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Inledning
Föreningen Rädda Regnskog, nedan kallad Rädda Regnskog, bildades våren 2005.
Sedan starten har föreningen upplevt ett ökat intresse bland allmänhet och media.
Genom den miljödebatt som förs i samhället har insikten om hur viktigt det är att
bevara regnskogen kommit till fler människor. Detta märks bland annat i en fortsatt
stark efterfrågan på gåvobevis från både privatpersoner och företag och fler aktiva
medlemmar.

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
lokalbefolkningen”.

Gåvobevis

Rädda regnskog samlar in pengar genom försäljning av Gåvobevis och andra gåvor.
Under 2009 har Rädda Regnskog sålt gåvobevis och mottagit gåvor för totalt
181 318 kr. Även företag väljer att ge bort gåvobevis till anställda och som
symboliska gåvor vid affärsuppgörelser. Rädda Regnskog erbjuder möjligheten för
företag att köpa gåvobevis mot faktura. 

En gåva på 100 kr skyddar ungefär 500 kvadratmeter skog. Minst 80 procent av
intäkterna från försäljningen av Gåvobevis 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 här i Sverige får användas för att täcka
ofrånkomlig administration (porto, kuvert, tryck av gåvobevis, bankavgifter etc.). Av
2009 års intäkter har föreningen endast använt drygt nio procent till administration. 

Projekt Cambugán

Cambugánskogen i Ecuador är Rädda Regnskogs första och i dagsläget enda
skyddsprojekt. Pengarna som samlas in går till nya markköp i Cambugánskogen och
till arbetet med att skydda den inköpta skogen.

Under 2009 har föreningen finansierat köp av 183 hektar mark (sedan föreningens
start 578 hektar) till en kostnad av 21 000 dollar. Sista avbetalningen (11 500
dollar) gjordes dock i januari 2010. 99 procent av marken är naturskog och har
därmed aldrig kalhuggits. Där finns bland annat en långsamväxande palm som är
utrotningshotad i Ecuador och som är den enda palm som kan växa 1 200 meter
över havet. Arten heter Ceroxylon, på spanska: "palma de ramos", och frukterna är
viktig föda för olika papegojor.



De personer i Ecuador som arbetar för att skydda Cambugánskogen är medlemmar i
de inhemska, ideella organisationerna Fundación Cambugán och Instituto Allpa
Janpirina. De två organisationerna har en arbetsfördelning som innebär att
Fundación Cambugán har huvudansvaret för skyddet av Cambugánskogen. Det är till
dem Rädda Regnskog skickar insamlade medel. Samarbetet och kommunikationen
mellan Rädda Regnskog och Fundación Cambugán fungerar bra och vi arbetar aktivt
för att hela tiden förbättra rutiner för uppföljning och avrapportering av skogsinköp
och skogsskydd.

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 bland annat av uppodling och av illegala avverkningar. 

Aktiviteter
I september möttes föreningens styrelse hemma hos Ylva Rylander i Saltsjöbaden för
att diskutera visioner och målsättningar för året. Syftet med mötet var också att
umgås och ha tid för att diskutera viktiga frågor som markköp, behovet av ett 90-
konto, eventuell föreläsningsturné och redovisning av skyddad regnskog på
föreningens webbsida. Diskussionerna var engagerande och ledde till konkreta
resultat, exempelvis beslut om deltagande på Miljötinget och arrangemang av en
föreläsningsturné med Ana från Fundacion Cambugán, Ecuador. Vi fick också besök
av Robert Backlund som inspirerade styrelsens fortsatta arbete. Visionsmötet blev
mycket lyckat och ledde dessutom till att fler av styrelsens medlemmar fick en mer
djupgående kunskap om föreningens arbete med att skydda molnregnskog i
Ecuador. 

En mycket viktig händelse under året var när Ana Mariscal från Stiftelsen Cambugán
i Ecuador var på besök i Sverige under fyra veckor. Under denna tid höll hon
tillsammans med styrelsemedlemmar från Rädda Regnskog föredrag för elva skolor,
företag och föreningar i Stockholm, Gävle och Karlskrona. Hon höll även föredrag för
Södertälje Kommun. Ana besökte fyra naturreservat, två nationalparker och deltog i
fem konferenser.

Under Miljötinget i Gävle deltog Ylva Rylander,
Mikaela Nilsson Rosander samt Ana Mariscal där de
spred kunskap och information till omkring 250
niondeklassare. Under en timmes seminarium
berättades om regnskogens betydelse och arbetet
med att skydda regnskog i Ecuador. 

Pella Thiel har under året hållit föredrag för
Stockholms vandrarförening.

