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Trompetfuglen

– den perfekte vaktpost

Trompetfuglen holdes ofte tam hos indianere i Amazonas, og det er det gode grunner til. Når trompetsignalet
gjaller over landsbyen, vet indianerne at det kan være
fare på ferde. Fuglen er ikke bare den perfekte vaktpost,
men også en mester i å fange slanger.
Trompetfuglene er litt i slekt med traner, men
har et ganske annerledes utseende. De plasseres
i en helt egen familie, som omfatter kun tre
nærstående arter i Amazonas. I nordlige deler
av Amazonas, nord for Amazonaselva, lever
gråvinget trompetfugl (Psophia crepitans).
Lenger sør lever de to andre artene. Utbredelses
områdene er adskilt av mektige elver. Disse fu
glene er dårlige flyvere, som bare nødig tar til
vingene. De løper heller raskt unna når de føler
seg truet. Derfor har de utviklet seg upåvirket
av hverandre i de tre områdene, isolert av brede
elver, slik at det til slutt er blitt tre arter.
Den gråvingete trompetfuglen i nord kan
man for eksempel støte på hos waiapi-
indianerne, som lever i det nordøstlige Brasil
og inn i Fransk Guyana. Den er lett å fange og
temme, noe som alene er et godt utgangs
punkt for å holde et dyr i fangenskap. Men
fuglen er mer enn en kjæledegge, den har flere
viktige funksjoner i landsbyen. Når den aner
fare, setter den i med en trompetfanfare som
ikke er til å ta feil av. Trompetfuglens faresignal
kan høres på lang avstand.
Slanger på menyen

Med sitt helt spesielle alarmrop er trompet
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Trompetfuglen tar sandbad
i Waiapi-landsbyen.

fuglen den perfekte vaktpost, men den har mer
å tilby.
I tillegg til småkryp og frukt har den nemlig
slanger på menyen. Slanger tiltrekkes av mus,
som ofte finner både mat og husly i landsbyen.
Og hva er vel da bedre enn å ha en slangejeger
fast plassert på stedet. Trompetfuglen løper
svært raskt og innhenter lett en slange som
prøver å stikke av.
Kunnskapen om fuglens spesielle levesett
kommer opprinnelig fra indianere i Amazonas.

I Arilds hage
Den britiske botanikeren Richard Spruce, som
tilbragte 15 år i Amazonas på midten av
1800-tallet, fikk del i denne kunnskapen og
skildret fuglens gode lynne og egenskaper som
slangejeger. Spruce anbefalte til og med Det
britiske imperiet å innføre fuglen til kron
kolonien India, hvor slanger kunne være et
problem.

En nyttig kjæledegge

Trompetfuglen er en godlynt og trivelig kjæle
degge, men skulle det bli matmangel, kan den
også spises. Kjøttet skal være velsmakende. Den
bløte fjærdrakten, og de vakre, blå fjærene
foran på halsen, brukes også til ornamenter.
Trompetfuglen er bare ett av mange eksempler
på hvordan dyr, som tilsynelatende holdes som
kjæledegge i en indianerlandsby, i virkeligheten
har mange viktige funksjoner.
De tre artene av trompetfugler ligner mye på
hverandre, stort sett er det bare fargen på den
indre delen av vingene som skiller dem og har
gitt dem ulike navn. Den runde kroppen er om
kring en halvmeter lang og vekten opp mot
halvannen kilo. Halsen og beina er lange, mens
nebbet er lite og kort. Om kvelden flyr fuglene
et kort stykke opp i trærne hvor de tilbringer
natta. Eggene plasseres i hule trær. Vanligvis
holder fuglene sammen i flokker, og flere fugler
i gruppen kan samarbeide om rugingen av et
enkelt kull.
Tekst og foto: Arild Hagen

Litteratur:
Spruce, Richard (redigert av Alfred Russel
Wallace). Notes of a Botanist on the Amazon
and Andes… during the years 1849-1864.
Macmillan. London 1908. (Bokverket består av
to bind, der første bind inneholder teksten
Spruce fullførte før han døde, inkludert
beskrivelsen av trompetfuglen, mens bind to er
skrevet av Wallace på bakgrunn av notater
Spruce etterlot seg).

Arilds hage
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Paranøtten er et vanlig innslag i nøtteskåla
ved juletider. Men visste du at paranøtt-treet
er avhengig av hunnbiene blant noen helt
spesielle, store bier for å bestøve blomstene
sine? Og disse biene klarer bare å formere
seg hvis hannene kan gni seg inn med duftene
fra noen spesielle orkideer i trekronene.
Paranøttens harde skall er det bare gullharen
som med sine sterke kjever kan knekke,
og den sprer nøttene ved å grave ned
reservelagre rundt om i regnskogen. Mange
arter er involvert i treets overlevelse. Da
hjelper det lite at bare treet er fredet…
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Planter, patenter og profitt
Etter mange dystre spådommer kom det over
raskende gledesmeldinger fra den japanske
byen Nagoya i slutten av oktober. Mer enn
190 land hadde forhandlet i to uker og helt
på tampen blitt enige om en avtale mellom
rike og fattige land som skal regulere
adgangen til et lands biologiske og genetiske
ressurser og sørge for en rettferdig fordeling
av godene ved kommersiell bruk
av disse. Dette betyr at naturens
mangfold kan bli en kilde til inn
tekt og utvikling, også for fattige
land.
Dette var det tiende toppmøtet
mellom de landene som har sluttet
seg til Konvensjonen om biologisk
mangfold, og helt siden konvensjonen ble
opprettet i 1992 har spørsmålet om gen
rettigheter stått på dagsordenen. De siste seks
årene har man forhandlet intenst. Skarpe
motsetninger mellom rike og fattige land har
preget forhandlingene. Ikke rart forhandlerne
slapp jubelen (og tårene) løs da de kom i mål.
Men hvorfor har dette vært så vanskelig?
Et konkret eksempel: Den litt unnselige
planten rosegravmyrt fra Madagaskar
revolusjonerte i sin tid behandlingen av barn
med blodkreft. Mens fire av fem barn med
leukemi døde på 1950-tallet, overlevde fire av
fem barn som fikk behandling med den nye
medisinen som ble lansert på 1960-tallet, kalt
vinkristin. Medisinen var utvunnet fra rose
gravmyrten. På Madagaskar ble planten
benyttet i folkemedisinen til å behandle

