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Inledning 
Föreningen Rädda Regnskog, nedan kallad Rädda Regnskog, bildades våren 2005. 
Föreningens syfte är: "Föreningen skall verka för att tropisk skog skyddas, och i skogligt utarmade 
områden, återställs och bevaras. Detta bör ske i nära samarbete med lokalbefolkningen". 
   Minst 80 procent av Rädda Regnskogs intäkter skickas till våra samarbetsorganisationer i Ecuador 
och Colombia, där de används för inköp av mark, processer för att på andra sätt skydda skog genom 
avtal och samarbeten med lokalbefolkning, samt åtgärder för att skydda den förvärvade skogen. Det 
kan handla om direkta insatser för att hindra t ex vägbyggen, avverkningar och uppodling, eller 
indirekta insatser för att utveckla alternativa försörjningsmöjligheter för lokalbefolkning och 
återbeskoga eller på annat sätt restaurera utarmade och eroderade områden. Under 2016 belönades 
båda våra samarbetsorganisationer med fina utmärkelser. 
   Föreningen samlar i dagsläget in pengar till skydd av skog kring Cambugánfloden, Ecuador och i El 
Cairo, Colombia. Under 2016 har intäkterna ökat avsevärt genom ett nytt företagssamarbete. 
Föreningen har samlat in totalt 920 671 kr vilket kan jämföras med 2015 års 377 765 kr. Ett litet antal 
stora givare står för en stor del av föreningens intäkter. Detta kan medföra en risk eftersom ett bortfall 
kan innebära väldigt stora förändringar i ekonomin. Föreningen avser att använda resurserna till att 
skapa strukturer som kan stödja verksamheten även i händelse av minskade intäkter, såväl i den egna 
organisationen som i våra samarbetsorganisationer i Latinamerika. Vi har bl.a. utvecklat vårt 
samarbete med paraplyorganisationen Framtidsjorden. Samarbete innebär att Framtidsjorden kommer 
att kunna kanalisera resurser från biståndsmedel till våra föreningar i Sydamerika.  
 

Projekt 

Serraniagua, El Cairo, Colombia 

Organisationen har fått medel för att jobba med en rad initiativ som 
har som mål att skydda regnskog och öka medvetenheten om 
vikten av skydda skogen på regional nivå. Tack vare de insatser 
Serraniagua har utvecklat i regionen de senaste åren har Cesar 
Franco, en av grundarna av organisationen blivit utnämnd till en av 
årets 15 miljöhjältar i världen av Critical Ecosystem Partnership 
Fund (CEPF). 
   Nedan presenteras några av de initiativ som Serraniagua jobbat 
med under 2016. 

Verka för bildandet av ett regionalt naturreservat 

Organisationen verkar för bildande av skyddade 
regnskogsområden i bergskedjan Los Paraguas i Choco-regionen. 
Serraniaguas roll har varit att koordinera de insatser som kan leda 
till att ett skogsområden större än 25 000 hektar kan skyddas som 
reservat. Det handlar om en långsiktig process som involverar 
lokala myndigheter, föreningar, markägare, bönder och i vissa fall 
urfolksgrupper. Rädda Regnskogs bidragsmedel har i detta fall används som medfinansiering för att 
söka mer resurser för detta arbete. 
 

 

Cesar Franco, Serraniagua.  
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Skyddade området i El Cairo med omnejd. I rosa skymtas de områden som numera skyddas tack vare 
Rädda regnskogs bidrag till skydd och inköp av mark. Det mesta av de gröna områdena på kartan kan 
i framtiden bli ett naturreservat med över 25 000 hektar tack vare Serraniaguas arbete de senaste 
åren. 

Skydda och kartera skog längs vattendrag 

Serraniagua har jobbat med avgränsning och skydd av skog i anslutning till vattendrag för att säkra 
vattenresurserna på lokal nivå.  Flera av vattendragen som ingått i denna insats förser 
lokalbefolkningen med vatten. Bl.a. har Serraniagua genomfört besök till organisationer som förvaltar 
lokala vattenverk för att öka medvetenheten om relationen mellan skogens hälsa och 
vattenresurserna. Dessa initiativ har blivit allt viktigare i takt med att torkan ökar i regionen pga. av 
klimatiska förändringar. I detta sammanhang har 8 olika initiativ tagits vilka har lett till bättre skydd av 
både skog och viktiga vattenkällor i regionen.   
 

