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NÄR SVERIGE VAR EN SKOGLIG BISTÅNDSGIVARE AV RANG

å 1960-talet såg FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO) sko-
gens roll främst som en råvarukälla 

för skogsindustrier. I många av de så kallade 
u-länderna i Afrika, Asien och Latin-Amerika 
finns skogar som skulle kunna generera arbets-
tillfällen, träprodukter och exportintäkter.  
I den andan drog FAO igång en mängd skogs-
bruks- och skogsindustriprojekt i dessa länder, 
ibland med hjälp av svenska skogsutbildade 
som experter. 

Under 1970-talet började man dock inse 
att trädens och skogens främsta nytta för stor 

del av lokalbefolkningen var som brännved 
för matlagning och uppvärmning. Alltmer 
uppmärksammades också skogarnas roll som 
erosionsskydd och vattenreglerare.

FAO:s åttonde Världsskogskongress i 
Jakarta 1978 innebar något av ett paradigm-
skifte i synen på u-ländernas skogar. Istället för 
att bygga skogsindustrier grundade på statligt 
ägda skogar förordades att lokalbefolkningen 
borde få ett större inflytande över skogarna 
och hur de sköts. Nästan alla biståndsgivare 
började därefter arbeta i den riktningen,  
vilket på svenska benämns ”byskogsbruk”.

Från mitten av 1960-talet fram till för drygt ett decennium sedan var 
Sverige engagerat i ett stort antal skogliga biståndsprojekt. De som 
fick förmånen att delta i arbetet lärde sig mycket, hade oförglömliga 
upplevelser och gjorde förhoppningsvis nytta i de länder som bistån-
det omfattade. De tog också med sig erfarenheter hem som berikat 
det svenska skogsbruket. Det är en historia som jag tycker bör berättas 
innan vi som var med försvinner eller blir för gamla. 

P

Sten Norén började arbeta med u-landsfrågor 1967 som biträdande  
expert för FAO på en skogsskola i Iran. År 1970 startade han en  
internationell enhet vid Skogshögskolan, vilken sedan SLU bildats 1977 
blev en del av dess U-landsavdelning. Där stannade Sten Norén som  
konsult fram till pensionen 1994. Då hade han också arbetat som  
handläggare åt Sida i Zambia (1977–80) och utbildningsrådgivare åt  
FAO i Nepal (1989–91). 

Den här artikeln är en sammanfattning av en skrift om svenskanknutna 
skogliga insatser i Afrika som Sten skrivit tillsammans med jägmästarna 
Björn Lundgren och Reidar Persson, och som publicerades på engelska 
i KSLA:s tidskrift nr 2/2011. Artikeln bygger också på den antologi om 
sådana insatser i Asien och Latinamerika som Sten gjort och SLU givit  
ut i november 2015. 

En mer detaljerad beskrivning kommer också att publiceras som ett 
pdf-dokument på Skogshistoriska Sällskapets nya hemsida till våren.

Alla bilder i den här artikeln är Stens egna. 

När Sverige var en skoglig 
biståndsgivare av rang

Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2015, sid 84-93
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Kapning av timmerstock vid plywoodfabriken i Tanga, Tanzania, 1978
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Sveriges stöd till denna modell har avse-
värt bidragit till att sprida byskogsbruksidén  
i världen. 

De nya tankarna ledde också till att 
nya internationella skogliga organisationer 
bildades, till exempel International Council 
for Agro-Forestry (ICRAF), baserad i Nairobi 
i Kenya och under tio år ledd av den svenske 
jägmästaren Björn Lundgren och Centre for 
International Forestry Research (CIFOR) i 
Bogor i Indonesien som från 2012 leds av en 
annan svensk, jägmästaren Peter Holmgren. 

Den ökande uppmärksamheten på skogens 
roll i alla mark- och miljövårdsfrågor ledde 
till att Sida år 1982 startade en regional 
markvårdsenhet i Nairobi. Samtidigt startade 

man också flera markvårds- och skogsprojekt 
i Sahelländerna Senegal, Burkina Faso, Niger 
och Sudan.