s ukkersyke, men det var det amerikanske
farmasøytiske selskapet Eli Lilly som oppdaget
dens effekt mot leukemi og tok patent på
medisinen.
Opprinnelig var medisinen meget dyr å
fremstille og kostbar i bruk, men den ble etter
hvert en viktig inntektskilde for selskapet. I
1985 solgte Eli Lilly medisin fra rosegrav
myrten for 100 millioner dollar. 88
prosent av dette var ifølge kilder i
selskapet ren profitt. Madagaskar
fikk aldri noen del i denne profit
ten. Senere har andre behand
lingsmåter redusert betydningen
av vinkristin, men eksempelet viser
likevel hvilket økonomisk potensial
det kan ligge i kommersiell bruk av naturens
mangfold. Fattige land, særlig i tropene, er
rike på biologisk mangfold, men mangler
økonomiske og vitenskaplige ressurser til å
kunne utvikle disse ressursene kommersielt.
Rike land ønsker lett adgang til ressursene,
men beskytter oppdagelsene med patenter.
At de nå er blitt enige om et regelverk med
klare forpliktelser for begge parter, er et stort
skritt framover. Framtidas medisiner,
forbedrede matplanter og kosmetiske
produkter skal ikke lenger kunne komme fra
genrøveri. Forhåpentligvis vil dette bidra til at
verdens ledere heretter tar betydelig større
hensyn til naturen når de fatter sine
beslutninger om framtiden.
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Det hører til sjeldenhetene at en dokumentar fra
Kongo blir satt opp på kino i Norge. I høst kan
du se filmen Benda Bilili! som følger gate
musikantene i Staff Benda Bilili. De trosset
handikap og kummerlige kår, og ble en hit på
fjorårets musikkfestivaler. Filmen følger gruppen
på en kronglete reise, fra øvelse under åpen
himmel i Kinshasa og frem mot CD-utgivelse og
verdensomspennende turné hvor de blant annet
tok turen innom Norge.

Foto: Thomas Marent

Film fra Kongo på
norske kinoer

Når høstmørket trykker seg mot stuevinduet,
tenker jeg av og til på nattemørket i regnskogen.
Da tar jeg gjerne fram praktverket til den sveit
siske fotografen Thomas Marent og lar meg
inspirere av de fantastiske bildene fra verdens
regnskoger. Fulgt av de intense nattelydene fra
dyr og insekter som bokas CD byr på, kan jeg
nesten kjenne den fuktige, varme lufta mens jeg
drømmer meg bort i en hengekøye i Amazonas.
Mange av de utrolige skapningene som fotogra
fen har fanget med sitt kamera har blendende
farger og kamuflasjedrakter. Marents fotografier
viser magien i fugler og dyr, han får frem de
perfekte detaljene i selv det minste insekt, og
livsnerven i de grønne plantene. Han har brukt
nesten halve livet sitt på å forevige regnskogens
skjønnhet. Nysgjerrig? Du får kjøpt «Regnskog» i
nettbutikken vår!

g

Regnskog – en fotografisk reise med
regnskogslyder
Forfatter og fotograf: Thomas Marent
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Yasuni nasjonalpark i Ecuador har størst arts
rikdom av fugler, krypdyr, amfibier og flaggermus
– og insekter. Parkens 100 000 insektarter på en
enkel hektar overgås ikke av noen annen dyre
gruppe noe annet sted. Forskere under Center for
Tropical Forest Science har kartlagt 4,5 millioner
trær fra 8500 forskjellige arter i 40 skoger over
hele kloden. Det er nemlig trærne som er funda
mentet for landjordas økosystemer og de skaper
levested for de aller fleste dyrene på landjorda.
Forskerne forklarer Yasunis høye artsrikdom med
ideelle vekstvilkår kombinert med en beliggenhet
i nærheten av Andesfjellene. Tropefjell har nemlig
en forbløffende høy rikdom av arter.
Illustrert Vitenskap 15/2010
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Sting viser sin støtte til kampanjen
under sitt norgesbesøk i september.

darbeidere an
b

4

Underskriftskampanjen «Flytt Tusenlappen Min!»
nærmer seg i sluttfasen 10.000 underskrifter.
- Vi har opplevd en fantastisk interesse og støtte
for kampanjen så langt og takker alle støtte
spillerne våre for den flotte innsatsen, sier Lars
Løvold i Regnskogfondet.
Underskriftene overrekkes til Sigbjørn Johnsen
og Finansdepartementet i begynnelsen av
november. Kampanjen har som mål å få Olje
fondet til å trekke 2,79 milliarder ut av Repsol
– et oljeselskap som er inne i et område av
Amazonas hvor det bor ukontaktede indianere.

me

TEKST OG FOTO: Geir Erichsrud

Vann-, metrologi- og miljøvernmyndighetene i
Colombia (IDEAM) meldte nylig om den verste
tørken i Amazonaselva de siste hundre årene.
Tidligere i år sank vannstanden fra en dybde på
15 meter og ned til seks meter på bare to uker
viser funn gjort ved kontrollposter i Colombia.
Elva var flere steder redusert til enorme
sandstrender. I følge miljøvernmyndighetene
den største reduksjonen noensinne. Tørken truer
dyrelivet i elva og skaper store problemer for
urfolk som bruker elva til å skaffe mat. Den lave
vannstanden gjør det også vanskelig å bruke
elva som transportvei.

