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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, Ecuador och
i El Cairo, Colombia. Efter två år av minskad insamling ökade insamlingen år 2010.
Den 31 december 2012 hade föreningen samlat 378 339 kr under året och sedan
starten år 2005 har 1 770 509 kr insamlats.
Gåvor
Rädda Regnskog får in gåvor från organisationer och enskilda personer. 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 2012 har Rädda Regnskog skickat totalt 254 stycken (93 stycken
traditionella gåvobevis + 161 stycken gåvobevis via webshopen) om totalt 102 414
kronor, varav 67 155 kronor gavs via webshopen. Det är en ökande andel av
intäkterna som kommer via webshopen. Av de skänkta beloppen kommer 75% från
företag, varav flera är återkommande gåvogivare.
En gåva på 100 kronor skyddar ungefär 100 kvadratmeter skog. Minst 80 procent av
Rädda Regnskogs intäkter skickas till våra samarbetsorganisationer i Ecuador och
Colombia, och minst 50 procent av detta belopp 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. Den
komplicerade juridiska processen kring markköpen utgör en stor kostnad.
Föreningen startade under år 2009 ett samarbete med Samhall i Ulricehamn, som
hjälper oss att ta emot beställningar och skicka ut gåvobevis. Samarbetet fungerar
bra hittills.

Rädda Regnskog godkänd för att söka bidrag
Under 2011 fattade Rädda Regnskogs styrelse beslut om att pröva möjligheten att
söka pengar för utvecklingsprojekt genom Forum Syd (en ideell organisation som
förmedlar biståndspengar från svenska staten). Bakgrunden till beslutet är att vi vill
kunna stödja projekt som bara till en begränsad del kan finansieras med
gåvobevisen, som annars är vår huvudsakliga inkomstkälla.
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Det aktuella projektet syftar till att stärka skyddet för Cambugán-skogen, den skog i
Ecuador som köpts in med hjälp av Rädda Regnskog och andra givare. De aktiviteter
som planeras ska öka miljömedvetenheten bland människor som lever i närheten av
naturreservatet. De ska också stimulera och öka kunskapen om alternativa
försörjningssätt bland de människor som i dag påverkar skogen negativt genom till
exempel koltillverkning och boskapsskötsel. Efter att ha lämnat in olika obligatoriska
dokument är föreningen Rädda Regnskog nu godkänd för att söka medel. Därmed är
ett första, viktigt steg avklarat.
I december 2011-januari 2012 reste styrelsemedlemmen Miguel Jaramillo till
Colombia och Ecuador. I Ecuador träffade han representanter för föreningens
samarbetsorganisation Stiftelsen Cambugán. Han träffade också människor som bor i
området kring Cambugánskogen. Tillsammans diskuterade man planerna på ett
projekt för att stärka skyddet för skogen: Hur skulle det se ut? Hur skulle det
genomföras?
Diskussionerna ledde fram till ett projektförslag som Rädda Regnskogs Torbjörn
Granlund och Miguel Jaramillo lämnade till Stiftelsen Cambugán under november
2012. Med utgångspunkt från den ska Rädda Regnskog göra en ansökan till Forum
Syd vid nästa ansökningsomgång våren 2013. Rädda Regnskog finansierade resan
från Colombia till Ecuador och betalade Miguels kost och logi under besöket.

