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Billene er en av de største gruppene av insekter, 
typisk med et solid panser der harde dekkvinger 
ligger over flyvevingene. Omkring 400 000 arter 
er kjent og beskrevet, noe som tilsvarer omkring 
40 prosent av alle kjente insekter. Marihøner og 
tordivler er  velkjente eksempler fra norsk natur. 
Noen kjenner kanskje også den store neshornbil
len, der hannen har et solid horn framme på 
kroppen. Men det er i tropeskogene vi finner de 
virkelige kjempene blant billene. En av dem er 
elefantbillen (Megasoma elephas), en  tropisk 
slektning av våre neshornbiller.

Vipper motstanderen oVer

En gang opplevde jeg en sverming av disse kjem
pebillene. De ble tiltrukket av lyset fra en sterk 
lyspære foran et utspent laken, en metode for å 
samle insekter som er aktive om natta. De svært 
kompakte billene, noen av dem over ti cm lange, 
kom susende som tungt skyts fra oven. De tok 
sikte på en av oss som en passende landingsplass. 
Med seks sprikende bein gikk tungvekterne inn 
for landing – med stor kraft! Og når de først 
hadde fått tak var de nesten umulig å få løs. 

Hannen hos elefantbillen har en stor utvekst 
foran – et «horn» som brukes i styrkeprøver når 

de som konkurrerer om en partner. Med dette kan 
motstanderen vippes over på  ryggen, og det kan 
ta sin tid å komme opp på beina igjen. Vinneren 
kan utnytte muligheten til å kapre en hunn, som 
den holder fast med sine spesielle,  forlengede 
forbein. 

Harmløse fruktetere

Den intense trafikken var en synkron sverm av 
nyklekte biller. Klekkingen skjer etter et tre år 
langt larveliv inne i en morken trestamme. Larven 
forvandles til et puppestadium der kroppen om
formes fullstendig. Nå var tiden altså inne for 
insektenes kortvarige liv i forplantningens tje
neste. 

Elefantbillene er rolige, harmløse fruktetere, 
som setter pris på råtnende frukt. Men hvis man 
prøver å holde en av dem i hendene kan det lett 

bli dype, smertefulle rift gjennom huden.  Billen 
holder seg godt fast med et dobbelt sett sylskarpe 
klør på hvert av de seks beina. Får de først tak, 
gjelder det å forholde seg rolig og lirke forsiktig 
for å få løs beina i tur og orden. Ikke helt enkelt, 
og vi fikk alle rikelig med merker i huden. Vi ser
verte likevel et fruktmåltid i form av bananbiter 
til våre eksotiske gjester. Det falt i god smak mel
lom strabasene med å skaffe seg en partner, spe
sielt hos hannene, som til og med jaget vekk hun
nene til de selv var forsynt. Etter endt måltid 
satte de på nytt kursen ut i tropenatta med en 
kraftig, brummende lyd. 

Veier 100 gram

Elefantbillene er blant de tyngste insektene på 
planeten. Store hanner kan komme opp i flere 
ganger vekten av en mus, kanskje opp mot 100 
gram. I omtrent samme vektklasse kommer en 
annen kjempebille i tropisk Amerika, herkules
billen (Dynastes hercules), og de mektige goliat
billene i Afrika (slekten Goliathus). De sistnevnte 
nevnes ofte som de tyngste, men store individer 
av elefantbiller kommer opp i samme størrelse.

TeksT og foTo: Arild HAgen

i Arilds hage
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elefantbillen
leddyrene kjennetegnes ved at de har et beskyttende 
panser på utsiden, et ytre skjelett med ledd omtrent som på 
en rustning. Her er et personlig møte med en virkelig kjempe 
i tropeskogene, elefantbillen – en levende panservogn.  

PAnserBille: Hann og hunn av elefant billen. 
som bildet viser er hannen mye større enn hunnen.   

– en levende panservogn
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Regnskogfondet har gjennom en årrekke 
 påvist at Statens pensjonsfond utland (Olje
fondet) har store investeringer i selskaper 
som ødelegger regnskogen. Investeringene 
strider mot Oljefondets etiske retningslinjer 
og vi har gjentatte ganger krevd 
at Oljefondet må trekke seg ut av 
disse selskapene. I denne utgaven 
av Nytt fra Regnskogfondet gir vi 
deg en oversikt over hvordan Olje
fondets milliardinvesteringer 
under graver regjeringens ambisiø
se satsing for å bevare regnskogen. 
Sigbjørn Johnsen motarbeider Erik Solheim. 
Det burde ikke Jens Stoltenberg  akseptere.

uakseptabelt

Å bygge våre framtidige pensjoner på 
 gevinstene fra hensynsløs rasering av regn
skogen strider både mot regjeringens høypro
filerte regnskogssatsing og mot hva nord
menn syns er akseptabelt. I  tillegg strider det 
mot våre internasjonale  klimaforpliktelser. På 
klimatoppmøtet i byen Cancun i Mexico i de
sember klarte verdens stater etter intense 
forhandlinger å samle seg om den såkalte 
Cancunavtalen. Norge var en av de fremste 
forkjemperne for denne  avtalen, som blant 
annet fastslår at alle land, rike og fattige, har 
et kollektivt ansvar for å stanse avskogingen. 
Ett av virkemidlene som avtalen foreskriver er 
å finne effektive tiltak for å  redusere det 
menneskeskapte presset på regnskogen, blant 
annet ved å angripe  årsakene til avskoging.

inVesterer i ødeleggelse

Internasjonale investeringer og etterspørsel 
etter varer som produseres i regnskogsområ
der er en av de viktigste årsakene til at regn
skogen forsvinner. Norges overlegent største 

bidrag til denne tragedien er Olje
fondets milliardinvesteringer i 
regnskogsverstinger. Heldigvis er 
det enkelt å gjøre noe med dette. 
Regjeringen må pålegge Olje
fondet å gjennomgå alle eksiste
rende investeringer i regnskogs
områder og trekke seg ut av alle 

selskaper som opererer i strid med de etiske 
retningslinjene. I tillegg må fondets  investorer 
pålegges å forhåndsvurdere risikoen ved alle 
investeringer i bransjer der sjansen for å in
vestere i regnskogsødeleggelse er stor, som 
tømmer, papir og plantasjeselskaper, kjøtt
produksjon og råvareutvinning fra regnskogs
områder. 