10.000 takk!

s

Robert er i dag en av nøkkelpersonene i
organisasjonen Warsi. Warsi står bak en av
Regnskogfondets viktigste seire i Indonesia,
nemlig opprettelsen av nasjonalparken Bukit
Duabelas.
Robert ble ansatt i Warsi i 1998. På den ti
den var Warsi fortsatt en liten organisasjon,
som jobbet for å bevare skogsområdene til den
sterkt marginaliserte gruppen med jegere og
sankere som kaller seg orang rimba - skogens
folk.
Jobben i Warsi passet som hånd i hanske for
Robert, som på den tiden var nyutdannet
antropolog. Han forteller at
han de første årene tilbrakte
mye tid sammen med
orang rimba i skogen.
Jobben gikk ut på å
dokumentere

 eres bruk av skogen. Sammen kartla de leve
d
områdene og truslene mot disse områdene.
Robert trivdes svært godt med dette, og for
teller at for en nyutdannet antropolog var
dette en jobb mange misunte ham.
Materialet Robert og kollegaene samlet inn
viste at leveområdene til orang rimba stadig
minket. De kunne også dokumentere at de
gruppene som levde i områdene som allerede
var avskoget var i en svært vanskelig situasjon.
Denne dokumentasjonen ble brukt for å legge
press på myndighetene for å verne siste rest av
skogen til orang rimba. - Dette ga resultater,
forteller Robert ivrig. Kampanjen var så vellyk
ket at myndighetene i august 2000 bestemte
at et skogsområde på 600 kvadratkilometer
skulle vernes som nasjonalpark.
Siden den gang har jobben vært å sikre at
parken forvaltes langsiktig og at lokalbefolk
ningen ikke overforbruker ressursene. Sammen
med organisasjonen Warsi jobber nå Robert
for at restene av skog som ligger utenfor na
sjonalparken vernes. Her kjemper de mot ster
ke krefter.
Vi spør Robert hva som motiverer ham i job
ben: - Det er nettopp å få jobbe med orang
rimba. Gjennom årene føler jeg meg tett knyt
tet til dem og har fått mange gode venner
blant dem. Det har gitt meg kunnskap og livs
erfaring som har vært veldig verdifull for meg.
Samtidig er det trist å se hvordan de har stadig
mindre skog å leve av.
Hva mener du må til for å stoppe dette?
– Dette er veldig komplekst. Hovedproblemet
nå er at selskaper gis tillatelse til å omgjøre
skog til plantasjer. Myndighetene må slutte å
dele ut slike tillatelser. Isteden må lokalsam
funn gis tilgang til å forvalte skogen selv, sier
Robert.

Foto: Julie Forchhammer

Robert Aritonang har siden 1998 jobbet for
at siste rest av skogen til orang rimbafolket i Indonesia blir vernet. - Det er trist å
se hvordan stadig mer av skogen de lever i
overtas av selskaper og blir omgjort til
plantasjer.

Kritisk for Amazonaselva
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Kjemper for det lille
som er igjen

Nytt om regnskogen

ANBEFALT AV: SIRI NÆRLAND
Har du lest en god regnskogsbok?
Send oss din anbefaling! annele@regnskog.no
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Tropisk
????????????
tømmer

Tømmerinspektørene kommer!

INSPEKSJON: Denne h
 østen
får rundt 50 butikker besøk
av tømmerinspektører.
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I løpet av september har
over 20 frivillige tømmerinspektører undersøkt byggevare- og kjøkkenbutikker for
tropisk tømmer. Vi ble med
en av dem ut på oppdrag.

fordi vi har utrydda skogen der medisinene
kanskje finnes! Det vi gjør nå har konsekvenser
i mange hundre år framover. Dette er ingen lek,
sier den engasjerte tømmerinspektøren.
Heldigvis er det tegn til bedring i byggevare
bransjen, og inspektører rapporterer stadig om
butikker som har fjernet tropiske produkter fra
varelageret.

Det er dører og panelbord på alle kanter. Synne
Sibenius går rundt med skjema og noterer, jeg
henger på slep og tar bilder. Vi er på tømmer
inspeksjon hos Sentrum bygg i Oslo.
– Her er en parkett i merbau, den må vi skrive
opp, sier Synne, og krysser av i skjemaet hun har
fått fra Regnskogfondet. - Alle funn skal
rapporteres inn, forteller hun ivrig.
Synne har lenge vært engasjert i regnskogs
bevaring, og støtter Regnskogfondets arbeid
som Regnskogvokter. Da hun leste om bygge
vareundersøkelsen slo det henne at hun også
kunne gjøre noe selv for å hindre regnskogs
ødelegginga.
– Jeg tror dette har en effekt. Butikkene får
se at vanlige folk bryr seg om hva de handler, at
det ikke bare er organisasjonsfolk som sitter på
et kontor som er opptatt av regnskogen. Det
tror jeg kan øke presset, og bidra til at produk
ter av tropisk tømmer blir fjerna, sier hun.
Dette er den butikkansatte på Sentrum bygg
enig i.
– Det er helt greit at dere kommer, men vi
synes ikke noe om å bli satt på en verstingliste.
Det er dårlig reklame for oss, sier han.
Den butikkansatte (som ikke ønsker å framstå
med navn) forteller at både merbau- og jatoba
parketten vi finner skal fjernes fra utstillinga så
fort som mulig. Det vil likevel være mulig å
bestille disse varene.
– I bransjen er det et ønske om totalforbud
mot salg av tømmer. Når det ikke er forbud må
vi nesten selge det, for folk veit at det kan
skaffes, gir han som forklaring.
Hos Bygger’n og Byggmakker har imidlertid
inspektørene fått beskjed om at varer av tropisk
tømmer ikke kan bestilles heller, da de ønsker å
være helt regnskogfrie.

