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Viktige seire i 2013

La meg starte med å fortelle at 2013 har gitt 

flere gladnyheter:

• Grunnlovsdomstolen i Indonesia har erklært 

at land som tilhører «tradisjonelle folkegrup-

per» skal få landrettigheter overført fra staten. 

• Indianerterritorier og naturparker i Nordøst- 

Brasil har blitt samlet i et felles verneom-

råde på 120 000 km2 – et areal tilsvarende 

Østlandet og Trøndelag.

• Forbudet mot nye hogstlisenser ble utvidet 

med to år i Indonesia og fortsatte i Kongo.

• Kulturdepartementet i Peru har foreslått å 

verne fem reservater hvor det lever ukon-

taktede indianere. Områdene har et samlet 

areal som tilsvarer Danmark.

Det er Regnskogfondets partnerorganisasjo-

ner som har kjempet fram disse seirene og 

mange flere. 

Vi har utgjort en forskjell
Når Regnskogfondet står på trappene til å 

runde 25 år kan man spørre seg om hvordan 

regnskogen og dens beboere ville hatt det om 

ikke vi, våre partnere og andre regnskogvok-

tere hadde stått på i disse årene. 

Det kan kanskje best måles i vernede områ-

der. For eksempel er 27 prosent av Amazonas 

blitt indianerterritorier og ytterligere 21 pro-

sent blitt naturparker, som til sammen utgjør 

omtrent 3 millioner km2.

Eller det kan måles i nedgangen i avskogin-

gen i Brasil. Hadde de fortsatt med nivået fra 

2004, ville ytterligere 162 000 km2 vært avsko-

get – et område tilsvarende halve Norge – og 

hvert år ville det nå blitt sluppet ut like mye 

CO
2
 som Tyskland gjør på årlig basis. 

Eller skal vi måle det i at Verdensbankens 

plan om kommersiell hogst av 2/3 av regnsko-

gen i Kongo er stanset?

Det er uansett de mange hundre ansatte i 

våre partnerorganisasjoner som står i fronten 

her, sammen med urfolk og skogfolk som har 

bodd i regnskogen i generasjoner. Takken går 

til dem. Fra begynnelsen har Regnskogfondet 

visst at mulighetene for å bevare regnskogen 

er klart størst når urfolk får kontroll over egen 

skog. Takken går derfor også til Regnskogfon-

dets 40 ansatte som har forstått at denne re-

spekten må være grunnlaget i vårt arbeid.

Slik skal vi stanse raseringen
Men fortsatt ødelegges regnskogen. Fortsatt er 

urfolk blant de mest diskriminerte menneske-

ne i verden. I Amazonas har selskaper planer 

om veibygging, gruver, plantasjer, oljeutvin-

ning og vannkraftutbygging som til sammen 

vil forstyrre og ødelegge halvparten av verdens 

største regnskog. I Indonesia har palmeolje-

selskaper, som har vært en hovedårsak til øde-

leggelse av regnskogen der, planer om å doble 

sitt areal i løpet av et tiår. Fortsetter vi en slik 

endimensjonal «utvikling» vil det meste av 

regnskogen være borte i 2040. 

Det skal vi bidra til å stoppe. Vi fortsetter 

arbeidet med 1) å styrke urfolksorganisasjoner 

og deres medhjelpere blant menneskerettig-

hets- og miljøorganisasjoner, 2) opprette flere 

territorier kontrollert av urfolk, 3) utvikle en 

bærekraftig bruk av disse områdene som kan 

gi gode levekår og 4) stanse de kreftene som vil 

ødelegge regnskogen. 

Med det siste har vi oppnådd oppsiktsvek-

kende gjennombrudd via forbrukerkampanjer 

på palmeolje og tropisk tømmer og direkte ar-

beid med investorer som oljefondet. 

I 2014 markerer vi vårt 25-årsjubileum. De 

neste 25 årene er et være eller ikke være for 

regnskogene.

Dag Hareide

Daglig leder i Regnskogfondet

3 LEDERS BERETNING

I det vi forlater 2013, gjør vi oss klare til å feire 25-årsjubileet vårt.  
Men vi vet at de 25 neste årene blir avgjørende for regnskogen.

Sett og hørt i 2013
«Tallene er oppsiktsvekkende. Importen av palmeolje bare øker og øker i alle andre land.  
Norge er så vidt jeg kan se, det eneste landet der importen går ned.»

Siegfried Falk ved det tyske analysebyrået ISTA Mielke GmbH til A-magasinet (31. januar) 
om effekten av Regnskogfondet og Grønn Hverdags palmeoljekampanje.

«Regnskogfondet, som jobber for å bevare regnskogen.»
Nina Magnussen (17) i Ringerike og Hole Unge Høyre forteller Ringerikes Blad (8. mars) hvem hun ville gitt én million kroner til. 

«Vi var blant dem som jublet over beslutningen om å trekke seg ut av 23 palmeoljeselskaper som ikke drev bærekraftig.  
Da blir jeg opprørt når man i neste omgang ser at de har gjort nesten det motsatte.»

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) deler overfor NRK.no (15. april) Regnskogfondets skuffelse 
over at oljefondet har kjøpt seg opp i andre palmeoljeselskaper som truer regnskogen.

«Den er absolutt under press. De lungene som står igjen, er indianerreservatene. Så de tar vare på regnskogen sin.»
Kong Harald på NRK Lørdagsrevyen (4. mai), på spørsmål om hva Kongen tenker om situasjonen for regnskogen. 
Kongen besøkte yanomami-indianerne i Brasil sammen med Regnskogfondet.

«Kong Haralds besøk i Amazonas er med på å gjøre folk mer bevisst på hvor viktig regnskogen er.»
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) til NTB (5. mai). 

«Det betyr mye at myndighetene i mitt land får se at en annen statsleder trosser halve kloden  
for å besøke et urfolk, når de selv ikke gjør det.»

Yanomamienes leder Daví Kopenawa til NTB (27. september) etter sitt besøk hos Regnskogfondet, 
hvor han også fikk et hjertelig gjensyn med kong Harald på Slottet.

«Nei, det hjelper ikke så mye når de først er kjøpt. Men vi vil sørge for at dette 
aldri skjer igjen. Benkene får stå der til skam og advarsel.»

Bystyrerepresentant i Bergen, Sondre Båtstrand (MDG), til Bergens Tidende (8. mai) etter avsløringen om at 
Bergen kommune har kjøpt benker av teak på tross av at kommunen har nulltoleranse for tropisk tømmer.

«Ja, vi ønsker å gi noe av årets overskudd til Regnskogfondet,  
for de gjør en viktig og riktig innsats for å bevare regnskogen.»

Russepresident Sverre Runde i rødrussens styre ved Lillehammer videregående skole forteller 
Gudbrandsdølen Dagningen (16. mai) om hvorfor Regnskogfondet får 25 000 kroner.

«Jeg lover at Peppes Pizza slutter å bruke palmeolje i løpet av 2013.»
Administrerende direktør Harald Barfod i Peppes Pizza til VG (12. juni) etter at Regnskogfondet har utvidet 
palmeoljekampanjen til fastfoodbransjen. For ordens skyld: Burger King kom dårligst ut.

«Vet du hvorfor? Palmeolje er den største hovedårsaken til ødeleggelse av regnskogen.»
Hotellkongen Petter Stordalen forklarer VG Nett (8. august) hvorfor Quality Hotel Fredrikstad er verdens første palmeoljefrie hotell.

«Vi er enige med Regnskogfondet i at man ikke skal undervurdere eksempelets makt.»
Nationen argumenterer på lederplass (9. august) for fortsatt norsk regnskogsstøtte til Brasil, blant annet ved å vise til 
Regnskogfondets påstand om at støtten kan motivere andre land til å iverksette regnskogsbevarende tiltak.