Den svenska resursbasen
Sida bildades 1965. Ganska snart insåg man 
att skogsbruk var ett område där Sverige hade 
mycket att bidra med. Sida inledde det egna 
skogliga biståndsarbetet genom att 1969 sända 
ut två så kallade skogsmissioner, den ena till 
Kenya/Tanzania under ledning av Domänver-
kets GD Per Sköld och den andra till Etiopien, 
ledd av dess vice GD, Folke Rydbo.

Med ökat skogsbistånd behövde Sida hjälp 
att utbilda och rekrytera skogsutbildade för 
u-landsuppdrag. År 1970 blev jag tillfrågad 
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att arbeta med dessa uppgifter med place-
ring på Skogshögskolan i Stockholm. När 
Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan och 
Veterinärhögskolan år 1977 slogs samman till 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) kom vår 
Internationella Enhet att ingå i en U-landsav-
delning, finansierad av Sida och med placering 
i Ultuna. Det kom att bli min bas för fortsatt 
biståndsarbete. 

Den ökande marknaden för skogligt 
bistånd ledde till att ett antal svenska kon-
sultbolag med huvudinriktning på skogligt 
bistånd bildades på 1970-talet, bland annat 
Swedforest, ORGUT, Silviconsult, Interforest, 
SilviNova och Terra Nova. Dessa konsultbolag 
anställde i stor utsträckning hemkomna bi-
ståndsarbetare och kom efter hand att ta över 
mer och mer av verksamheten i Sida-stödda 
projekt. 

1970- och 1980-talen 
Expansion 
Under 1970- och 1980-talen expanderade det 
svenska skogs- och markvårdsbiståndet snabbt 
och kom som mest att omfatta 15–20 olika 
u-länder, med anslag som vissa år nådde 500 
miljoner kronor. 

Antalet personer som på olika sätt arbetade 
med skogliga biståndsfrågor för Sida, konsult-
bolagen, FAO och andra organisationer ökade 
också kraftigt. Under 1970-talet var 40 till 70 
personer varje år engagerade. Under 1980-ta-
let var motsvarande siffror 100 till 140, med 
en topp på 144 år 1988. I de inledningsvis 
nämnda skrifterna finns sammanställningar 
över alla som arbetade med skogligt bistånd 
under minst ett år fram till och med 2014 och 
de omfattar totalt mer än 600 namn.  

1990-talet 
Avveckling
I början av 1990-talet inträffade ännu ett 
paradigmskifte i den svenska biståndspolitiken. 
Fattigdomsbekämpning, folkligt deltagande, 
demokratiutveckling, institutionsuppbyg-
gande och hälsofrågor betonades allt mer. 

Tallplantering av Pinus keisya, Zambia, 1974.  
Vid foten professor Mårten Bendz.
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Produktionsinriktade projekt, som satsningar 
på jordbruk och skogsindustrier, skars ner 
eller avvecklades helt. Skogliga aspekter kom 
i stället att ingå i komplexa program för 
landsbygdsutveckling i länder som Tanzania, 
Vietnam och Laos. Med undantag för Bolivia 
lades de flesta svenska skogsprojekten i övriga 
länder ner under 1990-talet, ibland tidigare.

Många små, ofta regionala, skogsprojekt 
stöddes dock fortfarande, dock oftast utan 
personalbistånd. De kunde handla om skogs-
vård, markvård, naturvård, utbildning eller 
forskning, där skogbruket mer sågs som ett 
medel för social/miljömässig och ekonomisk 
utveckling än ett mål i sig. Stöd till vissa inter-
nationella organisationer och projekt fortsatte 
också. 

Vid samma tid var den svenska ekonomin 
pressad. Sidas minskade anslag resulterade i 
stora nedskärningar. U-landsavdelningen vid 
SLU lades ned 1994 – vilket gjorde att jag och 
många andra blev lönearbetsbefriade. År 1995 
ombildades Sida och inkorporerade övriga 
svenska organisationer som också sysslade med 
bistånd. Från att tidigare ha skrivits SIDA 
ändrades samtidigt namnet till Sida. 

2 000-talet: 
Försök till omstart
I början av 2 000-talet kom världens skogar 
åter i fokus, nu på grund av klimatfrågan.  
Med den utgångspunkten startade Sida år 
2007 Skogsinitiativet tillsammans med Fören-
ingen Skogen och Skogsstyrelsen. Dess mål var 
att öka engagemanget i internationella skogs-
frågor, utveckla den svenska resursbasen och 
förstärka Sidas kompetens. Ett antal seminarier 
och möten genomfördes, men Sida visade  
inte något riktigt intresse och 2013 lades 
Skogsinitiativet ned. 

