
Fakta om klima- og skogprosjektet

		Regjeringens klima- og skogprosjekt ble lansert under klimatoppmøtet 

på Bali i desember 2007 og kom i gang våren 2008. Det er organisert 

som et prosjekt i Miljøverndepartementet og finansiert over 

Utenriksdepartementets budsjett. Skogsatsingen har seks ansatte og er 

ledet av Hans Brattskar.

		Prosjektet skal bidra til raske, kostnadseffektive reduksjoner i utslipp av 

klimagasser fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland. 

		Regjeringen er innstilt på å bruke inntil 3 milliarder kroner årlig til 

dette, og vil samarbeide med internasjonale organisasjoner som FN og 

Verdensbanken samt skoglandene selv. Det er viktig å finne gode prosjekter 

som faktisk bidrar til reduserte utslipp.

		Milliardsatsingen på skogtiltak er per i dag et av de største og viktigste 

initiativene som kan skape dynamikk i klimaforhandlingene fram mot det 

viktige klimamøtet i København i desember 2009.

		På budsjettet for 2009 er det satt av 1,5 milliarder kroner som er fordelt slik: 

 –  Tanzania: 100 millioner kroner hvorav 20 millioner kanaliseres gjennom 

FNs program for redusert avskoging UN REDD (Reduced Emissions from 

Deforestation and Forest Degradation). 

 –   Brasil: 600 millioner kanalisert gjennom Amazonasfondet

 –  Internasjonale kanaler: 600 millioner. Fordelingen mellom FN, 

Verdensbanken og Skogfondet for Kongobassenget er ikke avklart.

 –   Norad: 200 millioner til forskning og utvikling og støtte til 

miljøorganisasjoner administreres gjennom Norad.

 –   Administrativt budsjett: 25 millioner

		 I tillegg foreslår regjeringen å gi tilsagn om ytterligere 1,5 milliarder kroner 

til tiltak mot avskoging, slik at totalbeløpet kan komme opp i 3 milliarder 

kroner.

		Målet for klima- og skogprosjektet er å utvikle mekanismer slik at 

utslippene fra avskoging kan reguleres i en ny internasjonal klimaavtale. 

Tiltakene vil være pilotprosjekter, demonstrasjoner og støtte til utvikling av 

nasjonale strategier for å overvåke, måle og redusere utslipp fra avskoging.
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Bakgrunn

		Avskoging i tropiske land er årsak til om lag 20 prosent av de årlige 

menneskeskapte CO2-utslippene.

		Åtte land er til sammen ansvarlige for 70 prosent av utslippene: Indonesia, 

Brasil, Kamerun, DR Kongo, Ghana, Bolivia, Papua Ny Guinea og Malaysia. 

Indonesia og Brasil står alene for halvparten av utslippene, henholdsvis  

30 og 20 prosent.

		Flere studier har påpekt at redusert avskoging kan være et av de raskeste 

og mest kostnadseffektive klimatiltak som kan iverksettes.  

		Troverdig overvåkning og rapportering av utslipp er en forutsetning for at 

tiltak mot avskoging kommer med i en ny klimaavtale. Rapporteringen må 

finne sted på nasjonalt nivå for å unngå «karbonlekkasje», det vil si at stopp 

i hogst ett sted fører til økt hogst et annet sted.

		En ny klimaavtale forutsetter at u-landene ikke blir sittende alene med 

regningen for å redusere utslippene fra avskoging. Internasjonale 

kapitaloverføringer i stor skala må til.

		I tillegg til betydningen for klimaet kan skogprosjektet også gi positive 

effekter for biologisk mangfold og bærekraftig utvikling blant folk som 

lever i regnskogen.