«Investeringer i enkeltselskaper blir aldri kommentert.»
Kommunikasjonsrådgiver Tor Audun Gram i Finansdepartementet til Vårt Land (13. august) etter Regnskogfondets krav 
om at oljefondet må selge seg ut av det spanske oljeselskapet Repsol, som truer eksistensen til isolerte indianere i Peru.

«Vi er opptatt av disse problemstillingene, og setter pris på at organisasjoner som Regnskogfondet engasjerer  
seg og bidrar med informasjon og vurderinger som vi kan ha nytte av i forvaltningen av fondet.»

Kommunikasjonsrådgiver Marthe Skaar i Norges Bank til NTB (27. september) etter Regnskogfondets kritikk 
av Norges Banks innsats for å luke ut selskaper som er involvert i ødeleggelsen av Amazonas.

«Hvis vi alle bidrar litt så monner det.»
Vikki Johansen er tømmerinspektør for Regnskogfondet, og forklarer Nordstrands Blad (7. november) hvorfor.

«Det er bare å bøye seg i støvet for hva denne gjengen fikk til.»
Aftenpostens Ole Mathismoen er i en kommentarartikkel (12. desember) imponert over resultatene av Regnskogfondet 
og Grønn Hverdags palmeoljekampanje, og kobler den til nyheten om at palmeoljeverstingen Wilmar lover å ikke ødelegge regnskog.
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JULI: Palmeoljekampanjen sprer seg
Regnskogfondets søsterorganisasjon i Storbritannia, Rainforest Foun-
dation UK, lanserer en palmeoljekampanje over samme lest som vår 
svært vellykkede norske kampanje. RFUK oppfordrer forbrukere og 
produsenter til å unngå palmeolje i matvarer gjennom kampanjen og 
forbrukerguiden «Appetite for destruction».

SEPTEMBER: Hard kamp om Amazonas
Regnskogfondet lanserer rapporten «Menneskerettigheter og ressurs-
konflikter i Amazonas». Den dokumenterer hvordan økte konflikter 
om naturressurser og landområder fører til omfattende brudd på 
urfolks rettigheter og stadig flere angrep på menneskerettighetsfor-
kjempere i regionen.

NOVEMBER: Pygméenes egen festival 
Kongos pygméer arrangerer en egen festival for første gang i historien. 
Festivalen sees på som en betydelig symbolsk seier for å rette søkelyset 
på pygméenes situasjon og manglende rettigheter, i et land hvor det for 
få år siden var umulig å fremme urfolkssaker. Regnskogfondets part-
ner, DPGA, står som arrangør av festivalen.

MAI: Kong Harald besøker regnskogen
Etter invitasjon fra Regnskogfondet, fikk kong Harald oppfylt sin 
gamle drøm om å besøke regnskogen. I fire dager bodde han sammen 
med yanomami-indianerne dypt inne i Amazonas. I løpet av oppholdet 
ble Kongen blant annet servert tradisjonell mat og fikk være med ut i 
skogen for å se hvordan indianerne sanker mat.

MARS: Oljefondet kutter i palmeoljen
Statens pensjonsfond utland selger seg ut av 23 palmeoljeselskaper, 
deriblant Wilmar som i 2012 ble kåret til verdens miljømessig ver-
ste selskap. Selskapene opererer i Sørøst-Asia og vurderes til ikke å 
produsere palmeolje på en bærekraftig måte. Avgjørelsen er sterkt på-
virket av Regnskogfondets kampanje mot palmeolje.

FEBRUAR: Papirgigant lover null avskoging
En av verdens største papirprodusenter, Asia Pulp and Paper, kunngjør 
at de vil stanse ødeleggelsen av Indonesias regnskog etter at over hun-
dre internasjonale kunder har brutt kontraktene med selskapet. APP 
har blant annet ødelagt regnskogsområder hvor den utrydningstruede 
orangutangen holder til. 

JANUAR: Ny daglig leder i Regnskogfondet
Dag Hareide (63) tiltrer et toårig vikariat som daglig leder i Regnskog-
fondet. Hareide var første styreleder i Regnskogfondet da organisasjo-
nen i sin spede start kun bestod av én lønnet ansatt og har senere blant 
annet vært generalsekretær for Norges Naturvernforbund. Hareide sier 
ansettelsen «er som å komme hjem igjen.»

AUGUST: Avslører massivt landtyveri 
En ny studie påviser at tømmerselskaper jevnlig søker palmeoljekon-
sesjoner på Papua Ny-Guinea, bare for å hugge ned regnskogen og la 
jorda ligge brakk. Dette gjøres for å omgå landets regler for hogst av 
regnskog. Regnskogfondets partnere krever at myndighetene tar grep 
etter skandalen som omtales som «verdens største landtyveri».

OKTOBER: Indianere protesterer i en uke
1200 urfolk fra hele Brasil demonstrerer i en uke foran kongressen i 
hovedstaden Brasilia. Årsaken er flere lovforslag som vil svekke deres 
grunnleggende rettigheter og som kan ødelegge regnskogen ytterli-
gere. Presset kommer fra en mektig landbrukslobby som vil svekke 
indianernes rettigheter i grunnloven og annet lovverk.

DESEMBER: Wilmar lover null avskoging 
Palmeoljeselskapet Wilmar lover at det ikke lenger skal ødelegge regn-
skog. I tillegg skal det stilles strenge krav til menneskerettigheter, 
inkludert urfolks rettigheter, og det loves full sporbarhet i alle ledd. 
Løftene kommer få måneder etter at oljefondet har trukket seg ut av 
selskapet som er beskyldt for massiv avskoging.

JUNI: Skrinlegger Mentawai-plantasjer 
Lokalbefolkningen på øya Siberut (bildet), som er en del av øygrup-
pen Mentawai  utenfor Sumatra, får et kjærkomment pusterom når to 
palmeoljeselskaper får beskjed om at de ikke får fornyet to tillatelser til 
å opprette palmeoljeplantasjer. Regnskogfondets samarbeidspartner i 
området, organisasjonen YCMM, jubler for resultatet.

APRIL: Oljekatastrofe i Perus regnskog
Den peruanske regjeringen erklærer miljømessig unntakstilstand i 
den nordlige regionen Loreto, som har vært plaget av oljesøl fra landets 
største oljefelt i årevis. Oljeselskapet Pluspetrol blir pålagt opprydning. 
Utviklingen er et gjennombrudd for urfolksorganisasjonene i området, 
som blant annet er bistått av Regnskogfondet.
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«regnskogfondets samarbeidspartnere opp-

lever en intensivering av konflikter over na-

turressurser i regnskogen, og peker på man-

glende demokratisk deltakelse og brudd på 

menneskerettighetene knyttet til store utbyg-

gings- og utvinningsprosjekter.»

Slik åpner Regnskogfondets rapport Menneske-

rettigheter og ressurskonflikter i Amazonas, som 

ble lansert i september 2013. Rapporten tegner 

et alvorlig bilde:

• FNs spesialrapportør for menneskerettig-

heter mener miljø- og rettighetsarbeidere i 

Sør-Amerika er mer utsatt enn andre steder 

i verden.

• De siste ti årene har nesten 80 prosent av 

alle drap på personer som jobber for å be-

skytte retten til land og naturressurser 

skjedd i de tre Amazonas-landene Brasil, 

Peru og Colombia.

• I Peru er antallet sosiale konflikter nesten 

tredoblet siden 2008, og miljøkonflikter 

utgjør 67 prosent av veksten. I Bolivia er 

lignende konflikter mer enn tredoblet og i 

Brasil er antallet konflikter om jord og ter-

ritorier høyere enn på ti år.

• Den interamerikanske menneskerettighets-

domstolen rapporterer om en systematisk 

bruk av straffesaker mot menneskerettig-

hetsforkjempere i regionen.

• Urfolk og menneskerettighetsforkjempere 

mener dagens situasjon i brasiliansk Ama-

zonas er et gufs fra fortiden, hvor sentrali-

sert vekst var prioritert uten vektlegging av 

minoriteters rettigheter eller miljøhensyn.