Synne er helt enig med den ansatte på Sentrum
bygg om at totalforbud mot salg av tropisk
tømmer er den beste løsninga.
– Jeg tror ikke mange har lyst til å kjøpe
regnskogsødeleggende produkter, men det er
mye uvitenhet blant forbrukere. Vi kan ikke
forvente at alle tar til seg kunnskap om alt i en
travel hverdag. Et forbud vil også være lettere å
forholde seg til for bransjen, sier hun.
Inntil det skjer vil hun fortsette å bidra til
opplysningsarbeid og forbrukerpress som tøm
merinspektør. Det gjør det i hvert fall enklere for
folk å velge riktig, og politikere, leverandører og
butikker ser at dette er noe folk bryr seg om.
Rundt 50 butikker over hele landet får besøk

Vil du gjøre noe for regnskogen?
Unngå alle produkter av tropisk tømmer
Meld deg som tømmerinspektør, så tar vi
kontakt før neste undersøkelse (send
kontaktinfo til regnskog@regnskog.no)
Bli Regnskogvokter

Trenger totalforbud

NEI-TRE: Synne Sibenius misliker at
Sentrum bygg i Oslo selger parkett av
tresorten merbau.
Forbedring

Likevel er Synne relativt fornøyd med inspek
sjonen. Hun hadde fryktet å finne mye mer av
de tropiske tresortene, selv om det var et skår i
gleden at Oslos mest solgte dør viste seg å være
i mahogni. Så å si alle OBOS-leiligheter er
utstyrt med denne døra. Synne er bekymra for
at folk ikke skjønner alvoret.
– Tenk hvis barna våre ikke får medisiner,

Vanlige tropiske tresorter
i norske butikker:
Merbau
Jatoba
Bankirai
Teak

Meranti
Mahogni
Bubinga
Akasie

av Regnskogfondets tømmerinspektører. Oppsummeringen av undersøkelsen, med resultater undersøkte butikkene, kommer i november.
Den kan lastes ned på Regnskogfondets
hjemmesider: www.regnskog.no.
Tekst og bilder: Elin Østvik

Solveig svarer | om julehandel
Nå er det snart klart for julehandel rundt om kring i
landet. Hvordan kan jeg gjøre min julehandel regn
skogsvennlig?
Hilsen Elisabeth
Hei Elisabeth,
Aller først, hvis du finner en butikk som har mange
produkter som laget av regnskogstømmer så bør du
gjøre butikkpersonalet oppmerksomme på at
produktene ødelegger regnskogen. Du kan også
merke deg navnet på butikken og sende det inn til
oss i Regnskogfondet.
Med tanke på gaver så får du her noen tips til en
mer regnskogsvennlig julehandel:
• Styr unna kremer, sminke og andre produkter
med palmeolje. Palmeoljeplantasjer tar over for
regnskogen mange steder, særlig i Sørøst-Asia.

• Styr unna cd-stativ, vinstativ, diverse kjøkkenprodukter og andre ting du finner som er laget av
tresorter fra regnskogsland. Det kan være
merbau, teak, akasie og lignende. Spør alltid hvor
produktene kommer fra hvis du er i tvil.
• Bruk resirkulerte papirprodukter i gaver, som
julekort og gavepapir. Papirproduksjon er
ansvarlig for at store regnskogsområder
ødelegges hvert år.
• Kjøp heller brukt enn nytt. Gjenbruk er ofte et
godt miljøtiltak
• Gi gode opplevelser i stedet for ting
• Regnskogfondet tilbyr mange miljøvennlige julegaver som redder regnskog. Les mer om disse i
denne utgaven av bladet, eller på www.regnskog.no.
God jul!
Hilsen Solveig

PS: Lurer du på hvordan du skal unngå å kjøpe produkter som ødelegger regnskogen?
Spør forbrukeransvarlig Solveig! (solveig@regnskog.no). Spørsmål og svar publiseres på www.regnskog.no

nytt fra regnskogfondet 4 /2010
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BOLIVIA

Hva vet du om... ?
– Medisiner som stammer
fra regnskogen

I Pando vokser pengene

på trær
Jeg hadde tilbragt fire dager på feltarbeid i den lille
Tacana-landsbyen Portachuelo, i det nordlige Bolivia
da vertsfamilien min fant ut at tiden nå var inne for
å reise enda dypere inn i regnskogen for den årlige
paranøttsankingen.
Utstyrt med en naiv forestilling om at dette
kanskje ville ligne litt på soppturen hjemme i
Norge, takket jeg entusiastisk ja til å bli med.
I den bolivianske delen av Amazonas forlater
hvert år over 15 000 familier sine landsbyer og
vandrer inn i skogen for å sanke paranøtter. For
mange er paranøtter den viktigste inntekts
kilden i løpet av hele året og prisen på para
nøtter har steget kraftig det siste tiåret.
Etterkommere etter slaver

Som oftest er det småbønder og urfolk som
deltar i innhøstingen. De heldigste har tilgang
og rettigheter til egne områder. Andre må
jobbe for landeiere som betaler dem mye
mindre enn dersom de skulle solgt direkte til
forhandlerne. Sesongen varer fra januar til
mars og familiene sprer seg da rundt på ulike
innhøstings-sentre (centros) i skogen. Disse
sentrene oppsto først under «gummi-boomen»
som startet på slutten av 1800-tallet. Da ble
indianere hentet inn av gummibaronene som
8
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tvang dem til å jobbe som gummitappere. Det
er etterkommere av disse menneskene som i
dag utgjør befolkningen i Portachuelo og i
mange andre landsbyer i Nord-Bolivia.
De biter!

