
VEM SKÖVLAR REGNSKOGARNA?  
Jessica, Erica Na2 
 

Vi människor skövlar ner 
regnskogarna runt om på 
jordklotet. För att få mark 
till exempelvis 
tobaksodlingar behövs 
regnskogs träden fällas 
ner och breda plats för 
jordbruk. Markerna kan 
även användas till 
hållning av jordbruksdjur 
och i många fall slaktdjur 
som konsumenter i sin tur 
köper billigt och då 
stödjer nerskövlingen. 
Träden som skövlas ner 
skickas sedan till rika länder där de används i tillverkning av möbler. Regnskogarnas 
marker är näringsfattiga därför att näring fås från luften så när bönder odlar på markerna 
är detta under begränsad tid på grund av näringsbristen. Därför måste odlingar flytta 
vidare och förbruka näringen på ett annat ställe i regnskogen. Det bidrar även i sin tur att 
jorden lämnas näst intill totalt näringsfattig vilket gör det svårt att odla ny regnskog på 
platser där regnskogar tidigare existerat. Många arter av djur förlitar sig på regnskogs 
träden som föda och boende. Ungefär 60 % av all jordens växt- och djurarter finns i 
regnskogarna (Se källa 3). 

Träden bidrar även till syre produktion i värden och då vi skövlar ner regnskogarna 
försvinner jordens "lungor" och atmosfären blir syrefattig och levande eukaryota 
organismer blir lidande. Mängden koldioxid ökar eftersom skogen skövlas fortare än den 
byggs upp igen, vilket bidrar till den redan pågående växthuseffekten. Skogsskövlingen 
har nämligen lika stor klimatpåverkan som att förbränna fossila bränslen som till exempel 
olja, kol och fossilgas. Forskningsresultat visar på att följderna av växthuseffekten kan 
vara torrare skogsområden vilket i sin tur kan innebära fler och intensivare skogsbränder. 
Förbränning av trä eller andra organiska ämnen ger oss koldioxid alltså påverkar 
bränderna ett massivare utsläpp av en av de största växthusgaserna i vår atmosfär.  

Många köper regnskogsmarker från fonder som stödjer regnskogarna för att marker inte 
ska skövlas ner, andra arbetande i problemet kring regnskogarna kontrollerar så att 
marker man betalar för fortfarande har träd och förebygger illegala nerskövlingar. 
Dessutom så är många aktivister involverade i att plantera nya regnskogs träd. 
Palmojla är den största boven mot skövlingen av regnskogarna eftersom många odlingar 
tar upp stor plats och kräver lång tid för att kunna användas då palmerna tar cirka fem år 
att växa sig till den storlek då de kan skövlas och pressas till olja. Anledningen till att 
palmoljan fått så stor plats på regnskogarnas tidigare marker är på grund av oss 
konsumenter som väljer billiga produkter ofta gjorda på palmoljan såsom nötter, chips eller 
schampoo. Men palmoljan behöver inte skövla ner regnskogar, odlingsmöjligheterna är 



inte begränsade till enbart regnskogarna men många bönder och försäljare väljer 
regnskogsmarkerna då dem är mest lättillgängliga (Se källa 6).   
Fattigdomen tvingar folk att skövla ner skogar och familjer med många barn måste ge föda 
till många vilket gör att deras odlingsmarker inte räcker. Ju större mark desto mer mat. 
Alltså kan bidrag och stöd för att minska fattigdomen få den illegala skogsskövlingen att 
avstanna, eftersom det största 
problemet just är den illegala 
skövlingen av regnskogen.  
Sammanfattningsvis kan vi lösa 
problemen genom skogsskydd 
vilket innebär marker som 
skyddas av tillstånd men 
effektivare skydd krävs enligt 
WWF på deras hemsida (se 
källa 1), ansvarsfullt skogsbruk 
och restaurering, där inte bara 
träd kan återplanteras utan 
bakomliggande orsaker till 
problemet måste elimineras. 
Här måste även skogsnätverk 
och ekosystem tas hänsyn till i 
WWFs arbete.   
   

Arters utrotning är starkt ihopkopplade med nedskövlingen av regnskogarna. De senaste 
seklet har hela nittio procent av alla orangutanger gått bort, det lämnar 55 000 
kvarstående på jorden eftersom mer än hälften av den naturligt tropiska regnskogen har 
försvunnit (Se källa 5). Andra arter såsom pandor och bergsgorillor är extremt 
utrotningshotade djur från regnskogarna och bergsgorillorna tar vinsten då endast 780 
kvarstår (Se källa 5).  
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