Rapporten viser at Regnskogfondet og våre 

partnere i Amazonas jobber i et vanskelig po-

litisk klima. Mens tidligere seire i kampen for 

Amazonas var kjennetegnet av utvidede rettig-

heter og opprettelsen av nye urfolksterritorier, 

handlet fjorårets seiere i stor grad om å unngå 

alvorlige tilbakeskritt.

Selv om Regnskogfondet har prosjekter i 

fem Amazonas-land og Paraguay, har vi i en 

årrekke hatt en tilnærmingsmåte som ser 

Amazonas som ett stort økosystem, uavhen-

gig av landegrenser. Derfor jobber vi også på 

et regionalt nivå i alle Amazonas-landene. I 

en kontekst hvor rettigheter er under sterkt 

press i flere land, er det viktig å øve inn-

flytelse på sentrale regionale aktører. I fjor 

bidro vi til opprettelsen av det første forumet 

hvor det brasilianske sivilsamfunnet kan gå i 

dialog med BNDES, den mektige brasilianske 

utviklingsbanken. Et lignende forum innenfor 

UNASUR, den søramerikanske unionen, ble 

også formelt vedtatt ved hjelp av våre partnere.

Skogkampen står i kongressen
I mai 2012 vedtok den brasilianske kongres-

sen en ny skoglov som svekket beskyttelsen av 

Amazonas. Lovendringen ble presset gjennom 

av landbrukslobbyen, som et svar på at Brasil 

siden 2005 har gjort store framskritt innen 

skogbevaring. I 2013 økte avskogingen i bra-

siliansk Amazonas med 28 prosent. Selv om 

det er for tidlig å si om dette er starten på en 

trend, er det mye som tyder på at skogloven var 

en faktor, fordi den blant annet svekket beskyt-

telsen av skog i privat eie. Store deler av avsko-

gingsøkningen i 2013 skjedde på privat land.

Vårt arbeid i Brasil var i fjor preget av at 

presset mot urfolk og verneområder ble vide-

reført og tiltok i styrke. Landbrukslobbyen sto 

bak store kampanjer som prøvde å danne et 

bilde av at urfolk har for mye land og at rettig-

hetene de har fått anerkjent er uforholdsmes-

sig gode. I tillegg forsøkte lobbyen å få gjen-

nom lovendringer som kan slippe industrien 

inn i eksisterende urfolksterritorier og som 

skal gi kongressen myndighet til å opprette 

nye territorier. Førstnevnte vil bety økt avsko-

ging og dramatiske konsekvenser for landets 

urfolk, mens sistnevnte i praksis vil torpedere 

alle nye urfolksterritorier på grunn av dagens 

sammensetning i kongressen. Det er fremmet 

83 lovforslag i kongressen som vil svekke ur-

folk og verneområder.

Disse lovendringene ble midlertidig stanset 

i fjor, takket være lobbyvirksomhet, demon-

strasjoner og medieoppmerksomhet. Våre 

partnere var sentrale i dette arbeidet. Selv om 

lovforslagene vil bli gjenopptatt i 2014, har 

presset mot Amazonas gjort at våre partnere 

fikk synliggjort truslene for den brasilian-

ske befolkningen i langt større grad enn før. 

I Brasilia demonstrerte 1000 indianere i én 

uke. Samtidig pågikk det demonstrasjoner i 17 

delstater hvor over 15 000 mennesker deltok. 

Dette er de største markeringene til fordel for 

urfolks rettigheter i Brasil i nyere tid. Land-

brukslobbyens kampanjevirksomhet har altså 

gitt rom for en motkampanje, hvor det er be-

skrevet en annen virkelighet i Amazonas enn 

den lobbyen skisserer. I 2013 bidro dette til at 

befolkningen i større grad satte spørsmålstegn 

ved landbrukslobbyens retorikk.

Regnskogfondet fikk flere konkrete resul-

tater i Brasil i 2013; et sammenhengende ver-

neområde på 120  000 km2 ble anerkjent på 

Guyanaplatået nordøst i Brasil; våre partnere 

har bidratt til at en helhetlig nasjonal politikk 

for forvaltning av urfolksterritorier er vedtatt; 

store områder nord for Juruá-elven i Vest-

Brasil ble skånet for gassvirksomhet.

Men på grunn av den krevende politiske 

situasjonen, konkluderer vi med at stansin-

gen av lovforslag som svekker beskyttelsen av 

regnskogen og urfolk var vårt viktigste resultat 

i fjor.

Økende interesse for isolerte indianere
I Peru opplever vi at byråkratiet i noe større 

grad enn før tar tak i problematikken omkring 

isolerte indianere, urfolk som velger å leve 

uten kontakt med omverden. Regnskogfondet 

samarbeider med flere organisasjoner som 

bygger vaktposter for å holde inntrengere unna 

indianerne, og myndighetene viser i økende 

grad interesse for dette arbeidet. Vår partner 

AIDESEP sto bak et forslag om å opprette fem 

nye reservater for isolerte indianere. I fjor fikk 

det tilslutning fra det peruanske kulturdepar-

tementet, som er det ansvarlige myndighetsor-

ganet i disse sakene. Slike reservater er svært 

viktige ettersom kontakt med utenforstående 

kan få fatale konsekvenser for de isolerte – ho-

vedsakelig på grunn av fare for sykdom.

Denne prosessen skal fullføres i løpet av 

Presset øker i Amazonas

AMAZONASAMAZONAS

en femårsperiode, men erfaringen tilsier at 

myndighetenes velvilje ikke alltid er tilstrekke-

lig for å få bindende politiske vedtak i Peru. Vi 

har opplevd at mange lovende prosesser kan 

stanse opp når de skal til høring i en hel rekke 

departementer og direktorater. Våre partnere 

vil følge opp dette i 2014.

Etter langvarig press fra PUINAMUDT, en 

sammenslutning av urfolksorganisasjoner, 

måtte myndighetene i Peru i 2012 forholde 

seg til et omfattende oljesøl i regionen Loreto 

i Nord-Peru. Oljeselskapet Pluspetrol ble ilagt 

en bot på 64 millioner kroner for betydelig 

forurensning innenfor et verneområde. Olje-

industrien presser likevel på for å få lete etter 

olje i nye regnskogsområder, og i 2013 har våre 

partnere fremmet krav om at konsultasjons-

prosesser settes i gang før ytterligere oljeaktivi-

tet vurderes. Disse prosessene har til hensikt å 

sikre at urfolkenes rettigheter respekteres.

I nabolandet Ecuador jobber vi med et kli-

maprogram som gjennom informasjon og sko-

lering skal tydeliggjøre hvordan urfolks rettig-

heter og skogforvaltning henger sammen med 

klimaendringer. Samtidig er det en vanskelig 

politisk situasjon også i Ecuador. I desember 

ble menneskerettighetsorganisasjonen Pacha-

mama stengt på dagen av myndighetene. 

Regnskogfondet kalte dette en faretruende 

trend hvor myndighetene i økende grad hin-

drer arbeidet til sivilsamfunnsorganisasjoner.

Urfolksbevegelse med brukket rygg
I Bolivia ble det i fjor klart at myndighetene 

skrinlegger planene om å bygge en motorvei 

gjennom urfolksterritoriet og nasjonalparken 

TIPNIS. Regnskogfondets partner CIDOB har 

i en årrekke kjempet mot dette omstridte vei-

prosjektet, men seieren har en bitter bismak. 

I 2012 opprettet president  Evo Morales en pa-

rallell regjeringsvennlig ledelse i CIDOB i den 

hensikt å stilne en kritisk røst. Resultatet ble 

en dyp splittelse i CIDOB og organisasjonen 

var nærmest paralysert i 2013. Dette har vært 

et hardt slag for indianerbevegelsen, samtidig 

som det har tvunget Regnskogfondet til å re-

dusere vårt samarbeid med organisasjonen, og 

samtidig vurdere å avslutte det.

