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Utvecklingen inom Kachung Forest Project, Uganda 

Under våren 2016 tog Green Resources fram en handlingsplan, ” Kachung 

Community Development Plan”, som syftar till att åtgärda ett antal identifierade 

brister med genomförandet av CDM-projektet Kachung Forest Project: 

Afforestation on Degraded Lands i Uganda. Handlingsplanens genomförande ska 

bidra till förbättrade levnadsförhållanden för de människor som bor i 

skogsreservatets närhet och som påverkas av CDM-projektet. Föreliggande PM 

sammanfattar nuläget för handlingsplanens genomförande.   

Resultat av extern revision 

En extern revision av handlingsplanens genomförande har utfört på 

Energimyndighetens uppdrag av konsulten EOH Coastal and Environmental 

Services.1 Revisionen visar att det har gjorts framsteg inom handlingsplanens alla 

delområden. Några viktiga områden är dock försenade. 

Revisionsrapportens bedömning angående handlingsplanens efterlevnad 

- Energy saving cook stoves 

- Communication and grievance mechanisms 

- Anti-corruption 

- Land-ownership and boundaries 

- Firewood collection 

- Rehabilitation of water points 

- Road maintenance  

”Fully Compliant” 

- Social and economic assessment of Kachung’s population 

- Cattle grazing 

”Partially Compliant” 

- Food security ”Non-Compliant” 

 

                                                 
1 Kachung Community Development Plan Compliance Audit, EOH Coastal and Environmental 

Services, 31 mars 2017. 
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Nedan redogörs för de åtgärdsområden som i revisionsrapporten inte bedöms 

efterlevas till fullo. 

Social and economic assessment of Kachung’s population:  

Green Resources har låtit externa experter utvärdera socioekonomiska 

förhållanden i området och sammanställa resultatet i en rapport.2 I rapporten 

lägger experterna fram förslag om prioriterade insatsområden för att främja en 

positiv socioekonomisk utveckling i området. Rapporten förser Green Resources 

med fördjupat underlag som är användbart för den fortsatta utformningen av 

insatser. 

CES noterar dock att det återstår för Green Resources att arbeta in rapportens 

rekommendationer i företagets åtgärdsprogram för  förbättrade miljö- och sociala 

förhållanden. 

Cattle grazing: 

Boskap får inte beta inom statliga skogsreservat enligt nationell lagstiftning och 

det åligger Green Resources att i samverkan med National Forest Authority 

(NFA) se till att lagen följs. Informationsmöten har hållits i byarna som omger 

reservatet för att öka förståelsen för vad den nationella lagstiftningen säger. Fyra 

boskapskommitteer (”grazing committees”) har etablerats för att skapa ett forum 

för att hantera överträdelser och att lösa konflikter. Dessa fungerar enligt CES väl. 

Alternativa lösningar till bete har diskuterats med boskapsägare men dessa 

alternativ har visat sig oförenliga med kulturella sedvänjor. 

Green Resources har lag ut ett externt uppdrag för att analysera potentialen för 

hållbart bete inom skogsreservatet.3 Resultatet har presenterats för National Forest 

Authority för att initiera en diskussion om möjligheter till ett undantag från den 

nationella lagstiftningen så att kontrollerat bete skulle kunna tillåtas i reservatet. 

NFA har dock hittills verkat obenägna att engagera sig i en konstruktiv dialog om 

ett undantag från lagstiftningen. Skälet till att CES bedömer att Green Resources 

är ”partially compliant” är att det saknas ett formellt ställningstagande från NFA 

angående undantag från betesförbudet i skogsreservatet. 

Food security: 

Insatser som kan förbättra lokalbefolkningens livsmedelsförsörjning är av stor 

betydelse för att förbättra levnadsvillkoren för människorna i området. Inom 

åtgärdsområdet ska insatser genomföras som t.ex. stöd till förbättrade 

jordbruksmetoder, diversifiering, en ökad förädlingsgrad och minskade förluster 

genom förbättrad lagring. 

