beslutningsorganer. Når det gjelder palme-
oljekampanjen har den bidratt til resultater på alle disse nivåene:

Lokalt: At palmeoljeselskapene lover å stanse avskogingen er av 
uvurderlig verdi for lokalsamfunnene som lever med trusselen 
om at skogen deres kan bli omgjort til en plantasje. 

Nasjonalt: Den samlede kunnskapen om palmeoljeindustrien 
som finnes i vårt nasjonale partnernettverk gir tyngde overfor 
indonesiske myndigheter. Vi krever at palmeoljeindustrien må 
reguleres bedre og at urfolks og lokalsamfunns rettigheter må 
respekteres. Indonesia har ikke delt ut nye skogsområder til 
palmeoljeproduksjon siden 2016. 

Internasjonalt: Oljefondet vil ikke ha noe å gjøre med selskaper 
som ødelegger regnskog. Verdens nest største investeringsfond 
setter ikke grensen ved palmeolje, men ved all regnskogsødeleg-
gende virksomhet. Palmeolje var altså eksempelet som gjorde 
at fondet trakk en rød linje ved regnskogsrasering. 

Dette har palmeoljekampanjen lært oss
Regnskogfondet var en liten organisasjon da vi yppet til en of-
fentlig og langvarig strid med palmeoljeindustrien i 2012. Det 
var David mot Goliat. Men ved hjelp av et høykompetent lokalt 
nettverk og målrettet internasjonal påvirkning har vi kommet 
mye lengre enn vi torde å håpe på.

Kampen mot den regnskogsødeleggende palmeoljen har 
derfor gitt oss nyttige svar på hvordan vi bør jobbe mot store 
avskogere, også i andre land enn Indonesia.

Kort fortalt: Vi skal være til stede i felt for å identifisere proble-
mer som vi skal løfte inn i nasjonale parlamenter og avisspalter. 
For å løse problemene vil vi påvirke innflytelsesrike internasjonale 
aktører til å bli med oss på laget.

Da jobber vi målrettet og koordinert på alle de tre nivåene 
vi har nevnt. Da kan vi skape et samlet trykk som vil merkes i 
kontorer og styrerom i selskapene som ødelegger regnskogen.

Vi snakker av erfaring. Takket være palmeoljekampanjen.
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DETTE HAR VI OPPNÅDD

 ▪ Vårt kampanjearbeid mot 
Oljefondet har bidratt til at 
palmeoljegigantene Wilmar 
og Astra Agro Lestari lover å 
stanse avskogingen.

 ▪ Indonesia har ikke frigitt flere 
skogområder til palmeolje-
produksjon siden 2016.

 ▪ Palmeoljeforbruket i norske 
matvarer er redusert med 
over to tredjedeler.

 ▪ Norgesgruppen og Rema 
1000 har fjernet palmeolje 
fra alle egne merkevarer. 
Rema 1000 nekter i tillegg å 
ta i mot nye varer som 
inneholder palmeolje.

 ▪ Norsk laks slipper å spise 
palmeolje. Alle de norske 
fiskefôrprodusentene, med 
unntak av én (Biomar) har 
fjernet palmeoljen fra fôret. 
De oppgir det negative 
fokuset på palmeolje som 
årsaken.

PROBLEMET MED PALMEOLJE

 ▪ Palmeoljeproduksjon er en 
av hovedårsakene til at 
regnskogen forsvinner i 
Sørøst-Asia, og da spesielt i 
Indonesia og Malaysia.

 ▪ Palmeoljeindustrien er også 
på frammarsj i andre deler 
av verden, blant annet i 
Brasil, Papua Ny-Guinea, DR 
Kongo, Peru, Ecuador og 
Paraguay. 

 ▪ Den billige oljen brukes 
blant annet i biodrivstoff, 
kosmetikk og matvarer. 
Etterspørselen er enorm:  
Det globale forbruket er 
fordoblet siden 2000, og alt 
tyder på at det vil fortsette å 
vokse i årene som kommer.

 ▪ Når palmeoljeindustrien 
ødelegger regnskogen blir 
mennesker fordrevet fra 
hjemmene sine, truede 
dyrearter står i fare for å bli 
utryddet og klimagassutslip-
pene øker.