Situasjonen i Paraguay er ikke mye bedre, 

ettersom det konservative partiet Colorado er 

tilbake ved makten. Partiet fører en politikk 

som legger liten vekt på miljø og desto mer 

vekt på avskoging. Ifølge Universitetet i Ma-

ryland er Chaco-regionen åsted for verdens 

raskeste avskoging med et gjennomsnitt på 

1100 hektar hver dag. Situasjonen i Chaco er 

så kritisk at våre partnere i fjor konsentrerte 

innsatsen til denne regionen i et forsøk på å 

bremse avskogingen. Som et tiltak for å sikre 

at urfolkene blir konsultert og at rettighetene 

deres respekteres, ble det i fjor satt ned et råd 

på tvers av urfolksgrupper som skal føre dialog 

med regionale myndigheter i Chaco. 

I Venezuela støtter vi arbeidet med å opp-

rette et territorium for landets yanomami-in-

dianere, på lik linje med det som i dag finnes 

i Brasil. Yanomami-indianere i Brasil og Vene-

zuela har i en årrekke levd med trusselen fra 

grupper som leter etter gull i områdene deres. 

Fordi yanomamiene i Brasil har fått en lovfes-

tet rett til sitt eget territorium, har gulljakten i 

større grad flyttet seg til Venezuela. Det er en 

av grunnene til at vi argumenterer for et felles 

yanomamiterritorium på tvers av grensen mel-

lom de to landene.

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

Venezuela

Brasil

Ecuador

Peru

Paraguay

Bolivia

STRIDENS KJERNE: Kampen om natur-
ressursene i Amazonas hardner til, påviste 
Regnskogfondet i en rapport i fjor. Samtidig 
blir det stadig farligere å være miljø- og 
menneske rettighetsforkjemper i Sør-
Amerika. 

Foto: Stefan K
istler/R

egnskogfondet
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I januar 2013 ble det bestemt at Myanmar 

vil bli nytt prosjektland for Regnskogfondet. 

Regnskogen i landet er utsatt for utstrakt ulov-

lig hogst, og smugling av tømmer har i mange 

tiår vært stor. Regnskogfondets engasjement i 

Myanmar vil innebære arbeid i nasjonalparken 

Natma Taung i Chin-staten, hvor vi vil bidra 

til å kartlegge ressursbruken og det biologiske 

mangfoldet. Vi vil bygge kapasiteten til miljø-

bevegelsen i Myanmar og styrke deres rolle i 

demokratiseringsprosessen. Vi har i 2013 møtt 

parlamentarikere fra Myanmar og informert 

om hvordan sivilsamfunnet i Norge arbeider 

med det norske Storting. 

Mentawaiøyene reddet inntil videre
Palmeoljeindustrien er hovedårsaken til at regn-

skogen ødelegges i Indonesia og Malaysia. Lo-

kalbefolkningen på Mentawaiøyene i Indonesia 

har lenge kjempet sammen med Regnskogfon-

det og andre organisasjoner mot etableringen av 

plantasjer som vil rasere regnskogen på øyene, 

og i juni 2013 kunne vi endelig feire en stor seier; 

regnskogen på Mentawaiøyene er reddet for 

denne gang etter at to palmeoljeselskaper ikke 

fikk fornyet lisenser for opprettelsen av palmeol-

jeplantasjer på øyene. Men kampen er ikke over 

og Regnskogfondet vil fortsette å støtte lokalbe-

folkningen og lokale organisasjoner i arbeidet 

med å bevare Mentawaiøyenes regnskog.

Verdens første regnskogsminister
Indonesia har verdens tredje største utslipp av 

klimagasser og rundt 80 prosent av disse ut-

slippene stammer fra skog- og landbrukssek-

toren. Stoltenberg-regjeringen lovet i 2010 in-

donesiske myndigheter opp til seks milliarder 

kroner dersom de kan dokumentere reduserte 

klimagassutslipp fra avskoging, og avtalen 

gjelder fremdeles under nåværende regjeri-

ng. Derfor var det et viktig skritt at Indonesia 

i desember 2013 utnevnte en egen regnskog-

sminister, som første land i verden. Den nye 

regnskogsministeren, Heru Prasetyo, har i 

grove trekk i oppgave å bremse avskogingen og 

svarer direkte til presidenten. I 2011 innførte In-

donesia et to-årig moratorium på nye tillatelser 

til hogst, plantasjer og gruvedrift i primærskog 

og torvmyr. Etter stort press fra Regnskogfon-

det, våre partnere og andre deler av miljøbev-

egelsen ble dette forlenget til 2015. En annen 

banebrytende seier i 2013 har vært den indo-

nesiske Grunnlovsdomstolens bestemmelse 

om at skogfolk skal få rettigheter til sine tradis-

jonelle skogområder som ligger innenfor den 

nasjonale skogen. Dette kan bety at opptil 35 

millioner mennesker får anerkjent rettigheter 

til sin skog og at store regnskogsområder som 

nå er underlagt palmeolje- og andre typer kons-

esjoner tilbakeføres til urfolkssamfunn. 

Enorme landtyverier på Papua Ny-Guinea
I august 2013 ble resultatet av en lenge etter-

lengtet rapport om landovertakelser på Papua 

Ny-Guinea, internasjonalt omtalt som «et av 

verdens største landtyverier», offentliggjort. 

Rapporten avslørte juridiske krumspring i stor 

skala ved at kommersielle selskaper leier store 

landområder med regnskog under påskudd av 

å skulle etablere palmeoljeplantasjer, men ist-

edenfor hugger skogen, selger tømmeret og lar 

jorda ligge brakk. Rapporten viste at de langt 

fleste landleieavtaler som er inngått i PNG de 

siste årene er ugyldige og at et ønske om kort-

siktig økonomisk gevinst ligger bak avtalene. 

Det var et gjennombrudd for Regnskogfondet 

og våre partnere at rapporten ble offentliggjort. 

Nå gjenstår arbeidet med å få regjeringen til å 

ta konklusjonene i rapporten på alvor og an-

nullere avtalene som har tatt over 5 millioner 

hektar land fra lokale landsbybeboere over 

hele landet. I 2013 ble også den foreslåtte loven 

om etableringen av en uavhengig kommisjon 

mot korrupsjon presentert for parlamentet i 

PNG. Sivilsamfunnet i PNG har lenge hevdet 

at landet trenger en slik uavhengig kommis-

jon som uforstyrret kan arbeide med landets 

mange korrupsjonssaker.

Myanmar inn i folden
sammen med menneskerettighets- og miljøor-

ganisasjoner i det kongolesiske sivilsamfunnet 

har Regnskogfondet i 2013 jobbet med å påvirke 

nasjonale myndigheter til å anerkjenne rettig-

hetene til landets urfolk, pygmeene, som er den 

mest diskriminerte folkegruppen i landet. Dette 

er tidkrevende og vanskelig. En viktig del av ar-

beidet gikk i 2013 ut på å øke statusen til urfolk i 

politiske kretser og i befolkningen forøvrig. 

I fjor arrangerte vår partner i Kongo, ur-

folksorganisasjonen DGPA, landets første 

urfolksfestival. Sammen kom vi et skritt nær-

mere målet om å påvirke den kongolesiske 

regjeringen til å støtte utarbeidelse av en ny 

urfolkslov og ratifisere FN-konvensjon ILO-

169. Denne FN-konvensjonen binder i korte 

trekk nasjonalstater juridisk til å respektere og 

beskytte urfolks tradisjonelle levesett og jobbe 

for å hindre diskriminering av disse. Målet for 

DGPA er å presentere et forslag til ny urfolks-

lov til parlamentet i Kongo i 2014. 

