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Inledning 
Föreningen Rädda Regnskog, nedan kallad Rädda Regnskog, bildades våren 2005. 
Föreningens syfte är: 
”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 kring Cambugán-floden, Ecuador och i 
El Cairo, Colombia. Under 2014 har föreningen samlat in totalt 281 587 kr. Under året har 
föreningen utvecklats på flera sätt, bland annat har vi utvecklat vår kommunikation med omvärlden 
genom ny webbsida och nytt nyhetsbrev samt besökt båda våra samarbetsorganisationer i 
Latinamerika. Organisationerna har även besökt varandra under året. 
 
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. 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. Den komplicerade juridiska processen kring markförvärven utgör en del av kostnaden 
för att köpa marken. Andra hälften används till nödvändiga åtgärder för att skydda den köpta 
skogen, såväl direkta insatser för att hindra t ex vägbyggen, avverkningar och uppodling som 
indirekta insatser för att utveckla alternativa försörjningsmöjligheter för lokal befolkning och 
återbeskoga eller på annat sätt restaurera utarmade och eroderade områden. 
 
Under 2014 var antalet transaktioner i webbutiken 114 st om 60 748 kr totalt, varav 37 748 kr 
kortbetalningar och 5 st fakturabetalningar på 23 000 kr, att jämföra med 2013 då antalet 
transaktioner var 111 st varav 37 510 kr kortbetalningar och 5 st fakturabetalningar på sammanlagt 
53 800, totalt under 2013 kom det in 91 310 kr via webbutiken. Inbetalningarna direkt till Plusgirot 
minskar och under året kom på detta sätt in 16 900 kr.  
 
Under år 2014 upphörde samarbetet med Samhall som tidigare skickat våra gåvobevis, och 
föreningen sköter nu utskick av gåvobevis i egen regi. Antalet fysiska utskick av gåvobevis har 
minskat eftersom många givare väljer att få elektroniska gåvobevis i webbutiken vilket underlättar 
föreningens arbete.  
 
 
Projekt 

Serraniagua, Colombia 
I Colombia samarbetar föreningen med organisationen Serraniagua, som under 2014 har utvecklat 
fler delar av sin verksamhet utöver direkta markinköp. Vårt bidrag har bland annat lett till nya 
initiativ som gynnar arbete med bevarande av regnskogen, t ex utveckling av hållbar turism i 
området. Utmärkande är det arbete som har genomförts för att locka människor i regionen att ta 
del av de initiativ Serraniagua har tagit i El Cairo med omnejd vilket har lett till att nya markägare är 
beredda att ansluta sig till deras arbete. Samtidigt har även arbete med ekologiskt brukande av 
gårdarna runtom den inköpta marken utvecklats och förstärkts. 
    
 



  
Skyltar som denna har blivit vanliga i regionen Även handel med ekologisk och närproducerad mat 
och det innebär att nya bönder ansluter sina   har börjat öka i regionen. 
marker till ett nationellt nät av naturreservat. 
Rädda Regnskog finns med (se vår logga  
till höger!). 
 
Besök till El Cairo  
I början av 2014 besökte en av styrelsens medlemmar, Miguel Jaramillo, El Cairo för att under ett 
par veckor arbeta som volontär, lära sig mer om Serraniaguas verksamhet i regionen samt träffa 
markägare som har anslutit sig till Serraniaguas arbete. Under tiden som Miguel var i El Cairo 
genomfördes en mindre expedition i och i anslutning till området som Rädda Regnskog har hjälp till 
att säkra. Under denna expedition som varade ca 4 dagar noterades 110 fågelarter (2 
endemiska1), 8 groddjursarter (3 endemiska), 4 reptiler (1 endemisk) och över 50 orkidéarter 
(många endemiska för landet och för regionen). Detta ger ett mått på artrikedom i regionen. Många 
av dessa arter är hotade av minskande livsmiljöer vilket illustrerar vikten av Rädda Regnskogs 
bidrag till projekt i regionen. 
 