Over: Slik så det ut da Astra Agro Lestari bygget palmeoljeplantasje i Indonesia våren 2015. Bare et år senere kunngjorde selskapet at det skulle stanse  
all avskoging, etter press fra blant andre Regnskogfondet. Under: Det globale forbruket av palmeolje er fordoblet siden år 2000. Oljen presses ut av frukten.
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50-80%  
av verdens dyre- 

og plantearter finnes 
i regnskogen 

260  
millioner mennesker har  
regnskogen som sitt hjem

Verdens nest største  

regnskog ligger i Kongo

Før dekket regnskogen   

12-13%  
av landjorda. I dag er  

størrelsen på regnskogen 
redusert til 6%

Hvert år forsvinner rundt  

46 000 km² 
regnskog. Dette tilsvarer et  

område på størrelse med Danmark

Enkelte regnskogs- 
trær kan bli over  

50 meter høye

FAKTA OM 
REGNSKOGEN
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Over halvparten  
av verdens språk  

snakkes i regnskogen

Regnskogen består av 
minst 50 000 forskjellige 

treslag

Indonesia  
er det landet i  
verden hvor regn- 
skogen hugges  
raskest ned

Regnskogen er

siden 2. verdenskrig

Det kan være flere typer 
maur i et tre i Amazonas 
enn i hele Storbritannia  

til sammen

Utslippene  
av klimagasser  
fra brenning av  

regnskog tilsvarer  
Utslippene fra alle 

verdens biler

Det finnes over  
300 papegøyearter  

i verdens regnskoger

av verdens  
kjente insekts- 
arter lever i  
regnskogen

80%

Medisiner som behandler 
kreft, malaria, hjerte- 
sykdommer, bronkitt,  

dysenteri og tuberkulose 

er utviklet på basis av 
virksomme kjemikalier fra 

planter og dyr som har 
sitt levested i regnskogen

Regnskogen har  
eksistert i minst  

60
millioner år



 Vår jobb er ikke nødvendigvis over 
når en regnskog er reddet. Jobben 
blir da «å holde den reddet.» Vel-
kommen til Xingu. 

Xingu-territoriet i Brasil har 
gitt oss oppskriften på hvordan man kan be-
vare et stort stykke regnskog. Området er om-
ringet av soyaplantasjer og ser derfor ut som 
en grønn halvøy. Størrelsen tilsvarer Hedmark 
fylke og du kan tydelig se det på et satellittbilde 
av Brasil. Så hvorfor har ikke plantasjene tatt 
denne skogen også?

Det hele startet i 1961 da brasilianske myndig-
heter opprettet «urfolksparken Xingu», et felles 
territorium for flere indianerstammer. I 1993 
gikk Regnskogfondet tungt inn i arbeidet med å 
unngå at parken ble spist opp av kvegranchene 
som den gang nærmet seg faretruende.

– Vårt første prosjekt handlet derfor om å 
overvåke og beskytte grensene til parken, sier 
leder Anna Bjørndal i Amazonas-avdelingen.

Tydelige grenser og egen identitet
Med en banebrytende bruk av satellittbilder 
utviklet vår brasilianske partner oppdaterte kart 
over ulovlige skogsbilveier og avskoging innenfor 
og rundt territoriet. Samtidig gjenåpnet indianer-
ne synlige grenselinjer rundt hele det gigantiske 
territoriet og opprettet kontrollposter ved elver 
og veier som kan gi adgang til territoriet.

Urfolkene etablerte en fellesorganisasjon for 
alle stammene, ATIX, som blant annet tar seg 
av forhandlinger med aktører utenfor territoriet. 
Forvaltningen av naturressursene og alle tilbud 
om helsetjenester og utdanning er tilpasset tra-
disjonell kultur, kunnskap og framgangsmåter.

Parallelt med at befolkningen i territoriet 
øker, har det vært behov for å utvikle alterna-
tive inntektsmuligheter slik at skogen fortsatt 
forvaltes på en bærekraftig måte. Produksjon av 
honning har vist seg å være spesielt vellykket. 
Denne selges i supermarkeder over hele Brasil, 
og etterspørselen stor. Håndverk og vegetabilske 
oljer er andre inntektskilder.

Tradisjon og TV
I dag er territoriet hjem for om lag 5500 mennes-
ker i 77 landsbyer fordelt på 16 urfolksgrupper. 
Det hele går tilsynelatende bra. Men territoriets 
skjebne avhenger av hvordan det går med det 
langt større regnskogsområdet (280 000 km2) 
som strekker seg nordover langs Xingu-elven 
og som parken er en del av. Derfor har vi løftet 
blikket mot dette store lappeteppet av 11 natur-
reservater og 20 urfolksterritorier.