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien 
(KSLA) var under 00-talet mycket aktivt i 
u-landsfrågor. Framförallt har man knutit 
kontakter med skogsforskningen i flera afri-
kanska länder. År 2007 bidrog man t.ex. till att 
African Forest Forum bildades, en samman-

slutning av enskilda afrikanska skogsutbildade 
uppbyggd på ungefär samma sätt som KSLA. 

Resultatet av det skogliga biståndet?
Grundligare utvärderingar av det skogliga 
biståndet har egentligen bara gjorts för insat-
serna i Vietnam, Tanzania och Nicaragua. Det 
tidigare starkt kritiserade Bai Bang projektet 
får där positiva omdömen. För Tanzania och 
Nicaragua framhålls att satsningarna på utbild-
ning har gett långvariga, positiva effekter. 

Jag har ofta fått frågan: ”Gjorde du någon 
nytta när du var ute i biståndsarbete?” Det 
känns ibland lite knepigt att besvara den. Man 
ser ju inte så stora förändringar under den 
korta tid man är ute, många insatser är dåligt 
anpassade till de lokala behoven och inte sällan 
anar man att pengar försvinner i fel fickor. 
Men genom vårt svenska sätt att förhålla oss 
till arbetsdisciplin, jämlikhet och demokrati 
tror jag att många svenska biståndsarbetare 
över tiden haft en positiv påverkan i de länder 
de varit verksamma. Biståndet skapar också 
”goodwill” i mottagarlandet som Sverige sedan 
har nytta av i både handel och i andra sam-
manhang.

När jag försöker tänka efter vilka av mina 
egna insatser jag känner mig mest nöjd med, 
tänker jag gärna på Lesotho där jag var med 
om att få igång skogsutbildning. Och i det lilla 
markvårdsprojektet i Kina bidrog jag till att 
få till ett samarbete mellan fem institutioner 
på två fakulteter vid SLU. Och det är ingen 
tvekan om att det varit mycket berikande för 
både mig själv och min familj att under några 
år få bo och arbeta i länder med annan kultur 
och annat sätt att leva. 

SIDA/Sida. För att inte orsaka förvirring har jag i den 
här artikeln konsekvent använt namnet Sida trots att 
det officiella namnet var SIDA fram till och med 1995.  

Den som vill ta del av mer om vad man kan  
lära av biståndsinsatser rekommenderas kapitel 14  
”Lessons learnt” i KSLA-skriften 2/2011 ”Swedish-
African forest relations”.
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Asien
Vietnam
Massa- och pappersindu-
strin Bai Bang är det största, 
dyraste, svåraste, mest po-
litiska, mest omdiskuterade 
och misskrediterade men 
också det mest framgångs-
rika projekt som Sverige och 
Sida gett sig in i. Planering-
en inleddes redan i början 
av 1970-talet då det fortfa-
rande var krig i Vietnam. År 
1982 stod fabriken klar. Från 
1991 sköter vietnameserna 
fabriken med bra resultat 
utan svenskt stöd.

Stödet omfattade också 
etableringen av till-hörande 
skogsbruk, som år 1986 
bröts ut ur själva Bai Bang-
projektet och bildade Plan-
tation and Soil Conservation 
Projekt i fem provinser i 
norra Vietnam. Skogbruks-
delen finns ingående beskriven i Skogshistoriska 
Sällskapets Årsskrift 2007 av jägmästare Petter 
Otterstedt. 

År 1986 började landets kommunistiska regim 
införa reformer som bland annat innebar att 
bönder kunde långtidshyra mark, plantera träd 
och sälja virke, bland annat till Bai Bang. Det har 
bidragit starkt till att tidigare nakna kullar kring  
Bai Bang nu är skogklädda. 

Breda landsbygdutvecklingsprogram med 
skogskomponenter följde från 1991 till 2013 då 
Sverige avslutade allt bistånd till Vietnam.  

Laos
Det svenska biståndet inleddes 1977 med stöd 
till två statliga skogsföretag för att bygga vägar 
och utveckla skogsbruket. Snart växte det till flera 
program omfattande stora delar av skogssektorn. 
Programmen blev efter 1990 alltmer inriktade mot 
landsbygdsutveckling. Det svenska biståndet till 
Laos avslutades år 2013.

