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Kommentar till Dagens Nyheter angående 
CDM-projektet i Kachung, Uganda 
 

Energimyndigheten har sedan 2011 ett avtal med det norska företaget Green 
Resources om förvärv av utsläppsminskningsenheter från det 
beskogningsprojekt de bedriver i Uganda.  

Sedan problem med skogsprojektet i Uganda uppdagades har vi aktivt och 
tydligt ställt krav på Green Resources att förbättra situationen för 
lokalbefolkningen kring skogsreservatet. Vi upprättade ett tilläggsavtal med en 
handlingsplan där projektägaren åtog sig att vidta åtgärder för att rätta till de 
brister som uppdagats. Både livsmedelsförsörjning och tillgång till vatten är 
områden som Green Resources åtagit sig att förbättra enligt den 
handlingsplanen. Och förbättringar har skett, som exempelvis nya brunnar och 
restaurering av gamla brunnar, utdelning av utsäde, och förbättrad infrastruktur 
för byarna kring skogsreservatet.  

Green Resources som projektägare ansvarar för genomförandet av projektet. Vi 
har genomfört både platsbesök och oberoende granskningar av tredje part i 
syfte att följa upp förhållande på plats och kunna verifiera utvecklingen.  

I reserapporten från 2017 framgår det att besöket görs under en torrperiod i 
den här delen av Uganda, som i sin tur hade föregåtts av mindre regn än 
normalt, vilket har påverkat pågående insatser. Det senaste platsbesöket 
genomfördes i oktober 2018. Green Resources har fortsatt arbeta med åtgärder 
inom de områden som identifierades i handlingsplanen och vi har sett en positiv 
utveckling.  

Vi fortsätter följa upp att projektägaren jobbat vidare med dessa åtgärder 
genom ytterligare platsbesök, granskningar av en tredje part samt genom 
dokumentation från Green Resoruces.  

Vi instämmer inte i Oakland Institutes slutsatser i rapporten. Våra egna besök 
tillsammans med de oberoende granskningarna, visar på tydliga förbättringar på 
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alla områden. Vi bjöd in Oakland Institute att följa med på våra platsbesök så vi 
skulle få en gemensam bild av situationen, men de avstod dessvärre från den 
möjligheten. 

Energimyndigheten är medveten om de utmaningar som finns kring 
klimatprojekt som tar mark i anspråk. Samtidigt är återbeskogning en viktig 
insats för att klara klimatmålen. Det visar inte minst rapporten från FN:s 
klimatpanel IPCC i slutet av förra året. 

• Utbetalningar till projektet hittills uppgår till 1,5 Mkr. 

• Kvar att betala är ca 20 Mkr, varav 10 procent ska gå till sociala projekt 
till förmån för lokalbefolkningen.  

• Vi har ännu inte genomfört betalning för de enheter som utfärdades 
tidigare i år. Det är komplexa frågor och vi utvärderar den information vi 
fått om projektet. 

• Avtalsvolymen motsvarar 192 000 ton koldioxidekvivalenter. 

 

Skickat till DN:s Lisa Röstlund via mejl den 18 oktober 2019 
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