
Ett av de största miljöproblemen under 2000-talet är avverkningen av regnskog. Tillsammans med regn-
skogen försvinner tusentals växt- och djurarter, en del som vi ännu inte ens känner till. Skogsförstörelsen 
påskyndar också klimatförändringen. 

Regnskogarna avverkas till betesmarker och för att ge plats åt cellulosa- och oljepalmplantager samt 
sojaodlingar. Dessutom utgör illegala avverkningar, skogsbränder, tjuvjakt, gruvverksamhet och klimatföränd-
ringen ett hot mot regnskogarna och de arter som lever i dem. 

I regnskogarna lever två tredjedelar av världens växt- 
och djurarter. Den mångfald som naturen i dessa skogar 
uppvisar är en av de största på jordklotet. Miljontals 
människor får mat, vatten och sin utkomst av regnsko-
gen. WWF Finland utför skyddsarbete för regnskogar i 
sina utvecklingssamarbetsprojekt i Indonesien, Borneo, 
Nepal och Östafrika. Vi stöder inrättandet av skyddsom-
råden och national parker samt hållbara skogsvårdsme-
toder, utvecklar ekoturism i regnskogsområden, plan-
terar skog i av verkade områden och stöder traditionella 
skogs- och markanvändningsmetoder. Vi främjar även 
uppkomsten av betydande skyddsavtal. Dessutom stöder 
vi arbetet för att motverka tjuvjakt och illegal avverk-
ning. Vi främjar ett ansvarsfullt utnyttjande av regnsko-
gens råvaror. Vi ger vårt stöd till lokalbefolkningen när 
det gäller att utveckla hållbara näringsgrenar.

Regnskogarna

Vårt mål är att stoppa avskogningen, tillsammans med lokal-
befolkningen och andra aktörer. Vi skyddar även utrotnings-
hotade arter och deras livsmiljöer på olika  håll i världen.

Vår lösning
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”Jag anser att regnskogarna är det 
viktigaste i världen! Mina barns och hela 
världens framtid är beroende av dem.”

Heikki Kotajärvi, Regnskogs-fadder

• Vi utrustar och utbildar patruller som motar-
betar tjuvjakt och illegal avverkning.

• Vi stöder grundandet av samfunds- och bysko-
gar samt återställandet av skogskorridorer. 

• Vi utvecklar alternativa näringsgrenar som 
bevarar skogarna, såsom småskalig odling 
av gummiträd och kaffe på Borneo. Vi stöder 
ekoturism i Nepals regnskogar. 

• Vi minskar behovet av brännved med hjälp av 
biogasanläggningar och solpaneler och mins-
kar därmed trycket på skogarna. Dessutom 
utvecklar vi betesmarksmetoder som bevarar 
skogarna.

• Vi utbildar och utrustar bysamhällen för att 
skydda skogarna mot skogsbränder. 

• Vi stöder miljöfostran.

Vi verkar på fältet
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Vi påverkar det politiska beslutsfattandet
• Vi påverkar aktivt det utvecklingspolitiska beslutsfattandet i Finland och övriga världen.
• Vi utreder och utvärderar staternas agerande, bl.a. när det gäller att förhindra illegal 

avverkning och virkeshandel samt att stoppa en global avskogning. Vi arbetar aktivt i 
Östafrika i bl.a. Tanzania, Madagaskar, Uganda, Kenya och Moçambique för att förhindra 
illegal virkeshandel.

• Inom WWF Finlands projektområde på Borneo är vårt mål att skydda en miljon hektar 
orörd regnskog.

Vi samarbetar med företag
• I egenskap av internationellt nätverk främjar vi skyddet av regnskogarna i samarbete med 

de största skogsbolagen i världen. Vi har skapat ett globalt nätverk för skogs- och träpro-
dukter (Global Forest and Trade Network) som främjar ansvarsfull virkeshandel, och där 
stora internationella företag inom skogsindustrin medverkar.

• Vi får plantage- och skogsbolag att förbinda sig att skydda orangutangerna på Borneo.
• Vi främjar en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar skogs- och plantageekonomi 

med hjälp av FSC-skogscertifiering och vårt program Den nya generationens plantager. 
• Vi samarbetar med företag för att främja produktionen av ansvarsfullt producerad, 

RSPO-certifierad palmolja och ansvarsfullt producerad soja.

Vi engagerar människor
• I våra internationella projekt samarbetar vi alltid med de lokala samhällena för att säkra 

deras rättigheter.
• Vi producerar information om regnskogsvänliga alternativ för de finländska konsumenterna.
• Vi uppmuntrar skolelever och studerande i Finland och i våra internationella projekt att 

verka för skyddet av regnskogarna. Vi producerar engagerande undervisningsmaterial för 
skolorna, som innehåller berättelser om miljön och hur vanliga människor kan verka för en 
bättre värld.

I regnskogarna lever två tredjedelar 
av världens växt- och djurarter.Vi producerar information

• Vi publicerar undersökningar och utred-
ningar om bland annat regnskogarnas arter, 
ekosystemtjänster som skogarna erbjuder, 
faktorer som utgör ett hot mot skogarna och 
lösningar som kan utgöra ett skydd.

• Vi producerar information om det ansvar 
som de företag som påverkar regnskogarna 
har.

• Vi skapar verktyg och lösningar med vilka 
både företagen och konsumenterna kan 
mäta och förbättra sitt agerande. Exempel 
på detta är en handbok för pappersinkö-
paren, poängsättning av hur ansvarsfull 
pappers- och palmoljeproduktionen är och 
ett miljöindex som mäter pappersbolagens 
ansvarsfullhet.

• Vi har deltagit i utredningar om illegal 
virkeshandel i samarbete med expertorga-
nisationen TRAFFIC.

1 000 000
VÅRT MÅL ÄR ATT 
SKYDDA EN MILJON 
HEKTAR REGNSKOG  
PÅ BORNEO

WWF Finland är samarbetsorganisation till Finlands utrikesministerium. Skyddet av regnskogarna förverkligas med hjälp av understöd från ministeriet och donationer vi fått av privatpersoner.

Gilla, följ, dela och påverka.
facebook.com/wwfsuomi

instagram.com/wwfsuomi

wwf.fi/sademetsat
wwf.panda.org/deforestation
wwf.fi/sademetsakummiksi
wwf.fi/yritykset

@WWFSuomi
@LiisaRohweder

wwf.fi/uutiskirje

Vi skyddar naturen och löser 
miljöproblem – för naturens 
och människornas bästa.

wwf.fitogether possible TM