 
Även i regnskogsområden har klimatförändringar lett till torka, vilket orsakar problem bland 

människorna i regionen. Att bygga dimfångare är ett sätt att samla vatten. 
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Bildande av två nya naturreservat  
Naturreservat la Primavera korsas av vattendrag som är dricksvattenkällor för många familjer. Under 
inventeringen som genomfördes i samband med avgränsningen av reservatet dokumenterades 
dvärgtigerkatten, Leopardus tigrinus genom kamerafällor. Arten är klassad som sårbar i IUCN.s 
internationella rödlista. 
 

 

 
Inventeringsinsatser genomförs när marken klassats som reservat. 
 

Naturreservat El Danubio innefattar en rad mindre vattendrag som förser ca 300 personer med vatten. 
Bland de arter som har kunnat identifieras i området finns tangarasparven (Oreothraupis arremonops) 
klassificerad som sårbar i IUCN:s lista och palmen Wettinia lanata som är endemisk för västra 
bergskedjan i de colombianska Anderna. 

Anpassning av naturreservatet Cerro del Ingles 

I naturreservatet Cerro del Ingles har anpassningar för turism med fokus på fågelskådning och 
forskning genomförts. Bl.a. har en gammal stuga som har fungerat som skogvaktarbostad förbättrats 
och stigar har anpassat för ta emot besökare. 
 

 
Arbetet med att förbättra möjligheterna för olika typer avhållbar turism fortsätter. 
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Utbildningsinsatser 

Utbildningar på flera nivåer om bl.a. regnskogsfrågor, ekologiska odlingar, ekoturism, medicinska 
örter, etc. fortsätter att vara en nyckel till framgång för Serranigua. Målgrupper varierar från skolbarn, 
och bönder till lärare och kan innebära avancerade kurser i t.ex. fågelturism. 
 

 
Kunskapsspridning genom utbildningar är en av många av Serraniaguas strategier för att nå 
människorna i regionen. 
 
 
Stiftelsen Cambugán, Ecuador 

Stiftelsen Cambugan har under året vunnit första pris i tävlingen ”Ambiental Metropolitana Quito 
Sostenible 2016” organiserad av Quito Stad, en tävling med syftet att minska miljöpåverkan i 
regionen. Glädjande är att det vinnande projektet har direkta kopplingar till det SIDA-projekt som 
Föreningen Rädda Regnskog drivit tillsammans med Stiftelsen Cambugan i Pintag, med syftet att 
utveckla modeller för hållbart brukande av skog och mark med människa och miljö i samklang. 

Skogsvård 

En parkvakt har anställts i syfte att bevaka 
naturreservatet och förhindra jakt och 
skogsröjning i området. Diana Sulca är 19 år 
gammal och född i staden Jatunpamba. Det är 
första gången en kvinna har anställts för att fylla 
denna funktion i organisationen. För att kunna 
genomföra sitt arbete har Diana genomgått olika 
utbildningar. Bland annat har hon jobbat med 
placering av kamerafällor och taggtråd för att 
samla in prover för genetisk studie av björnar, 
förberedelse för identifiering av fåglar samt 
övervakningsprotokoll för identifiering av 
primater. 

Övervakning av biologisk mångfald 
Det var ett viktigt år för övervakningen av 
Cambugáns skogsområde. Två arter kan särskilt 
nämnas, glasögonbjörn och den ecuadorianska 

vitpannade kapucinapan. 

Glasögonbjörn: nya individer registrerades i 
Cambugán. Resultaten har inte publicerats än, 
men allt pekar på att björnstammen har ökat. Parkvakt Diana Sulca. Observera björnen! 
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Lokalbefolkningen hävdar att björnen angriper deras boskap. Övervakning av glasögonbjörn med flera 
studier fortsätter för att samla mer information. 