Green Resources skulle enligt åtgärdsplanen kunna visa på konkreta framsteg 

under 2016 men hade när CES revisionsrapport färdigställdes endast genomfört 

möten i byarna för att ta del av lokalbefolkningens önskemål och fört diskussioner 

                                                 
2 Socioeconomic impact assessment of Busoga Forestry Company operations in Dokolo district. 

Kyalimpa and William. Kampala. 2017.   
3Determining grazing stocking rates (carrying capacity) of BFC plantations. Egeru m.fl. Juni 2016. 
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med två potentiella samarbetsorganisationer för att planera möjliga insatser. 

Förseningarna har främst berott på en ansträngd finansiell situation samt att vissa 

planerade insatser fått ställas in på grund av uteblivna regn. 

Revisionsrapporten framhåller att Green Resources kommer att behöva visa på 

konkreta framsteg inom detta område under 2017. Green Resources har avsatt 

motsvarande cirka en halv miljon kronor för insatser inom ”food security” under 

2017. 

Observationer från Energimyndighetens platsbesök 

De representanter för lokalsamhällen i skogsreservatets närhet samt de lokala 

ledare som Energimyndighetens personal talade med under platsbesöket uppgav 

att relationen till Green Resources är god. De framhöll flera områden inom vilka 

de har upplevt förbättringar under 2016. 

Under samtalen uppgavs att det inte har förekommit några trakasserier från 

skogsplantagens vakter eller annan personal. De intervjuade uppgav också att det 

inte har förekommit att skogsplantagens vakter (eller annan personal) har begärt 

betalning för att lämna ut boskap, som omhändertagits på grund av olovlig 

betning inom det statliga skogsreservatet, eller andra icke-auktoriserade 

avgifter/böter under 2016.  

Detta tyder på en förbättrad situation för lokalbefolkningen jämfört med 

november 2015. 

Skogsreservatets gränser och de särskilda boskapsvägar som finns till 

vattenplatser innanför skogsreservatets gränser har tydliggjorts. Varje by har en 

inplastad karta som förvaras hos LC14. Dessa åtgärder har genomförts för att 

underlätta för boskapsskötare att hålla sina betesdjur inom tillåtna områden.  

Energimyndighetens samtal med byborna tyder på att dialogen mellan Green 

Resources och lokalbefolkningen har stärkts. Samtalen bekräftade att Green 

Resources Community Development Officer (CDO), som är stationerad på 

lokalkontoret nära Kachung-projektet, genomför regelbundna besök till byarna 

vilket lägger grunden för en kontinuerlig dialog mellan Green Resources och 

lokalbefolkningen. Lokalbefolkningen visade vid Energimyndighetens besök 

förtroende för CDO:ns arbete. 

Den mekanism för klagomål (”grievance mechanism”) som har implementerats 

verkar vara välkänd bland lokalbefolkningen. Samtidigt fanns vid 

Energimyndighetens besök tecken på att lokalbefolkningen inte gärna meddelar 

sina klagomål via klagomålslådor, telefonnummer eller e-post utan hellre framför 

sina synpunkter i samband med personliga möten. Detta förhållande förstärker 

betydelsen av CDO:ns roll. 

Energimyndighetens platsbesök genomfördes i januari 2017. Regnen i november 

hade varit knappa och man väntade på nästa regn. Det är uppenbart att tillvaron är 

                                                 
4 Local Council member number 1, dvs ordföranden för byrådet. 



 

  
 

4 (5)  
Datum   

2017-06-09   
 

 

hårdare under perioder av torka och insatser för förbättrad livsmedelsförsörjning 

ger inte önskat resultat utan regn. Green Resources har sedan tidigare borrat 

brunnar i området men jämfört med vid myndighetens besök 2015 så betonades 

betydelsen av underhåll av brunnar mer och även önskemål om fler brunnar 

framfördes vid detta platsbesök. 

