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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  Cambugánfloden,  Ecuador  och  i  El  
Cairo,  Colombia.  Under  2015  har  föreningen  samlat  in  377  765	
  kr.  
  
Under  året  har  föreningen  slutredovisat  sitt  projekt  med  metoder  för  hållbart  brukande  av  jord  
och  skog  i  Ecuador.  Projektet  har  finansierats  via  Forum  Syd.  Föreningen  har  också  utvecklat  sitt  
arbete  med  organisationen  Serraniagua  i  Colombia,  som  samarbetar  med  markägare  om  frivilliga  
avsättningar  i  ett  område  med  mycket  hög  biodiversitet.    

Gåvor
Rädda  Regnskog  får  in  gåvor  från  organisationer  och  enskilda  personer.  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.  

  
Projekt
El Cairo, Colombia
I  Colombia  samarbetar  föreningen  med  organisationen  Serraniagua.  Serraniagua  har  sedan  den  
grundades  utvecklat  olika  initiativ  för  att  skydda  och  bevara  regnskogsområdenåden  som  ingår  i  
nationalparken  Tatamas  biologiska  korridor.  Området  klassas  idag  som  IBA-‐område  (Important  
Bird  Area),  UNESCO  världsarv  och  är  en  nyckelarea  för  bevarande  av  Choco-‐regionen  (hotspot  för  
biodiversitet).  
I  slutet  av  2014  beslutade  Rädda  Regnskog  att  stödja  Serraniagua  med  ett  nytt  initiativ  med  syfte  
att  skydda  ett  stort  skogsområde  där  Serraniagua  verkar.  Initiativet  innebar  att  Serraniagua  inom  
ramen  för  den  colombianska  lagen  koordinerade  arbete  med  att  ta  fram  ett  förslag  om  skydd  av  
minst  5  000  hektar  skog  i  bergskedjan  Serrania  de  los  Paraguas.  Förslaget  ska  förankras  bland  alla  
aktörer  i  regionen  samt  presenteras  till  den  lokala  myndigheten.  Hoppet  är  att  ett  beslut  om  
skydd  av  området  ska  fattas  inom  två  år.  De  medel  Serraniagua  fick  från  Rädda  Regnskog  (88  333  

kr)  användes  dessutom  för  en  mindre  inköp  av  mark  samt  andra  aktiviteter  som  indirekt  gynnar  
bevarande  av  skogen  i  regionen.  När  projektet  avslutades  kunde  följande  resultat  presenteras:  
•

Ett  förslag  för  bildande  av  ett  skyddat  område  som  omfattar  38  000  hektar  varav  ca  12  
000  hektar  är  naturskog  har  tagits  fram  och  presenterats  till  den  lokala  myndigheten.  
Enligt  de  olika  förstudier  som  har  genomförts  är  den  bästa  skyddsformen  ett  reservat  
inom  det  som  kallas  DMI  (Område  av  integrerad  förvaltning)    

Colombias  karta  (t.h.).  I  rött  visas  området  som  Serraniagua  har  föreslagit  ska  skyddas.  
•

20  ha  regnskog  har  köpts  i  anslutning  till  berget    El  Ingles”  som  idag  är  skyddat.  

T.v. Området som köptes under projektet (ljusgrön linje)

  

•

Ca  0,4  ha  har  köpts  in  för  att  återbeskogas.  Syftet  med  detta  är  at  öka  fågelturismen  och  
det  pedagogiska  arbetet.  

Odling  samt  restaurering  av  skog  med  inhemska  träd.    
•

Arbete  med  miljökurser  riktade  till  både  den  lokala  befolkningen  och  skolorna  i  regionen  
fortsätter.  

Deltagare  i  en  av  de  miljöutbildningar  som  hållits  

Cambugán, Ecuador
Cambugánskogen  i  Ecuador  är  Rädda  Regnskogs  första  projekt.  Skogen  har  ett  mycket  högt  
skyddsvärde.  Vissa  delar  är  i  princip  opåverkade  av  människor  och  artrikedomen  är  stor.  Skogen  
hotas  av  uppodling,  av  illegala  avverkningar  och  av  penningstarka  personer  som  vill  investera  i  
turistanläggningar.  
  