Indien
Redan på 1960-talet arbetade flera svenska jäg-
mästare i ett FAO-projekt inriktat på utbildning av 

skogsarbetare. När Sverige på 1970-talet började 
satsa på skogsbruk i Indien tog Sida över projektet 
och stödde också forskning och ledarutveckling. 
Indien satsade tidigt på byskogsbruk och Sverige 
kom att stödja sådana så kallade Social Forestry-
projekt i delstaterna Tamil Nadu, Orissa och Bihar. 

När landet i början av 1990-talet öppnade 
för marknadsekonomi och därmed utvecklades 
snabbt, minskade behovet av bistånd. Det svenska 
biståndet avslutades dock inte helt förrän 2013. 

Bangladesh
År 1976  tecknade Sida ett avtal om att stödja  
fyra skogsprojekt i det skogrika Chittagong 
Hilltracts i sydöstra delen av landet. Två projekt 
handlade om avverkning och transporter av 
bambu respektive naturskogsvirke till skogsindust-
rier, ett handlade om skogsplantering och ett om 
ett skogligt utbildningscentrum. Myndigheternas 
konflikter med lokalbefolkningen skapade efter  
en tid så stora svårigheter för projekten att Sida  
år 1981 valde att inte fortsätta. 

Nepal
Landet var ett av de första som anammade
byskogsbruksidén. Med hjälp av bland annat

NÄR SVERIGE VAR EN SKOGLIG BISTÅNDSGIVARE AV RANG

Timmertransport med elefant, Malaysia, 1974.
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Världsbanken och FAO startades 1980 ett projekt 
som gick ut på att överföra ansvaret för skogs-
skötseln till lokalbefolkningen. Flera svenska 
jägmästare var engagerade i projektet.

1989 blev Mårten Bendz projektchef och jag 
utbildningsrådgivare. Mitt jobb var att genom 
utbildning få de nepalesiska skogsmännen att 
acceptera att folket skulle sköta skogarna, vilket 

inte var lätt. Idag är det tveksamt hur mycket 
inflytande lokalbefolkningen har på skogsskötseln, 
åtminstone i de skogrika områdena i söder. 

Kina
Landet har aldrig fått skogsbistånd från Sverige, 
men 1986-90 stödde Sida ett forskningssamarbete 
om markvård mellan ett forskningsinstitut i norra 
Kina och SLU. Jag ledde den grupp från SLU som 
i september 1986 planerade de sammanlagt fyra 
delprojekten.

I projektet ingick också ett studiebesök från 
ett antal Sidastödda markvårdsprojekt i Etiopien, 
Kenya, Tanzania och Zambia. Resan leddes av Lisa 
Sennerby-Forsse från SLU. Den utvärdering som 
gjordes 1990 var positiv. Projektet upphörde till 
följd av de dramatiska händelserna på Himmelska 
Fridens Torg 1989.  

IKEA
Sedan 2001 har företaget anställt ett antal svenska 
jägmästare som virkesuppköpare och kontrollörer 
av virke i framförallt Östeuropa, Ryssland och 
Asien. IKEA samarbetar också med WWF för att 
säkerställa att virke som köps kommer från uthål-
ligt skötta skogar. Sådana samarbetsprojekt finns  
i Kina, Vietnam, Laos och Kambodja. IKEA har 
dessutom stött ett forskningsprojekt om mark-
förhållanden och avverkningsmetoder i tropisk 
regnskog inom Sabah-provinsen i Malaysia, startat 
av SLU 1984. IKEA-stödet fortsätter till 2023. 
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Bambuflottar i sågverksdammen  
i Kaptai, Bangladesh, 1977.
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Afrika
Tanzania
Biståndet inleddes med stöd till 19 plantage- 
skogar, anlagda av engelsmän på 1940- och 
1950-talen. Det utvidgades snart till att om- 
fatta stöd till de flesta aktiviteterna inom  
landets skogsorganisationer.

