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Inledning
Föreningen Rädda Regnskog, nedan kallad Rädda Regnskog, bildades våren 2005.
Föreningens syfte lyder:
”Föreningen skall verka för att tropisk skog skyddas, och i skogligt utarmade
områden, återställs och bevaras. Detta bör ske i nära samarbete med
lokalbefolkningen”.
Föreningen samlar i dagsläget in pengar till skydd av skog i Cambugán i Ecuador.
Efter två år av minskad insamling ökade insamlingen år 2010. I slutet av året nådde
föreningen över 1 miljon insamlade medel sedan dess start år 2005!
Gåvobevis
Rädda Regnskog samlar in pengar genom försäljning av Gåvobevis. Föreningen får
även in medel från företag och enskilda personer som skänker gåvor. Alltfler 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. Under 2010 har Rädda Regnskog sålt totalt 362 gåvobevis
om totalt 331 609 kr. Femton av dessa kom från företag, flera av dem
återkommande stora gåvogivare.
En gåva på 100 kr skyddar ungefär 100 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 en hel
del kraft går till att engagera och utbilda de lokala byarna för att hjälpa till att
skydda skogen. En del resurser behövs även för den juridiska processen kring
markköpen.
Föreningen startade under 2009 ett samarbete med Samhall i Ulricehamn, som nu
hjälper oss att ta emot beställningar och skicka ut gåvobevis. Samarbetet har
fungerat bra hittills.

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 2010 har föreningen finansierat en sista delbetalning för köp av ett
markområde på 184 hektar. En del av föreningens ivägskickade medel under 2010
har finansierat den pågående legaliseringsprocessen, dvs. upprättandet av
topografiska kartor och fastställande av fastighetsgränser m.m., för att stiftelsen
Cambugán ska få lagfart på all mark som köpts in sedan år 2000 (totalt 1250
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hektar). Pengarna har även använts till miljöutbildning i kringliggande skolor, ett
pilotprojekt för återplantering i en betesskadad del av reservatet, och organisering
av en skötselkommitté gemensamt mellan lokalbefolkningen och stiftelserna
Fundación Cambugán och Allpa Janpiriña. Totalt har Rädda Regnskog skickat över 22
773 dollar under 2010.
Tabellen nedan visar storleken av inköpt mark sedan föreningens start år 2005.
Totalt inköpt mark
(2005)
2006-2008 2009
2010
(hektar)
579 (plus de ca 30
Ca 30*
395
184
0**
hektar år 2005)
*) Tillsammans med två andra givare finansierade vi köp av 100 hektar till ett pris av
4 600 dollar.
**) I januari 2010 gjordes sista delbetalningen på de 184 hektar som köptes år
2009. Inga ytterligare markköp har gjorts. Under 2010 har istället insända medel
finansierat lagfartsprocessen och vissa mindre utgifter i samarbetet med
lokalsamhället, för skogens skydd.
Mer än 92 procent av marken är naturskog och har därmed aldrig kalhuggits.
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
Föreningen tackade av Jens Forsmark under året, som varit ordförande i föreningen
sedan dess start, som nu lämnade vidare ordförandeskapet till Mikaela Nilsson
Rosander.
Föreningen har under året haft föredrag för Svenska Turistföreningens
Stockholmskrets, Viktor Rydbergsgymnasiet och Skarpnäcks folkhögskola.
På Vendelfestivalen deltog Rädda Regnskog med en utställning och försäljning av
gåvobevis under två dagar. Vi fick mycket positiv uppmärksamhet och intäkter på
3 957 kronor.
Inför julen 2010 genomförde föreningen en julkampanj på hemsidan, med
nedräkning till en miljon insamlade medel. Kampanjen blev lyckad och föreningen
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samlade före årsskiftet in hela 208 146 kronor. Sedan föreningens start år 2005, till
slutet av året, hade föreningen därmed samlat in hela 1 164 783 kronor!

Företagsstöd
Rädda Regnskog började under hösten 2009 få regelbundet stöd av vitvaruföretaget
Tretti.se. 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. Under 2010 var Tretti.se vår största
företagsgivare. Andra stora givare vi haft under året är Eugen Wiberger AB, Viktor
Rydberg gymnasiet, Bygg Vesta AB och IF Skadeförsäkring.
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. Under året har föreningen fortsatt planeringen av en
webbutik, så att intresserade personer och företag kan köpa gåvobevis elektroniskt.
Djungelposten är föreningens nyhetsbrev som skickas då vi har nyheter att berätta
om skogen. Två nummer av Djungelposten skickades till drygt 130 prenumeranter
under 2010.

Media och kommunikation
En större satsning gjordes inför julen, då föreningen startade en kampanj på
hemsidan för att få in en miljon insamlade medel innan årsskiftet! Julkampanjen var
framgångsrik och samlade in 208 146 kronor under kampanjen. Läs mer under
rubriken Aktiviteter.
Ekonomi
39 personer har varit medlemmar i föreningen under 2010. Medlemsavgiften var 120
kronor.
Under året gjordes två sändningar med pengar till vår samarbetspartner Fundacion
Cambugán, om totalt 168 265 kronor.
2010 samlade Rädda Regnskog in 331 609. Företagen stod för cirka 60 procent av
insamlade medlen under året – 198 129 kr. ”Allmänheten” skänkte 133 480 kr
fördelade på 347 gåvotillfällen. Medelgåvan var på 385 kr. Många av de som skänker
är återkommande givare och några har stående autogirering till föreningens konto.
Tabellen nedan visar insamlade medel varje år sedan föreningens start samt totalt
insamlade medel.
Totalt
insamlade

2005

2006

2007

2008
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2009

2010

medel
1 164 783 kr

36 051 kr

65 810 kr

211 929 kr

338 066 kr

181 318 kr

331 609 kr

Diagrammet ovan visar insamlade medel sedan 2005 samt skickade medel till
Cambugán.
Som mest får 20 procent av intäkterna här i Sverige användas för att täcka
ofrånkomlig administration (porto, kuvert, tryck av gåvobevis, bankavgifter etc.).
Under 2010 har föreningen haft kostnader på totalt 9 632 kronor. Detta motsvarar
2,9 procent av insamlade medel.
Föreningens plusgirokonto är 41 42 41 – 0
Organisationsnumret är 80 24 27 - 91 12.
Styrelse och förtroendevalda
Rädda Regnskog har under året haft sju styrelsemöten.
Styrelsen har bestått av;
Mikaela Nilsson Rosander, ordförande
Göran Bardun, kassör
Elin Jansson Holmberg, ledamot
Pella Larsson Thiel, kontaktperson
Margareta Nilsson, kontaktperson Cambugán
Torbjörn Granlund, ledamot
Ylva Rylander, kommunikatör
Britta Ahlgren, ledamot
Sekreterarrollen har skiftats mellan ledamöterna.
Utöver styrelsen så har även Bo Ljungberg deltagit i arbetsgrupper under året.
Revisorer är Robert Backlund och Daniel Thiel. Valberedningen utgjordes av Bo
Ljungberg och Pia Lindman.
Samhall i Ulricehamn har under året skött utskick av gåvobevis.
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