
Varje minut försvinner en regnskogsyta som motsvarar t.o.m. 40 fotbollsplaner. Ett av de största miljö- 
problemen just nu är avverkningen av regnskog. Endast hälften av jordens regnskogsyta finns kvar. 
Tillsammans med regnskogen försvinner tusentals växt- och djurarter, en del som vi ännu inte ens känner 
till. På endast fyra årtionden har vi förlorat över 40 procent av de djur som lever i regnskogarna. Skogs-
förstörelsen påskyndar också klimatförändringen.

Regnskogarna avverkas bland annat till betesmar-
ker för boskap och för att ge plats åt cellulosa- och 
oljepalmplantager samt sojaodlingar. Ofta är orsaken 
dålig planering av markanvändningen samt en svag 
administration. Även illegala avverkningar, skogs-
bränder, tjuvjakt, gruvverksamhet och byggande av 
infrastruktur såsom vägar utgör ett hot mot skogarna 
och de arter som lever i dem. WWF skyddar regn-
skogar på många sätt både genom praktiska åtgärder  
på fältet och vid förhandlingsbord tillsammans med 
beslutsfattare och företag. WWF Finland skyddar även 
regnskogar genom sina utvecklingssamarbetsprojekt 
på Borneo, i Mekongområdet och i Östafrika samt 
andra värdefulla skogsområden i Nepal och Bhutan. 
Vi påverkar konsumtionsvanor även i Finland genom 
kampanjer för en övervägande vegetarisk diet. Kött-
produktion är globalt sett en betydande orsak till 
avskogning.

Regnskogarna

I världens tropiska regnskogar lever uppskattningsvis  
två tredjedelar av världens arter. Vårt mål är att stoppa 
regnskogarnas avskogning.

Vår lösning
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”Jag anser att ingenting är så viktigt för 
jorden som regnskogarna! Mina barns och 
hela jordens framtid är beroende av dem.”

Heikki Kotajärvi, Regnskogs-fadder

• Vi skyddar orangutangers livsmiljöer på Borneo 
och bergsgorillors, schimpansers och lemurers 
hemskogar i Afrikas regnskogar.

• Vi utrustar och utbildar patruller som motarbetar 
tjuvjakt och illegal avverkning.

• Vi stöder grundandet av samfunds- och byskogar, 
skogsplanteringar samt hållbart blandat jord- och 
skogsbruk.

• Vi utvecklar alternativa näringsgrenar som sparar 
på skogarna, såsom småskalig odling av gummi-
träd på Borneo och försäljning av värdeträd som 
vuxit i byaskogar i Afrika.

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

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

Vi verkar på fältet
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Vi påverkar det politiska beslutsfattandet
• Vi påverkar aktivt det utvecklingspolitiska beslutsfattandet i Finland och övriga världen 

genom att lyfta fram skogarnas betydelse för arter, människor och klimatförändringen.
• Vi arbetar mot illegal virkeshandel bland annat genom att samarbeta med myndigheter, 

forskare, företag och polisen samt genom påverkningsmetoder i samhället.
• Inom WWF Finlands projektområde på Borneo är vårt mål att skydda en miljon hektar 

orörd regnskog.
• På Borneo har vi inverkat på en bättre förvaltning av ett över en miljon hektar stort regn-

skogsområde.

Vi samarbetar med företag
• Vi främjar en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar skogs- och plantageekonomi  

med hjälp av FSC-skogscertifiering och vårt program Den nya generationens plantager.  
Till exempel på Borneo har vi understött FSC-certifieringen av ett 45 000 hektar stort 
skogsområde.

• Vi arbetar tillsammans med företag för att främja produktionen och användningen av 
ansvarsfull, RSPO-certifierad palmolja och ansvarsfullt producerad soja.

• Vi får plantage- och skogsbolag att förbinda sig vid att skydda orangutangerna och övriga 
arter på Borneo.

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

deras rättigheter.
• Vi producerar information om regnskogsvänliga alternativ för de finländska konsumen-

terna.
• 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 
utredningar om bland annat regnsko-
garnas arter, ekosystemtjänster som 
skogarna erbjuder, faktorer som utgör 
ett hot mot skogarna och lösningar som 
kan utgöra ett skydd.

• Med hjälp av vår Köttguide hjälper vi 
människor att välja mat som är regn-
skogsvänlig.

• Vi utvärderar regelbundet företags 
ansvarsfullhet genom att bland annat 
poängsätta palmolje- och sojaproduk-
tionen.

• Vi uppmuntrar finländska företag att 
ingå i den finländska sojaförbindelsen. 
Medlemmar i förbindelsen förbinder 
sig att använda endast ansvarsfullt 
producerad soja senast år 2020.

2X
GENOM ATT SKYDDA 
SKOGAR SKYDDAR  
VI ÄVEN ARTER:  
PÅ MINDRE ÄN 10 ÅR  
HAR ANTALET TIGRAR  
I NEPAL NÄSTAN 
FÖRDUBBLATS. 

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

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