Som førstegangsreisende i Amazonas var det
en utrolig opplevelse å bli med inn i skogen.
Ved daggry la vi landsbyen bak oss og vandret
innover det frodige landskapet, utstyrt med
macheter, klær og proviant til oppholdet.
Regnskogen var vakker, men jeg skjønte fort at
det kreves mye kunnskap for å ferdes i den.
«Cuidad!» ropte plutselig min åtte år gamle
vertssøster, idet jeg var i ferd med å holde meg
fast i en stamme for å trå over et mosegrodd
tre som lå over stien. «Der lever de sinte
maurene, og de biter!»
Etter to timer til fots kom vi fram til en lys
ning i skogen og en enkel hytte. Vi var 15 per
soner som skulle bo under samme tak. Vi var
likevel heldige. Mange bygget hytter av

Paranøtter: Her passer
Leo Tibi og China Gueteguari
på haugen med nøtter de
har samlet.

 resenninger eller blader, enn våt fornøyelse
p
under regntiden.
Skogens majestet

Etter å ha fylt magene med ris og fersk fisk fra
bekken bar det avsted på innsanking. Verts
faren min hugget vei med machete for å åpne
opp de gjengrodde stiene og om litt ble vi møtt
av et av de majestetiske paranøtt-trærne. Med
trekroner som ruver opptil 40 meter over
bakken er dette treet en av kjempene i
Amazonas. Fra bakken kunne vi skimte frukten
til paranøtt-treet, en slags brun «kokosnøtt»
som faller ned i regntiden. Når vinden tar tak i
trekronene er det en dårlig idé å stå under. Når
kjempenøttene møter bakken etter et fall på
30-40 meter er kraften så stor at de ofte blir
liggende halvveis begravd i den myke bakken.
Ingen søndagstur

Så gikk vi til verks. Det var omtrent på dette
tidspunktet at min idylliserte idé om sanking
falt i grus. Den «myggtette» buksa jeg hadde
kjøpt på Nomaden viste seg raskt å ikke være
så myggsikker som den var lovet og svetten
rant mens jeg kavet meg frem i buskaset på
jakt etter hundrevis av paranøtter som lå
spredt rundt. Heldigvis var det ingen som
advarte meg mot skorpionene som likte å
gjemme seg under de sleipe nøttene. Etter å ha
samlet dem i en stor haug, skulle de deles med

KJEMPETRE: Med trekroner som ruver
opptil 40 meter over bakken er para
nøtttreet en av de største i Amazonas.

machete, noe som krevde presisjon, teknikk og
styrke (og gjerne en tredje arm for å vifte bort
veps og mygg). Hver av de store nøttene inne
holder 15-20 paranøtter som ligger som
appelsinbåter inne i det store harde skallet.
Paranøttene tømmes i strisekker og fraktes til
bake til senteret. Voksne menn bærer gjerne 80
kilos sekker på ryggen. Selv holdt jeg på å
kollapse med 15 kg.

Hvorfor kalles regnskogen for
jordens medisinskap?

Dette er jo supert!
Eller?

Konkurransen om å overleve i de frodige
regnskogene er knallhard. For å holde rov
dyr, insekter og infeksjoner på avstand
produserer planter og dyr biologiske
forsvarsmekanismer som gifter og antibakterielle stoffer. Så mye som 25 prosent
av vestlige medisiner er basert på slike
stoffer fra regnskogen.

Ikke helt. Det er stor debatt om bioprospek
tering der forskere fra legemiddelindustrien
samler inn prøver av biomangfold. Hvordan
sikrer man at dem som har bidratt med
lokale og tradisjonelle kunnskaper får en
rettferdig del av inntektene av medisiner
som blir utviklet? Genrøveri (biopiracy) der
vestlige selskaper fritt forsyner seg av
utviklingslandenes genressurser er et av de
viktigste temaene for FNs Biomangfolds
konvensjon.

Hva brukes medisinene til?
Fra plantestoffet curare som regnskogs
indianere bruker til pilgift har man utviklet
Curacit. Det er et muskellammende lege
middel som brukes som bedøvelse ved
operasjoner. Rosengravmyrt fra Madagaskar
brukes i dag til å behandle blodkreft hos
barn. Den lille pilgiftfrosken Epipedobates
tricolor har et giftstoff epibatidin, som er
200 ganger sterkere enn morfin som
smertestillende middel. Andre medisiner fra
regnskogen brukes mot blant annet
malaria, hjertesykdommer, bronkitt,
dysenteri, magesår, tuberkulose, astma og
reumatisme.

Julehilsen fra regnskogen

Før jeg reiste til Bolivia hadde jeg aldri tenkt på
hvordan paranøttene kommer seg til hylla i
matbutikken og lite på menneskene og øko
systemet som inngår i produksjonen. I regn
skogen fikk jeg selv føle på kroppen alt arbeidet
som lå i innhøstingen. Selv om paranøtter betyr
mye hardt arbeid er det en aktivitet som betyr
mye, både for økonomien til lokalbefolkningen
og for artsrikdommen i denne delen av Amazo
nas. Paranøtt-trærne finnes nemlig bare i vill
tilstand, i uberørt skog og er avhengig av et rikt
artsmangfold rundt seg for å gi frukt. Innhøsting
av paranøtter er et perfekt eksempel på en
bærekraftig aktivitet som skaper inntekt uten å
ødelegge skogen. Så når du på julaften knasker i
deg en paranøtt kan du drømme deg innover
den enorme Amazonas-regnskogen og sende en
tanke til folkene som har høstet den for deg.

Hvordan oppdager man nye
medisiner?
Det er fort gjort for plantemedisinske
forskere å famle på måfå i regnskogens
mylder av arter. Det er lettere å spørre de
lokale ekspertene: urfolkene. Sjamaner og
tradisjonelle helbredere har en enorm
kunnskap om lokale medisinplanter og
helbredende urter. Det anslås at indianerne
i Amazonas benytter seg av 1300 forskjel
lige medisinplanter. I Sørøst-Asia bruker
tradisjonelle helbredere så mye som 6500
forskjellige planter.

Finnes kuren mot AIDS i
regnskogen?
Det er mulig. Dessverre er det også mulig at
kuren finnes i regnskogen et sted men at vi
aldri finner den. Så langt er det kun noen
få prosent av plantene som er undersøkt,
og enda færre av dyrene. Det er fortsatt
titalls millioner arter som ikke er oppdaget
i det hele tatt. Av 10 – 20.000 stoffer som
undersøkes er det gjennomsnittlig kun ETT
som blir til et legemiddel. Prosessen koster
mange hundre millioner kroner og kan ta
opp til tolv år.