De ekonomiska systemen i landet hindrade 
dock att intäkter från avverkningar kunde använ-
das till att förbättra skogsskötseln. Det gjorde till 
sist att Sida år 1991 gav upp stödet till plante-
ringar. Byskogsprojekten i centrala Tanzania, som 
alltmer antog formen av allmänna landsbygdspro-
jekt, fortsatte dock med stöd av svenska konsulter 
ända till 2012. 

Tillsammans med Världsbanken och en tysk 
bank, finansierade Sverige också bygget av en 
massa- och pappersfabrik i Mufindi i landets södra 
del. Råvaran hämtades från en 40 000 hektar 
stor tallplantage. Fabriken kom igång 1985, men 
tekniska och ekonomiska problem gjorde att den 
stängdes efter bara tio år. 

Skogsbiståndet till Tanzania utvärderades av 
Sida år 2003. Stöd till Industriskogs-planteringarna 
hade bara gett få långvariga effekter. Däremot 
bedömdes utbildning och det långvariga samar-
betet mellan tanzaniska och svenska skogsmän ha 
gett positiva resultat. Samma sak gällde också de 
cirkelsågar som svenskarna introducerat. 

Etiopien
De svenska insat-
serna kom igång 
år 1972 då den 
svenske jägmästa-
ren Floyd Werner 
rekryterades som 
chef för den nybil-
dade skogsorga-
nisationen. Stödet 
blev snart ett 
brett sektorstöd. 
År 1978 starta-
des bland annat 
en skogsskola 
i landets södra 
del. Med SLU-hjälp etablerades 1987 en skoglig 
fakultet för högre skogsutbildning med utbildning 
både i Sverige och i Etiopen. Drivande i detta ut-
bildningsbistånd, som pågick till 2009, var rektorn 
på Skogsmästarskolan, Sven-Gunnar Larsson. 

Zambia
Landet har en hel del planterade skogar av tall och 
eucalyptus och ville framförallt få personalbistånd 
från Sverige för att fylla tomrummet efter de eng-
elska skogsmän som lämnat landet. Från 1975 var 
åtta skogsbefattningar besatta av svenskar, främst 
vid sågverket i Kitwe och vid skogsskolan i Mwe-
kera. 1979 valde Sida att koncentrera biståndet till 
jordbruks- och hälsosektorerna, och fasade ut det 
skogliga stödet. Stöd till vissa markvårdsprojekt 
fanns under 1980-talet.

Lesotho  
Det lilla bergslandet Lesotho, helt omgivet av 
Sydafrika, framförde också önskemål om skogligt 
bistånd från Sverige. Som regional skogshandläg-
gare på Sidas kontor i Zambia åkte jag dit 1978 
och föreslog att en ettårig skogsutbildning skulle 
startas. Den kom igång, men inte i Sidas regi, utan 
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Bymöte i Guinea Bissau, 1981.
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i FAO:s. Senare uppgraderades utbildningen till 
först två år och från 1989 till tre år. Sida har också 
stött markvårdsprojekt i Lesotho.

Mozambique
Inom ramen för ett stort nordiskt jord- och 
skogbruksprojekt stödde Sida bland annat två 
skogsprojekt. Det ena var inriktat på plantering av 
eucalyptus runt huvudstaden Maputo, det andra 
på tallplanteringar i landets västra delar. Med hjälp 
av bland annat MoDo började Sida också planera 
för en omfattande utbyggnad av skogsindustrin i 
landet. På grund av inbördeskriget i Mozambique 
upphörde dock Sidas bistånd 1987.  

Guinea-Bissau
År 1975 började Sida stödja ett skogsindustri-
kombinat med naturskogar som råvara. Stöd 
utgick även till ett program för utveckling av lands-
bygden med bland annat byskogsbruks-kompo-
nenter. Guinea-Bissau var ett svårt land att arbeta  
i med en svag och korrumperad administration.  
År 1994 avslutade Sida samarbetet med landet.  

Sahel
År 1982 startade Sida ett antal projekt i det torra 
område mellan Saharaöknen och tropiska Afrika 
som kallas Sahel. I Senegal och Burkina Faso hand-
lade det om byskogsbruk, i Niger om agroforestry 

och i Sudan om förbättrat bete. Under program-
mets tolv år var ett 60-tal svenskar engagerade. 
Oklarheter ledde till att projekten avvecklades 
1994. 