Under detta besök fick Miguel även en uppfattning om hur människornas öde är sammanlänkade 
till regnskogen. Tendensen i regionen har varit att arbeta kortsiktigt med de försörjningsmöjligheter 
som erbjuds. På många ställen har t.ex. monokulturer samt boskapsskötsel haft förödande 
konsekvenser för regnskogen. Detta har många gånger förvärrats av att staten har finansierat 
dessa aktiviteter. Som tur är har en ny mentalitet börja sprida sig och många av de människor 
Miguel besökte är positiva till en omställning av jordbruket i ekologisk riktning samt till bevarande 
av skogen. Utan denna omställning finns inte en bra framtid varken för människa eller natur i 
denna region.      
 
  
  

                                                
1 dvs finns bara på denna plats i hela världen. 



 
Pristimantis orpacobates. Endemisk groda      Anolis ventrimaculatus. Endemisk ödla från  
som befinner sig i kategorien sårbar (VU).      Chocoregionen                           
 
 

  
Gulstrimmad tangara Bangsia aureocincta.              Några av medlemmar av expeditionen. 
Endemisk art för Chocoregionen. Stark hotad (EN) 
Alla arter ovan är rödlistade enligt IUCNs  
Internationella Rödlista. 
 
 
Nytt projekt 2014-2015 
I oktober 2014 beslöt Rädda Regnskogs styrelse att bidra med medel till ett nytt projekt som 
presenterats av Serraniagua. I och med projektet testar vi ett nytt sätt att jobba där vi stödjer skydd 
av skog utan att detta nödvändigtvis innebär inköp av mark. Projektet bygger på en ny strategi 
Serraniagua driver. Konkret betyder projektet att Serraniagua inom ramen för colombiansk lag 
inleder ett arbete som kan leda till bildande av civila naturreservat genom lokalt deltagande 
(frivilliga avsättningar). Markägaren får i utbyte hjälp med att börja anpassa sin gård till ekologiskt 
brukande. Staten uppmuntrar markägaren att gå med på denna allians genom att minska skatten 
för markarealen som bonden äger. Marken som avsätts som reservat ingår i ett nationellt nät av 
civila naturreservat vilket stöds av den colombianska staten. Denna strategi kommer att leda till 
skyddande av större arealer i regionen varje år (man planerar att skydda ca 5000 hektar under 
första perioden). Serraniagua kommer på detta sätt att använda sin erfarenhet för att förstärka och 
leda arbete med att skydda skog, skapa allianser, samt etablera broar mellan de lokala 
organisationerna och det nationella nätet av skyddade områden.  
 
I och med vårt bidrag har Serraniagua även kunnat söka ytterligare bidrag från regionala 
myndigheter och resultatet är att projektet har fått extrafinansiering från staten vilket innebär att 
Serraniagua kommer att jobba i ett större område. I och med detta har en del av de resurser som 
var tänkta till projektet kunnat frigöras och Serraniagua har inkommit med ett förslag om att 
använda delar av pengarna (ca 90 000 kr) till inköp av ett markområde på ca 20 hektar som i 
nuläget hotas av skövling. Då hela projektet är fortfarande i sin startfas väntar vi med spänning på 
slutrapportering någon gång i slutet av 2015.  
 



  
El Cairo, där Serraniagua verkar, är omgivet av regnskog “så lång ögat når”. Intrycket av oändlighet är dock 
ganska ytligt då regionen har genomlidit stora skövlingar orsakade av boskapskötsel, och monokultur. 
Serraniagua jobbar därför med att bevara de biologiska korridorer som ännu finns kvar.  
 
Cambugán, Ecuador 
Cambugánskogen i Ecuador är Rädda Regnskogs första projekt. Pengarna som samlas in går till 
nya markköp i Cambugánskogen och till arbetet med att skydda den inköpta skogen. Under året 
framkom vid den mätning som gjordes vid lagfartsprocessen att arealen är 300 ha större än vad 
som tidigare varit känt. Därmed har Rädda Regnskog bidragit till inköp av 1000 ha istället för de 
700 som tidigare uppgetts. Lagfart på den nytillkomna ytan har inneburit en kostnad på 93 000 kr. 
Under 2014 sändes totalt 180 000 kr till föreningens samarbetspartner Stiftelsen Cambugán. Inga 
nya inköp av mark har gjorts under 2014. 
 