Enighet om fordeling
Under toppmøtet om naturmangfold i Ja
pan i oktober ble landene enige om en
avtale mellom rike og fattige land som skal
regulere adgangen til et lands biologiske og
genetiske ressurser og sørge for en rett
ferdig fordeling av godene ved kommersiell
bruk av disse. Denne seieren kom etter flere
års forhandlinger med skarpe motsetninger
mellom rike og fattige land.
Kilder: Mongabay.com the Global
Bioscience Development Institute
Tekst: Julie Forchhammer

Tekst og foto: Ingunn Bardalen
Antropologistudent
nytt fra regnskogfondet 4 /2010
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Papua Ny-Guinea

Klart nei til hogst
(MDF), som Regnskogfondet har samarbeidet
med i flere år. Formålet er å organisere befolk
ningen til å stå samlet i kampen mot hogst
selskapene. Det er liten tradisjon for samarbeid
mellom ulike klaner og folkegrupper på Mana
galas, men dette er i ferd med å endre seg nå.
Diskuterer seg fram til enighet

– Lokalbefolkningen har langt større påvir
kningskraft når de står samlet mot tømmer
selskapene enn når de må kjempe hver for seg,
sier Rufus Mahuru, ansatt i organisasjonen
Partners With Melanesians som har samarbei
det med Regnskogfondet siden 1997.
Viktige beslutninger avgjøres i en prosess der
alle har mulighet til å delta. Spørsmålene
diskuteres først i kjernefamilien, deretter i
klanen, før de viktigste problemstillingene blir
drøftet på et årlig møte mellom klanene og de
ulike folkegruppene.
– På denne måten er Managalas blitt en
modell for samfunnsmobilisering- og organise
ring i Papua Ny-Guinea, sier Mahuru.
UNIK NATUR: Lokalbefolkningen har sammen blitt enige om å kjempe for å bevare de unike ressursene på Managalas.
Ønsker å bli verneområde

Managalas:
3600 km2 stort platå i skogene øst på
P apua Ny-Guinea

Det måtte en trussel til for å samle lokalbefolkningen på
Managalas-platået i Papua Ny-Guinea. Klaner som tidligere lå i konflikt med hverandre, brukes nå som eksempel
på at det nytter å stå sammen mot hogst.

En av de viktigste beslutningene som er tatt i
det nye fellesskapet, er å søke om vernestatus
for hele Managalas-platået. Søknaden, som
snart er ferdigbehandlet, er den største av sitt
slag i Papua Ny-Guinea. Planen innebærer at
lokalbefolkningen og regjeringen inngår en

kontrakt om at man ikke skal utvikle industri
eller drive kommersiell hogst i området.
Samtidig må lokalbefolkningen gi avkall på
retten til å starte med slik virksomhet.
– Vi har sett hvordan tømmerhogst og gruve
drift har rasert livene til folk andre steder. Vi vil
ikke at det samme skal skje her, sier en av inn
byggerne på platået.

FRIVILLIG ARBEID: Ezetciel har jobbet
frivillig for organisasjonen MDF i mange år.
En betelnøtt har farget munnen hans rød.

Bytter ut tømmer med okarinøtter

For å få lokalbefolkningen til å velge vern fram
for hogst må det finnes andre ting de kan tjene
penger på. Salg av kaffe, okarinøtter og betel
nøtter er populære tiltak som har slått an i
flere landsbyer på platået.
– Vi tilrettelegger for salg og transport, og for
øyeblikket undersøkes blant annet muligheten
for å selge lokale grønnsaker til skoler og syke
hus i den nærmeste byen, forteller Rufus
Mahuru.
Kulturell stolthet

Tradisjonene betyr mye på Managalas-platået.
Her leker barna trygt mellom hytteveggene, og
folk hilser deg varmt velkomment når du
kommer som fremmed. Dette er Papua Ny
Guinea slik mange forestiller seg det.
– Kulturell stolthelt er noe av det viktigste vi
kan lære de unge i dag. For å kunne bevare
naturen er det helt nødvendig ikke å glemme
de tradisjonelle verdiene og vår egen identitet.

TEATER: Chrispin Burava har stor tro
på drama som virkemiddel for å nå fram
med informasjon til befolkningen på
Managalas.

Vi må utdanne ungdommen til å beskytte
miljøet og forvalte landet for framtiden, sier
Chrispin Burava.
Managalas-organisasjonene har derfor
startet dramagrupper på platået og Chrispin er
en av ildsjelene bak prosjektet. – Folk er veldig
interessert i dramagruppene. Dette er noe også
de som ikke kan lese eller skrive kan bli med på.
Drømmen er å få med seg minst 300 managa
lasere til å spille teater. – Det hadde vært
fantastisk, sier Chrispin Burava.
Tekst og foto: Kamilla Berggrav

Rikt på tømmer og metaller.
18 000–20 000 mennesker fordelt på
3 ulike folkegrupper.
Befolkningen lever først og fremst av
jordbruk. Litt jakt.
En rekke forsøk fra hogstselskaper på å få
innpass er slått tilbake.
Regnskogfondet har vært engasjert på
Managalas siden 1997.
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– For meg er skogen alt. Den gir familien min og
meg mat, brensel, luft, sikkerhet og stolthet.
Skogen vernes, ikke hugges, sier Ezetciel Garuis.
De siste årene har en rekke tømmerselskaper
ønsket å hogge i den frodige regnskogen på
Managalas-platået nordøst i Papua Ny-Guinea.
Gjennom et unikt prosjekt har lokalsamfunne
ne fått hjelp til å lage en plan for hvordan de
sammen skal kjempe for at regnskogen får stå.
Skogen er forsikring