må Være konsistent

Norge har vist internasjonalt lederskap når 
det gjelder å bevilge store midler til regn
skogsbevaring. Nå må vi vise at vi mener alvor 
gjennom å etablere en enhetlig og konsistent 
politikk for å bevare regnskogen. Det er helt 
nødvendig, både av hensyn til regnskogen og 
for å oppfylle våre internasjonale klima
forpliktelser.
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også norsk sommeridyll kan skade 
regnskogen. På side 12 og 13 kan du lese om 
hvordan du kan sørge for at sommeren nytes 
i regnskogvennlige omgivelser.
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ble slått og holdt fanget i container

– Tømmerselskapet tilkalte politiet, som 
arresterte 27 personer fra landsbyen. Vi ble 
først satt i containere i tre dager før de 
fraktet oss flere hundre kilometer til 
 arresten i Inongo.  De håpet vel at vi aldri 
skulle finne veien tilbake, sier Fidele.

Forbrytelsen de hadde gjort var å protestere mot 
lovbrudd begått mot dem, på deres egne 
 områder. Europeiske Sodefor er det største 
 tømmerselskapet i Kongo, og Fideles landsby 
Bokongo ligger midt i en av deres hogst
konsesjoner. 

falske kart

Regnskogfondet møter Fidele på en workshop 
i Ikala, en liten landsby noen timers båttur fra 
Oshwe hvor han til daglig jobber. 

I følge kongolesisk lov er Sodefor pålagt å få 
godkjenning fra lokalbefolkningen for å kunne 
drive tømmerhogst. Dette skjedde ikke i 
 Bokongo. I følge innbyggerne har selskapet 
blant annet operert med falske kart og unnlatt 
å betale dem pålagte skatter mellom 1988 og 
2002.
Men i januar 2010 fikk tømmerselskapet nok 

av lokalbefolkningens 
protester og til

kalte politiet.

dysenteri og dødsfall

Et år senere   sitter Fidele Bokolota lavmælt og 
forteller om arrestasjonene. Klokken er bare 
19.30 men det er allerede stille i landsbyen.   

– Vi ble utsatt for en umenneskelig og ned
verdigende behandling. Vi ble pisket og slått 
hver dag, og maten var så dårlig at jeg ikke 
turte å spise på dagevis, sier Fidele.

Etter hvert brøt det ut dysenteri blant de 
 arresterte.

Fidele og de 26 andre satt til sammen 14 
dager i politiets varetekt. En av dem, Georges 
Nkaka, ble alvorlig syk i fengselet og døde 
 dagen etter løslatelsen. 

sodefor betalte politiet

Senere undersøkelser har vist at Sodefor støt
tet politiet økonomisk og praktisk i forbindelse 
med arrestasjonene. Blant annet ble fangene 
fraktet på en av selskapets båter. Sodefor har 
også ved flere andre anledninger tilkalt politiet 
og  militæret for å slå ned på lokalbefolknin
gen.    

– Det var på grunn av konflikten mellom oss 
i Bokongo og Sodefor at jeg ble engasjert i 
 arbeidet for regnskogen og lokalbefolkningens 
rettigheter, forteller Fidele. 

– Jeg lærte mye om hvilke rettigheter vi i lokal
befolkningen har i teorien, og om hvor lite tøm
merselskapene tar hensyn til det.  Vi sitter igjen 
med ingenting og det syns jeg ikke er rettferdig. 

Fidele og hans kollega Roger Isapo arbeider 
med å overvåke hogsten i området og hjelper 
landsbyene når det oppstår konflikter mellom 
dem og tømmerselskapene.

På vei fra Oshwe til Ikala stikker vi innom et 
av Sodefors sagbruk. Der hilser vi på et team 
fra Kamerun som er på besøk for å vurdere 
 Sodefor for miljømerket FSC. Fidele Bokolotas 
historie er et godt eksempel på hvorfor det 
ikke bør skje. 

 
TeksT og foTo: Julie forcHHAMMer

lovendring kan gi økt 
avskoging i brasil

Et forslag om å endre skogloven i Brasil skal opp 
til behandling i kongressen. Miljøbevegelsen 
kaller det en av de største truslene mot skogen 
og det biologiske mangfoldet i Brasil noensinne. 
Forslaget vil blant annet gi amnesti til alle som 
har avskoget ulovlig fram til 2008. I tillegg vil 
forslaget drastisk redusere størrelsen på verne
områder i hele Brasil og bygge ned miljødirekto
ratets mandat. 

ingen ny regjering i 
sarawak, malaysia

Det var store forventninger knyttet til valget i 
delstaten Sarawak på øya Borneo som ble avholdt 
16. april i år. Abdul Taib Mahmud har sittet i posi
sjonen som chief minister i 30 år, og regnes av 
mange som hovedansvarlig for de store regnskogs
ødeleggelsene som har pågått de siste tiårene. Taib 
har i økende grad blitt kritisert for korrupsjon og 
misbruk av posisjonen sin, og mange håpet at 
valget ville sette punktum for Taib. Dessverre gikk 
det ikke slik. Den regjerende koalisjonen fikk 55 av 
setene i den lovgivende forsamlingen, mens oppo
sisjonen økte antall seter fra 9 til 15. Sarawaks 
«thief minister» blir dermed sittende inntil videre.

mer tømmer til kina

Kina importerte tømmer til en verdi av 1,6 milliar
der dollar i 2010. Dette er 24 prosent mer enn i 
2009. Når det gjelder tropisk tømmer er det Papua 
NyGuinea som er hovedleverandør. I 2010 impor
terte Kina 2,5 millioner kubikkmeter trevirke til en 
verdi av 478 millioner dollar fra Papua NyGuinea. 
Dernest er det Solomonøyene, Malaysia, Gabon og 
Republikken Kongo som forsyner det voksende 
markedet i Kina med tømmer.
Samtidig eksporterte Kina møbler laget av tre til 
en verdi av 16,2 milliarder dollar i 2010. 34 pro
sent (regnet i verdi) endte opp i USA. 

