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Inledning 
Föreningen Rädda Regnskog, nedan kallad Rädda Regnskog, bildades 
våren 2005. Sedan starten, men framför allt under det senaste året, har 
föreningen upplevt ett ökat intresse bland allmänhet och media. 
Genom den miljödebatt som förs i samhället verkar insikten om hur 
viktigt det är att bevara regnskogen kommit till fler människor.  
 
I stadgarna definieras föreningens syfte på följande sätt:  
 
Föreningen skall verka för att tropisk skog skyddas, och i skogligt 
utarmade områden, återställs och bevaras. Detta bör ske i nära 
samarbete med lokal befolkning. 
 

 
Projekt Cambugán 
Under 2007 har föreningen skickat 174 952  kr till Ecuador. Det är tre 
gånger mer än vad som samlades in under 2006. Pengarna går till nya 
markköp i Cambugánskogen och till arbetet med att skydda den. Att 
samla in pengar till Cambugánskogen i Ecuador är Rädda Regnskogs 
första projekt. 
 
De personer i Ecuador som arbetar för att skydda Cambugán är 
medlemmar i de ideella organisationerna Fundación Cambugán och 
Instituto Allpa Janpirina, med bas i Quito. De två organisationerna har 
under året gjort en arbetsfördelning som innebär att Fundación 
Cambugán tagit över huvudansvaret för skyddet av Cambugánskogen. 
Sedan september 2007 är det till dem Rädda Regnskog skickar 
insamlade medel. Fundación Cambugán har en ny styrelse sedan drygt 
ett år vilket inneburit bättre samarbete, tätare kommunikation och 
bättre lokala relationer med bybor och markägare. 
  
I december, under två möten med några av de kvarvarande enskilda 
markägarna i skogen, redde man ut tidigare missförstånd och kom 
överens om villkoren för framtida samarbete och skogsskydd. En av  
markägarna erbjöd sig att bygga enkla övernattningskojor för  
skogsvandrare. Det här är personer som tidigare varit mycket 
misstänksamma och snarast motarbetat projektet. 
 
Cambugánskogen i Ecuador har ett mycket högt skyddsvärde. Vissa 
delar är i princip opåverkade av människor och artrikedomen är 
mycket stor. Rikedomen av lianer, orkidéer och mossor är påfallande, 
och likaså djurlivet som ännu inte till fullo har undersökts. Skogen 
hotas bl a av uppodling och av illegala avverkningar. För att 
Cambugánskogen ska bevaras långsiktigt samarbetar föreningen med 
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de sex familjer som bor i dalgången längs floden. Byborna garanteras 
rätten att bruka delar av skogen och sin odlingsmark. Tillsammans 
vaktar man skogen mot illegala timmerhuggare. En liten skola har 
startats för byns barn. Det långsiktiga målet är att hela det framtida 
skogsområdet ska bli ett "samfällighetsreservat" som ägs gemensamt 
och förvaltas av lokalbefolkningen.  

 
Gåvobevis 
Under 2007 har Rädda Regnskog sålt gåvobevis och mottagit gåvor för 
totalt 212 000 kr. Nytt för i år är att även företag väljer att ge bort 
gåvobevis till anställda och som symboliska gåvor vid 
affärsuppgörelser. Rädda Regnskog har därför infört möjligheten för 
företag att köpa gåvobevis mot faktura vilket har utnyttjats vid några 
tillfällen.  
 
En gåva på 100 kr skyddar ungefär 500 kvadratmeter skog. Minst 80 
procent av intäkterna från gåvobevisen här i Sverige skickas till vår 
partner i Ecuador, och minst 50 procent av pengarna vi sänder till 
Ecuador går till markköp. Andra hälften används till nödvändiga 
åtgärder för att skydda den köpta skogen. Bland annat krävs aktiva 
insatser för att hindra vägbyggen och uppodling, och skogvaktare 
måste utbildas, utrustas och få lön. En del resurser behövs även för den 
juridiska processen kring markköpen. 
 
Som mest 20 procent av intäkterna från gåvobevisen här i Sverige får 
användas för att täcka ofrånkomlig administration (porto, kuvert, tryck 
av gåvobevis, bankavgifter etc.). Av 2007 års intäkter har föreningen 
endast använt 7 procent till administration.  