Projekt Cambugán
Cambugánskogen i Ecuador är Rädda Regnskogs första skyddsprojekt. Pengarna som
samlas in går till nya markköp i Cambugánskogen och till arbetet med att skydda
den inköpta skogen.
Under år 2012 har föreningen finansierat den andra och sista delbetalningen för köp
av ett markområde på 93 hektar. Detta köp påbörjades 2011 och marken ingår i en
fastighet på sammanlagt 133 hektar. Avsikten är att köpa hela fastigheten, men
under året kom det fram att säljaren var belagd med ett temporärt
försäljningsförbud för 40 hektar.
Stiftelsen Cambugán hoppas kunna slutföra övertagandet längre fram. 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 har varit i mycket dålig kondition.
En videofilmad intervju med säljaren, señor Gavilanez, finns på Rädda Regnskogs
hemsida, http://www.raddaregnskog.se.
En del av föreningens ivägskickade medel under år 2012 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 1 239 + 93 = 1 332 hektar).
Dessa lagfartsprocesser fortsätter att vara mycket tidsödande och komplicerade,
delvis för att regelverken ändras och olika myndigheter inte alltid är ense om hur
lagarna ska tolkas. Cambugánskogen är ett specialfall eftersom det är stiftelseägd
mark som dock fått status av ”skyddsskog” och därför ska hanteras av
Miljöministeriet, samtidigt som Quitos kommun ska vara inblandad i processen,
enligt nya bestämmelser. Stiftelsen fortsätter att driva frågorna med stor uthållighet.
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Medel från Rädda Regnskog finansierar också Cambugánskogens skogvaktare, Señor
José Luis Cobos. Han medverkade till att det inte förekom någon olovlig jakt,
avverkningar eller bränder under 2012.
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 satsning för Fundación Cambugán är en plantskola i byn Pintag. Idén med
plantskolan är både att möjliggöra återbeskogning med inhemska trädslag och
samtidigt få inkomster till stiftelsen. Än så länge har plantskolan gått med förlust,
detta trots stora statliga återbeskogningsprojekt. Det är svårt att sälja plantor av
inhemska trädslag i Ecuador och svårt för små plantskolor att konkurrera med de
större vid statliga eller kommunala upphandlingar.
Tillsammans med fyra andra, mindre plantskolor startade därför Stiftelsen
Cambugán i höstas ”Red de Viveros Especializados en Plantas Nativas”, på svenska:
”Nätverket för plantskolor specialiserade på inhemska växter”. Ett brev till Ecuadors
president resulterade i att han uppmanade Miljöministeriet att söka samarbete med
nätverket. Miljöministeriet bjöd in till möte och man har nu planlagt studiebesök till
de fem plantskolorna för vidare diskussion.
Stiftelsen fortsätter att sprida kunskap och intresse för plantorna genom att delta i
olika evenemang, festligheter och på marknader. För en grupp studenter som hjälpt
till att sälja plantor runt om i Quito på Palmsöndagen för tredje året i rad, ordnades
en utflykt till Cambugánskogen i augusti, något som uppskattades mycket. 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.
En forskare från University of Sussex i Storbritannien, Mika Peck, har använt
”kamerafällor” för att fotografera hotade djurarter på olika platser i Ecuador. Nu har
Fundación Cambugán fått låna fällorna, som ska placeras ut i Cambugánskogen
under 2013.
Med samme forskare undersöker nu Fundación Cambugán möjligheter för att skydda
två andra skogsområden: Det första är en låglandsregnskog i Esmeraldas som ligger
i nordvästra Ecuador på gränsen mot Colombia, där det finns en utrotningshotad art
av spindelapa (Ateles fuscieps) och det andra området ligger på cirka 1 000 meter
över havet i Napoprovinsen, där Ana Mariscal bedriver sin forskning. I denna del av
landet finns det tapirer.
Stiftelsen Cambugán arbetar också för att utveckla skonsam turism som både ska
öka förståelsen för naturen och medfinansiera verksamheten. I samarbete med en
bonde och restaurangägare i Pintag, där plantskolan finns, planerar man en
”Ekopark” där turisterna ska lära sig om och njuta av en mångfald trädslag och
biotoper.
Två svenska universitetsstudenter besökte Cambugánskogen i februari 2012 och har
skrivit en artikel om det. Fundación Cambugán har under året fått värdefull hjälp av
två internationella volontärer som arbetar några månader var.
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Stiftelsens officiella representant i USA, Anna Connell i fortsätter att ägna mycket tid
med ideellt arbete för att hjälpa Fundación Cambugán med PR och insamling av
medel. Bland annat underhåller hon den nya fina hemsidan med betalningsfunktion:
www.cambugan.org.
Totalt har Föreningen Rädda Regnskog sänt 204 280 kr till Stiftelsen Cambugán
under år 2012, vilket är en liten ökning jämfört med året innan (186 939 kr år
2011).
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)
672 (plus
de ca 30
hektar år
2005)

(2005)

20062008

2009

2010

2011

2012

Ca 30*

395

184

0**

93***

0****

*) 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 18 600 dollar, gjordes under år 2011 en delbetalning på 6 008 dollar.
**** Under januari och juni gjordes 2:a och sista delbetalningen på 12 592 dollar.