Kilder: ITTO Tropical Timber Market Report, 
april 2011
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Nytt om regnskogen

Bok: The Poisonwood Bible / Gifttreet 
Forfatter: Barbara Kingsolver (1998)

Boka handler om en amerikansk misjonærfami
lie som ankommer Den demokratiske republik
ken Kongo i 1959, mens landet fortsatt er en 
koloni under Belgia. Romanen er lagt til den 
turbulente tida da landet fikk sin selvstendig
het, og dramatiske politiske hendelser utgjør 
bakteppet. Boka handler likevel først og fremst 
om en familie som sakte, men sikkert går i opp
løsning. 

Familieoverhodet Nathan Price er et skrekk
eksempel på en kristenfundamentalistisk misjo
nær med nulltoleranse og lav kulturforståelse. 
Historien fortelles gjennom hans kone og fire 
døtre, og beskriver deres hverdag i en liten lands
by langt inn i regnskogen, omgitt av ville dyr og 
giftige planter, fuktighet og varme, sykdommer 
og ikke alltid like vennlige landsbybeboere. 

Her er det mye mørk humor, intense øyeblikk 
og gode beskrivelser av både lokalfolk og misjo
nærfamilien. Kongo setter definitivt større spor 
på familien Price enn familien Price på Kongo. 

Boka er fantastisk godt skrevet, umulig å legge 
fra seg, og en av mine absolutt favoritter.

ANBEFALT AV: ANNE MARTINUSSEN
Har du lest en god regnskogsbok? 
Send oss din anbefaling! annelg@regnskog.no

Stabens anbefaling 

I bagasjerommet til en taxi i Kambodsja fant 
politi og representanter for naturoppsynet 
over tusen gekkoer (Gekko gecko) stuet 
sammen i pappesker. 19 var allerede døde. 
Mest sannsynlig skulle gekkoene brukes til 
mat eller ingredienser i tradisjonell medisin. 
Organisasjonen Wildlife Alliance skriver også 
at gekkoer selges som kampdyr, der tilskuere 
rundt inngår veddemål. 

Både bakmannen og taxisjåføren, som er en 
slekning av ham, ble pågrepet. Nå venter en 
bot på tre ganger markedspris av det plan
lagte salget. Gekkoer er utbredt i hele det 
tropiske Asia. Gekkoer er en gruppe små til 
mellomstore øgler. Nesten 1400 arter er viten
skapelig beskrevet.

Kilde: Wildlife Alliance 

peru har flest arter 
sedertre i verden

En ny studie utført av Kew botaniske hage i 
London har avdekket ti forskjellige arter seder
tre i regnskogen i Peru.  Peru er allerede kjent 
for sin artsrike natur og denne studien bekref
ter igjen at landet er i verdensklasse på biolo
gisk mangfold.  Sedertrær (Cedrus) er en tre
slekt i furu familien, og i tillegg til i tropene 
vokser det arter av sedertre i Himalaya og 
rundt Middelhavet. 

På grunn av treets parfymerte sevjevekst og 
motstandsdyktighet mot fuktighet og råte, har 
treslaget vært mye brukt som skipstømmer. 
Sedertre er en viktig eksportvare for Peru. 
57 prosent av eksporten går til USA og 
37 prosent til Mexico.

Kilder: AIDESEP, Wikipedia, 
Kew Botanical Garden.
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OLjefONdet

oljefondet undergraver   regnskogsatsing

Regnskogfondet har i flere år overvåket inves
teringene til Statens pensjonsfond utland (Olje
fondet) i selskaper som er involvert i regnskogs
ødeleggelse. Det siste året har disse investerin
gene økt dobbelt så raskt som fondets  øvrige 
investeringer.

Ved årsskiftet hadde Oljefondet aksjer for 
over 14 milliarder kroner i selskaper som er 
 involvert i alvorlig regnskogsrasering. 

tjener stort

– Økningen på 2 milliarder kroner bare det siste 
året vitner om at Oljefondets investorer ikke 
har fått med seg at regjeringen har som mål å 
bevare regnskogen, ikke ødelegge den, sier 
 policyleder i Regnskogfondet Nils Hermann 
 Ranum.

Finansdepartementet tjener store penger på 
regnskogsødeleggende næringer som tømmer
hogst, olje og gassutvinning, gruvedrift og 
produksjon av palmeolje, papir og kjøtt. Selv 
om Regnskogfondet og andre har varslet om at 
dette er et økende problem, har ikke Finans
departementet tatt grep for å redusere de 
 norske investeringene i regnskogsrasering.

solHeim redder, sigbjørn raserer

I en annen del av regjeringen, nemlig Miljø
verndepartementet, jobbes det iherdig for å 
redde regnskogen gjennom Klima og Skog
initiativet (KoS). Denne innsatsen plasserer 
 regjeringen med Miljø og utviklingsminister 
Erik Solheim helt i verdenstoppen når det gjel
der nyskapende regnskogsbevaring.

– Regjeringen fortjener ros for sitt milliard
initiativ for å bevare regnskogen. Dessverre 
 undergraves regnskogsatsingen av en annen 
del av den samme regjeringen, sier Ranum. 

en og samme skog

Et eksempel på dette ble nylig beskrevet i 
 Aftenposten: Indonesia ligger helt på verdens

toppen når det gjelder klimagassutslipp, og 
mesteparten stammer fra avskoging. I fjor inn
gikk Norge en avtale med Indonesia om å bidra 
med inntil seks milliarder kroner til tiltak for å 
bevare landets regnskog.

Samme år kjøpte Oljefondet seg kraftig opp i 
fem selskaper som blir beskyldt for å drive ulov
lig tømmerhogst i de samme skogene. En rap
port fra den indonesiske organisasjonen 
Greenomics viser at Oljefondet investerer 1,5 
milliarder kroner i fem plantasjeselskaper som 
står bak ulovlig avskoging i Indonesia – den 
samme ulovlige avskogingen som Solheim 
 jobber for å bekjempe.

– Dette er nok et eksempel på at Oljefondets 
investeringspolitikk er i strid med hva Norge 
prøver å oppnå når det gjelder regnskog
bevaring og reduksjon av klimagassutslipp, sier 
Ranum.