– Nå bruker vi kunnskapen vi har oppar-
beidet oss etter over 20 års arbeid med urfolk 
i Xingu til å jobbe for en helhetlig forvaltning 
av hele dette enorme regnskogsområdet. Vår 
lange erfaring har gjort oss til en av de viktigste 
aktørene i dette arbeidet, sier Bjørndal.

Urfolkene i Xingu har klart å ta vare på viktige 
deler av den tradisjonelle livsstilen, samtidig 
som de tilpasser seg forandringer når det er nød-
vendig. Internett og TV har for eksempel nådd 
inn i landsbyene, og flere unge velger å reise til 
byene for å ta utdanning. Når presset utenfra 
øker, er det viktig at det både opprettholdes en 
sterk indre organisering og at kunnskapen fra 
den eldre generasjonen går i arv til de yngre. 

Samtidig er dialogen med eksterne aktører 
svært viktig. Et prosjekt for å rense Xingu-elven 
involverer for eksempel urfolksgrupper, soya- og 
kvegbønder og lokale myndigheter. Slike pro-
sjekter kan legge et godt grunnlag for framtidig 
samarbeid.

Det gigantiske lappeteppet av sammenheng-
ende urfolksterritorier og verneområder langs 
Xingu-elva beskyttes ikke av seg selv. Ulovlig 
hogst, gullgraving, kvegrancher, veibygging og 
skogbranner utgjør økende trusler mot dette 
vakre regnskogsområdet, som nesten tilsvarer 
hele Norges areal. 

Men Xingu-parken er i dag et eksempel på 
hvordan hele Xingu kan bevares i morgen.

Kampen om regnskogen i Sør-Amerika

AMAZONAS

 ▪ Hva er problemet?   
I Amazonas ødelegges 
regnskogen i hovedsak på 
grunn av landbruk og 
kvegdrift, olje- og gassutvin-
ning, gruve- og tømmerdrift 
og ulike infrastruktur-
prosjekter.

 ▪ Hva gjør Regnskogfondet?  
Vi jobber for en helhetlig 
beskyttelse og forvaltning av 
en rekke ulike typer 
verneområder på tvers av 
landegrensene i regionen, 
samtidig som vi er en 
pådriver for opprettelsen av 
nye urfolksterritorier.

Regnskogen 
som ble 
reddet.

Andre viktige seire i 2013–2016

 ▪ Urfolk i Peru blir hørt: 
Som første urfolksgruppe i 
Peru skal achuarene nå få 
prøvd sitt territoriekrav i 
retten. En seier vil være av 
enorm betydning for 
regnskogsbevaring og for 
andre indianerstammer i 
Peru.

 ▪ Oljegigant trekker seg ut: 
Etter omfattende press fra 
våre partnerorganisasjoner, 
trakk Pacific Rubiales Energy 
seg ut av oljeblokk 137, som 
overlappet Matses-indianer-
nes territorium i Peru.

«Vår lange erfaring har gjort oss til en 
av de viktigste aktørene i arbeidet 
med å bevare regnskogen i Xingu.»

Anna Bjørndal, 
leder for Amazonas-avdelingen
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Den mektige Xinguelven er livsnerven i det store 
lappeteppet av territorier og verneområder som 
til sammen utgjør 280 000 km2 – et område 
nesten like stort som Italia. 
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Den lille landsbyen viser 
hvordan regnskogen 
kan reddes.

Et kartprosjekt i DR Kongo setter en 
ny standard for regnskogsbevaring.  

– Det er vi, urfolkene, som er de 
virkelige regnskogvokterne. Det har 
vi vært siden lenge før naturreserva-

tet ble påtenkt. Vi har allerede våre tradisjonelle 
forvaltningsmetoder. For det er her hele livet 
vårt er, sier Baati Gozi Irangi, en skolelærer fra 
Itombwe i Sør-Kivu i Den demokratiske repu-
blikken Kongo.

Han er en av ildsjelene fra bambutifolket, 
som har bidratt til en ny og mer hensynsfull 
tilnærming til skogvern.

I 2006 bestemte myndighetene at store deler 
av det massive regnskogområdet Itombwe skulle 
få status som naturreservat. All menneskelig 
aktivitet i det 15.000 kvadratkilometer store 
området skulle forbys. Lokalbefolkningen ble 
ikke konsultert. 