Trekker nye grenser
Historisk sett har naturvernprosjekter i Kongo 

dreid seg om bevaring av flora og fauna, gjerne 

på bekostning av menneskene som måtte bo 

i de aktuelle områdene. I fremtiden vil muli-

gens 2013 bli sett på som året hvor kongolesis-

ke myndigheter og internasjonale naturvern-

organisasjoner som arbeider i landet begynte 

å dreie bort fra denne aller strengeste formen 

for naturvern, over til en framgangsmåte som 

også tar hensyn til skogbefolkninger.

Regnskogfondet har helt siden vi begynte 

å arbeide i landet vært klar på at lokalbefolk-

ninger må inkluderes i naturvernprosjekter. I 

fjor skjedde dette endelig i et naturreservat i 

den østlige Itombwe-regionen, hvor grensene 

til reservatet ble trukket på nytt sammen med 

lokalbefolkningen.

Regnskogfondet og vår partner Africapa-

city har, i samarbeid med andre lokale or-

ganisasjoner, fått på plass dialog mellom 

lokal befolkningen, myndighetene og natur-

vernorganisasjoner. En slik inkluderende tilnær-

ming, som tar lokalbefolkningens tradisjonelle 

land- og ressursrettigheter som utgangspunkt 

for å opprette et naturvernområde, er banebry-

tende i naturvernprosjekter i Kongo.

Urfolk til høyesterett
På 1970- og 80-tallet ble omtrent 6000 pyg-

meer forvist fra sine tradisjonelle boområder 

etter at nasjonalparken Kahuzi-Biéga i Øst-

Kongo ble opprettet. I dag lever urfolkene 

fortsatt i randsonen rundt nasjonalparken og 

blir utsatt for ekstrem diskriminering ved at de 

blant annet blir tvunget til å jobbe som slaver 

for andre folkegrupper.

En rettssak mot kongolesiske myndigheter 

for å gjenopprette statusen til urfolk i nasjonal-

parken har dratt ut over flere år, men i desember 

2013 ble saken fremmet for høyesterett i hoved-

staden Kinshasa. Tidligere har to dommer gått i 

disfavør av urfolk, som er klagerne i rettssaken. 

Regnskogfondet og vår partner ERND vil av-

vente situasjonen i minst ett år for å se hvordan 

saken utvikler seg i Høyesterett. Om Høyesterett 

ikke behandler saken i rimelig tid eller inngår 

en dom som bekrefter tidligere dommer, vil kla-

gerne vurdere å ta saken videre til Den afrikan-

ske kommisjonen for menneskerettigheter. 

Evaluering av kriser innad
Innføringen av skogbevaringsprogrammet 

REDD+ (Reducing Emissions from Deforesta-

tion and Forest Degradation) har gitt en stor 

mulighet til å forbedre situasjonen til lokalbe-

folkningen og rollen de spiller i skogforvalt-

ning. Samtidig har det vært mye internasjonalt 

press på Kongos myndigheter og sivilsamfun-

net, spesielt fra FN og Verdensbanken som 

ønsket sistnevnte mer på banen i en bedre or-

ganisert og mer formalisert form. 

Dette har imidlertid forårsaket en rekke 

kriser innad i lokale organisasjoner, og i 2013 

måtte Regnskogfondets partner GTCR, et nett-

verk av mer enn 300 sivilsamfunnsorganisa-

sjoner i hele landet, vurdere hvordan de kunne 

fortsette arbeidet med REDD+-prosessen på 

en inkluderende og effektiv måte. En stor 

evaluering av sivilsamfunnets rolle i REDD+ 

prosessen siden 2009, har ført til at sivilsam-

funnet i 2013 utarbeidet en handlingsplan og 

har forpliktet seg til omorganisering og utvik-

ling av en deltakende strategi for sitt arbeid i 

REDD+ prosessen, med støtte fra FNs utvi-

klingsprogram og Regnskogfondet.

Lysglimt for urfolkene

REGNSKOGFONDET I SENTRAL-AFRIKA
Regnskogfondet har støttet prosjekter i 
Kongo siden 2003. Verdens nest største 
regnskog ligger i Kongo-bassenget.

Den demokratiske 
republikken Kongo

Foto: Sofi Lundin

banebrytende: I november 2013 fikk 
urfolk i Kongo for første gang arrangere 
en festival som satte søkelyset på hvordan 
det er å leve som pygmé i landet.

dagligliv i myanmar:  
En kvinne i landsbyen Saw Laung 
ved Natmataung Nasjonalpark 
i Chin-staten identifiserer 
viltvoksende medisinplanter.

REGNSKOG-
FONDET I ASIA 
OG OSEANIA
Regnskogfondet støtter 
prosjekter i Indonesia, 
Papua Ny-Guinea, 
Malaysia og Myanmar.

Papua
Ny- Guinea

Myanmar

Malaysia

Indonesia

Foto: R
egnskogfondet
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og statlige. Dette på tross av at det er forbudt 

å bruke tropisk tømmer i statlige bygninger og 

på tross av at mange kommuner har nulltole-

ranse for tropisk tømmer.

Erna ville kutte i regnskogen
I november foreslo regjeringen å kutte 400 

millioner kroner i Norges storsatsing på å 

bevare regnskog. Regnskogfondet protesterte 

kraftig på dette, og argumenterte med at Nor-

ges støtte til regnskogsbevaring har bidratt til å 

redusere avskogingen i Brasil med 75 prosent 

og har igangsatt en rekke viktige reformpro-

sesser i Indonesia. Vi fryktet at skoglandene 

ville oppfatte kuttet som sviktende vilje til 

betaling for å la skogen stå. Regnskogfondet 

innledet samtaler med alle partigruppene på 

Stortinget, og i desember var to tredjedeler av 

kuttet tilbakeført til den norske skogsatsingen. 

Samtidig ble satsingen videreført til 2020.

Mens Norge lover til sammen 2,8 milliarder 

kroner årlig til skogland som kan dokumen-

tere redusert avskoging, fortsatte søket etter 

flere bidragsytere under FNs klimatoppmøte 

i Warszawa. For å få disse på banen, har kli-

matoppmøtene siden 2008 jobbet med et re-

gelverk for REDD+-programmet, som har som 

mål å redusere klimagassutslipp fra avskoging. 

I Warszawa ble dette regelverket vedtatt, og det 

er et skritt nærmere målet om storskala regn-

skogsbevaring. FN-landene er nå enige om vil-

kårene for at skogland skal få utbetalt penger 

for å la skogen stå, og det er laget en plan for 

hvordan REDD+ skal finansieres. Men selv om 

man er enige om det overordnede, er det flere 

detaljer som gjenstår og som skal diskuteres 

videre under neste klimatoppmøte i Lima i 

desember. Vi bidrar hvert år med innspill til 

forhandlingsdelegasjonene.

Regnskogfondet følger også UPR-proses-

sen i Menneskerettighetsrådet i Genève. Uni-

versal Periodic Review er en prosess hvor FNs 

193 medlemsland vurderes av andre land om 

gjennomføring av sine menneskerettighets-

forpliktelser. FN-landene skal gjennom UPR 

hvert fjerde år, og i fjor skulle Malaysia opp til 

sin andre UPR-gjennomgang. I 2009 var det 7 

land som direkte eller indirekte kommenterte 

urfolkssituasjonen i Malaysia. I fjor gikk deri-

mot 11 land på talerstolen og anbefalte Malay-

sia å sikre rettighetene til urfolk på en langt 

mer direkte måte enn i 2009. Resultatet kom 

som følge av at en rekke FN-delegater hadde 

fått konkrete innspill fra Regnskogfondet og 

våre partnerorganisasjoner i Malaysia. Dette 

er et viktig politisk signal til Malaysia. I tillegg 

er prosessen i seg selv viktig for menneskeret-

tighetsorganisasjoner i Malaysia, som får økt 

oppmerksomhet om sine saker både nasjonalt 

og internasjonalt.

fredag 8. mars 2013 var en merkedag i Regn-

skogfondets årelange arbeid med å skaffe opp-

merksomhet om palmeoljeindustriens ødeleg-

gelser i Indonesia og Malaysia. Da kunngjorde 

Norges Bank at Statens pensjonsfond utland 

(oljefondet) hadde trukket seg ut av 23 palme-

oljeselskaper, som ble vurdert til ikke å drive 

på en bærekraftig måte. Oljefondets beslut-

ning gjorde at norske investeringer i palmeol-

jeindustrien var redusert med 40 prosent. Et 

av selskapene som forsvant ut av oljefondets 

investeringsportefølje var singaporske Wilmar. 

