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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. Den 31 december 
2011 hade föreningen samlat 1 392 170 kr sedan starten 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. Allt fler företag 
väljer att ge bort gåvobevis till anställda och som symboliska donationer vid 
affärsuppgörelser. Rädda Regnskog erbjuder möjligheten för företag att köpa 
gåvobevis mot faktura. Under år 2011 har Rädda Regnskog sålt totalt 160 stycken 
(98 stycken traditionella gåvobevis + 62 stycken webshopgåvobevis) om totalt  
227 387 kronor, varav 19 060 kronor gavs via webshopen. Av dessa gåvor kom cirka 
hälften av beloppet från företag, flera av företagen är återkommande gåvogivare. 
  
En gåva på 100 kronor 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 år 2009 ett samarbete med Samhall i Ulricehamn, som 
hjälper oss att ta emot beställningar och skicka ut gåvobevis. Samarbetet har 
fungerat bra hittills. Under sista kvartalet 2011 har föreningen startat en webbutik 
där man direkt kan köpa och ladda hem gåvobevis, denna service väntar vi oss ska 
underlätta för våra givare framöver. 
 
 
Projekt Cambugán 
Cambugánskogen i Ecuador är Rädda Regnskogs första och i dagsläget enda 
pågående skyddsprojekt. Pengarna som samlas in går till nya markköp i 
Cambugánskogen och till arbetet med att skydda den inköpta skogen.  
 
Under år 2011 har föreningen finansierat en första delbetalning för köp av ett 
markområde på 135  hektar. Marken består av både naturskog och av före detta 
odlingsmark. På fastigheten finns även ett litet hus i gott skick. Huset behövs för 
övernattningar för forskare, volontärer och andra besökare till skogen. De hus man 
tidigare använt var i mycket dåligt skick.  
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En del av föreningens ivägskickade medel under år 2011 har finansierat pågående 
lagfartprocess, dvs. upprättandet av topografiska kartor och fastställande av 
fastighetsgränser med mera, för att stiftelsen Cambugán ska få lagfart på all mark 
som köpts in sedan år 2000 (totalt 1 250 + 135 = 1 385 hektar). 
 
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. 
 
En viktig aktivitet som förväntas bidra till skogens skydd på kort och längre sikt, är 
det fortsatta samarbetet med markägare och grundskolor nära Cambugánskogen. En 
internationell workshop om skogliga klimatprojekt har hållits i samarbete mellan 
Fundación Cambugán, the University of Sussex och Quitos universitet. I augusti 
besöktes skogen av en grupp forskare och volontärer från USA och två korta filmer 
spelades in för att öka publiciteten. 
 
En viktig satsning för Fundación Cambugán är plantskolan. I oktober planterades   
1 200 små cederplantor (inhemsk ceder) på en avskogad del av det skyddade 
området. Man kämpar också med att få igång försäljning av plantorna. Idén med 
plantskolan är både att möjliggöra återbeskogning med inhemska trädslag, och 
samtidigt få inkomster till stiftelsen.  
 
Fundación Cambugán gläder sig åt de grannbönder som visat intresse och köpt 
plantor. Men till exempel Quitos stad, som lovat köpa ett stort parti plantor, drog sig 
oväntat ur och valde en annan leverantör (av tall och eucalyptus).  
 
Liknande hände med flera förväntade köpare under året. Stiftelsen försöker öka 
kunskapen och intresset för plantorna genom att delta i olika evenemang, 
festligheter och på marknader. Viktigt att förtydliga här: det är inte stiftelsen som 
tagit den ekonomiska risken med plantskoleprojektet, utan det är systrarna Ana, 
Laura och Carmen Mariscal. Marken i byn Pintag, där plantskolan anlagts, tillhör 
denna familj.  
 
Det är en liten grupp medlemmar i Stiftelsen Cambugán som arbetar mycket hårt 
och till största delen oavlönat för att driva verksamheten. För att få kontinuitet och 
stabilitet i arbetet behöver stiftelsen få in medel att betala löner i större utsträckning 
än under år 2011.  
 
Stiftelsen har numera en officiell representant i USA, Anna Connell. Hon har ägnat 
mycket tid med ideellt arbete för att hjälpa Fundación Cambugán med PR och 
insamling av medel. Bland annat har hon satt upp en ny och fin hemsida med 
betalningsfunktion: www.cambugan.org. Totalt har Rädda Regnskog sänt 186 939 kr 
till Stiftelsen Cambugán under år 2011. 
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Tabellen nedan visar inköpt mark per år sedan föreningens start år 2005. 
Mer än 92 procent av marken är naturskog och har därmed aldrig kalhuggits. 
 
Totalt inköpt mark 
(hektar) 

(2005) 2006-2008 2009 2010 2011 

579 (plus de ca 30 
hektar år 2005) 

Ca 30* 
 

395 184 0**  
 

135 
ha*** 

*) Tillsammans med två andra givare finansierade vi köp av 100 hektar till ett pris av 4 600 
dollar. 
**) I januari år 2010 gjordes sista delbetalningen på 184 hektar mark som köptes år 2009. 
Inga ytterligare markköp gjordes. Under år 2010 fick istället insända medel finansiera 
lagfartsprocessen och vissa mindre utgifter i samarbetet med lokalsamhället, för skogens 
skydd. 
***) Av den totala köpesumman 27 088 dollar (inklusive lagfart), gjordes under år 2011 en 
delbetalning på 7 251 dollar. 
 