Det unike området er spekket med sjeldne 
treslag og tropiske fugler, og er dessuten hjem 
for noen av de siste gorillaene i verden. Store 
forekomster av verdifulle naturressurser har 
satt skogen, og menneskene som lever der, 
under press. 

Vern betyr ofte tvangsflytting
Utfordringen i DR Kongo, og mange andre land 
i Afrika, er at vernegrensene tradisjonelt trekkes 
uten hensyn til urfolk og andre mennesker som 
har levd i og av skogene i generasjoner. Hele 
samfunn trekkes opp med røttene og tvangs-
flyttes. Resultatet er tap av levebrød, tradisjoner 
og identitet.

I Sør-Kivu fryktet lokalbefolkningen, som 
allerede er hardt rammet av langvarig væpnet 
konflikt, for sin eksistens og fremtid.

– Vi finner mat og medisiner her, alt vi trenger. 
Bambutifolket kan ikke eksistere utenfor skogen. 
Den er vår kultur, vår natur, mener Irangi. 

Urfolkene reiste seg derfor i protest mot 
verneplanene. 

Skogfolk trakk grensene selv
Med støtte fra Regnskogfondet og den lokale or-
ganisasjonen Africapacity, har lokalbefolkningen 
i Itombwe fått gehør og tatt kartet i egen hånd.

Basert på gammel kunnskap om skogen 
og ny kunnskap om geografiske informasjons-

systemer trakk lokalbefolkningen nasjonalpar-
kens grenser på nytt. De nye grensene ga rom 
for både vern og bærekraftig menneskelig ak-
tivitet. De tok hensyn til både dyreadferd og 
urbefolkningens tradisjonelle bruk av skogen. 

Innbyggere både i og utenfor Itombweskogen 
ble involvert i arbeidet. I juni 2016 undertegnet 
guvernøren i Sør-Kivu en ny resolusjon om 
naturreservatet, i tråd med deres innspill.

Et gjennombrudd
– At lokalbefolkningen fikk være med å definere 
naturreservatets grenser, representerer uten tvil 
et gjennombrudd for vernearbeidet i DR Kon-
go, sier Gunnell Sandanger i Regnskogfondets 
Sentral-Afrika-avdeling

Nå skal myndighetene utarbeide forvalt-
ningsplaner for naturreservatet. Og igjen krever 
lokalbefolkningen at de skal få delta. 

– Lokalsamfunnet krever full deltakelse i 
alle aktiviteter knyttet til naturreservatet. Vi vil 
forvalte vår egen skog, påpeker en annen lokal 
aktivist, Miniota fra Mwenga.

Setter standarden
Regnskogfondet og Africapacity vil fortsette 
å støtte lokalbefolkningens kamp for videre 
medbestemmelse over skogen. 

– Lykkes vi, kan vi sette standarden for 
framtidig skogvern i hele regionen. Itombwe 
vil bli et enestående eksempel på at rettighe-
tene og kunnskapen til de som bor i skogen er 
respektert og lagt til grunn av myndighetene, 
sier Sandanger.  

DR KONGO

 ▪ Hva er problemet? 
Regnskogen kan bli åpnet 
for storstilt industriell hogst. 
Dette vil skape store 
problemer for 40 millioner 
kongolesere, som er direkte 
avhengig av skogen.

 ▪ Hva gjør Regnskogfondet? 
Vi jobber for at kongolesiske 
myndigheter skal anerkjenne 
urfolks rettigheter i det 
nasjonale lovverket og 
ratifisere FNs urfolkskonven-
sjon. Vi dokumenterer at 
skogfolk har legitime krav i 
forbindelse med areal-
planlegging.

Kampen for regnskogen i Sentral-Afrika

Andre viktige seire i 2013–2016

 ▪ 30 år lang kamp for å  
komme hjem: Saken til 
batwafolket, som ble tvunget 
vekk fra hjemmene sine i 
nasjonalparken Kauzi Biega  
i Øst-Kongo for 30 år siden,  
skal opp i den afrikanske 
menneskerettighetskommi-
sjonen. Saken kan sette pre-  
sedens for andre urfolk som  
har mistet hjemmene sine.

 ▪ Lokalsamfunn får rett til å 
forvalte egen skog: Sammen 
med våre partnere har vi fått 
gjennom en lovendring som 
skal sikre skogfolk rett til å 
forvalte sine egne skog-
områder. En viktig del av  
vårt arbeid er at urfolk og 
skogfolks rettigheter 
gjenspeiles i det nasjonale 
lovverket.