Han mener Oljefondet må selge seg ut av 
 selskapene. Men med dagens retningslinjer og 
praksis kan dette ta svært lang tid – hvis det 
noen gang skjer.

kreVer endring

– Det viktigste Norge kan gjøre for å redusere 
vårt bidrag til avskoging, er å endre forvalt-
ningen av Oljefondet, sier Ranum.

I følge Ranum er Oljefondets etiske retnings
linjer i utgangspunktet relativt gode. Men når 
fondet investerer i over 8000 selskaper, sier det 
seg selv at Etikkrådets fem medlemmer og 
 budsjett på 11 millioner kroner er ute av stand 
til å gå gjennom alt. 

Regnskogfondet har overfor Finansdeparte
mentet anbefalt to hovedgrep for å sikre at 
 Oljefondets investeringer ikke skal undergrave 
regjeringens regnskogssatsing:

• Identifisere bransjer hvor brudd på de etiske 
retningslinjene er særlig utbredt, som tømmer
hogst, plantasjevirksomhet og oljeboring i 

regnskogsområder. Alle nåværende investerin
ger i disse må gjennomgås systematisk, og 
 verstingselskapene utelukkes.

• Alle nye investeringer i selskaper i høyrisiko
bransjer må forhåndsvurderes, for å unngå at vi 
går inn i miljøverstinger og andre selskaper som 
bryter de etiske retningslinjene.

stoler på etikkrådet

– Til dette trengs ressurser og politisk vilje til 
endring. Slik situasjonen er i dag, bruker Norge 
bistandsbudsjettet til å bøte på skadene vi selv 
har bidratt til gjennom Oljefondets investerin
ger. Politikerne må sikre at norsk regnskogs
politikk henger sammen, sier Ranum. 

Statssekretær Hilde Singsaas i Finansdeparte
mentet føler seg derimot trygg på at de etiske 
retningslinjene blir ivaretatt.

– Rådet får innspill fra mange, deriblant 
Regnskogfondet, og det fanger også opp mye 
selv. Jeg føler meg trygg på at etikkrådet gjør 
de vurderinger som er nødvendige, sa stats-
sekretær Hilde Singsaas i Finansdepartemen-
tet til Aftenposten.no tidligere i vår.
Ranum er uenig.

– Etikkforvaltningen til Oljefondet er ikke 
 lenger troverdig. Eksemplet fra Indonesia der 
Norge tjener penger på å ødelegge den samme 
skogen som vi forsøker å redde er bare toppen 
av isfjellet. Vi trenger en grundig gjennomgang 
for å sikre at Oljefondet ikke undergraver  annen 
norsk politikk, sier han.

TeksT: Anne leifsdATTer grØnlund

undergraVer regnskogsatsing: 
Ved å finansiere selskaper som 

 ødelegger regnskog undergraver olje
fondet regjeringens regnskogsatsing.

da oljefondet la fram sin årsmelding denne våren, kom det 
tydelig fram at det er regnskogen som sitter igjen med 
svarteper. 



Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) 
er et av verdens største offentlige fond. 
Ved årsskiftet hadde Oljefondet aksjer i 
8496 selskaper, til en samlet verdi av 3077 
milliarder kroner.

For å sikre at Oljefondets investeringer 
er forsvarlige, er det etablert egne etiske 
 retningslinjer for fondet og et eget etikkråd 
som skal forvalte disse. 

De etiske retningslinjene sier blant annet 
at selskaper kan utelukkes dersom de er 
 ansvarlige for grove menneskerettighets
brudd og alvorlig miljøskade.

Det tas ikke slike etiske hensyn før 
 investeringene skjer. Dette sjekkes kun i 
 etterkant – hvis det i det hele tatt sjekkes.

Ved årsskiftet var 52 selskaper ekskludert 
fra Oljefondet.

slik fungerer oljefondet

oljefondet

oljefondet undergraver   regnskogsatsing
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Foto: Regnskogfondet

oversikt over oljefondets investeringer i kjente regnskogsverstinger i 2009 og 2010:

Selskap 32.12.2009 31.12.2010

Olje og gass  

Repsol YPF (Spania) 2 786 965 578  2 932 422 929

Occidental Petroleum Corp (USA) 2 523 073 845 2 960 582 696

Chevron Corp (USA) 5 450 651 284 6 460 311 626

Tømmerhogst  

Olam International (Singapore) 85 266 224       115 222 008

Cellulose og papir  

Wilmar International (Singapore) 361 354 754 616 681 005

GoldenAgri Resorces (Singapore) 103 310 013 172 826 476

IOI Corp (Malaysia) 234 365 050  386 354 059

Sime Darby (Malaysia) 329 094 156  388 942 958

Astra Agro Lestari (Indonesia) 29 865 503  2 027 880

Kjøttproduksjon  

JBS (Brasil) 97 080 665       61 823 003      

Marfrig Alimentos (Brasil) 121 199 540 71 169 612      

Minerva (Brasil) 11 398 841  40 326 845     
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truet: det er denne skogen norge vil bruke 
inntil seks milliarder kroner for å bevare.

         

palmeoljen, 
oljefondet og 
orangutangene
Miljøvernminister Erik Solheim går 
tungt ut for å redde SørøstAsias 
 gjenværende regnskoger.  Samtidig 
investerer Oljefondet milliarder av 
 kroner i palmeoljeindustrien som river 
ned den samme  skogen. Den utryd
ningstruete orangutangen er blant 
bransjens offer.

En gjennomgang Framtiden i våre 
hender har foretatt av Oljefondets 
portefølje, viser at 2,2  milliarder kroner 
er investert i palmeoljeselskapene på 
børsene i Malaysia, Singapore og 
 Indonesia.  Selskapene utgjør alle de 
store plantasjeselskapene i regionen.

Palmeoljeindustrien bidrar til 
 utrydding av  sjeldne pattedyr, 
 forflytning av urfolk og  ødeleggelse av 
både regnskog og karbonrike torvmyr
områder.  Industrien er i stor  ekspansjon 
– på bekostning av urørte regnskoger i 
land som  Indonesia,  Malaysia og Papua 
NyGuinea. 

