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Skog i Vietnam 

Vietnam er karakterisert ved en lang kystlinje med karbonrike torvmyrer og mangroveskoger, 

mange elver og stor variasjon i topografi, klima og jordsmonn. Landet har siden 1940-tallet 

opplevd omfattende avskoging som følge av krig og befolkningsøkning. Skogdekket nådde et 

bunnivå på 27 % i 1990, men siden har landet lykkes med å øke dette til mer enn 40 %, 

gjennom omfattende skogplanting og restaurering av ødelagt skog. Sammenhengende 

områder urskog med stort naturmangfold og karbontetthet utgjør imidlertid en stadig mindre 

andel (under 5 %), men denne urskogen er til gjengjeld spesielt verdifull. Mekongregionen, 

som landet utgjør del av, er blant områdene i verden med størst mangfold av sjeldne dyre- og 

plantearter. Det avdekkes fremdeles arter som er nye for vitenskapen. I 1992 ble det til og 

med gjort en svært sjelden oppdagelse av et nytt pattedyr i Vietnam – kalt den asiatiske 

enhjørningen. Den finnes i dag kun i Laos og Vietnam, og er sterkt truet av utryddelse. 

  

Miljøproblemer 

Miljøproblemene i Vietnam er økende som følge av sterk økonomisk vekst og stor 

befolkning. Den kulturelle variasjonen er stor, i Vietnam finnes mer enn femti etniske 

minoriteter. Dersom disse gruppene kan få en sterkere rolle i forvaltning av skogen de er 

avhengige av for sitt levesett, blant annet gjennom deltakelse i overvåking av skog, kan dette 

bidra vesentlig til redusert avskoging og konflikt om landområder. Landet har erfaring med å 

betale lokalsamfunn for å bevare skog for å sikre vann- og energiforsyning. 

  

Ulovlig hogst 

Vietnam samarbeider med både EU og USA for å sikre at kun lovlige skogsprodukter 

eksporteres fra Vietnam til disse markedene. Dette gjelder i hovedsak tømmer som først 

importeres til Vietnam og foredles der til møbler for eksport. Dette kan bidra vesentlig til å 

bekjempe ulovlig hogst og korrupsjon både i skogsektoren i Vietnam og forhåpentligvis i 

nabolandene Laos, Kambodsja, Myanmar og til og med så langt bort som Indonesia og Papua 

Ny Guinea, som Vietnam også importerer tømmer fra. 

  

Norsk bistand til Vietnam 

Norsk utviklingssamarbeid med Vietnam går helt tilbake til 1971, og har særlig fokusert på 

petroleums- og fiskeriforvaltning. Vietnam er nå et mellominntektsland. Den økonomiske 

veksten var på 5,9 prosent i 2011, men det er fortsatt stor fattigdom blant etniske minoriteter, 

som ofte har sitt livsopphold knyttet til det som er igjen av naturskog.  

 

Norge har hatt en egen menneskerettighetsdialog med landet siden 2003, med fokus på blant 

annet etniske minoriteter. Dialogen foregår i en åpen og direkte tone, og vietnamesiske 

myndigheter er godt kjent med norsk syn på spørsmål som ytringsfrihet, situasjonen for 

menneskerettighetsforsvarere, dødsstraff og det sivile samfunns rolle.  

  

Nulltoleranse for korrupsjon 

Norge har nulltoleranse for korrupsjon, og alle klima- og skogmidler kanaliseres gjennom 

internasjonalt anerkjente institusjoner med kapasitet og kompetanse for forsvarlig håndtering 

av bistandsmidler. Norges støtte til Vietnam vil kanaliseres gjennom FN, og Norge vil 

koordinere arbeidet med andre land, Verdensbanken og frivillige organisasjoner som er 

engasjert i klima og skog i Vietnam. Samarbeidet med EU og USA for å sikre lovlig 

tømmereksport vil også redusere risiko for korrupsjon. Internasjonale kompetansemiljøer på 

korrupsjon og skogkriminalitet følger Vietnam nøye. 