«Utfordringen er å verne skogen på 
en måte som også verner om lokal-
befolkningens og urfolks rettigheter 
og behov.»

Gunnell Sandanger, 
Seniorrådgiver i Afrika-avdelingen
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Slik skal verneområdet se ut. Lokalbefolkningen 
i Itombwe viser stolt fram resultatet av arbeidet 
med å trekke grenser som skal ta hensyn både 
til skogen og til menneskene som bor der.
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Kampen for regnskogen i Sørøst-Asia og Oseania

Å ret var 1997 da Regnskogfondet 
kom i kontakt med en liten grup-
pe studenter med en stor plan: 
De ville bevare Managalas, et 
regnskogsområde på 3600 km2. 

De hadde skrapt sammen penger til å starte 
noen få tiltak, men engasjementet overgikk 
midlene. Regnskogfondet bestemte seg for 
å hjelpe dem, og gikk inn som en langsiktig 
finansieringskilde. Vårt første prosjekt på Papua 
Ny-Guinea var et faktum.

 I dag er Managalas vårt fremste eksempel 
på at langsiktig og målrettet arbeid gir varige 
resultater. Det skulle nemlig ta 20 år før regnsko-
gen var reddet. Regnskogfondets seniorrådgiver 
Rune Paulsen har jobbet med prosjektet i alle 
disse årene. Han forteller at utgangspunktet 
ikke var enkelt:

– Vi hadde et stort område hvor det bodde 
20 000 mennesker, spredt på mange små lands-
byer og som snakket tre forskjellige språk. De 
hadde alltid ligget i konflikt, inntil de forsto at 
hovedproblemet deres ikke var naboen. Det var 
noen andre som var i ferd med å innta området 
deres, sier Paulsen.

Laget en modell for beslutninger
For Regnskogfondet, og vår papuanske partner 
Partners with Melanesians, var det helt avgjøren-
de at gamle uvenner begynte å prate sammen. 
«To skritt fram og ett tilbake» skulle derfor bli 
refrenget for prosjektet Managalas. Men vi ut-
viklet etter hvert en fungerende modell for dialog 
og beslutninger som kan beskrives i tre steg:

1 Det startet med at befolkningen ble delt opp 
i soner etter språklige og kulturelle kriterier. 
Innenfor hver sone ble lokalsamfunnene 
introdusert for en rekke temaer som de tok 
stilling til, hvor spørsmålet om tømmerdrift 
og plantasjevirksomhet var to av mange.

2 Etter at alle lokalsamfunnene i hver sone 
hadde diskutert seg fram til beslutninger, 
møttes representanter for alle soner i det 
som ble kalt «Combined forum». I dette 
forumet kunne altså beslutninger om hele 
Managalas’ framtid tas.

Utfallet av denne årelange prosessen var ikke 
gitt. Regnskogen kunne i ytterste konsekvens 
ha blitt hogget ned hvis det var dette lokalbe-
folkningen ønsket. Regnskogfondet jobber etter 
prinsippet om fritt, forutgående og informert 
samtykke. 

– Kort forklart betyr det at de som bor i sko-
gen må bli gitt objektiv informasjon om ulike 
framtidsscenarioer og deretter få ta en beslut-
ning i fred. Vi kunne bare holde fast ved troen 
om at de ville velge bort hogst og plantasjer 
når alt kom til stykket, sier Paulsen.

Vi fikk heldigvis rett: Lokalsamfunnene sa nei til 
palmeolje og tømmerdrift én etter én. I desember 
2016 kunne vi feire at myndighetene på Papua 
Ny-Guinea formelt hadde opprettet Managalas 
som verneområde. Regnskogen var reddet.

Slik kan Managalas vise vei
Vi vet bedre enn de fleste at vi ikke kan bruke 
20 år hver gang vi skal bevare et regnskogs-
område. Men Managalas var vårt pilotprosjekt 
på Papua Ny-Guinea og det har gitt oss et helt 
avgjørende svar: 

– I 1997 antok vi at lokalbefolkninger, med 
ulike interesser, språk og et høyt konfliktnivå, 
kunne samarbeide om å ta vare på regnskogen 
sin hvis de ble klar over hva som truet den. 20 
år senere har vi fått bekreftet dette. Befolknin-
gen på Managalas vil opprettholde sin kultur 
og forme sin egen framtid. Industriell hogst 
hadde ingen plass der, sier Paulsen.