Ana Mariscal, eldsjäl och tidigare ordförande för Fundación Cambugán i Ecuador, fick
våren 2011 ett stipendium av ecuadorianska staten för att fortsätta sin
forskning om återbeskogning av regnskogsmark. Stipendiet har gjort det
möjligt för Ana att bedriva sitt arbete som doktorand vid Sveriges
Lantbruksuniversitet i Alnarp. Under hösten har hon gjort fältarbete i en
regnskog på cirka 1 000 meter över havet sydost om Quito.
Planerat projekt
I januari 2012 reste styrelsemedlemmen Miguel Jaramillo till Ecuador för att träffa
representanter från samarbetsorganisationen Stiftelsen Cambugán samt personer
som antingen äger mark eller lever i anslutning till skogen som Stiftelsen
Serraniagua äger. Målet har varit att diskutera och planera ett projekt som kan
finansieras genom att söka pengar via Forum Syd och som kan leda till att förstärka
värnet av Stiftelsen Cambugáns skyddade skog.
Projektet huvudmål är att hjälpa invånare som lever i anslutning till Cambugán att
tillämpa långsiktigt hållbara livsmetoder vilket i sin tur förväntas leda till ökad
förståelse för den omgivande regnskogen. Miguel Jaramillo och Torbjörn Granlund
lämnade ett förslag till projekt till Stiftelsen Cambugán under november 2012.
Stiftelsen kommer att bearbeta projektet och målet är att senast i april lämna in ett
komplett projekt till Forum Syd.
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Serraniagua
Rädda Regnskog startade ett nytt samarbete med den lokala föreningen
Serraniagua. Föreningen verkar i samhället El Cairo med omnejd, belägen i
Chocoregionen i nordvästra Colombia. Föreningens mål är att tillsammans med den
lokala befolkningen skydda regnskog genom att dels introducera hållbara
jordbruksmetoder och dels hjälpa den lokala befolkningen att avsätta egen mark som
naturreservat.

Kartan ovan visar regionen i Colombia där Rädda Regnskogs samarbetsprojekt genomförs. Regnskogsmarken som köps in markeras med den
röda streckade pilen.

Under 2012 besökte Rädda Regnskogs Miguel Jarramillo föreningen Serraniagua.
Vid besöket konstaterades att det lokala regnskogsprojektet var seriöst och värt att
satsa en del av föreningens resurser på. En projektplan presenterades för Rädda
Regnskog i mars 2012 och godkändes under samma månad. En första utbetalning till
projektet gjordes a Rädda Regnskog under våren 2012. Projektet gick som planerat
vidare och en slutbetalning skedde under hösten. Totalt utbetalades 150 350 kr.
Projektet fortlöper som planerat och en slutredovisning av projektet är planerat
under våren 2013.

6

T.v. Skogsområdet i samhället El Pacifico vars inköp pågår just nu.
T. h. Invånarna i området som föreningen Serraniagua köper in med
Rädda Regnskogs
helt beroende av vattnet från skogen.
Projektet
omfattarstöd
tre är
delområden:

1. Inköp av 180 hektar regnskog som även kan förse lokalbefolkningen med vatten.
2. Kunskapsspridning om hantering och administration av vattenresurser.
3. 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.
Efter att föreningen i Serraniagua har inlämnat en slutredovisning som Rädda
Regnskogs styrelse kan godkänna planeras för nytt projekt baserat på samma mål
som beskrivs ovan.

Bilden är tagen vid besök till San Francisco i Ecuador där Stiftelsen
Cambugán har startat ett projekt för återplantering av träd i anslutning
till ett skolområde där barnen ett väldigt engagerade i projektet.
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Aktiviteter
Margareta Nilsson, styrelsens kontaktperson för Cambugán, höll i mars ett föredrag
om tropisk skog och föreningens verksamhet på Hellidens folkhögskola i Tidaholm.
Gensvaret blev mycket positivt och resulterade bland annat i en artikel i
lokaltidningen. Lärare och elever skänkte tillsammans 4 000 kronor till Rädda
Regnskog.
Torbjörn Granlund, styrelseledamot och kassör, deltog i maj i ett evenemang i
domkyrkan i Karlstad, där han berättade om föreningens verksamhet. Inför julen
2012 genomförde föreningen en julkampanj genom att skicka ut brev till gåvogivare
från år 2011 om fortsatt stöd till arbetet i föreningen. Kampanjen gav föreningen ett
tillskott till årets resultat. För hela året samlades gåvobevis till ett värde av 378 339
kronor, exklusive medlemsavgifter. Sedan föreningens start år 2005, till slutet av år
2012, har föreningen därmed samlat in 1 770 509 kronor.