Ecuadoriansk vitpannad kapucin (Cebus albifrons aequatorialis): Fundacion Cambugán deltog i den 
första räkningen av primater som anordnades av en intressegrupp från Ecuador och med ledning av 
Universitet San Francisco de Quito. Cambugáns skogsområde valdes som provtagningsställe 
eftersom lokalbefolkningen rapporterat flera grupper av individer i området. Övervakning av 
primater/apor genomfördes i tre områden: norr, söder och väster. Två olika grupper av vitpannade 
kapucinapor registrerades, i södra och västra delen av Cambugáns skogsområde. 

Fåglar :Med stöd av Cambugans parkvakt, forskare Holger Beck och forskningsassistent Catherine 
Graham, har hittills två inventeringar av fåglar genomförts. 64 olika fågelarter identifierades. Det finns 
enligt experter en viss sannolikhet att den sällsynta fågeln ”zamarito pechinegro” (Eriocnemis 
nigrivestis) kan finnas i Cambugáns skog vilket kommer att undersökas närmare. 

Arbete med bevarande av glasögonbjörn 

Cambugans skogsområde korsas av flera av glasögonbjörnarnas vandringsvägar. Av denna 
anledning deltar Fundación Cambugán samt andra organisationer och naturvårdsgrupper i en 
kommitté som heter ”Corredor del Oso Andino” (Cacoa). Tanken är att denna grupp ska ge stöd till 
nya projekt och processer för björnens bevarande. Bland annat har en workshop med fokus på olika 
konflikter mellan människor och björnens beteende arrangerats.   

 

   

Arbete med bevarande av glasögonbjörnen innebär en del möten med den lokala befolkningen   

Köp av mark/skog: 
Processen för att köpa flera hektar mark/skog i Cambugan fortsätter. Vi hoppas på att processen att 
köpa en av de större fastigheterna i området kan konkretiseras under 2017. 

Samarbete med Framtidsjorden 
Sedan 2014 är Rädda Regnskog medlem i Framtidsjorden, ett internationellt nätverk som stöder 
initiativ till utveckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund. Nätverket har 
medlemsorganisationer i Sydamerika, Asien och Sverige som genomför pilotprojekt, arrangerar 
utbildningar, informerar om sin verksamhet och utbyter kunskap med andra i och utanför nätverket. 
Samarbete har lett till att organisationerna Serraniagua och Cambugán har blivit godkända som 
medlemmar i nätverket. Tack vare detta samarbete kan bidrag från SIDA/Forum Syd kanaliseras till 
projekt i både Colombia och Ecuador genom Serraniagua respektive Cambugán. Totalt kommer varje 
projekt att få 1,7 milj. kronor under en 5-årsperiod. Rädda Regnskog bidrar med 10 % av medlen 
under denna period, vilket innebär en fantastisk uppväxling av våra medel.  Projekten innebär 
att Serraniagua och Cambugán kommer att kunna utveckla nya initiativ som idag inte helt kan täckas 
av stöd från Rädda Regnskog, t.ex. ekologiska odlingar. 
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Ekonomi/Insamling 
Rädda Regnskog får gåvor från organisationer och enskilda personer. En gåva på 100 kronor skyddar 
ungefär 100 kvadratmeter skog. Rädda Regnskog erbjuder möjligheten för företag att köpa gåvobevis 
mot faktura. För hela 2016 samlades in gåvor till ett värde av 920 671 kr. Årets resultat är en rejäl 
ökning jämför med år 2015 då de totala intäkterna var 377 765 kr (ökningen beror framför allt på ett 
nytt företagssamarbete, se nedan).  Årets rörelsekostnader blev 56 210,61 kr vilket är 6,1 % av 
omsättningen och ligger därmed väl under de 20 % för administration vilket stadgarna medger (under 
2015 var de samlade kostnaderna 11,5 % av omsättningen).  
Under året var antalet transaktioner i webbutiken 164 st om 66 670 kr totalt, varav 59 670 kr i 
kortbetalningar och 8 st fakturabetalningar på 7000 kr, att jämföra med 2015 då antalet transaktioner 
var 176 st om 56 390 kr totalt, varav 51 290 kr kortbetalningar och 6 st fakturabetalningar på 5 100 kr. 
 

Sedan föreningen startade år 2005 har vi samlat in totalt 3 494 636 kr. 

