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Nepals officielle skovareal udgør 5,8 millioner hektar – eller 
39,6 procent af landets samlede areal. Dette tal inkluderer dog 
buskområder og ødelagt skov, og tallet for velforvaltet skov 
ligger derfor nærmere 29 procent af landets samlede areal. 
Afskovning har i mange år været et problem i landet, og man 
anslår, at afskovningsraten fra 2000-2010 lå på 2,1 procent. 
Denne afskovning skyldes primært græsning og udstykning af 
landbrugsjord samt ulovlig tømmerhugst og anvendelse af træ 
til produktion af trækul.

Lokalbaseret skovforvaltning har været en integreret del af den 
nationale skovforvaltningspolitik siden 1993. Loven Forest Act 
1993 giver lokale skovbrugergrupper retten til, på bæredygtig 
vis, at bruge de områder, som regeringen udpeger som lokal 
skov. På denne måde forvalter mere end 14.000 lokale 
skovbrugergrupper 25 procent af landets skove. De repræsenterer 
tilsammen omkring 1,6 millioner husholdninger, eller cirka 35 
procent af landets befolkning.

I forhold til REDD, er Nepal i readiness fasen, og i gang med 
at forberede et nationalt REDD program gennem Verdensbankens 
Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Nepal er samtidig 
observatør i UN-REDD, og er med i en gruppe af lande, der 
deres egne nationale sociale og miljømæssige standarder for 
REDD+ programmer med inddragelse af både indfødte folk og 
lokale skovbrugergrupper, (REDD+ SES)iii. 

Som en del af forberedelserne til det nationale REDD-program 
er et REDD+ pilotprojekt blevet gennemført i Nepal siden juli 
2009. Projektet er et samarbejde mellem FECOFUN, The 
International Center for Integrated Mountain Development 
(ICIMOD) og Asia Network for Sustainable Agriculture & 
Bio-Resources (ANSAB).  FECOFUN er en sammenslutning 
af lokale skovbrugere i Nepal, og repræsenterer grupper fra hele 
landet. De har været stærkt medvirkende til, at de lokale 
skovbrugergrupper har forvaltet skovens ressourcer på en både 
bæredygtig og inkluderende måde. FECOFUN har samtidig 
støttet skovbrugergrupperne i deres kamp for rettigheder.
Geografisk er projektet placeret i tre økologisk meget forskellige 
afvandingsområder. Det strækker sig fra tropiske til tempererede 

områder, og dækker et areal på 27.789 hektar. Heraf er mere end 
10.000 hektar skov, forvaltet af 105 forskellige skovbrugergrupper. 

Formålet med pilotprojektet er at skabe et nationalt styrings- og 
betalingssystem for REDD, hvor lokale skovbrugergrupper 
modtager en andel af REDD+ betalingerne. Intentionen er at 
udvikle en model, der ville kunne udbredes globalt. I processen vil 
man samtidig styrke civilsamfundet, så de lokale organisationer 
af skovbrugere er bedre klædt på til at deltage i planlægningen 
og udformningen af nationale REDD+ strategier. I pilotprojek-
tets første år er betalingerne finansieret af donormidler fra 
projektets budget, mens de i fremtiden skal komme fra de 
internationale mekanismer, der vil blive aftalt for finansiering af 
REDD+ projekter. 

Som en del af pilotprojektet har man etableret en forvaltningsfond 
for skovkulstof iv (FCTF) og udviklet metoder til at måle 
udviklingen i kulstoflagringen i den lokalforvaltede skov. 
Derudover har projektet i de første to år fokuseret på kapaci-
tetsopbygning og uddannelse i REDD+ for alle lokale og 
nationale aktører, herunder oprindelige folk. Man har udviklet 
uddannelsesmateriale tilpasset lokalsamfundene og trænet 
lokale facilitatorer, så lokale skovbrugergrupper nu kan tage 
stilling til REDD+ et velinformeret grundlag. For at styrke de 
lokale aktørers position yderligere, har FECOFUN samlet et 
konsortium af civilsamfundsorganisationer, der også tæller 
oprindelige folk. Civilsamfundet har igennem dette konsortium 
haft et tæt samarbejde med regeringen. 