Fortsatt uppföljning 

Energimyndighetens fortsatta uppföljning behöver särskilt uppmärksamma 

följande områden: 

Food security 

Insatser som kan förbättra lokalbefolkningens livsmedelsförsörjning är av särskilt 

stor betydelse för att förbättra levnadsvillkoren för människorna i området och 

denna del av handlingsplanen har drabbats av förseningar. Green Resources har 

dock i maj 2017 rapporterat5 att ett konkret program inom området Food security 

har påbörjats: 

- 55 hushåll6 har valts ut för att ingå i ett program för förbättringar inom 

majsodling. Fem utbildningstillfällen genomförs av en expert som har anlitats för 

ändamålet.7 De 55 hushållen har tilldelats utsäde av god kvalitet  och 

jordförbättringsmedel. 

- 400 hushåll har tilldelats kassavasticklingar. 

Energimyndigheten kommer vid uppföljningen att fästa särskild vikt vid food 

security-programmets fortsatta genomförande och utveckling. 

Cattle Grazing 

Frågan om det är möjligt att utverka ett undantag från förbudet mot bete inom 

skogsreservat kan bara National Forest Authority (NFA) svara på. Förbudet mot 

bete gäller hela landets skogsreservat. NFA har, genom Green Resources försorg, 

fått underlag i form av en vetenskaplig studie om vilket betesbestånd som skogen 

i skogsreservatet i Kachung skulle kunna klara. NFA har dock hittills verkat 

obenägna att engagera sig i en konstruktiv dialog om ett undantag från 

lagstiftningen. Därför prioriteras uppföljning inom detta område. 

Land-ownership and boundaries 

Enligt CES revisionsrapport efterlever Green Resources åtgärdsplanen till fullo 

inom detta delområde. Genomförda informationsinsatser om skogsreservatets 

gränser och om markrättigheter har ökat förståelsen för var skogsreservatets 

gränser går. Rykten om att det skulle finnas planer på att utvidga dess gränser har 

                                                 
5 Progress on food security program 2017 – Kachung, Green Resources. 
6 Hushållen ingår i byarna Bung, Abenyonya A and B and Aputi som ligger nära reservatsgränsen 

och därför påverkats mest påtagligt av skogsplantagen. 
7 Experten Benard Okeng har engagerats i samverkan med bland andra Sasakawa Global 2000 

(http://www.saa-safe.org/www/uganda.html).  
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dementerats.8 Samtidigt verkar många bland lokalbefolkningen inte riktigt förstå 

att Green Resources måste hålla sig inom lagens ramar och inte har mandat att 

tillåta odling eller bete på mark som ligger inom det skogliga reservatet. Här 

kvarstår en kommunikationsutmaning. De rättstvister där personer ur 

lokalbefolkningen har stämt NFA och Green Resources har fortfarande inte fått 

någon lösning. Det är oförutsägbart om domstolarna kommer att föra rättsfallen 

framåt. Det är därför prioriterat för Energimyndigheten att följa upp hur Green 

Resources fortsatt hanterar utvecklingen inom området. 

Social and economic assessment of Kachung’s population 

Energimyndigheten kommer att följa upp hur Green Resources tar hänsyn till de 

rekommendationer som ges i den externa rapport som tagits fram och arbetar in 

dessa i sina egna program för förbättrade miljö- och sociala förhållanden. 

Vidareutvecklat uppföljnings- och rapporteringssystem: 

Green Resources uppföljning och rapportering ska så tydligt som möjligt förhålla 

sig till de delmål och indikatorer som specificeras i handlingsplanen. I synnerhet 

Green Resources uppföljning och rapportering av effekter kan förbättras.  

 

 

                                                 
8 Under slutet av 2015 och under 2016 har det enligt uppgift florerat rykten om att gränserna för 

skogsreservatet i Kachung ska utvidgas. 