Rädda  Regnskog  stödjer  den  ideella  organisationen  Fundacion  Cambugán  som  tillsammans  med  
lokala  bönder  och  markägare  jobbar  för  att  skydda  Cambugánskogen.  Pengarna  som  samlas  in  
genom  Rädda  Regnskog  går  till  nya  markköp  och  till  arbetet  med  att  skydda  den  inköpta  skogen.  
Under  2015  sändes  234  573  kr  till  Fundacion  Cambugán.  54  %  av  pengarna  har  använts  för  att  
legalisera  marken  inom  området  med  300  nytillkomna  hektar  (se  nedan),  samt  för  att  täcka  
kostnader  för  skogvaktare.  Resterande  pengar  har  använts  till  administration  och  förberedelser  
inför  Forum  Syds  projekt.  

  
Under  2014  framkom  vid  den  mätning  som  gjordes  vid  lagfartsprocessen  att  arealen  är  300  
hektar  större  än  vad  som  tidigare  var  känt  så  man  kan  säga  att  Rädda  Regnskog  bidragit  till  inköp  
av  cirka  1000  hektar  istället  för  de  700  som  tidigare  uppgetts.    

I  Cambugánskogen,  Ecuador  där  vi  arbetar  tillsammans  med  Fundación  Cambugan  finns  kamerafällor  
uppsatta.  I  mars  2015  fångades  två  fina  ungar  av  glasögonbjörn  på  bild!  Glasögonbjörnen  är  mycket  skygg.  
Den  är  den  enda  björnarten  på  södra  halvklotet  och  Sydamerikas  största  rovdjur.  Den  klassas  som  sårbar  

Forum Syd-projektet
Sedan  2014  har  Rädda  Regnskog  drivit  ett  spännande  projekt  i  Cambugán.  Målet  för  projektet  har  
varit  att  befolkningen  i  skogens  närhet  ska  få  kunskaper  om  hur  de  själva  kan  bedriva  ett  uthålligt  
brukande  av  jord  och  skog.  Projektet  har  varit  mycket  framgångsrikt.  Tillsammans  med  Stiftelsen  
Cambugán  och  Cloud  Forest  Institute  har  ett  hotat  regnskogsområde  skyddats  i  regionen.  En  
pilotgård  för  spridning  av  ekologiska  jordbruksmetoder  har  startats.  Ett  tiotal  familjer  har  börjat  
med  uthålligt  brukande  av  marken  och  flera  utbildningsinsatser  har  genomförts  för  ungdomar  
och  vuxna  inom  ekologisk  produktion  miljö-‐  och  jämställdhetsfrågor.  Lärare  har  utbildats  för  att  
kunna  bedriva  egna  utbildningar  i  framtiden.  
  
Projektet  har  genomförts  med  hjälp  av  biståndspengar  från  Forum  Syd.  Projektbudgeten  var  
265  000  kr  varav  Rädda  Regnskog  bidragit  med  10  %  (25  000  kr).  Projektet  startade  i  maj  2014  
och  avslutades  i  juni  2015.  

  

T.v.  Pilotgården  Pintaq  ligger  ca  100  sydost  om  Quito.  T.h.  Arbete  med  starta  den  ekologiska  är  i  fullgång  

Fundacion  Cambugán  presenterade  en  slutrapport  i  augusti  2015.  Några  av  de  uppnådda  
resultaten  presenteras  här:  
• Ett  pilotinitiativ  för  ekologiskt  jordbruk  har  startats.    Arbetet  med  pilotgården  har  
baserats  på  permakulturprinciper  och  kan  betraktas  som  ett  unikt  initiativ  i  regionen.  
Dessutom  har  7  olika  familjer  har  startat  arbete  med  att  ställa  om  till  ekologisk  
produktionen.    

Pilotgården  och  den  ekologiska  matproduktionen  är  nu  igång  
  

Segundo  Morales  är  en  av  de  personer  som  har  startat  egen  produktion  av  ekologisk  mat.    

  
  

•

Stiftelsen  Cambugan  har  startat  flera  initiativ  och  utvecklat  kontaktnät  för  försäljning  av  
ekologiska  produkter  

•

Tre  initiativ  för  restaurering  av  skog  med  inhemska  träd  har  tagits.  Under  projektets  gång  
har  tre  olika  familjer  deltagit  i  detta  arbete.    Initiativet  har  resulterat  i  att  över  1500  
inhemska  träd  har  planterats.  Dessutom  har  åtskilliga  kurser  genomförs  i  regionen  i  syftet  
att  öka  miljömedvetenheten  bland  olika  grupper  i  regionen  

•

En  oväntad  effekt  inom  projekt  har  varit  att  många  av  kursdeltagarna  så  snabbt  verkar  ha  
påbörjat  en  förändringsprocess.  Först  skapades  en  nyfikenhet  bland  många  deltagare  
men  även  en  dynamik  som  ledde  till  en  vilja  att  skapa  förändringar  och  bidra  med  idéer.  
Kopplingen  mellan  hälsoproblem,  miljöförstöring  och  gifter  i  maten  var  en  insikt  som  
bidragit  starkt  till  en  attitydförändring.      