Fortellingen om Managalas er fin og inspi-
rerende, men vi vil gjerne skrive om slutten litt. 

Derfor skal vi jobbe videre slik at historien 
om Managalas ikke er en egen fortelling, men 
heller blir eksempelet som overbeviste de andre 
lokalsamfunnene på Papua Ny-Guinea om å si 
nei til hogst.

Den fortellingen slutter med at regnskogen 
på Papua Ny-Guinea ble reddet.

Regnskogen 
som gir håp på 
Ny-Guinea.

SØRØST-ASIA OG OSEANIA

 ▪ Hva er problemet? 
Regnskogen i Sørøst-Asia 
ødelegges raskest i verden. 
Ødeleggelsene skyldes i 
hovedsak plantasjedrift, 
hogst og gruvedrift.

 ▪ Hva gjør Regnskogfondet? 
Vi vil sette skogbevaring og 
urfolks rettigheter på 
nasjonale agendaer, bygge 
kapasitet i partnerorgani-
sasjonene våre, støtte 
lokalsamfunn som vil  
bevare egne skogområder, 
mot arbeide korrupsjon og 
kreve bærekraftig drift av 
industriene som avskoger.

Andre viktige seire i 2013–2016

 ▪ Tropisk øyparadis reddet:  
Vår partner YCM lyktes med  
å få annullert omfattende 
palmeoljekonsesjoner som 
ville ha truet regnskogen på 
øygruppa Mentawai, utenfor 
Sumatra, Indonesia. 
Annulleringen er permanent.

 ▪ Historisk øyeblikk i retten:  
I 2013 besluttet den indone- 
siske grunnlovsdomstolen  
at områder som tilhører 
«tradisjonelle folkegrupper» 
ikke er statlig skog, men eies 
av urfolkene selv. Dette er  
en historisk seier som vår 
partner AMAN har jobbet  
for i lang tid.

«Industriell hogst hadde ingen plass i 
framtiden til innbyggerne på Mangalas.»

Rune Paulsen, 
seniorrådgiver i Asia-avdelingen

3 I «Combined forum» ble alle sakene dis-
kutert på ny. Prosessen hadde da allerede 
pågått i flere år.
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I regnskogen på Managalasplatået bor det om lag 
20 000 mennesker. Både skog og mennesker går en lys 
framtid i møte etter at myndighetene har god kjent en 
verneplan som innbyggerne på Mangalas selv har laget. 
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Nordmenn bryr seg om regnskogen

Regnskogs-
landet langt 
mot nord.

 Vi mennesker er ofte oss selv nærmest. Dette er et 
problem for regnskogen; den er veldig langt unna 
Norge. Det sier seg ikke selv at nordmenn går rundt 
og bekymrer seg for soyaplantasjer i Brasil, oljeboring 
i Peru eller palmeoljeproduksjon i Indonesia.

Men det er nettopp det mange av oss gjør: Regnskogen får 
oppsiktsvekkende stor oppmerksomhet her hjemme, selv om 
vi er nærmere Arktis enn Amazonas. Vi i Regnskogfondet er 
så freidige at vi tar en del av æren for dette. Vi jobber nemlig 
målrettet for at nordmenn skal føle at regnskogen angår dem. 
At regnskogen er noe de vil være med på å beskytte fordi det er 
viktig for kloden og vår alles felles framtid.

De siste fire årene har regnskogen vært omtalt 18030 ganger i 
norsk media. Eller 12,34 ganger om dagen om du vil. Vi har ikke 
bidratt til alle disse sakene, men vi har vært nevnt 5465 ganger i 
samme periode. Så vi tror vi har gjort vårt for å få nordmenn til 
å bry seg om regnskogen – selv om den er langt unna.

Her gir vi deg et utvalg saker som vi mener har bidratt til å 
holde regnskogen høyt i bevisstheten til den norske befolkningen. 