Ett samarbetsprojekt med Forum Syd  
Under förra året startade Rädda Regnskog för första gången ett projekt med hjälp av bistånds–
pengar från Forum Syd. Projektbudgeten är 265 000 kr varav Rädda Regnskog bidrar med 10 %. 
Projektet startade maj 2014 och kommer att pågå fram till juni 2015.  I och med detta går vi in i en 
ny fas där vi aktivt söker andra finansieringsformer som kan leda till att utveckla fler verksamheter 
med koppling till bevarande av skog som t.ex nytt jordbrukstänkande. Projektet är ett pilotprojekt 
för att sprida kunskaper om uthålligt brukande av jord och skog för att på detta vis minska på det 
vanligt förekommande svedjebruket som är en stor bidragande faktor till ökningen av växthusgaser 
som påverkar klimatet, skogen i sig har även den inverkan på klimatet men då i första hand på 
lokal nivå. Det kanske viktigaste med kunskapsspridningen är att förbättra förhållandena för 
småjordbrukare som lever under knappa omständigheter och på detta sätt minska 
skogsskövlingen. För att sprida kunskapen till andra områden har projektet som mål att utveckla en 
gård i Pintág nära Quito till en modellgård och inspirerande exempel dit intresserade kan komma 
för att lära sig mer om ett uthålligt brukande av jord och skog. Här kan man lära sig olika metoder 
för naturlig bekämpning av skadedjur och sjukdomar på grödorna, samodling, även kallad 
skogsträdgårdsodling som efterliknar den vilda naturens växtsätt, men även exempel på hur man 
på ett enkelt sätt kan ta vara på solenergi, 
 
Stiftelsen Cambugán har presenterat en delrapport för projektet och de aktiviteter som är 
planerade inom projektet utvecklas på ett mycket positivt sätt. Eftersom projektet löper fram till juni 
2015 kommer en längre rapport att presenteras i nästa års verksamhetsberättelse. Här följer dock 
en bildsekvens som sammanfattar arbete som genomförs under 2014 (foto Torbjörn Granlund). 
 



    
I växthuset växer den nya generation av träd som      Återbeskogning med inhemska arter pågår. 
kommer att återbeskoga områden i Pintág. 
 
   
 

    
De ekologiska odlingarna utvecklas.   Ekologiska produkter börjar bli en verklighet. 
 
 
 
 

 
Med hjälp av Rädda Regnskogs styrelseledamot Torbjörn Granlund har nya kunskaper kommit in i arbetet 
enligt permakulturprinciper. Här har Torbjörn konstruerat en solvärmare till modellgården. 



 
En viktig del i projektet är spridningen av miljömedvetenhet och nya kunskaper bland ungdomar. Här en 
grupp gymnasieelever under en skogsplanteringkampanj. 
 
 
Besök i Cambugán 
Rädda Regnskogs styrelsemedlem Torbjörn Granlund har varit på plats i Ecuador för att 
dokumentera och hjälpa till med uppstarten av Forum Sydprojektet (se ovan). Han har tillsammans 
med personalen på gården i Pintag undersökt möjligheterna att underlätta och effektivisera arbetet 
på gården. Försäljning av ekologiska grönsaker från Pintag är tänkt att bidra till Cambugans 
verksamhet som en ny inkomstkälla. Under besöket har Torbjörn varit med och utforskat 
möjligheterna för ekoturism. Han har besökt Cambuganskogen som ligger väldigt otillgängligt till 
och just därför har mycket av den ursprungliga skogen kvar.  
 
 

 
Stiftelsen Cambugans gård i Pintag. På bilden ser vi Cesar Franco från Serraniagua i Colombia, Daniela 
Montalco från Stiftelsen Cambugan och Peter Manshausen, volontär. 
 