 
 
Aktiviteter 
Den 8 december deltog Rädda Regnskog tillsammans med andra 
föreningar i "Climate Walks" som är en årlig demonstration för att 
uppmärksamma vikten av att bromsa klimatförändringarna. Efteråt 
samlades deltagarna tillsammans med andra demonstranter i Margareta 
Nilssons lokal på Södermalm i Stockholm för att prata om föreningen 
och regnskogen och för att umgås. Dagen kombinerade en konkret 
insats för miljön med att sprida kännedom om föreningen och knyta 
nya kontakter. I december fanns också Rädda Regnskog på plats på 
Streets julmarknad på Södermalm i Stockholm och sålde gåvobevis. 
 
Liksom tidigare år har Pella Larsson föreläst om regnskog på 
Djurgymnasiet, vilket renderat ett bidrag om 2000 kr (motsvarande ett 
hektar regnskog) per gång. Två föreläsningar blev det 2007. 
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Samarbeten 
Under året inleddes ett samarbete med musikern Anna Christoffersson. 
På hennes hemsida finns en länk till Rädda Regnskog med texten ”Gör 
som Anna, stöd Rädda Regnskog.” Under året har vi även gjort en 
intervju med Anna som skall läggas upp på föreningens hemsida i 
början av 2008. 
 
Föreningen samarbetar också med företaget Offentliga dokument som 
har fått ett regeringsuppdrag att uppmuntra statliga myndigheter att 
övergå till e-fakturering, bl a för att spara papper. För alla myndigheter 
som beslutar sig för detta får Rädda Regnskog en viss summa pengar 
och myndigheten får ett gåvobevis.  

 
Hemsida och djungelpost 
Föreningens hemsida är www.raddaregnskog.se. Hemsidan har fått en 
bra placering på sökmotorn Google och flera intresserade har fått 
kännedom om föreningen via internet. Via hemsidan nås föreningens 
kontaktpersoner, man kan beställa gåvobevis och få information om 
projektet mm. Arbete med en ny hemsida inleddes under året. 

Djungelposten är föreningens nyhetsbrev som skickas då vi har 
nyheter att berätta om skogen. Två nummer av Djungelposten 
skickades till drygt 80 prenumeranter under 2007. Inför julen 2007 
skickades Djungelposten med en uppmaning om att regnskog är den 
bästa julklappen. Även styrelsen spred denna information till sina 
respektive nätverk vilket ledde till ett stort tryck på försäljning av 
gåvobevis inför julen. 

 
Media och kommunikation 
Rädda Regnskog inledde 2006 ett samarbete med Kommunikation 
Utan Gränser, och arbetet med en bearbetad informationsbroschyr 
slutfördes under sommaren 2007. Broschyren trycktes i 1000 exemplar 
och har spritts vid olika tillfällen under året. 
 
Strax innan jul publicerade Dagens Nyheter en artikel om ”alternativa” 
julklappar där man hänvisade till föreningens hemsida. Både 
Greenpeace och Naturskyddsföreningen har hänvisat till Rädda 
Regnskog då de fått förfrågningar om vart man kan vända sig för att 
rädda regnskog. 
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Ekonomi  
38 personer har varit medlemmar i föreningen vilket har gett totalt 
3 630 kr. Utbetalningar om totalt 174 952 kr har sänts till Ecuador.  
 
2007 samlade föreningen in 211 929 kr att jämföra med 2006 då vi 
samlade in totalt 64 810 kr. Samma siffra för 2005 var 36 051 kr.  
 
Under 2007 har föreningen haft kostnader på 15 023 kr. Vår policy om 
att använda max 20 procent av intäkterna till administration har inte 
varit svår att leva upp till. Av 2007 års intäkter har föreningen endast 
använt 7 procent till administration.  
 
Överskottet för 2007 blev 54 668  kr att jämföra med 29 308 kr år 
2006 och 20 928 kr år 2005.  
 
Föreningens plusgirokonto är 41 42 41 – 0 och organisationsnummer 
är 80 24 27-9112.  
 

Styrelse och medlemmar 
Rädda Regnskog har under året haft fem styrelsemöten. Styrelsen har 
bestått av:  
 
Jens Forsmark, ordförande 
Göran Bardun, kassör  
Anna Telestam, sekreterare 
Pella Larsson, kontaktperson Cambugán 
Margareta Nilsson, webbredaktör och kontaktperson Cambugán  
Ylva Rylander, markandsansvarig  
 
Revisorer är Margareta Öhlén, auktoriserad revisor, samt Daniel 
Larsson. Valberedningen utgjordes av Bosse Ljungberg och Pia 
Lindman. Birgitta Forsmark i Gävle står för utskick av gåvobevis. 

 
 

 