Ezetciel bor i en trehytte i landsbyen Afore
– den eneste landsbyen på platået med noe
som kan kalles veiforbindelse. Rundt 20 000

mennesker bor spredt i små landsbyer. De lever
hovedsaklig av jordbruk og litt jakt. Ezetciel ser
eldre ut enn sine 38 år. Selv om jorden på
Managalas er svært fruktbar, innebærer jord
brukslivet hardt fysisk arbeid.
– Jeg er født på platået og ønsker å leve her
resten av livet. Men først og fremst tenker jeg
på framtiden til barna mine. Min tid er snart
over, men hvis det skal være noe igjen til neste
generasjon må vi ta vare på skogen. Det er den
eneste forsikringen vi har mot fattigdom og
sult, sier han.
Derfor jobber Ezetciel frivilllig for organisa
sjonen Managalas Development Foundation

Verdens største sommerfugl
Regionen er ikke bare preget av et rikt kulturelt
mangfold. Managalas-platået, som er nesten
like stort som Østfold fylke, har blitt identi
fisert som et av Papua Ny-Guineas viktigste
biologiske områder.
DRONNING: Verdens største sommerfugl, Queen Alexandra Fugleving, er
utrydningstruet og bor på Managalas.

Managalas er siste tilholdssted for verdens
største sommerfugl, Queen Alexandra Fugle
ving, en utrydningstruet art med et vingespenn
på opp til 30 cm. Slyngplantene der sommerfu
glen legger eggene sine har de siste årene måt
tet vike for enorme oljepalmeplantasjer andre
steder i Asia. På platået er bestanden imidlertid
stor, noe lokalbefolkningen bidrar aktivt til ved
blant annet å plante slyngplanter.
nytt fra regnskogfondet 4 /2010
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Mangfold eller motorvei?

Foto: Anne Grønlund og Julie Forchhammer

Amazonasseminar

Amazonasseminar

Regnskogfondet arrangerte 14. og 15. oktober 2010 et stort Amazonasseminar på
Litteraturhuset i Oslo. Verdensledende forskere, urfolksledere og miljø- og u
 tviklingsminister
Erik Solheim diskuterte blant annet: Oljeutvinning i Amazonas, o
 mfang og konsekvenser.
Forfølgelse av urfolksledere. Hvordan rammes miljø, klima, urfolk og lokalsamfunn når regnskogen ødelegges? Finnes det bærekraftige a
 lternativer for utvikling i Amazonas?

Petronila Chumpi er urfolksleder
og representerer organisasjonen
FECONACO i Peru. Hun fortalte om
hvilke problemer oljeutvinning i
regnskogen medfører for natur og
lokalbefolkning.

Julie Forchhammer satt og oppda
terte Regnskogfondets grupper på
Facebook og Twitter underveis.

- Vi kan ikke stanse den globale
oppvarmingen dersom vi ikke kla
rer å holde Amazonas i live, sa en
av verdens fremste skogforskere
Daniel Nepstad.
Regnskogfondets Hanne Brown
filmer under Davi Kopenawa Yano
mamis tale.

Fv: Anne Kristin Ulleberg og Anja
Lyngsmark fra markedsavdelingen
sørget for at gjestene kunne kjøpe
t-skjorter og regnskogsbøker.
Biolog og NRK-journalist Arild
Hagen holdt et engasjerende fore
drag og viste eksempler på helt
spesielle former for samspill mel
lom dyr og planter i regnskogen.
Her med Anne Martinussen, biolog
og leder for Afrikaavdelingen i
Regnskogfondet.

Uglefjes-sommerfuglen var ett av
de rare dyrene Arild Hagen (foto)
fortalte om.
Fullt hus da Siv Helberg intervjuet
Gert Nygårdshaug og Anders Krogh
om sine bøker «Mengele Zoo» og
«Med Jaguarens Kraft». Krogh job
ber til daglig i Regnskogfondet
som prosjektkoordinator for Peru.
Urfolksleder og sjaman Davi Ko
penawa med Regnskogfondets
Hanne Krogstadmo.
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Fv: Eduardo Malta Campos Filho fra Instituto Socioambiental (ISA), Brasils ambassadør i Norge Sergio Eduardo Moreira Lima, Hege Araldsen, leder for
Latin-Amerikaseksjonen i UD, Adriana Ramos fra ISA og Torkjell Leira fra Regnskogfondet.

Simultantolking på tre språk

Fredrik Wisløff fra Hafslund som
samarbeider med Regnskogfon
det om «Grønt Valg» hvor du kan
bevare regnskog gjennom strøm
avtalen.

Sekretariatet har full kontroll.
Marte Krogstadmo og Andreas
Eggar.

Urfolksleder Alberto Pizango fra
Peru har forbud mot å reise ut av
landet, men deltok på seminaret
via skype.

Programkoordinator i Regnskog
fondet Maria Guzmán-Gallegos.

nytt fra regnskogfondet 4 /2010
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Julegaver med mening

Støtt Regnskogfondet
Foto: Julie Forchhammer

Også i år kan du gi julegaver som redder regnskog. Besøk vår nettbutikk på
www.regnskog.no og velg mellom flere flotte gaver. Vi har nye gavebevis i flere
prisklasser, spennende bøker og en fantastisk kalender for 2011.

Hafslund-kunder velger grønt
strømavtalen koster 100 kroner
ekstra i året – dette beløpet dobler
så Hafslund Strøm. Dette gir 200
kroner som går til et valgfritt
miljøtiltak, hvor Regnskogfondet
er et av valgene.

Regnskogfondet har inngått et
spennende samarbeid med Hafslund Strøm.
Kundene til Hafslund kan nå velge
en strømavtale – Grønt Valg – som
gir 100 % fornybar energi. Denne

GRØNT VALG. Hafslund Strøm og Regnskogfondet gleder seg til
en spennende storsatsning. Anna Bjørndal og Yngve Kristiansen
fra Regnskogfondet sammen med en fornøyd
Fredrik Halmøy Wisløff fra Hafslund.