Ana Mariscal, eldsjäl och tidigare ordförande för Fundación Cambugán i Ecuador, har 
fått ett stipendium av ecuadorianska staten för att fortsätta sin forskning om 
återbeskogning av regnskogsmark. Stipendiet gjorde det möjligt för Ana att börja 
som doktorand på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp i mars år 2011. Så länge 
studierna pågår kommer hon att bo i Malmö.  

Ana har under året framför allt haft kontakt med Rädda Regnskogs styrelsemedlem 
Mikaela Nilsson Rosander, som arbetar i Malmö. Under december deltog Ana i ett 
styrelsemöte med Rädda Regnskog i Stockholm och berättade om Fundación 
Cambugáns aktiviteter under året.  

 
Serraniagua 
Rädda Regnskog tog under hösten beslut om att undersöka möjligheten för ett 
projekt i Colombia. Om det visar sig bärkraftigt så beslöts även att föreningen satsar 
upp till 150 000 kronor på projektet. Området ligger vid en by som heter 
Serraniagua och är beläget nära samhället El Cairo i Chocoregionen, nordvästra 
Colombia. Föreningen Rädda Regnskogs Miguel Jarramillo gav sig vid årsslutet iväg 
på ett besök till området för att sondera möjligheterna för ett seriöst samarbete med 
den lokala regnskogsföreningen.  
 
Projektet omfattar tre delområden, inköp av 180 hektar regnskog som även kan 
förse lokalbefolkningen med vatten, kunskapsspridning om hantering och 
administration av vattenresurser och utbildning av lokala ekoturistguider. Den tredje 
projektdelen omfattar utbildning om miljövänlig markanvändning som finns i 
anslutning till den mark som Serraniagua äger i dag. 
 
Markinköpet ger möjlighet att bevara kontakt mellan naturreservatet Tatamá och 
andra närliggande regnskogsområden. Om projektet slår väl ut så finns möjlighet att 
köpa in fler områden liknande det i Serraniagua. Befolkningen i området har ett 
ekologiskt arbetssätt som kan intressera andra närliggande byar att ansluta sig för 
det gemensamma målet att bevara regnskog med bibehållen befolkning i 
närområdet.  
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Aktiviteter 
Till ny ordförande efter Mikaela Nilsson Rosander valdes Göran Bardun på årsmötet 
år 2011. 

Inför julen 2011 genomförde föreningen en julkampanj genom att skicka ut brev till 
gåvogivare från år 2010 om fortsatt stöd till arbetet i föreningen. Kampanjen gav 
föreningen ett tillskott till årets resultat. För hela året samlades gåvobevis till ett 
värde av 227 387 kronor, exklusive medlemsavgifter. Sedan föreningens start år 
2005, till slutet av år 2011, har föreningen därmed samlat in 1 392 170 kr!  
 
 
Företagsstöd 
Under året 2011 var Eugen Wiberger AB, Hisings-Backa, den största gåvogivaren på 
företagssidan.  
 
Rädda Regnskog började under hösten år 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.  
 
Föreningen har i samband med marknadsföringen av ett par mer miljöanpassade 
konsumentprodukter från Colgate-Palmolive AB, fått en gåva till verksamheten. 
 
 
Hemsida och djungelpost 
Föreningens hemsida är www.raddaregnskog.se. Hemsidan har en fortsatt bra 
placering vid sökning på internet och många intresserade har fått kännedom om 
föreningen via nätet. Under året arbetade föreningen med planeringen av en 
webbutik som invigdes i början av november, så att intresserade personer och 
företag kan köpa gåvobevis även 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 år 2011. 
 
 
Ekonomi  
Föreningen har under året 2011 haft 32 medlemmar. Medlemsavgiften var 120 
kronor (oförändrad sedan starten år 2005). 
 
Under året gjordes tre sändningar med pengar till vår samarbetspartner Fundación 
Cambugán, om totalt 186 939 kronor. 
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Under år 2011 samlade Rädda Regnskog in 227 387 kronor. Företagen stod för cirka 
hälften av de insamlade medlen under året. Enskilda gåvogivare stod för resten, 
fördelade på 160 gåvotillfällen. Många av dem 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 
medel (kr) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 392 170 36 051 65 810 211 929 338 066 181 318 331 609 227 387 
 
 
 

 
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 år 2011 har föreningen haft kostnader på totalt 25 178 kronor som motsvarar 
11 procent av insamlade medel. 
 
Föreningens plusgirokonto är 41 42 41 – 0 
 
Föreningens bankkonto är 9960 260 4142410 
 
Organisationsnumret är 80 24 27 - 91 12.  
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Styrelse och förtroendevalda 
Rädda Regnskog har under året haft sex stycken styrelsemöten.  
 
Styrelsen har bestått av;  
Göran Bardun, ordförande 
Torbjörn Granlund, kassör  
Britta Ahlgren, ledamot 
Miguel Jaramillo, ledamot 
Mikaela Nilsson Rosander, ledamot 
Ylva Rylander, ledamot och kommunikatör 
Pella Larsson Thiel, ledamot och kontaktperson 
Margareta Nilsson, ledamot och kontaktperson Cambugán 
 
Sekreterarrollen har skiftats mellan ledamöterna. 
 
Utöver styrelsen så har även Bo Ljungberg deltagit i arbetsgruppen under året. 
 
Revisor för föreningen har Daniel Thiel varit. 
  
Valberedningen utgjordes av Bo Ljungberg och Pia Lindman. 
 
Samhall AB i Ulricehamn har under året skött utskick av gåvobevis. 
 
Föreningens bokföring har utförts av Ekonomikonsulten i Värmdö, Göran Frick, 
Gustavsberg.  
 
 
Stockholm den 31 mars 2012 
Föreningen Rädda Regnskog 
 