I Nepal blev et REDD+ pilotprojekt sat i gang i 2009. Det 
skulle udvikle en styrings- og betalingsmekanisme for 
REDD udbetalinger, hvor lokale skovbrugergrupper får del 
i pengene, hvis de forvalter skoven på bæredygtig vis. 
Samtidig tager man i udbetalingerne hensyn til de sociale 
forhold i lokalsamfundene, således at de hårdest udsatte 
får en større andel af pengene. Nepal er førende på 
verdensplan i at integrere lokalbaseret skovforvaltningii 
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i national skovpolitik, og denne tilgang har haft stor 
betydning for gendannelse af ellers nedbrudt skov. 
Projektet viser, hvordan lokalforvaltet skov kan give en 
række sociale og miljømæssige forbedringer, samtidig 
med at man reducerer afskovning og skovdegradering.  
Der er dog stadig en række udfordringer der skal løses, 
hvis lokalbaseret skovforvaltning skal kunne indgå i en 
national REDD strategi.  

i Bearbejdet på baggrund af “Piloting REDD+ in community forestry in Nepal – some early 
lessons” i “Is REDD-readiness taking us in the right direction?, Case studies from the Accra 
Caucus, November 2011. http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Accra%202011_eng.pdf

ii Lokalbaseret skovforvaltning er den danske betegnelse for community forestry management

iii Se nærmere http://www.redd-standards.org/

iv Forest Carbon Trust Fund
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Betalinger med 
et socialt fokus

Skovbrug i Nepal
Nepals skove har haft en omtumlet tilværelse. I 1957 

nationaliserede den nepalesiske regering landets skove. Imod 

hensigten resulterede dette i stor afskovning. Mange private 

skovejere og skovbrugergrupper omdannede nemlig skov til 

landbrugsområder, for ikke at miste retten og adgangen til deres 

jord. Regeringen satte bevæbnede vagter ind for at forhindre 

adgangen til skoven, men efter en årrække blev det klart, at 

nationaliseringen havde virket mod hensigten. I 1982 vedtog 

man derfor en lov, der forbedrede lokale skovrettigheder, og 

efter at Nepal blev et demokrati i 1990, kom i 1993 loven der gav 

lokale skovbrugergrupper retten til at bruge skoven.

Det afgørende og nytænkende ved betalingssystemet er, at der 
tages højde for sociale forhold, når de enkelte lokalsamfunds 
andel af REDD+ midlerne skal beregnes. De første år bliver 
tilvæksten i skovens kulstoflager kun vægtet med 40 procent. 
De resterende 60 procent bliver så beregnet med udgangspunkt 
i de sociale forhold i hvert enkelt område. Her tages hensyn til 
områdets kønsfordeling, fattigdomsniveau og andelen af 
oprindelige folk og kasteløse (dalitter). Ved den første 
udbetaling til lokalsamfundene i 2011, var det desuden en 
betingelse for skovbrugergruppernes adgang til midlerne, at de 
forinden havde indsendt en plan for, hvordan de ville bruge 
pengene, samt en strategi for fattigdomsbekæmpelse.

Alle betalinger til lokalsamfundene administreres gennem 
forvaltningsfondens styringssystem, hvilket sikrer transparens, 
ansvarlighed og deltagelse når pengene skal fordeles. 
Forvaltningsfonden skal følge bestemte retningslinjer for 
decentralisering, når pengene skal fordeles imellem de berørte 
afvandingsområder. Først beslutter de nationale rådgivende 
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udvalg hvor mange penge hvert afvandingsområde skal 
modtage, baseret på de udstukne kriterier. Derpå mødes 
repræsentanter fra de rådgivende distriktskomitéer. De afgør 
hvordan de nationale kriterier skal omsættes efter forholdene i 
distriktet, vurderer den faktiske tilstand for hvert lokalt 
skovområde og beslutter på baggrund heraf, hvor mange penge 
de lokale skovbrugergrupper hver især skal tildeles.