Ekonomi/Insamling
För  hela  2015  samlades  in  gåvor  till  ett  värde  av  377  765  kr  och  23  personer  betalade  
medlemsavgiften,  att  jämföra  med  2014  då  det  samlades  in  281  587  kr  och  16  personer  betalade  
medlemsavgift.  Årets  rörelsekostnader  blev  43  853  kr  vilket  är  11,5  %.  
Under  året  var  antalet  transaktioner  i  webbutiken  176  st  om  56  390  kr  totalt,  varav  51  190  kr  
kortbetalningar  och  6  st  fakturabetalningar  på  5  100  kr,  att  jämföra  med  2014  då  antalet  
transaktioner  var  114  st  om  60  748  kr  totalt,  varav  37  748  kr  kortbetalningar  och  5  st  
fakturabetalningar  på  23  000  kr.  
  
Sedan  föreningen  startade  år  2005  till  slutet  av  år  2015  har  föreningen  samlat  in  2  573  965  kr.  
  
Gåvor
Under  2015  har  Rädda  Regnskog  fått  ett  flertal  större  gåvor  från  privatpersoner.  Bland  annat  från  
5  studenter  från  Viktor  Rydbergs  gymnasium  i  Stockholm,  som  tog  hem  första  priset  i  tävlingen  
We  Change  Challenge  och  skänkte  hela  vinstsumman  på  30  000  kronor  till  Rädda  Regnskog.  Lasse  
Larsson  och  Mikael  Thorén  på  Ingarö  fyllde  70  år  och  bad  om  regnskog  istället  för  presenter.  
Nästan  ett  helt  hektar  (10  000  kr)  samlades  in  av  festdeltagarna.    
Företagsstöd
Stora  givare  har  varit  Naturcentrum  20  000  kr,  Eugen  Wiberger  AB  50  000  kr,  Transportören  AB  
38  265  kr,  Tretti  AB  160  000  kr  ,  Viktor  Rydbergs  skola  30  000  kr,  Bo  Andrén  AB  20  000  kr.  Stöden  
från  Transportören  AB  och  från  Tretti  AB  kommer  från  att  dessa  båda  företag  erbjuder  sina  
kunder  möjligheten  att  klimatkompensera  sina  leveranser  genom  att  skydda  regnskog  via  Rädda  
Regnskog.    
  

Medlemskap i Framtidsjorden
Sedan  2014  är  Rädda  Regnskog  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.  
  

Kommunikation
Rädda  Regnskog  samarbetar  sedan  2014  med  kommunikationsbyrån  Azote  (www.azote.se)  och  
kommunikatör  Marie  Sparréus  har  hjälpt  föreningen  med  webbsida,  nyhetsbrev  och  närvaro  på  
Facebook.  Facebooksidan  följs  av  drygt  400  personer.    
Föreningens  nyhetsbrev  distribuerades  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  
Bo  Ljungberg,  vice  ordförande    
Miguel  Jaramillo,  ledamot  
Torbjörn  Granlund,  kassör    
Kristina  Sandberg,  ledamot    
Svante  Hultengren,  ledamot    
Marcus  Schaefer,  ledamot  

  
Sekreterarrollen  har  skiftats  mellan  ledamöterna.  

  
Revisor  för  föreningen  har  Jonas  Ramning  varit.  

  
Valberedningen  utgjordes  av  Pia  Lindman  och  Britta  Ahlgren.  

  
Föreningens  bokföring  har  utförts  av  Ekonomikonsulten  i  Värmdö,  Göran  Frick,  Gustavsberg.  
  
Rådgivande  grupp  
Föreningen  har  haft  en  rådgivande  grupp  som  vid  behov  har  stöttat  styrelsen.  Den  rådgivande  
gruppen  har  bestått  av:    
Margareta  Nilsson  
Göran  Bardun  
Ylva  Rylander  
Britta  Ahlgren  