Selskapet har i en årrekke blitt beskyldt for 

massive regnskogsødeleggelser, og få måneder 

før oljefondets beslutning ble Wilmar kåret til 

verdens miljømessig verste selskap av nyhets-

magasinet Newsweek.

Oljefondet er verdens største statlige inves-

teringsfond, og Regnskogfondet håpet uttrek-

kene ville være en vekker for palmeoljeindus-

trien. Ni måneder senere kom svaret: Wilmar 

lovte at de verken skal produsere palmeolje 

som raserer regnskog eller kjøpe palmeolje 

fra selskaper som er involvert i regnskogsød-

eleggelse. Selskapet sa videre at de skal stille 

strenge krav til menneskerettigheter, inklu-

dert urfolks rettigheter, og at det skal være full 

sporbarhet i alle ledd. De nye retningslinjene 

skulle gjennomføres umiddelbart for Wilmars 

egne operasjoner og innen utgangen av 2015 

for selskapets underleverandører.

Ved siden av oljefondets uttrekk, var Wil-

mars beslutning høyst sannsynlig påvirket av 

at selskapet i 2013 var under et sterkt press fra 

en rekke miljøorganisasjoner, deriblant Regn-

skogfondet og Greenpeace. Kravene omhand-

let i hovedsak at palmeolje må kunne spores 

tilbake til enkeltplantasjer og at leverandørene 

må garantere at produksjonen ikke fører til ra-

sering av regnskog.

Norges Bank ber oss om hjelp
31. desember 2013 hadde oljefondet investe-

ringer for 130,5 milliarder kroner i selskaper 

som opererer i regnskogsområder. Ved siden 

av kravet om uttrekk fra verstingselskapene, 

har Regnskogfondet i syv år krevd at oljefondet 

bruker statusen som eier til å få ned avskogin-

gen. Høsten 2012 kunngjorde Norges Bank at 

oljefondet skal drive et slikt aktivt eierskap, 

uten at det ble sagt noe mer om hvordan målet 

om redusert avskoging skal nås.

Dette ble ikke klarere i de påfølgende måne-

dene, og i juni 2013 signaliserte også Stortinget 

utålmodighet da stortingsmeldingen om for-

valtningen av oljefondet var til behandling i fi-

nanskomiteen. I uttalelsen etterlyste komiteen 

«at Norges Bank er mer konkrete om hvilke 

forventninger de stiller til selskapene.» Dette 

var helt i tråd med de innspillene Regnskog-

fondet hadde gitt politikerne i finanskomiteen 

i forkant av behandlingen.

I kjølvannet av Stortingets anbefaling utar-

beidet vi en rapport om hvilke verktøy Norges 

Bank kan bruke for å unngå at oljefondet bi-

drar til avskoging. Responsen var svært posi-

tiv: Norges Bank ba oss bidra til å lage en helt 

ny database som tar for seg avskogingsrisiko 

innen tre nivåer; et geografisk nivå, et bransje-

nivå og et selskapsnivå. Databasen skal fun-

gere som et verktøy for oljefondets investorer. 

Forespørselen markerer et viktig skifte i Nor-

ges Banks tilnærming til Regnskogfondet; fra 

svært liten dialog til et mulig samarbeid hvor 

Norges Bank etterspør vår ekspertise innenfor 

avskogingsproblematikk. 

På den annen side registrerer vi at Norges 

Bank fremdeles ikke sier noe om hvordan de 

driver aktivt eierskap, altså hvilken dialog de 

fører med selskaper, hvilke krav de stiller og 

hvilke tidsfrister de gir. Fordi dette gir oss liten 

mulighet til å kunne vurdere eierskapsarbei-

det, ligger vårt hovedkrav om større åpenhet 

på dette området fremdeles fast.

Seks av ti sier nei til palmeolje
Sommeren 2013 foretok Infact en spørreun-

dersøkelse på vegne av Regnskogfondet som 

viste at seks av ti nordmenn mener palmeolje i 

mat er uakseptabelt. Undersøkelsen ble gjort i 

kjølvannet av Regnskogfondet og Grønn Hver-

dags svært vellykkede kampanje for å få redu-

sert bruken av palmeolje i norske dagligvarer. 

I 2013 ble kampanjen utvidet til fastfood- og 

restaurantbransjen. Burger King skilte seg ut 

som verstingen med den desidert største bru-

ken av palmeolje. Kjeder som Mix og Jafs kom 

også dårlig ut ettersom de friterer pommes 

frites i ren palmeolje. Hurtigmatkjedenes for-

bruk kunne i all hovedsak knyttes til frityrolje, 

men vi fant også palmeolje i nachosen til Pep-

pes Pizza. Resultatene ble ført inn i palmeol-

jeguiden, forbrukernes verktøy for å handle 

palmeoljefritt.

Samtidig fortsatte dagligvarekampanjen fra 

2012 å gi resultater i 2013. I februar lovte kjek-

sprodusenten Sætre å kutte forbruket av pal-

meolje med 500 tonn innen utgangen av 2014. 

I november kunngjorde Sætre, Baxt AS og 

Rema 1000 at de tilbød palmeoljefrie pepper-

kaker og pepperkakedeig, og samme måned 

kunne Santa Maria fortelle at de siste restene 

av palmeolje var fjernet fra taco-produktene 

deres. Videre varslet Rema 1000 at palmeoljen 

skulle fases ut fra tacoen deres.

Regnskogfondet gjennomførte også den år-

lige tømmerundersøkelsen. Under båtmessa 

«Sjøen for alle» i mars kontrollerte vi 17 båt-

modeller fra åtte norske produsenter. Resulta-

tet var nedslående; ingen tilbød regnskogsfrie 

alternativer til den mer tradisjonelle teaken, 

og alle båtene innhold tropisk tømmer. Våre 

frivillige tømmerinspektører sto for butikkun-

dersøkelsen, og parkettbransjen ble kåret til ny 

versting. Dårligst ut kom Aasen Handel AS, 

som førte parkett laget av flere typer tropisk 

tømmer. Til sammen 14 butikker og kjeder, 

deriblant også kjøkken- og møbelprodusen-

ter, solgte produkter med regnskogstømmer. 

Resultatene blir hvert år offentliggjort slik at 

norske forbrukere får muligheten til å handle 

regnskogsfritt.

I desember avslørte vi at tømmer fra truede 

tresorter er brukt i 68 norske nybygg. Flere av 

byggeprosjektene er svært profilerte, som Bar-

code, IT-Fornebu og Stavanger lufthavn. Listen 

omfattet private bygg, men også kommunale 

Gjennombrudd hos oljefondet

POLITIKK OG KAMPANJEPOLITIKK OG KAMPANJE

Foto: G
unnhild Pauline B

aade/R
egnskogfondet

ikke et oljeeventyr: I 2013 trakk 
oljefondet seg ut av 23 palmeoljeselskaper. 
I februar samme år snakket vårt magasin 
Regnskog med denne mannen, Sarwepin, 
som fortalte historier om brutte løfter, 
ulovlig hogst og forgiftede elver etter at 
palmeoljeindustrien gjorde sitt inntog i 
hjemtraktene hans på Borneo.

REGNSKOGFONDETS POLITIKK- 
OG KAMPANJEARBEID

• Policy- og kampanjeavdelingen er en 

sentral aktør i den norske politiske 

diskusjonen om regnskogsbevaring og 

bistand til urfolk og miljø.