Svenska skogsföretag i Afrika
I början av 1970-talet fruktade svenska skogsindu-
strier att de framtida skogarna i Sverige inte skulle 
räcka till industrins behov. Flera företag engage-
rade sig därför i Afrika för att trygga tillgången 
på skogsråvara. Kopparfors, Korsnäs och Stora 
Kopparberg anlade plantager i Liberia, men fann 
redan 1979 att det inte skulle bli lönsamt. Projek-
tet finns beskrivet i Skogshistoriska Sällskapets 
Årsskrift 2007 av jägmästaren Arne Hedin. 

SCA blev 1976 delägare (3 %) i ett bolag som 
byggde en sulfatmassafabrik i Kamerun baserad 
på de 340 olika trädslag som fanns i regnskogen. 
Jägmästaren Per Enander var skogschef. Fabriken 
kom igång och producerade bra pappersmassa, 
men 1982 sprang en sodapanna i luften och efter 
den smällen hämtade sig aldrig fabriken. Stora 
Kopparberg var en tid involverat i ett massapro-
jekt i Gabon, också det med regnskog som bas. 
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Bandsågverk i Lushotobergen, Tanzania, 1974.

Avverkning av eucalyptus, Zambia, 1974.
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Chlorofora exelsa och Terminalia superba, Tanzania, 1978.
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Latin-Amerika
Nicaragua
Det svenska biståndet började 1980  
då landet fått en ny, socialistisk regering.  
Det relativt omfattande skogsprogrammet  
fick en traditionell utformning med planering, 
industriskogsplanteringar, upprustning av  
sågverk och skoglig utbildning.

Detta ändrades drastiskt 1990 sedan en ny, 
marknadsinriktad regering tagit över. Tonvikten 
lades då på stöd till den privata sektorn,  
byskogsbruk, miljövård och utbildning. Skogs- 
stödet upphörde 1997. Den utvärdering som  
gjordes år 2 000 visade att, med undantag  
för utbildning, biståndet inte gett särskilt  
bestående resultat. 

Brasilien
Sida har aldrig varit engagerat i detta väldiga 
skogsland, men däremot flera svenska skogsbolag. 
Från år 1967 till 1987 var Billerud/Stora Enso en 
av intressenterna i skogsbolaget Aracruz Celulose 
Company vid atlantkusten. Råvaran utgörs av 
eucalyptus. Idag ingår företaget i Fibria, världens 
största tillverkare av avsalumassa. Stora Enso är 
sedan 1999 involverat i en liknande massaindustri,  
Veracell. Se också Björn Rasmussons artikel  
i Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2014. 

Bolivia
Under åren 1997-2003 stödde Sida det bolivian-
ska skogsindustriförbundet. Stödet gick ut på att 
förbättra planering av uthålligt skogsbruk, stärka 
skogsindustrins konkurrenskraft, öka exporten av 
skogsprodukter och skapa arbetstillfällen. Ett visst 
stöd till skogssektorn fortsatte till 2012.

Oceanien
I en del av örikena i Stilla Havet finns skogar  
som går att utnyttja. I bland annat Västra Samoa, 
Fiji och Vanuatu har svenska skogsutbildade varit 
engagerade, oftast för FAO. 

Frivilliga organisationer
Många frivilliga organisationer i Sverige har enga-
gerat sig i trädplantering och markvård i u-länder 
med 80 procentig kostnadstäckning från Sida.  
Ett av de bättre exemplen är Vi-skogen, ett insam-
lingsprojekt för trädplantering som startade i  
Kenya 1983 och senare har expanderat till Tanza-

nia, Uganda och Rwanda. Byskogsinsamlingen är 
en mindre trädplanterande organisation som arbe-
tar i Tanzania. Andra exempel är Svensk Volontär-
samverkan, som arbetat i Tanzania och Nicaragua, 
Svenska Röda Korset i Etiopien, Lutherska Kyrkan 
i Mauretanien och Etiopien, Svenska Missionsför-
bundet i Zaire/Kongo,  Frikyrkan hjälper i Sudan 
samt WWF-Sweden i Kamerun och Madagaskar.

Projektet Global Solidarity Fund, grundat på 
2010-talet av Svenska kyrkan, Västerås Stift och 
Norska Kyrkan, planterar skog i Mozambique. 
Projektet har dock stött på problem och togs 
2014 över av den norska organisationen Green 
Resources.