Torbjörn Granlund har gett föredrag för IOGT.



Ana Mariscal på besök i Sverige tillsammans med en av föreningens äldre medlemmar, Renate Nilsson

Stöd

Rädda Regnskog började under hösten 2009 få stöd av vitvaruföretaget Tretti.se.
Stödarbetet inleddes med en föreläsning om problemen med skövling av regnskog
för Tretti.se och resulterade i ett stödavtal. Stödet innebär att Tretti.se erbjuder sina
kunder möjligheten att klimatkompensera leveranser genom att skydda regnskog via
Rädda Regnskog. För att kompensera för de utsläpp av koldioxid varje leverans
medför kan kunderna välja att skänka 10 kronor som oavkortat går till Rädda
Regnskog. Priset, 10 kronor per leverans, är beräknat efter ungefärligt
konsumentpris på utsläppsrätter för koldioxid inom Kyotoavtalet. Utsläppen från
avskogning utgör ungefär 20 procent av de globala koldioxidutsläppen, en viktig
åtgärd för att motverka klimatförändringarna är därför att skydda regnskog från
avverkning.
 
Ana från Fundacion Cambugán höll under sitt besök i Sverige en exklusiv föreläsning
för Tretti.se som var mycket uppskattad. Rädda Regnskog fick i slutet av året en
julklapp av Tretti.se som beslutat att skänka motsvarande belopp som
klimatkompensationerna från deras kunder inbringade från den 19 november till den
24 december till föreningen. Till och med den 15 december 2009 hade drygt 1 100
kunder valt att klimatkompensera sin leverans genom att skänka pengar till Rädda
Regnskogs arbete. 
 
Café 6/5/4 i Stockholm stöder också Rädda Regnskog. De bidrar med 1 kvm skog
per såld latte.

Hemsida och djungelpost

Föreningens hemsida är www.raddaregnskog.se. Hemsidan har en fortsatt bra
placering på sökmotorn Google och många intresserade har fått kännedom om
föreningen via internet. Hemsidan har fått en ny FAQ- sida där intresserade kan få
svar på de vanligaste frågorna som ställs till Rädda Regnskog.

Djungelposten är föreningens nyhetsbrev som skickas då vi har nyheter att berätta
om skogen. 3 nummer av Djungelposten skickades till drygt 130 prenumeranter
under 2009.

Media och kommunikation

Informationsbroschyren har spritts vid olika tillfällen under året. Både Greenpeace
och Naturskyddsföreningen har hänvisat till Rädda Regnskog då de fått förfrågningar
om vart man kan vända sig för att köpa regnskog.

Rädda Regnskog har under året nämnts i flera mediekanaler, se sammanställning i
bilaga 1. I november 2009 sändes exempelvis ett gemensamt pressmeddelande från
Rädda Regnskog och Tretti.se till media med rubriken ”Populärt att skydda regnskog
via e-handel”. Stödarbetet kommenterades av föreningen; ”Vi är mycket glada att



ett svenskt vitvaruföretag stödjer Rädda Regnskogs verksamhet. Vi hoppas att andra
företag inspireras att ta liknande initiativ för att motverka klimatförändringarna,
säger Ylva Rylander, kommunikationsansvarig för Rädda Regnskog”.

Ekonomi 

53 personer har varit medlemmar i föreningen vilket har gett totalt 6 190 kr.
Utbetalningar om totalt 151 033 kr har sänts till Ecuador. 

2009 samlade Rädda Regnskog in 181 318 kr, att jämföra med 2008 då föreningen
samlade in 338 066 kr. 2007 samlades 211 929 kr in, 2006 64 810 kr och 2005 
36 051 kr. 

Under 2009 har föreningen haft kostnader på 16 538 kr. 

Föreningens plusgirokonto är 41 42 41 – 0 
Organisationsnumret är 80 24 27 - 91 12. 

Styrelse och förtroendevalda
Rädda Regnskog har under året haft sex styrelsemöten. 

Styrelsen har bestått av; 
Jens Forsmark, ordförande
Göran Bardun, kassör 
Elin Jansson Holmberg, sekreterare
Pella Larsdotter Thiel, kontaktperson och webbansvarig
Margareta Nilsson, kontaktperson Cambugán
Torbjörn Granlund, ledamot 
Ylva Rylander, kommunikatör 

Utöver styrelsen så har även Mikaela Nilsson Rosander och Bo Ljungberg deltagit i
arbetsgrupper under året.

Revisorer är Margareta Öhlén och Daniel Thiel. Valberedningen utgjordes av Bosse
Ljungberg och Pia Lindman. 

Jonatan Kindh i Göteborg har under året skött utskick av gåvobevis.

 