• Avdelingen overvåker blant annet 

REDD+ og de norske regnskogmilliar-

dene, statsbudsjettet, bistandsmeldin-

ger og oljefondets investeringspolitikk.

• Avdelingen identifiserer kommersielle 

produkter som bidrar til ødeleggelse av 

regnskog, og forteller norske forbrukere 

og bedrifter hvordan de kan unngå dem.
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Regnskogfondet er en organisasjon som arbei-

der for å bevare verdens regnskoger og sikre ur-

folks rettigheter. Vi samarbeider med over 100 

lokale miljø-, rettighets- og urfolksorganisasjo-

ner i Sørøst-Asia, Sentral-Afrika og Amazonas.

I Norge arbeider vi for å øke oppmerksom-

heten om regnskogen, forhindre at norsk po-

litikk og norske næringsinteresser bidrar til å 

ødelegge den og styrke politikk og praksis som 

bevarer den. 

Regnskogfondet Norge ble stiftet i 1989 og er 

i dag Europas ledende organisasjon innen regn-

skogbevaring. Vi er del av nettverket Rainforest 

Foundation International med søsterorganisa-

sjoner i USA og Storbritannia. Regnskogfondet 

har kontorer i Mariboesgate 8 i Oslo.

Virksomheten finansieres av offentlige 

myndigheter, private givere og sponsorer. 

Regnskogfondet har fem norske organisasjo-

ner som medlemmer: Naturvernforbundet, 

Natur og Ungdom, Miljøagentene, Utviklings-

fondet og Framtiden i våre hender.

Fortsatt drift 
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt 

drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning 

ikke er forhold som tilsier noe annet.  Regnskog-

fondets økonomi baserer seg i betydelig grad på 

flerårige kontrakter med norske offentlige myn-

digheter angående langsiktig bistand. Felles for 

disse er at bevilgningsbeløp er kontraktsfestet 

med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. 

Endrede prioriteringer i bistandspolitikken som 

gir seg utslag i bevilgningene til organisasjonen 

er den største risikoen for Regnskogfondets 

økonomiske utvikling.  I styrets strategi for de 

neste fem årene vektlegges viktigheten av drive 

internasjonal fundraising samt å styrke inntek-

tene fra både næringsliv og private givere på det 

norske markedet for å styrke organisasjonens 

økonomi og redusere avhengigheten av norske, 

offentlige midler. Under forutsetning at det ikke 

inntreffer en betydelig forverring på disse om-

rådene forventer Regnskogfondet en moderat 

vekst over de neste årene.  Markedsrisiko for 

Regnskogfondet er i hovedsak knyttet til om-

dømmerisiko som reduserer vår evne til å reise 

offentlige og private midler. 

Arbeidsmiljø og ansatte.
Regnskogfondet har internkontroll for helse-, 

miljø og sikkerhet. Det er utarbeidet egen sik-

kerhetsinstruks og Code of Conduct. Våren 

2013 flyttet organisasjonen til nye kontorloka-

ler i Mariboesgate. De nye lokalene er moder-

ne og  godt tilrettelagt for vår virksomhet. Alle 

ansatte er igjen samlet i en etasje. Arbeidsmil-

jøutvalget har i løpet av 2013 hatt tre møter.

Det er blitt gjennomført en medarbeider-

undersøkelse «Great Place to Work» blant alle 

ansatte. På grunnlag av funn i undersøkelsen, 

ble det igangsatt tiltak på utvalgte områder.  

De ansatte er organisert i Handel og Kontor, 

mens Regnskogfondet er medlem i arbeidsgi-

verorganisasjonen Virke.

Sykefraværet var i 2013 på 3,31 prosent, for-

delt med 0,92 på egenmeldt sykefravær og 

2,39 prosent på legemeldt sykefravær. Sykefra-

været har hatt en oppgang på 0,8 prosentpo-

eng fra 2012.

Det er i løpet av 2013 ikke meldt om alvor-

lige skader eller uhell knyttet til virksomheten. 

Likestilling
Regnskogfondet driver ikke forskjellsbehand-

ling på grunnlag av kjønn. Ved utgangen av 

2013 besto staben av 17 menn og 23 kvinner. 

Styrets sammensetning var fire menn og fem 

kvinner.

Miljørapportering
Regnskogfondet er Miljøfyrtårnsertifisert og 

følger de retningslinjene som følger av det. 

Flyttingen til nye kontorlokaler i juni 2013 

medførte mer avfall enn normalt. Kildesorte-

ringsprosenten var på 65 %. Våre nye lokaler 

har sensorstyrte lys og lavere energiforbruk. 

Totale utslipp co2
 i 2013 for energi og fly-

reiser er 225,3 tonn. Antall miljøsertifiserte 

 leverandører har steget med to siden 2012. 

 Antall flyreiser t/r var til sammen 125 i 2013. 

Årsregnskap
Årsregnskapet gir en fullgod beskrivelse av 

Regnskogfondets disponeringer og posisjon 

ved regnskapsårets slutt.  

Økonomisk stilling 
Etter styrets oppfatning er Regnskogfondets 

finansielle stilling tilfredsstillende. Egenka-

pitalen er på 21 491 338, mot 19 080 346 ved 

utgangen av 2012, mens totalkapitalen er på 

38 937 366 i 2013 mot 39 890 718 i 2012. Årets 

resultat øker driftsfondet (fri egenkapital) med 

2 380 992, mens prosjektfondet er uendret på 

15 942 824. Regnskogfondet har ingen pante-

gjeld og likviditeten er god.

Oslo, 4. juni 2014

2013 ble et år hvor nordmenn kom tettere på regnsko-

gen enn noensinne. Kong Haralds besøk til Amazonas var 

toppsak i nesten samtlige av landets store aviser, i tillegg 

til hovedinnslag på NRK og TV2. Men også palmeolje i 

mat og kosmetikk, tropisk tømmer i Bjørvika og Oljefon-

dets investeringer fikk mye spalteplass.

Tall fra medieovervåkingsbyrået Retriever viser at Regn-

skogfondet ble nevnt i totalt 996 artikler i norske medier i 

2013. Det er en økning på 29 prosent sammenliknet med 

2012 (615 artikler), og 48 prosent sammenliknet med 2011 

(522 artikler). Gjennom media klarte vi å skape debatt 

om spørsmål som oljefondets investeringer i regnskogø-

deleggende virksomhet og om viktigheten av at den nye 

regjeringen støtter arbeidet for menneskerettigheter i 

Amazonas landene.

Kongen i hengekøye
Bilder av Kongen på besøk hos yanomami-indianerne i 

Amazonas, vandrende gjennom regnskogen og avslappet 

og smilende i hengekøye, gikk Norge rundt i mai. I for-

bindelse med at Regnskogfondet i september lanserte rap-

porten «Ressurskonflikter og menenskerettighetsbrudd i 

Amazonas», besøkte lederen for yanomamiene, Daví Ko-

penawa, Norge og det ble tid til et hjertelig gjensyn med 

kong Harald på slottet.

I september åpnet Regnskogfondet, Naturvernforbun-

det, Miljøagentene og Utviklingsfondet det nye Miljøhuset 

i Mariboes gate i Oslo. Vi var så heldige å få besøk av Kron-

prinsparet og miljøagenten HKH Ingrid Alexandra.  Mange 

miljøinteresserte støttespillere tok også turen til Miljøhuset 

denne dagen og fikk et innblikk i organisasjonenes arbeid.  

Foredrag og sosiale medier
2013 ble et år hvor vi tok nye initiativ for å møte regnskog-

interesserte rundt om i Norge. Organisasjonens leder Dag 

Hareide holdt flere foredrag som vakte stort engasjement, 

vi hadde besøk av elever og skoleklasser på vårt kontor, 

og vi ansatte 25 unge «praktikanter» i kommunikasjons-

avdelingen med eget kontor i Mortenåsen Barnehage i 

Tønsberg.