Kilde: Framtiden i våre hender og 
Regnskogfondet

Foto: Thom
as M

arent
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vet du om... ?Hva
orangutanger

Hva er en orangutang?
Orangutangen er en art av menneskeaper, den 
nest største etter gorillaen. 

er vi nært beslektet?
Orangutangen har 97 prosent av samme DNA 
som mennesket. Nyere forskning antyder at 
menneskene og orangutangene gikk hver sin 
vei for mellom 9 og 13 millioner år siden. Til 
sammenligning tror man at sjimpansen og 
mennesket skilte lag for mellom 4 og 5 
 millioner år siden. Likevel er fortsatt en del av 
genmaterialet vårt mer likt orangutangens 
gener enn andre menneskeapers. 

Hvor lever de?
Det finnes to orangutangarter, en på Sumatra 
og en på Borneo. Gruppen på Borneo kalles 
Pongo pygmaeus mens de på Sumatra heter 
Pongo abelii.

Hvorfor heter det orangutang?
Navnet har sitt opphav i orang (menneske) og 
hutan (skog) på indonesisk som oversatt betyr 
«skogmenneske». 

Hvor gammel blir en orangutang?
En orangutang lever opptil 45 år, 50 i 
 fangenskap.

Hvordan ser de ut og hvor store er de?
Orangutangene har langt, rødlig hår på 
 kroppen og meget lange armer: armspennet 
kan bli opptil 2,5 meter. Mens hunnene i opp
reist stilling blir gjennomsnittlig 100 cm høye 
og veier omtrent 45 kg, kan hannene bli opptil 
150 cm og veier i gjennomsnitt 6090 kg. 
Tommelen er kortere enn de andre fingrene, 
og de kan gripe, holde og plukke med både 
hendene og føttene.

Hvordan lever de?
Orangutangene er den største av «treboer
apene» og tilbringer mesteparten av sitt liv 
oppe i trærne. Selv parringen foregår høyt til 
værs – orangutangene kan henge etter 
 armene fra en gren, mens de parer seg. De kan 
ikke flyte eller svømme, og vil derfor drukne 
om de skulle falle i vannet. I motsetning til 
gorillaen, sjimpansen og bonobo apen lever 
ikke orangutangen i store stammer eller fami
lier. Hannene lever stort sett i  ensomhet, mens 
hunnene lever med ett eller to barn. Orangu

tangmammaen er et av  verdens mest om
sorgsfulle dyr. Hun passer ungen sin i opptil 
åtte år.

Hva spiser orangutanger?
90 prosent av kostholdet består av frukt. 
 Favoritten er durianen, som er velkjent for sin 
mindre tiltalende lukt. I tillegg spiser de gjerne 
nektar, honning, sopp, spirer, insekter, bark og 
blader. De bruker nesten to tredjedeler av 
dagen til å lete etter mat. 

er orangutangen truet?
Orangutangene er svært utryddingstruet. Det 
skyldes spesielt at regnskogen den lever i 
 hugges ned. Den ekspansive palmeoljeindus
trien har mye av skylden. Et annet alvorlig 
problem er at orangutangunger fanges og 
selges ulovlig som kjæledyr, sirkusdyr og 
 annet. Ofte blir moren skutt når ungen stjeles 
fra henne. I dag finnes mindre enn 10 000 
individer på Sumatra og rundt 50 000 på 
 Borneo.

kilder: regnskogfondeT, WikiPediA, WWf, 

forskning.no, greenPeAce

         

Solveig svarer   |  

Hva er det med egenskapene til treslagene fra regn
skogen som gjør de så populære til bruk i båter og 
utemøbler?

Hilsen båtkjøper

Hei,
I regnskogen er det trangt om plassen og høy 
konkurranse mellom artene for å overleve. 
Regnskogens trær har gjennom millioner av år 
utviklet egenskaper som gjør dem motstands
dyktige mot fuktig vær og soppangrep. De 
 impregnerer seg selv med kjemikalier som 
 terpentin og fenol som holder insekter og sopp 
borte og gir den tette veden en mørk eller gyllen 
farge. Treslagene meranti, mahogni og teak er 

 eksempler på trær med disse egenskapene. 
Tetthet og hardhet, i tillegg til god toleranse 

for vær og vind, gjør at tropiske treslag er 
 populære som båtdekk og i hagemøbler.  

I dag har man utviklet metoder for å gi nor
diske treslag de samme egenskapene. Norsk
produserte Kebony for eksempelfremstilles ved 
at tresorter som furu, bøk og ask tilsettes en 
plantevæske. Gjennom trykk, vakum og varme
behandling bindes væsken til treets celle
struktur. Dette forbedrer egenskapene til tre
virket permanent og gjør det til et miljøvennlig 
alternativt til tropiske treslag. Lykke til med 
båtkjøpet!

Hilsen Solveig

om plantasjetømmer

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 
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mørkeredd i regnskogen

AV Anne krisTin ulleBerg, leder for 

 MArkedsAVdelingen i regnskogfondeT

foTo: WolTer silVerA

Så har det seg slik at jeg er på tur i regnskogen. 
Sammen med Anders og Anna fra Regnskog
fondet og tre representanter fra vår 
 hovedsponsor Nordic Choice Hotels er jeg med 

på en spennende ekspedisjon. Vi skal langt inn i 
skogen, til Dulce Gloria i hjertet av regnskogen 
i Peru. Vi har fløyet med småfly i mer enn en 
time over store, fantastiske regnskoger, bare 
avbrutt av et stort nettverk av elver.  Dette er 
min første opplevelse med regnskogen på nært 
hold. Vakkert, uberørt og kjempestort. Langt 
vekk fra alt kjent og kjært – og veldig mørkt om 
natten.

Etter småflyet venter åtte timer i kano med 
bråkemotor som vi kjører  oppover elven. To 
 båter og 15 mennesker. Fra vi forlot landsbyen 
og fram til vi slo leir, så vi bare to små bosetn
inger, med kanskje fem – ti mennesker på hvert 
sted. 

Vi slår leir oppe på en liten høyde, vi lager 
bål, henger opp hengekøyer og gjør i stand 
 etter alle kunstens regler. Åtte hengekøyer på 
rekke og rad er fint dandert for oss besøkende. 
Indianerne har sin egen leirplass på den andre 
siden av elven, med små «gapahuker», som de 
sover i.