Foto: Roger Neumannr

Gi 100 kroner med SMS
Navn Mellomnavn

Navnesen

bevarer

Navn Mellomnavn Navnesen
bevarer

XXX m2 regnskog
i ett år

Raseringen av verdens regnskoger er en av vår tids største
2
miljøkatastrofer, truer livsgrunnlaget til mennesker, dyr
og planter og fører til store CO2-utslipp.
i ett år Regnskogfondet
kjemper for å bevare regnskogen og sikre rettig-hetene til
menneskene som lever der.

XXX m regnskog

Raseringen av verden
s regnskoger er en av
vår tids største
miljøkatastrofer, truer
livsgrunnlaget til menne
sker, dyr
og planter og fører til
store CO2-utslipp. Regnsk
ogfondet
kjemper for å bevare
regnskogen og sikre
rettig-hetene
menneskene som lever
der. Navn MellomnavntilNavnesen
Dette gave-beviset symbo
liserer en viktig gave
til arbeidet
for å redde regnskogen
bevarer
for framtid
ige generasjoner!
Takk for støtten!

250 NOK

Dette gave-beviset symboliserer en viktig gave til arbeidet
for å redde regnskogen for framtidige generasjoner!
Takk for støtten!

250 NOK

XXX m2 regnskog
i ett år

Som den første organisasjonen i
Norge, tilbyr Regnskogfondet nå
en ny og effektiv giverkanal! Send
en SMS til 2434 og skriv SKOG og
du har gitt 100 kroner til regn
skogsbevaring!

Raseringen av verdens regnskoger er en av vår tids største
miljøkatastrofer, truer livsgrunnlaget til mennesker, dyr
og planter og fører til store CO2-utslipp. Regnskogfondet
kjemper for å bevare regnskogen og sikre rettig-hetene til
menneskene som lever der.
Dette gave-beviset symboliserer en viktig gave til arbeidet
for å redde regnskogen for framtidige generasjoner!
Takk for støtten!

et bevis på

noen du kjenner æren av å redde
regnskog til jul.Regnskogfondet
garanterer at hver krone du gir
redder 200 m2 regnskog i ett år.

Regnskogfondets julekort er en
gave som bevarer regnskog. Velg
mellom tre motiver. På baksiden
står det at kortet er et bevis på at
250 kr er gitt til regnskogbevaring.
Hvert julekort koster 250 kroner.

at

250 kroner

e regnskogen
d for å bevar
gfondets arbei
asjoner.
dige gener
miljø for fremti støtte!
for din
ertelig takk

no

skog.
www.regn

Du kan selv velge
blant vakre motiver på
bevisene.

Jeg vil gi et fast månedlig bidrag til Regnskogfondet,

Kalender 2
011
FOND

REGNSKOG

ET

100 kr

200 kr

300 kr

(sett kryss)

(fyll inn)

Jeg ønsker ikke å motta varsel
i forkant av betalingen. (sett kryss)
Send meg Regnskogfondets
elektroniske nyhetsbrev. (sett kryss)

PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense per trekkmåned høyt nok til å ta høyde for eventuelle økninger i
gavebeløpdu måtte ønske i fremtiden. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det til enhver tid avtalte gavebeløpet. E-post:

Jeg betaler via

For beløpet bevarer du 50 mål
regnskog i ett helt år. Tre spen
nende kunstnere har stilt opp for
Regnskogfondet: Finn Graff,
Vebjørn Sand og Lise Myhre. Bestill
kortene i vår nettbutikk.

Her finner du vår nettbutikk: www.regnskog.no

Fornavn:

den 15. hver måned OBS: kun avtalt beløp blir trukket.
Etternavn:

Adresse:

Ved å støtte Regnskogfondet samtykker
jeg i at Regnskogfondet kan oppbevare
informasjon jeg har oppgitt, og at jeg i
fremtiden kan komme til å motta materiell
fra organisasjonen.

Postnr./sted:

Bankkontonr. (11 siffer):

Dato:

Personnummer (11 siffer for mulig skattefritak):

Sted:

Underskrift av person over 18 år :

REGNSKOGFONDET
Grensen 9 B, 0159 OSLO
TLF.: 23 10 95 00
www.regnskog.no
org.nr. 985 828 806
Medlem av Innsamlingskontrollen

Regnskogfondets AvtaleGirokonto er:
1602 46 44018
KID fylles ut av Regnskogfondet
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Annet beløp kr

Beløpsgrense per trekkmåned kr
(beløp må angis i følge Finansavtaleloven)
Hvis beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1000,- per trekkmåned

Telefon-/mobilnummer:
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viktige arbeid!

BLI REGNSKOGVOKTER!

Julekort

e kortet er

Regnskogfondets

250 NOK

Redd regnskog til jul – flotte gavebevis
Gi et valgfritt beløp til kampen
for å redde regnskogen, og få et
gavebevis som du kan gi bort til
jul. På denne måten kan du gi

SMS-GAVE: Julie
Forchammer og Anne Kristin
Ulleberg tester ut den nye
løsningen

Vi støtter

NNR fylles ut av Regnskogfondet

ANR fylles ut av Regnskogfondet
nytt fra regnskogfondet
NfRF
4-10 2 /2010
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Returadresse:
Nytt fra Regnskogfondet
B-Economique

Baksidebildet

Den Sentralamerikanske ekornapen sliter. I dag er den kategorisert som «sårbar for
utryddelse» på rødlisten over truede plante- og dyrearter. Apen på bildet er
fotografert i Corcovado Nasjonalpark i Costa Rica.
I forbindelse med FNs internasjonale naturmangfoldsår 2010 reiste biologene
Camilla og Ruben A. Pettersen jorda rundt langs ekvator for å fotografere sjeldne
arter fra tropene.

foto: Ruben
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A. Pettersen

Grensen 9 B, 0159 Oslo