 



 
Långt där nere syns stugan som Stiftelsen Cambugán har i skogen. 
 
 
Under året har rutter för framtida ekoturism utforskats, där möjligheterna att organisera turer till 
Cambuganskogen har undersökts. En tur som är på förslag är till Laguna de Mica, ett fjälliknande 
område med storslagen natur som ligger på runt 4000 m höjd över havet, på vägen dit passerar 
man bland annat en häckningsplats för kondorer och vulkanen Antisana. 
 

 
Vulkanen Antisana, 5 704 m hög på vägen till Laguna de Mica. 
 
 

 
Vid Laguna de Mica, personal från Stiftelsen Cambugan tillsammans med   
Rädda Regnskogs Torbjörn Granlund.  

  



Insamling 
För hela 2014 fick föreningen in gåvor till ett värde av 281 587 kronor och 14 personer 
betalade medlemsavgiften på 120 kr. Insamlingen via webbutiken minskade från 91 310 kr till  
60 748 kr, (framförallt beroende på en stor fakturering som hamnade på 2015 istället för 2014). 
Föreningen startade år 2005 och har till och med år 2014 samlat in totalt 2 196 200 kr. 
Som mest får 20 procent av intäkterna användas för att täcka ofrånkomlig administration (porto, 
kuvert, tryck av gåvobevis, bankavgifter, hemsida, resor till mottagarorganisationer etc.). 2014 har 
föreningen haft kostnader om 8,8 % av insamlade medel under året. 
 
Företagsstöd 
Större stöd från företag har föreningen fått från Naturcentrum AB 20 000 kr, Eugen Wiberger AB 
50 000 kr, Transportören AB 36 455 kr samt Tretti AB 117 484 kr. 

Medlemskap i Framtidsjorden 
Vi blev medlemmar i Framtidsjorden, ett internationellt nätverk som stöder initiativ till utveckling på 
socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund. Nätverket har medlemsorganisationer i Sydamerika, 
Asien och Sverige som genomför pilotprojekt, arrangerar utbildningar, informerar om sin 
verksamhet och utbyter kunskap med andra i och utanför nätverket. Genom medlemskapet får vi 
tillgång till lokaler i Solidaritetshuset på Södermalm i Stockholm samt hjälp med t ex ansökningar 
av biståndsmedel. Medlemskapet innebär också att våra samarbetsorganisationer kan få tillgång 
till Framtidsjordens nätverk i Sydamerika. 
 
Engagemang för Ecocidelagstiftning 
Föreningen har varit med och väckt idén om en internationell lagstiftning mot livsmiljöförstörelse, 
ecocide, bland annat genom en konferens som hölls på Etnografiska muséet i april 2014. Läs mer 
om ecocide på www.endecocide.se  

 
Kommunikation 
Under 2014 har Rädda Regnskog intensifierat samarbetet med kommunikationsbyrån Azote 
(www.azote.se) och kommunikatör Marie Sparréus har hjälpt oss med vår webbsida, nyhetsbrev 
och närvaro på Facebook.  Föreningens hemsida www.raddaregnskog.se har fått en 
uppfräschning under året. Föreningens nyhetsbrev fick också ett riktigt lyft då vi började använda 
en nyhetsbrevstjänst och fick tillgång till Azotes epost-lista. Under året gick tre nyhetsbrev ut till en 
lista på över 5 000 personer. 
 
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 sex styrelsemöten. 
 
Styrelsen har bestått av:  
Pella Thiel, ordförande 
Miguel Jaramillo, vice ordförande 
Torbjörn Granlund, kassör  
Britta Ahlgren, ledamot 
Kristina Sandberg, ledamot  
Sekreterarrollen har skiftats mellan ledamöterna. 
 
Revisor för föreningen har Anna Nilsson varit. 
 
Valberedningen utgjordes av Pia Lindman. 
 
Föreningens bokföring har utförts av Ekonomikonsulten i Värmdö, Göran Frick, Gustavsberg. 
 
 



 
Stockholm den 26 mars 2014 
Föreningen Rädda Regnskog 