Og dette kommer vi til å mase videre om helt til regnskogen 
er reddet.
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VI SKAL 
VOKTE  

REGNSKOGEN

2013: Drømmen går i oppfyllelse

– Dette er en gammel drøm jeg har hatt helt siden mine dager 
i Verdens naturfond. Nå bød anledningen seg, så da slo jeg til, 
sa kong Harald etter at det ble kjent for hele Norge at Kongen 
i all hemmelighet hadde reist til Amazonas sammen med oss. 
Kongen var tydelig på at dette skulle være en tur uten politikere, 
ambassadører eller journalister. Kong Harald ville leve og sove 
sammen med indianerne i landsbyen Demini nord i brasiliansk 
Amazonas, uten å «være til bry», som Kongen selv uttrykte det. 
Slottet og Regnskogfondet gjorde turen kjent i Norge noen dager 
etter at Kongen var ute av Amazonas. Reisen har vært omtalt  
616 ganger i norsk media, og den har knyttet et varig vennskaps-
bånd mellom kong Harald og yanomamienes åndelige leder, 
Davi Yanomami.

2014: Regnskogen havnet i Bjørvika

I årsskiftet 2013/2014 avslørte vi at regnskogstømmer ble brukt 
i 68 nye bygninger i Norge. To av bygningene var en del av den 
splitter nye Barcode-rekken i Bjørvika. Men også andre steder 
var regnskogen byggemateriale:

Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller inneholdt den truede 
tresorten okoume, på tross av at det er forbudt å bruke tropisk 
tømmer i statlige bygg i Norge. En barnehage i Moss, en skole 
på Bryne og et kulturhus i Larvik inneholdt alle tropisk tømmer. 
Private Barnehagers Landsforbunds nye bygning i Bodø var ener-
gieffektivt og ble kalt et miljøfyrtårn – men inneholdt dessverre 
tropisk tømmer.

Avsløringene førte til unisone beklagelser, noe som ble for-
midlet gjennom 30 saker i riks- og lokalmedier.

2015: 100 000 går for regnskogen

18. oktober 2015 var datoen da regnskogssaken fikk sitt definitive 
gjennombrudd i Norge. TV-aksjonen til inntekt for regnskogen 
samlet inn 190 millioner kroner. 100 000 bøssebærere over 
hele landet banket på 2,3 millioner dører for å samle inn penger 
til å beskytte et regnskogsområde på størrelse med Norge og 
Danmark. Dette var første gang en åtte timer lang TV-sending 
på NRK var viet til regnskogen og TV-aksjonen førte til 4338 
medie omtaler i løpet av året.

– Folk over hele landet har forstått at regnskogsbevaring i 
høyeste grad angår oss her i Norge. Og de som sitter hjemme 
i stuene sine har fått vite hvorfor vi må redde regnskogen og 
hvor mye det haster, sa en henrykt daglig leder Lars Løvold sent 
på aksjonsnatta.

2016: Kjører med palmeolje på tanken

I mars avslører NRK at norske biler kjører på et palmeoljeprodukt 
som bidrar til å ødelegge regnskogen. Det såkalte Palm Fatty 
Acid Distillate (PFAD) er et biprodukt fra palmeoljeproduksjon, 
og importen av PFAD økte etter at Stortinget høsten 2015 påla 
drivstofforhandlere å øke innblandingen av biodrivstoff i bensin 
og diesel.

– Det er helt avgjørende at vi slutter å bruke fossile drivstoff, 
men vi må finne reelt miljøvennlige og bærekraftige alternativer. 
PFAD er ikke et slikt alternativ, sa daglig leder Lars Løvold til NRK. 

NRKs avsløring startet en større debatt om palmeolje i biodriv-
stoff, og vår kunnskap om palmeolje gjorde oss til en attraktiv 
kilde for media: Vi uttalte oss i til sammen 104 mediesaker om 
palmeolje og biodrivstoff i løpet av året.
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NEI til palmeolje
på tanken!

Vi vil ikke ha biodrivstoff
som bidrar til å

ødelegge regnskogen.
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Regnskogens støttespillere

Inntektskilder 
og nettverk.

 Ønsket om å beskytte regnskog, dyr og urfolks-
grupper står sterkt hos det norske folk. Takket 
være våre engasjerte støttespillere kan vi oppnå 
viktige resultater i kampen for regnskogen. Den 
finansielle støtten til å gjennomføre vårt arbeid 

får vi  gjennom tre hovedkanaler:

Norske offentlige midler
Hoveddelen av våre inntekter kommer fra Norad og Utenriks-
departementet. Denne støtten går til konkrete prosjekter som 
vi og våre partnere gjennomfører. Pengene er underlagt strenge 
kontrollrutiner og resultater rapporteres årlig. 