Företagsstöd 

De ökade intäkterna under 2016 beror framför allt på ökat företagsstöd. Stora och trogna givare har 
varit Naturcentrum 20 000 kr (oförändrat), Eugen Wiberger AB 50 000 kr (oförändrat), Bo Andrén AB 
20 000 kr (oförändrat), Transportören AB 48 150 kr (2015 48 265 kr), Tretti AB 78 152 kr (2015 160 
000 kr) och sist men inte minst vår nya partner CDON AB som bidragit med inte mindre än 600 000 kr. 
Stöden från Transportören, CDON och Tretti kommer från att dessa företag erbjuder sina kunder 
möjligheten att klimatkompensera sina leveranser genom att skydda regnskog via Rädda Regnskog. 

Händelser under året 
Ana Mariscal, grundare av Stiftelsen Cambugán, vår 
samarbetsorganisation i Ecuador, doktorerade den 23 
juni 2016 vid SLU i Alnarp. Avhandlingen med titeln 
Local Baseline Knowledge for Conservation and 
Restoration of Degraded Ecosystems in Ecuador 
omfattar studier av flera olika naturtyper – 
låglandsregnskog, molnregnskog och den alpina 
páramon. En huvudfråga har varit att samla in kunskap 
om dessa ekosystem för att ha något att jämföra med 
vid restaureringsprojekt. 
Rädda Regnskog gratulerade Ana med bokverket 
Flora of Ecuador, som ges ut av Göteborgs 
Universitet. Ana är fortsatt engagerad i Stiftelsen 
Cambugán. Hon planerar nu att verka för lokala 
”hälsocentra” för naturen i Ecuador. Rädda Regnskog 
är mycket stolta över Ana! 

Kommunikation 
Rädda Regnskog samarbetar sedan 2014 med kommunikationsbyrån Azote (www.azote.se) och 
kommunikatör Marie Sparréus har hjälpt föreningen med webbsida, nyhetsbrev och närvaro på 
Facebook. Facebooksidan följs av 450 personer. 
Föreningens nyhetsbrev distribuerades till en lista på över 5 000 personer. 
Föreningen Rädda Regnskogs plusgirokonto är 41 42 41 –0 
Föreningens bankkonto är 9960 260 4142410 (Nordea). 
Föreningens organisationsnummer är 80 24 27‐  91 12. 

Verksamhetsplan 
I slutet av 2016 fattade Rädda Regnskog beslut om en verksamhetsplan som ska gälla det närmaste 
verksamhetsåret. Verksamhetsplanen innehåller de viktigaste aktiviteter som föreningen åtar sig 
under perioden, förslag om ansvariga samt en preliminär budget. 

http://pub.epsilon.slu.se/13425/1/mariscal_a_160531.pdf
http://pub.epsilon.slu.se/13425/1/mariscal_a_160531.pdf
http://pub.epsilon.slu.se/13425/1/mariscal_a_160531.pdf
http://pub.epsilon.slu.se/13425/1/mariscal_a_160531.pdf
http://www2.dpes.gu.se/project/ecuador/
http://www2.dpes.gu.se/project/ecuador/
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Medlemmar 

Enskilda personer kan vara medlemmar i Föreningen Rädda Regnskog. Under 2016 var 
medlemsavgiften 120 kr. Föreningen har under året haft 18 medlemmar. (2015 hade vi 23 
medlemmar). 

Styrelse och förtroendevalda 
Rädda Regnskog har under året haft sex styrelsemöten. 
Styrelsen har bestått av: 
Miguel Jaramillo, ordförande 

Bo Ljungberg, vice ordförande 

Torbjörn Granlund, kassör 
Pella Thiel, ledamot 
Svante Hultengren, ledamot 
Marcus Schaefer, ledamot 
Tatiana Rynbäck, ledamot 
Sekreterarrollen har skiftats mellan ledamöterna. 
 

Revisor för föreningen har Jonas Ramning/First Ledger varit. 
Valberedningen utgjordes av Pia Lindman och Britta Ahlgren. 
Föreningens bokföring har utförts av Ekonomikonsulten i Värmdö, Göran Frick, Gustavsberg. 

 


