
Laos

Svenskt skogsbistånd och hur 
sektorn utvecklats från 1977 och 

framåt



Skog för produktion – skydd -
biodiversitet 



Utgångsläget

• Vietnam kriget slut

• Infrastruktur och institutioner utslagna

• Pågående strider med 
motståndsrörelser

• Skogsbruk obefintligt



1980 talet

• Huvudfokus  på stöd till ekonomisk 
utveckling (SFE 1 och 3)

• Utbildning av skogspersonal (klassrum och 
“on the job”)

• Skogsinventeringsystem– svenska förebilder

• Ökat medvetande om skogens betydelse 
både för ekonomi och miljö

• Nationell konferens om skogens roll  - 70% 
skog



1990 talet

• TFAP – samordnat stöd till sektorutveckling
• Polit-byrån och dess övergripande kontroll av 

utveckling
• Profiländring på svenskt stöd till skogssektorn –

decentralisering och institutionsbyggande nyckelord
• Skogslagen utvecklas
• Accelererat Infrastrukturbyggande  - på gott och ont 

for skogsbruk
• ’Jag vet att vad jag har fått lära mig genom Sida är 

rätt men tvinga mig inte att driva detta – jag måste 
själv internt få argumentera – när det är läge”



2000 talet

• Svenska stödet ändrar fokus till forskning med 
landsbygdsutveckling (under måttot R4D) och 
institutionsbyggande

• På 80 och 90 talet svenskutbildad personal når 
topp-positioner i förvaltningen

• Allmän ekonomisk utveckling accelererar med 
kopplade ökande korrumptionsmöjligheter

• Urbaniseringen accelererar
• Illegal avverkning blir allt mer sofistikerad 

(investerare – statlig personal – bybor)



2010 talet

• Svenskt bilateralt bistånd till Laos avslutas
• Kina och Vietnam tar över som de största bistånds och 

lånegivare
• Svenskutbildad skogspersonal i nyckelpositioner – men 

oftast låsta till partilinjen 
• Ekonomisk utveckling fortsätter att accelerera
• Byråkrati och korrumtion
• Stora delar av skogsarealerna nu tömda på värdefullt virke
• 2015  - brytpunkt – ny regering som omgående stoppar all 

avverkning (Decree 15)
• Land användnings policy och relaterade lagar i behov av 

uppdateringar





Framtid

• Ökande insikter i behov att skydda och sköta 
skog i partiledning och politbyrå 

• Klimatförändring bidrar med bevis

• Vem har resurser att sköta och skydda skog??

• Kortsiktighet måste ersättas av långsiktighet 
men hur? – ett steg Oktober 2017 – PM 
deklarerar “intolerance of corruption”

• Genom avfolking av landsbygd och baggbölade 
skogsarealer så har tidsfrisk skapats


