
Skogsbiståndet under 50 år

Scattered points



Inledning

 Sammanfattning av hela historien. Kommer 

diverse djupdykningar här och där.

 Finns rapport på 20 sidor?

 Finns en historia bakom konstigheter. 



Startfasen om detta med bistånd

 Bistånd till Sverige ?

 Kolonialismen

 Missionärer

 Från 1945 FN, Bretton Woods

 Från 1960 avkolonisering

 Vår skyldighet göra nåt som världen såg ut 1960 



Ekonomiska teorier betydde mycket

 Marshallplanen. Brist på kapital.

 Dualistiska ekonomin (Lewis). Flytta folk från 

traditionella sektorn till moderna. Tekniskt 

bistånd.

 Inspiration av Sovjet. Femårsplaner

 Moderniseringsteorin (Rostow)

 Importsubstitionsteorin

 Tro på industrialisering

 Många teorier visat sig helt fel (Karlström)



Praktiken

 1945 – konsultfond till Etiopien

 1952 – Centralkommittén för tekniskt bistånd till mindre 

utvecklade områden…

 1962 policy för svenskt bistånd

 196? NIB – skandal

 1965 SIDA. Michanek och Forsse

 Bistånd något nytt. Problem

 1969 Jacksonrapporten (FAO/FN) och Pearsonrapporten 

(WB)



 Landprogram, landramar

 Koncentrering, Programländer

 Löser man ett problem, bildas ofta två nya

 1968 - Enprocentsmålet

 Biståndsmål (till slut 6 stycken)

 1980-talet. Skuldkrisen. Washington consensus 

och strukturanpassning.

 Privatisering, devalvering, 

avreglering/liberalisering, minskat 

budgetunderskott. Mindre stöd sociala sektorer





WB och IMF styrde. Ställde villkor

Miljöfrågan blev het

 1990-talet. Fattígdomsbekämpning. PRSP

 Nya modeord. God samhällsstyrning, ägarskap, 
transparens/genomsynlighet, ansvarskyldighet, 
demokrati, öppenhet, samverkan, uthållig 
utveckling

 SIDA blev 1995 Sida

 År 2000 - millenniemål. 

 Parisagendan



Skogsbiståndet

 Tekniskt bistånd på 1950-talet

 UNDP/FAO projekt

 ”How many FAO-experts do we need to take for one million 

US$”?

 Från 1965 ”skog” till synes koncentrationsområde på SIDA

 JPOs en masse till FAO

 Experter till FAO-projekt i Indien

 ”Missioner” till Tanzania, Kenya, Etiopien, Indien, GB, 

Bangladesh

 Arbetat i åtminstone 25 länder

 Ca 500 människor varit ”ute”



Skogsbistånd

 1984/1985 450 mkr

 1990-talet 150 mkr

 Nu ca 100-165 mkr ??



Länder

 1984/85     Avsl. 1995 2003 nu

 (Bangladesh 1981) DR (BITS) Ryssland Mali

 Indien 1996¤ BF Vitryssland Kosovo, m fl

 Laos 2013¤¤ Costa Rica Baltikum (REDD)

 Vietnam 2013¤¤ (ICRAF) Armenien (FLEGT)

 Tanzania 2012¤¤ (RSCU) Albanien WRI

 Etiopien       2009¤¤ (CATIE) Ukraina RRI

 Mocambique 1987 Bolivia (BITS)      Polen Regionala

 GB               1994 Regionala Kosovo RECOFT

 Lesotho 1992               Globala Slovakien FAO, CGIAR

 Sahel          (1994)                FAO Georgien Globala

 Nicaragua    1997¤ WRI/IUCN FAO, CIFOR AFF

 FAO  Östeuropa       NGOs .. Tenure F

 (Tunisien) IUCN, IIED, 



Svensk skogshistoria?



Försäljning svensk modell?

 Svenskt narrative? Skogslag osv.?

 Snarare ”Vi kan skog”

 Filosofin i efterskott 1997, för IPF/TFAP

 Knappast ursprungligen försäljning ”svensk 

modell”

 Borde sålt bondeskogsbruk. Blev ofta Domänverk



Skogshistorien – i tropikerna

 Skogsbruk gammalt. Brännved. Teak.