Norske private midler
Egne innsamlede midler er helt avgjørende for å redde regnskog 
så effektiv som mulig. Mange privatpersoner støtter arbeidet vårt 
med et månedlig beløp. De siste årene har vi hatt en sterk og god 
økning. Det er med glede vi registrerer den økte deltakelsen og 
viljen til å være med i kampen for å redde regnskogen.

Internasjonale donorer 
Vi har også internasjonale støttespillere som bidrar aktivt i kampen 
om regnskogen. I neste strategiperiode er målet å øke støtten 
fra internasjonale aktører. Pr. 2017 støttes vi av Rainforest Fund, 
Ford Foundation, Good Energies Foundation og Prince Albert II 
of Monaco Foundation.
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Regnskogvokteren
Erik Johansen (36)  |  Yrke: Ingeniør  |  Bosted: Oslo

Jeg vil slå et slag for «hundremeterskogen». Ta med barna ut 
i skogen fra de er små – gjør det til en lekeplass og lær dem å 
bli glade i skogen. Da er veien kort til å få forståelse og interes-
se for regnskogen i andre steder av verden. Barn forstår hva 
regnskogen betyr for dem som bor der. Gi barna hundreme-
terskogen i dag og de blir engasjerte regnskogvoktere når de 
blir eldre. Selv har jeg vært regnskogvokter i flere år. Jeg mener 
bevaring av regnskogen er en av de viktigste utfordringene 
verden står overfor. Ressurssterke deler av verden må bidra 
fordi vi kan. Jeg stoler på at Regnskogfondet bruker bidraget 
mitt der det er mest virkningsfullt.



Næringslivet 
redder 
regnskog.
Å ta samfunnsansvar innebærer mer enn lover og regler. Våre bedrifts
partnere er sterke bidragsytere i kampen for å redde regnskogen.  
Her er noen av hoved samarbeids partnerne i perioden 2013–2016.

Handel og Kontor  
(2015–)

Handel og Kontors medlemmer 
gir en andel av årskontingenten 
til regnskogsbevaring. En god 

bevisstgjøring og et flott bidrag, 
som samtidig innebærer et faglig 

samarbeid om klima og miljøspørsmål. 
Med sine nærmere 50.000 medlemmer 

er dette en viktig støtte til globale 
og nasjonale aktiviteter for 

regnskogsbevaring.

Regnskogfondet er medlem i Innsamlingskontrollen og underlagt strenge revisjonsrutiner.

Rema 1000  
(2015–)

Rema 1000 har bidratt 
til å sette palmeolje på 
dagsorden, blant annet 
gjennom å stille strenge 
krav til sine leverandører. 
Deres engasjement i Regn-
skogfondet omfatter også 
andre regnskogsrelaterte 
problemstillinger i daglig-
varehandelen som kjøtt, 
papir, soya og tropisk tøm-

mer. Regnskogssatsingen til Rema 1000 
skal hjelpe kundene å ta de riktige valgene 
i butikkenes jungel av varer. Og de ansatte 
skal bli motivert og stolte av forskjellen de 
gjør for regnskogen hver arbeidsdag.

h	Remas Ole Robert Reitan (t.h) 
sammen med Regnskogfondets 
Dag Hareide.

Hafslund Strøm 
(2010–)

Hafslund Strøm har gjort et 
strategisk valg og bidrar til 
å redde verdens regnskoger 
sammen med sine kunder. 
Strømproduktet Grønt Valg 
er som et kinderegg for et 
bedre miljø, med 3 gode ting 
på toppen av strøm avtalen: 
Strøm fra fornybare energi-

kilder, rådgiving for å redusere strømforbru-
ket, og ikke minst bevaring av regnskog!  For 
hver kunde som velger Grønt Valg, dobler 
 Hafslund Strøm gaven  
det første året.

h	Hafslund leverte grønn strøm 
til Øyafestivalen. Her er Fredrik 
Halmøy Wisløff sammen med 
representanter fra Regnskog-
fondet.

Nordic Choice  
(2008–2015)

Som en av våre første store 
samarbeidspartnere var Nordic Choice 

tidlig ute med å sette søkelyset på 
 viktigheten av å bevare regnskogen. 
Blant annet ved å kutte ut palmeolje 

fra all mat i hotellene, har Nordic 
Choice bevist at å det drive bære-
kraftige forretninger er lønnsomt 

og de har vært til inspirasjon 
for et norsk næringsliv.
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