Mørket faller på og vi tenner opp bål i begge 
camper. Ut over kvelden har vi «tverrsang» – et 
nytt ord og en ny erfaring, vi synger tvers over 
elven. Indianerne synger en stubb på sitt vis, og 
får i retur «Kjerringa med staven» eller «No 
 livnar det i lundar». Ellers er det bare naturlige 
lyder på alle kanter. Fantastiske regnskoglyder. 

Jeg er mørkeredd, veldig mørkeredd. så mørkeredd at 
jeg alltid sover med lyset på hjemme. Jeg sover aldri i 
helt mørke rom – da kommer panikkangsten over meg. 
skal jeg bort på overnatting, sørger jeg for å ordne meg 
sånn at jeg kan ha lyset på. ikke helt lyst, men en liten 
lysglippe fra baderommet for eksempel.

frokost: reisefølget vårt forbereder 
frokosten – med restene av sin over
svømte leirplass på andre siden av 
elven.

soVesal: arne fra nordic Choice 
 Hotels rigger til hengekøyene – åtte 
stykker tett i tett.
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Særlig når det er fyr på bålet og man er sammen 
med andre mennesker.

Men så er det sengetid, og vi kryper inn i hver 
vår «kiste»  slik føles det. En potte tett henge
køye med myggnetting over. Det er om å gjøre 
å få kledd av seg så mye som mulig og så  smette 
inn før myggen tar oss. Og så henger vi der da, 
på rekke og rad. Freden senker seg, alle faller til 
ro – og så kommer det store mørket. 

Har jeg nevnt at jeg er mørkeredd? I tillegg 
har jeg i grunnen en god porsjon klaustrofobi. 
Jeg ligger i hengekøya mi i stummende mørke, 
med lommelykten klar, og hører på alle de 
skumle regnskoglydene. Er det en jaguar jeg 
hører der? Hva er det som tusler over taket på 
køya mi – en tarantell? Hvem er det som går 
borte i skogkanten? Jeg tenner lykten et øye
blikk, ser meg kjapt rundt inne i soveanordnin
gen min, sjekker hvor jeg er, og slukker lyset 
igjen. Slik ligger jeg, time etter time, slumrer 

nok litt innimellom – og venter på at dagslyset 
skal komme. 

Plutselig hører jeg et vanvittig spetakkel! 
 Indianerne på den andre siden av elven star
ter båten, de skriker som gale – roping og hoi
ing av en annen verden. Skal de angripe oss? 
Er de i grunnen lei hvite folk som skal blande 
seg i hvordan de lever? Eller er det kanskje de 
ukontaktede indianerne som bor dypere inn i 
regnskogen som er på vei? En av indianerne 
hadde jo fortalt om hvordan søsteren hans 
var blitt drept av dem noen år tilbake. Hjelpe 
meg – hva er det som skjer? Her, midt i junge
len, mange hundre mil fra resten av verden? 
Jeg hører at de nærmer seg, nå er de kommet 
over på vår side av elven. Er min siste time 
kommet?

Med puls på minst 300 letter jeg forsiktig 
på myggnettingen. Nå går de i land på vår 
side, med masse bråk og spetakkel. Skikkelig 

sinte høres de ut der de roper og skriker til 
 hverandre. 

7 – 8 hissige indianere er ikke til å spøke med! 
Hva skal jeg gjøre? – Men – de ler jo? Er de ikke 
sinte og i angrepshumør? De snakker høylydt 
og lattermildt med hverandre, de fniser og ler 
og er rett og slett ikke farlige i det hele tatt! 
Men hva er det som har skjedd?

Det er selvfølgelig en naturlig forklaring på 
den nattlige flukten over elven.  Midt på natten 
har plutselig elven steget med mer enn en 
 meter og soveplassen deres er oversvømmet. 
Derfor måtte de redde seg i land på vår side av 
elven! Jeg fikk en liten blund av ren lettelse 
utpå morgensiden.

Mørkeredsel og god fantasi kan være en 
 utfordring når du skal overnatte i regnskogen. 
Der er det mørkere enn man kan tenke seg og 
flere skapninger enn jeg kan forestille meg. 
Modige folk som bor der!

transport: under småflyet brer 
regnskogen seg utover, bare avbrutt av 
majestetiske elver.  

transport: man blir sliten i kroppen 
av åtte timer i denne kanoen! (anne 
kristin ulleberg foran med caps)
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Fallgruvene er mange dersom du ønsker at 
sommeridyllen skal være miljøvennlig. Jakten 
på verdifulle tresorter som mahogni, teak, se
dertre og merbau har lenge truet verdens regn
skoger. Hvert år ødelegges områder på størrelse 
med halve Norge. Tømmerhogst og plantasjer 
er en viktig årsak til avskogingen.

Mesteparten av tømmeret hogges ulovlig av 
internasjonale hogstselskaper – og tømmer
hoggerne trenger stadig lenger inn i urørte om
råder. Overalt bidrar veier og bare områder som 
følger hogsten til å åpne regnskogen og gjøre 
den mer sårbar for tørke, skogbranner og økt 
utnytting. Bønder og jordløse etablerer seg 
langs veiene og svir av skogen for å dyrke den 
skrinne jorda. På satellittbilder ser man tydelig 
hvordan avskogingen følger veiene.

BaRe Boikott BRa Nok
På grunn av sine unike egenskaper brukes 
regnskogtømmer til å lage dyre og flotte mø
bler, gulv, båtinnredning, skipsdekk, kjøkken og 
terrasser. De mest kjente treslagene er teak og 
mahogni, men lista er mye lenger enn som så. 

Tresorter fra plantasjer brukes ofte til pro
duksjon av blant annet hagemøbler og båtin
ventar. Mange tror at produkter som stammer 
fra plantasjer er et godt miljøalternativ fordi 
det er snakk om trær som ikke kommer direkte 
fra regnskogen. Dette stemmer dessverre ikke: 
Mange steder hogges regnskogen for å gi plass 
til plantasjer for hurtigvoksende trær. 

Den eneste måten du kan være sikker på at 
parketten eller hagemøblene dine ikke bidrar til 
å ødelegge regnskogen er å unngå regnskog
tømmer helt og holdent.