I tråd med økt mediefokus, økte også engasjementet for 

regnskogen på sosiale medier. Ved årets slutt fulgte 15 000 

oss på Facebook, og mange deltok aktivt i diskusjonene 

rundt forbrukerspørsmål og oljefondets investeringer. 

Også på Twitter opplevde vi god økning, og også her er det 

spørsmål rundt forbruk av palmeolje og tropisk tømmer, 

samt Norges rolle i regnskogen som engasjerer flest.

ÅRSBERETNING

Årsberetning 2013Tidenes  
medieår

Axel Borchgrevink
(leder)

Maria Lundberg

Anne Hege Simonsen 
(nestleder)

Trygve K. Norman

Regine Andersen

Dag Hareide
 (daglig leder)

Alvhild Hedstein

Jan Thomas Odegard

Anders Krogh
(stabs representant)

Jenny Skagestad

på trykk: Faksimiler fra Aftenposten og Dagbladet.  

Temaene er palmeolje, oljefondet og kongebesøket i  

Amazonas, som alle ga oss god omtale i løpet av fjoråret.
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n Norad: 93,1 (66,1 %)
n UD: 29,1 (20,7 %)
n Andre tilskudd: 6,5 (4,6 %)
n Egne midler inkl. renter: 12,1 (8,6 %)

SUM INNTEKTER: 140,8

n Anskaffelse av midler: 4,2 (3,0 %)
n Prosjekter: 122,6 (88,6 %)
n Informasjon: 2,7 (2,0 %)
n Adm/drift: 8,9 (6,4 %)

SUM UTGIFTER: 138,4

n Amazonas: 60,4 (49,3 %)
n Asia: 33,8 (27,6 %)
n Afrika: 16,8 (13,7 %)
n Globalt: 11,6 (9,5 %)

SUM PROSJEKTMIDLER: 122,6

n Regnskogvoktere: 6
n Næringslivsstøtte: 3,5
n Andre: 2

SUM EGNE INNTEKTER: 11,5

Hvor kommer pengene fra?
Alle tall i mill. kr.

Hva brukes pengene til?
Alle tall i mill. kr.

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

Innsamlede midler
Alle tall i mill. kr.
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UD REGNSKOG-
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ANDRE

GLOBALT
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ASIA
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ADM ANSKAFFELSE

INFORMASJON

14 15 NØKKELTALLNØKKELTALL

Regnskogfondet er medlem 
av Innsamlingskontrollen.
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Våre private støttespillere
regnskogfondet har en viktig og 
nødvendig støtte i det norske folk. 
Det handler om moralsk støtte til 
det arbeidet vi gjør, men like viktig 
er den økonomiske støtten som blir 
gitt til regnskogbevaring. Via of-
fentlige midler, mottar vi penger til 
å drive prosjekter i regnskogland. 
Men det er også helt nødvendig 
at vi har en god og solid egenøko-
nomi basert på innsamlede midler. 

Vi øker innsatsen for å gi folk 
større kunnskap om hvor viktig det 
er å verne om verdens regnskoger.  
Så snart dette budskapet er mot-
tatt, erfarer vi at mange ønsker å 
støtte arbeidet vårt, både moralsk 
og økonomisk. Dette private enga-
sjementet bidrar til å synliggjøre 
vårt arbeid og vår politiske påvirk-
ning. Vi har to svært viktige inn-
tektskilder: Regnskogvoktere og 
næringslivet.

regnskogvoktere
Mange privatpersoner og bedrifter 
velger å gi et fast månedlig beløp 
til oss. Dette er vår viktigste giver-
gruppe fordi de støtter jevnlig og 
gjerne gjennom mange år. I løpet 
av 2013 har 723 personer valgt å bli 

Regnskogvoktere – vi har nå totalt 
5376 som støtter oss fast. De nye 
vokterne har kommet til via ulike 
kanaler. Først og fremst via an-
nonsering på ulike nettsider og 
i egne kanaler som regnskog.no 
og Facebook. Vi har også hatt stor 
suksess med feltverving og verving 
i forbindelse med ulike arrange-
menter og foredrag. Samlet inn-
tekt fra Regnskogvokterne i 2013 
var 5 973 000 kroner.

I vår strategi har vi et mål om 
å være så papirløse som mulig. 
Vi har derfor søkt å gjøre verving 
i størst mulig grad uavhengig av 
papirbaserte løsninger. Et eget mål 
om at flest mulig av våre Regn-
skogvoktere skal bruke avtalegiro 
er et ledd i denne strategien, sam-
tidig som det i enda større grad gir 
en forutsigbar inntekt. 

næringslivet
Næringslivet viser en økende in-
teresse for regnskogsbevaring. Vi 
opplever at stadig flere bedrifter 
ønsker å inngå et samarbeid med 
oss. I 2013 støttet næringslivet oss 
med 3,5 millioner kroner. Siden 
2008 har vi hatt et nært og viktig 

samarbeid med Nordic Choice Ho-
tels. Det er et spennende samar-
beid som gir god økonomisk støtte 
til regnskogbevaring samtidig som 
det gir en god synlighet. For hver 
overnatting, gir hotellet 50 øre til 
regnskogbevaring. I 2013 utgjorde 
dette tre millioner kroner. Pengene 
er øremerket til prosjekter i Peru 
og Papua Ny-Guinea.

I løpet av 2013 har vi utviklet nye 
samarbeidsformer med nærings-
livet, samtidig som vi har ivaretatt 
og utviklet de næringslivspartnerne 
vi har hatt gjennom flere år. Noen 
eksempler er Solstad shipping 
som gjennom miljøprogrammet 
«grønne operasjoner» har som mål 
å redusere egne utslipp av klimagas-
ser, samtidig som de gir pengegaver 
til Regnskogfondet. Dark Arkitekter 
har valgt å gå inn i et samarbeid 
med tanke på å øke sine ansattes be-
vissthet omkring regnskogbevaring 
og unngå bruk av tropisk trevirke. 
De støtter med en fast støtte årlig.

Regnskogfondet mottar også 
gaver og støtte fra flere andre aktø-
rer i næringslivet som har en stor 
betydning for våre inntekter.

Anskaffede midler  2013  2012 

Norad 93 058 682 84 498 213

Utenriksdepartementet 29 141 509 28 599 285

Andre tilskudd 6 475 951 3 417 488

Innsamlede midler

Regnskogvoktere 5 972 946 5 146 808

Andre enkeltbidrag 1 968 810 1 894 401

Nordic Choice Hotels 3 011 980 2 715 888

Andre næringslivsbidrag 519 314 566 931

Renteinntekter 646 829  725 288 

Sum anskaffede midler 140 796 021  127 564 302 

Forbruk av midler

Anskaffelse midler 4 164 565  3 977 780 

Regnskogfondets programmer (*) 122 630 500  110 272 444 

Informasjon 2 737 067  3 521 266 

Administrasjon/drift 8 882 897  9 066 463 

Sum forbruk av midler  138 415 029  126 837 953 

Aktivitetsresultat 2 380 992  726 349 

Regnskogfondets programmer (*) 2013  2012 

Rettighetsbasert regnskogsbevaring Amazonas 17 307 793 12 853 432

Sammenhengende territorier Amazonas 26 982 878 26 480 819

Urfolks rettigheter globalt 19 237 110 12 317 896

Rettighetsbasert regnskogsbevaring Afrika (Kongo) 13 036 155 2 182 505

Rettighetsbasert regnskogsbevaring Asia og Oseania 23 600 547 22 459 439

Globale tiltak for regnskogen 8 191 840 6 181 394

Støtte til miljøorganisasjoner i regnskogland  - 4 966 018

Klima og regnskog 14 274 177 12 830 941

Sum prosjektene 122 630 500 110 272 444



Bli Regnskogvokter på www.regnskog.no
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