Företagsstöd
Under året 2012 var vitvaruföretaget Tretti AB den största gåvogivaren.
En annan stor gåvogivare sedan flera år är företaget Eugen Wiberger AB, HisingsBacka. Föreningen Rädda Regnskog vill rikta ett stort tack till alla företag som bistått
oss med mycket betydande gåvor till arbetet med att skydda och värna regnskog.
Rädda Regnskog började under hösten år 2009 få regelbundet stöd av
vitvaruföretaget Tretti.se. För att kompensera för de utsläpp av koldioxid varje
leverans medför kan Tretti.se 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.
Stödet innebär att Tretti.se erbjuder sina kunder möjligheten att klimatkompensera
leveranser genom att skydda regnskog via Rädda Regnskog. 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.

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 att förbättra webbutiken som invigdes i
november 2011. Intresset är så stort för webbutiken, att redan i slutet av året så
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köps 2/3 av privatpersonernas gåvobevis elektroniskt. Både personer, företag och
övriga organisationer 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 år 2012.

Ekonomi
Föreningen har under året 2012 haft 29 medlemmar. Medlemsavgiften var 120
kronor (oförändrad sedan starten år 2005).
Under året gjordes 3 stycken sändningar med pengar till vårt samarbetsprojekt
Fundación Cambugán, om totalt 204 280 kronor. Stöd gavs under året till vårt andra
samarbetsprojekt, Serraniagua om totalt 150 350 kronor. Totalt omsatte Rädda
Regnskog 354 630 kronor i föreningens två regnskogsprojekt.
Under år 2012 samlade Rädda Regnskog in 378 339 kr. Företag och organisationer
stod för cirka tre fjärdedelar av de insamlade medlen under året. Enskilda
gåvogivare stod för resten. Totalt gavs 254 gåvor i form av inköp av gåvobevis.
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

2012

1 770 509
(1 392 170)

36 051

65 810

211 929

338 066

181 318

331 609

227 387

378 339
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Diagrammet ovan visar insamlade medel sedan 2005 samt skickade
medel till våra samarbetsprojekt i Ecuador och Colombia.

Som mest får 20 procent av intäkterna här i Sverige användas för att täcka
ofrånkomlig administration (porto, kuvert, tryck av gåvobevis, bankavgifter,
hemsida, resor till mottagarorganisationer etc.). Under år 2012 har föreningen haft
kostnader på totalt 32 982 kronor som motsvarar 8.7 procent av insamlade medel.
Föreningen Rädda Regnskogs plusgirokonto är 41 42 41 – 0.
Föreningens bankkonto är 9960 260 4142410 (Nordea).
Föreningens organisationsnummer är 80 24 27 - 91 12.

Styrelse och förtroendevalda
Rädda Regnskog har under året haft fem stycken styrelsemöten.
Styrelsen har bestått av:
Göran Bardun, ordförande
Torbjörn Granlund, kassör
Britta Ahlgren, ledamot
Miguel Jaramillo, ledamot och kontaktperson Serraniagua
Mikaela Nilsson Rosander, ledamot
Margareta Nilsson, ledamot och kontaktperson Cambugán
Ylva Rylander, ledamot och kommunikatör
Pella Larsdotter Thiel, ledamot och kontaktperson
Sekreterarrollen har skiftats mellan ledamöterna.
Utöver styrelsen så har även Bo Ljungberg deltagit i arbetsgruppen under året.
Revisor för föreningen har Daniel Thiel och Anna Nilsson varit.
Valberedningen utgjordes av Bo Ljungberg och Pia Lindman.
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Samhall AB i Ulricehamn har under året skickat ut gåvobevis på uppdrag av Rädda
Regnskog.
Föreningens bokföring har utförts av Ekonomikonsulten i Värmdö, Göran Frick,
Gustavsberg.

Stockholm den 16 mars 2013
Föreningen Rädda Regnskog
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