FæRRe selgeR tRopisk tømmeR 
I over ti år har Regnskogfondet satt søkelys på 
bruk av regnskogtømmer i Norge. Hver vår pro
duseres en hagemøbelguide som opplyser for
brukerne om hvor de trygt kan handle uten å 
ødelegge regnskog. I tillegg sjekkes de store 
møbelhusene og byggevarebutikkene hver høst. 
Båtbransjen slipper heller ikke unna.

Og det virker. I år har utvalget av regn
skogstømmer i butikkene har stupt. Stadig flere 
butikker og kjeder tar regnskogen på alvor. 

Blant butikkene som ble sjekket i høst var fire 
av fem helt regnskogsfrie. Særlig kjøkkenbran
sjen har skjerpet seg i rekordfart. 

HagemøBleR du kaN stole på
Hvert år kartlegger Regnskogfondet utvalget 
hos hagemøbelforhandlere. Men selv om flere 
butikker sier nei til tropiske tresorter er det 
dessverre fortsatt mange som selger det. Derfor 
er det opp til oss som forbrukere å sikre at vi 
ikke kjøper møbler som har en fortid som frodig 
regnskog.

I norske butikker er det mange hagemøbler 
laget av teak, eukalyptus og akasie, ofte bare 

gjør sommeren regnskogfri!
går du med tanker om å 
pusse opp hytta? Trenger 
hagen din nye møbler? 
eller trives du best til 
sjøs? sørg for at sommer-
fornyelsene ikke består 
av ødelagt regnskog!

Teak
Hardwood/hardtre (samlebetegnelse som 
brukes om tropisk tre)
Akasie 
Eukalyptus
Mahogni 
Merbau
Iroko
Dette er de vanligste tropiske tresortene 
som selges i Norge. Sjekk www.regnskog.no 
for hele lista.

unngå disse treslagene:

regnskogfritt båtliV: ikke la regn
skogen seile sin egen sjø! unngå iroko, 
teak og mahogni hvis du skal kjøpe båt. 
mange båtforhandlere lar deg velge hva 
dekket og interiøret skal være laget av.  

FORBRUK
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merket som hardwood/hardtre. Dette er hurtig
voksende trær, ofte plantet på områder der det 
tidligere var regnskog. Regnskogfondet anbe
faler ikke å kjøpe slike hagemøbler. 

Så hva slags hagemøbler kan du kjøpe med 
god samvittighet? Furumøbler er helt greit, og 
de kommer i mange forskjellige behandlede va
rianter. Møbler i rotting, metall og aluminium 
kan også være gode alternativer. 

– Men ut fra et miljøperspektiv bør folk ge
nerelt sett ta bedre vare på hagemøblene de 
har, så de varer lengst mulig, sier kampanjean
svarlig i Regnskogfondet Anja Lyngsmark.

Bevisste BåtkjøpeRe
Teak og andre tropiske tresorter har tradisjonelt 
vært mye brukt i fritidsbåter, til båtdekk og in
teriør. Den omfattende etterspørselen av eks
klusive tresorter har ødelagt store regnskogs
områder.

For få år siden var det nesten umulig å finne 
mellomstore fritidsbåter uten regnskogtømmer. 
Regnskogfondets arbeid har imidlertid ført til 
at båtbransjen har skjerpet seg betydelig. 

Økende bevissthet i båtbransjen har sørget 
for at gode alternativer har blitt lansert på 
markedet. De fleste norske båtprodusentene 
har flere båttyper som er laget helt uten tro
pisk trevirke. Nordiske tresorter og ulike former 
for behandlet treverk er gode alternativer til 

regnskogtømmer, både estetisk og kvalitets
messig.

– Men fortsatt kommer det stadig nye båter 
med teak og andre tresorter som ødelegger 
skogen, så vi er avhengige av at folk som skal 
kjøpe seg ny båt er bevisste og unngår alt tro
pisk trevirke, sier Lyngsmark. 

Regnskogfondet har laget en liste over tro
pisk tømmer man bør holde seg unna. Det 
gjelder enten man skal kjøpe båt, hagemøbler, 
kjøkkeninteriør, byggemateriale eller andre 
produkter. Listen finner du på 
www.regnskog.no.

TeksT: Anne leifsdATTer grØnlund

gjør sommeren regnskogfri!

Bohus
Byggern
Byggmakker
Coop
Hageland
Maxbo
Montér
Smart Club
Skeidar

disse selger ikke hagemøbler 
av tropisk tre:

Foto: Kebony

Foto: Colourbox.no

regnskogparasoll: sommeren i norge nytes best i regnskogfrie omgivelser. 
Husk at det er mer enn bord og stoler som inneholder regnskogtømmer! på dette 
bildet er det parasollen som er synderen.

ingen sertifisering god 
nok for regnskogen

Regnskogfondet har jobbet med bevaring 
av regnskog og skogfolks rettigheter i tjue 
år. I løpet av den tiden er det etablert flere 
merkeordninger som skal sikre at regn
skogen brukes på en bærekraftig måte. Den 
mest anerkjente ordningen, FSC (Forest 
Stewardship Council), har vært innblandet i 
flere skandaler. I 2007 ble for eksempel et 
av Perus mest beryktede tømmerselskap, 
Forestal Venao, godkjent av FSC til tross for 
at det står bak ulovlig mahognihogst i 
 indianerterritorier i Amazonas. 

 – FSC og andre sertifiseringsordninger har 
alvorlige svakheter, sier Anja Lyngsmark, 
kampanjeansvarlig i Regnskogfondet. 

Hovedproblemet til FSC er at de som serti
fiserer tømmeret for hogst, har økonomisk 
interesse av å godkjenne mest mulig. Flere 
selskaper som bedriver miljøskadelig og 
ulovlig hogst har blitt FSCsertifisert. I dag 
finnes det ingen sertifiseringsordninger 
som kan garantere at tropisk tømmer er 
hogget eller dyrket på en sosial og miljø
messig bærekraftig måte. De færreste for
handlere i Norge kan dokumentere på en 
tilfredsstillende måte nøyaktig hvor tre
virket de selger kommer fra. Derfor anbefa
ler Regnskogfondet at man holder seg unna 
alt tropisk tømmer.

staten sier nei
Staten har innført nulltoleranse mot bruk 
av tropisk tømmer i sine byggeprosjekter. 
Etter påtrykk fra Regnskogfondet og andre 
organisasjoner er dette lagt inn i statens 
handlingsplan for offentlige anskaffelser: 
«Det skal ikke benyttes trevirke med tropisk 
tømmer verken i selve bygget eller i mate
rialer som brukes i byggeperioden».