Hovedenheden for administrationen af REDD+ ydelserne til 
lokalsamfundene er The Watershed REDD Network. 
Netværket består af forskellige grupper af lokale skovbrugere 
fra samme afvandingsområde, og blev etableret for at bygge 
bro mellem lokale skovbrugergrupper og distrikternes 
REDD+ aktører, men altså også som kanal for REDD+ 
midler. I nogle tilfælde har FECOFUN anset netværkenes 
snævre rammer som en trussel mod skovbrugergruppernes 
interesser, og det har krævet omfattende lokal uddannelse og 
konsultation i både FECOFUN og REDD+ netværkene at 
håndtere denne interessekonflikt.
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En udfordring: 
Lokalbaseret skovforvaltning på det globale kulstofmarked
Trods disse problemer har projektet haft succes med at udvikle et system, der både inkluderer 
sociale forhold og lokalbaseret skovforvaltning. Dog vil et nationalt REDD+ program med 
disse komponenter stadig stå over for en række udfordringer, hvis det skal indtræde på det 
globale kulstofmarked. 

I de lokalforvaltede skovområder har regeringen retten til jorden, mens lokalsamfundene ejer 
skovenes ressourcer. Uenighed om ejendomsret, især i forhold til skovens kulstof, er derfor en 
mulig forhindring, som vil skulle løses, hvis REDD+ betalinger skal baseres på kulstof.

Da mange lokale skovbrugergrupper er små, er det ikke muligt at forbinde dem enkeltvis 
til internationale investorer. Dette kan gøre de systemer og strukturer for traditionel, lokal 
forvaltning af skov, som ellers er anerkendt under den nepalesiske lov om skovforvaltning, 
uegnet til privat investering.

Endelig er skovbrugergrupper i Nepal bekymrede, fordi strategien om at øge kulstoflagrene 
i lokal skov uundgåeligt vil reducere de lokales muligheder for brug af skovens produkter – 
fx til brænde og tømmer. I de områder, hvor de lokales ret til indsamling af skovprodukter 
reduceres, vil det blive vanskeligt for dem at finde andre indkomstmuligheder. 

Erfaringer og anbefalinger
Erfaringerne fra pilotprojektet i Nepal har viser, at lokalbaseret 
skovforvaltning kan bidrage til REDD+ ved at begrænse 
skovrydning og skovdegradering samt lokal fattigdomsbekæm-
pelse. Der mangler dog stadig eksempler som viser, at det 
omvendte også er tilfældet - at REDD + kan bidrage til at 
styrke den lokale skovforvaltning.

Projektet har resulteret i et robust og lokalt baseret system for 
måling og dokumentation af kulstofmængden i skoven, og har 
ligeledes formået at etablere en god forvaltningsstruktur for den 
oprettede fond for skovkulstof (FCTF). Samtidig har man 
inddraget en bred vifte af interessenter, herunder regeringen, i 

processen med forvaltningsfonden (FCTF). Dette har skabt en 
udbredt følelse af tillid og fælles ejerskab i Nepal, og man har 
opnået opmuntrende samarbejde og synergi på lokalt plan. 

Der er dog fortsat store udfordringer i at udvikle en effektiv 
national REDD+ strategi, som sætter de lokale skovbrugeres 
behov øverst. Oprindelige folk og deres organisationer vil for 
eksempel gerne have ILO konvention nr. 169, som Nepal har 
ratificeret, integreret i forberedelserne til REDD processen.  
Samtidig ønsker de et stærkt fokus på kapacitetsopbygning og 
oplysning, for at forbedre det i øjeblikket begrænsede engagement 
fra lokalsamfundet i udarbejdelsen af den nationale strategi. 

Ud fra erfaringerne med REDD+ i Nepal, anbefales 
følgende for fremtidige REDD+ programmer:
•	 Programmerne bør som udgangspunkt altid basere 

sig på anerkendelse af jord og ressourcerettigheder. 
Lokal skovforvaltning forankret i national lovgivning 
er et godt udgangspunkt.

•	 Når skovbevaringsinitiativer inkluderes i REDD+, bør 
lokale grupper og oprindelige folk være ledende i 
formuleringsprocessen, for at sikre fælles ejerskab.

•	 Verifikations- og monitoreringsmekanismer bør være 
simple, prioritere lokal involvering, og REDD+ ydelser 
bør vægte sociale faktorer højt. 