 Historiskt rädsla för skog/vedbrist

 Plockhuggning t.ex. mahogany

 Svedjejordbruk i tropikerna skrämde skogsfolk

 Etablerades Forest Reserves

 Planteringar

 Ibland försök med SFM(Sustained yield). Indien, 

Malaysia, Uganda, Ghana

 Framgången begränsad. Gruvdrift.



Faser i skogsbiståndet

 Blandat

 Industriskogsbruk – 1962

 Social forestry/byskogsbruk – 1975

 Miljöskogsbruk – 1985

 Skötsel av naturresurser – 1990-talet

 2000-talet ???? - SFM ?

 Nu - REDD, landskapsansats 

 (Paradigm varar ca 10 år)



Industriskogsbruk

 Westoby 1962. Tidens ekonomiska teorier tillämpade på 

skogsbruk

 Skog skulle bli motor i utvecklingen, sysselsättning, LUV, 

spara valuta

 Men blev export rundvirke, begränsad 

sysselsättningsökning (modern teknik), problem för 

lokalbefolkningen, korruption, behov utländsk valuta, 

kunskaper fanns inte lokalt osv. 

 Blev Pre-investment surveys, yrkesutbildning, 

skogsinventeringar, planteringar, industrier

 Gick inte väldigt bra. Westoby 1978 - ”How naive we

were”



Sköldmissionen Tanzania

 Feasibility study for the establishment of a saw-milling 

enterprise

 Financial/technical aid to logging and transport

 Afforestation for industrial purposes

 Study for the reorientation of the afforestation strategy

 Afforestation for local production of (mainly) fuelwood 

and poles

 Study regarding the future line of action in forest 

inventories with particular emphasis on the future 

fuelwood production and the role of forests with regard to 

the water balance

 Senior forestry advisors and/or executives



Byskogsbruk

 Energikris 1973. Torka i Sahel – miljöproblem. Hjälpa 

lokalbefolkningen odla träd. Överdriven tro på brännvedsbrist

 Idéer på SLU. FAO kom in 1975. FAO/SIDA program. FLCD, 

 Byskogbruk låg i tiden. ILO, WB, FAO, Indien, Malaysia.

 Farm forestry ofta succé. Community forestry ofta problem

 Problem nyttjanderätter. Motstånd från FD att ge bönder 

nyttjanderätt

 SIDA-program i t ex Indien, Tanzania och Etiopien, Vi-skogen. .

 Vi hänvisade inte nog till svenska erfarenheter. 



Miljöskogsbruk

 1980 – World Conservation Strategy. FRA 1980 –

deforestation. Brundlandrapporten 1987

 Miljöprogram på TV om t ex Amazonas

 Stoppa ”skogsskövlingen” blev ofta viktigaste målet

 Koncentration på naturskydd/skog istället för människor

 NGOs blev viktiga spelare. Motstånd mot 

(skogs)produktion

 Förhoppning på NWFP, ekoturism. Undvika skogsbruk!

 Sida – ”Undvik skogsbruk i regnskog.”

 (Regionala projekt med NWFP, planering NP i Laos)



TFAP

 Skulle stoppa avskogningen. WRI, WB, UNDP, FAO

 8,5 miljarder US$/år behövdes före att göra nåt i 50 

länder

 86 länder involverades 1991. 

 FN-byråkrati (lead agency, sektorplan, round-table)

 FAO misskötte. Konkurrens olika FN-organisationer 

 U-Länder såg TFAP som sätt att få pengar.

 Ofta dåliga ”planer.” Ingen prioritering.

 SIDA involverat med TFAP i t.ex. Tanzania, Nicaragua. 

 SIDA länge arbetat med ”produktiv 

miljövård”/markvård. 



Skötsel av naturresurser – 1990

 Alla projekt på Natur började innehålla samma 

komponenter (markvård, skog, jordbruk, 

landsbygdsutveckling)

 På Sida/Natur togs sektorsektioner bort och vi arbetade 

i geografiska sektioner med skötsel av naturresurser

 Rätt tänkt. Men ”lilla” sektorn skog tappades bort

 Började förstå att utveckling var väldigt komplicerat.

 Uppbyggd kapacitet försvann. T ex inv.

 Policyutkast om vikten av  skogspolicy

 Rio 1992, IPF, IFF, UNFF

 Östeuropa. Mål – demokrati, miljö & marknadsekonomi



Runt 2000 – ??
 1990- Fattigdomsbekämpning. PRSP

 Modeord:God samhällsstyrning, ansvarsskyldighet osv, 

 Traditionella tekniska projekt räckte inte riktigt till. Det 

krävdes grundläggande förändringar i samhället. Något nytt! 