Flere kommuner har også innført forbud. 
Ski, Bergen, Tromsø og Skedsmo er noen 
eksempler. Regnskogfondet vil oppfordre 
flere til å gjøre det samme. Hvordan står det 
til i din kommune? 

fORBRuK
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– Blir man syk når man spiser dyr som er skutt med 
pilgiftfrosk-piler? – Jeg vet hvor lang en anakonda 
kan bli! – Hvorfor hogger de egentlig ned regnskogen?

Hvordan nå ut med budskap om klima-
utfordringer og jordas framtid? Bonde og 
korleder ola Vatn fra inderøy tok initiativ 
til en helt spesiell konsert i sakshaug kirke. 

Det som begynte som et prosjekt 
for å øke lese og skriveferdig
heter, endte opp i en fantastisk 
jungeluke. Og det var elevene selv 
som tok initiativet. 

elevstyRt juNgeluke
I mars fikk Regnskogfondet besøk 
av over 60 kunnskapsrike og vite
begjærlige femteklassinger fra 
Linderud skole i Oslo. De kom for å 

fortelle om jungeluka, og for å 
overlevere penger og gaver til 
Regnskogfondet. 

maNgFold av aktiviteteR
I løpet av jungeluka gjennomførte 
elevene en rekke oppgaver som 
handlet om jungel. De laget tegne
serier og jungelavis, de hadde 
gruppearbeid, de leste og malte.     
I slutten av uka inviterte elevene til 

Jungelkafé. Der ser
verte de ekte jungel
kaker og kaffe, og forel
drene fikk kjøpe jungelavisa 
til inntekt for Regnskogfondet.

Takk for pengegaven, og takk for 
hyggelig og inspirerende besøk, 
Linderud skole. Og forresten, hvis 
man gjennomkoker eller steker 
kjøttet, ødelegges giften fra pil
giftfrosken.

«Jorda – ein stad å leve» het fore
stillingen, og gjennom kormusikk, 
kunstinstallasjon og foredrag, ble 
viktig kunnskap formidlet på en 
engasjerende måte. 

Sakshaug kyrkjekor og barne
koret Vivace, under ledelse av Siv 
Anette Lorentzen, hadde med seg 
musikere og framførte sanger om 
jorda, miljø og klima. Arild Vatn, 
opprinnelig fra Inderøy og profes

sor på Universitetet for miljø og 
biovitenskap, både sang og fore
leste. I kirkerommet var også en 
flere meter lang kunstinstallasjon, 
med tema skog, jord og mat
produksjon, laget av billedkunst
ner Gunhild Vatn. 

Overskuddet av konserten i 
Sakshaug kirke ble gitt som gave 
til Regnskogfondet. Tusen takk!

froskeskatt: linderud
elevene lot seg rive med av 
regnskogens fantastiske 
mangfold.

jungeluke: elevene ved 
linderud skole tok selv 
 initiativet til å ha jungeluke.

jungel på linderud! 

sang for jorda og regnskogene

Foto: Reidar Sundal/Inderøyningen



Støtt Regnskogfondet

Nå kan du bli Regnskogvokter via mobilkameraet! Har du 
en smarttelefon? Da kan du laste ned en gratis applikasjon 
for QR-koder (strekkoder) til telefonen din. Åpne applikasjo-
nen, ta bilde av denne koden og bli Regnskogvokter!

Eller besøk www.regnskog.no og registrer deg som 
Regnskogvokter.

Har du spørsmål eller kommentarer om Regnskogvokter-
ordningen? I så fall vil vi gjerne høre fra deg!

Ring Anne Sofie på 23 10 95 08 eller send en e-post til 
anne.sofie@regnskog.no

bli regnskogvokter!  
redd regnskog hver måned

sommerlektyre: la deg berøre av regnskogen.

regnskogvokter. sammen 
redder vi regnskogen. 

sommerlektyre
Bli berørt av regnskogen i sommer! i vår 
nettbutikk www.regnskog.no fnner du 
spennende bøker om livet i regnskogen.

Med Jaguarens Kraft av Anders 
Krogh er en besettende fortelling 
om hans opplevelser blant matse
sene i regnskogen i Peru. Hvordan 
havnet en ung gutt fra Norge midt 
i junglene? Og hvorfor reiste han 
derfra igjen? Les den fantastiske 
historien. 
Kr. 200,- inkludert porto

Gert Nygårdshaug har skrevet en 
triologi som er hentet fra regn
skogmiljøet. Mest kjent er kanskje 

den første boken, Mengele 
Zoo som ble kåret til folkets 
favoritt og tidenes beste 
norske bok i 2007! De to 
andre bøkene, Afrodites 
basseng og Himmel-
blomstreet er fortsettel
sen på den gripende be
retningen. 
Kr 150,- inkl porto per 
bok

Fotoboken Regnskog 
av Thomas Marent. Et fyrver

keri av bilder fra regnskogene over 
hele verden. Se hva denne spen
nende skogen har å by på av dyr, 
fugler, planter og insekter! En fan
tastisk skattekiste som er lekkert 
framstilt. Du får også med en CD 
med jungellyder. Sette på CD og 
nyt de vakre bildene. 
Kr. 300,- inkl. porto 

Vil du støtte Regnskogfondet med et enkeltbeløp?

Du kan gi en gave på www.regnskog.no 

eller bruke vår giverkonto 1602.58.32500sommergave

15Nytt fRA ReGNSKOGfONdet 2 /2011



16 Nytt fRA ReGNSKOGfONdet 2 /2011

Returadresse: 

Nytt fra Regnskogfondet

Grensen 9 B, 0159 OsloB-Economique

Bapomo Iwunga bruker macheten til å rydde en sti gjennom den tette regnskogen et 
par kilometer fra landsbyen Ikala, i Bandundu-provinsen i DR Kongo. Her skreller han 
barken forsiktig av et tre og bruker trevlene til å lage reimer man kan bære ting i. 
For eksempel vannflasker, sekker med maniok eller kurver med mais.

FOTO: julie Forchhammer

Baksidebildet