Ändrad policy.

 Lätt att bygga skola, men svårt att ändra samhället i stort.

 Vad kan göras med pengar?

 Analysen må vara rätt men vad kan göras?

 Skogsinitiativet. ”Skog är så viktigt, men vi skall inte arbeta 

med skog träd utan med demokrati osv”. 



”Getting lost and trying to find

ourselves again” – 1990/2000

Gill Shepherd



Nu Redd och Landskapsansats



REDD

 Avskogning ger 17 % av CO2 utsläppen (2000)

 ”Minskad avskogning lätt, snabbt och billigt sätt att 

minska CO2 utsläppen.” Stern

 25 – 35 miljarder US$/a behövdes för att ”stoppa” 

avskogningen

 Men potentialen överskattad. Kanske 2-3 % kan minskas

 Är inte lätt!

 Men REDD blivit REDD+. Skogsbruk och rehabilitering 

finns med i plusset. Kanske bättre möjligheter.



Några stora skogsländer



Indien
 Samarbete 1960-talet. Inventering. Skogsarbetarutbildning

 Skogsmission 1972

 Rövarn/Floyd Werner. 1977

 Fortsättning training bl a 

 Social Forestry. TN, Orissa, Bihar

 Skulle bli resultat efter 30 år. Massa mål

 Massa pengar: Lokala kostnader.

 Motstånd mot förändringar.

 JFM

 FCP avslutades 1996



Laos
 Importstöd från 1975

 1977 programland. Förfrågan skogsprojekt. JCÖ

 Avtal 1979. 50 mkr.

 Stöd SFE1. Muong Mai, Skogsskola

 Senare SFE3 och Skogstyrelsen (inv. forskning, utbildning)

 LSFP 1-4 1984-2002

 Från 2002 NAFRI (2002-2012), upland research (URDP 

2007-2012)

 JFM

 Fortsatte till 2013



Etiopien

 CADU – 1967. Fotsatt – Wollo.

 1969 mission (Rydbo)

 Floyd Werner GD 1973

 Beslut 5 delprojekt 1975 (statsskog, byskogsbruk, WURC, 

utbildning, centralt)

 Fortsatte med variationer i 15 år. Slut ca 1995

 Sedan stöd till utbildning (Wondo Genet-1978) och 

forskning (FRC)

 Många utbildades i Sverige

 Centrala myndigheten nästan försvunnit (skog regionalt)

 Avskogning fortsatte



Sahel
 Hans Blix-mission 1981

 1982 stöd till Senegal, BF, Niger, Sudan

 Satsning på JPO – 60 st

 FAO, UNSO skötte projekten. Silvi Nova, Swedforest och SLU 
engagerade

 Förvirring med förvaltningen

 F1 stoppa öknen, F2 trädjordbruk (agroforestry) , F3 
Landsbygdsutveckling

 Intern utvärdering 1991. 5 förslag. Bl a avveckling.

 Vånda på UD. Självdog?

 Forskningssamarbete fortsatte

 Skogsstöd finns nu åter i Mali, BF

 Stöd regionala projekt



Varför började skogsbiståndet minska?

 Del av landsbygdsprogram

 Dåliga program avvecklades. Försvarades inte.

 TFAP – skog fick dåligt rykte

 Projektidéer för små (mål stora dyra projekt)

 Ingen stark skogslobby

 Kompetens minskade

 Decentralisering till ambassaden

 Parisagendan



 Gav 98 % av problemen. WB

 Länder frågade inte om stöd. Givare ställde krav.

 Givare och mottagare hade olika idéer om vad 

som behövde göras

 UD minskade intresset för areella näringar

 Många givare styrdes av inhemsk opinion

 Saknades nytt narrative



Kännetecken svenskt skogsbistånd (?)

 Långsiktighet.

 I början smala projekt. Breddades till 
landsbygdsutveckling

 Sida påverkades av omgivning

 Köpte inte alla dumheter

 Dåliga på att lära oss

 Konsulter?

 (På slutet mer byråkratisering. Detaljstyrning från UD 
efter 2006. Resultat, resultat. )



Resultat

 Svaret får ges av dom som är klokare än mig



TACK och 
SLUTT


