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Inledning
Föreningen Rädda Regnskog, nedan kallad Rädda Regnskog, bildades våren 2005 med
syftet: "Föreningen skall verka för att tropisk skog skyddas, och i skogligt utarmade
områden, återställs och bevaras. Detta bör ske i nära samarbete med lokalbefolkningen".
Minst 80 procent av Rädda Regnskogs intäkter skickas till samarbetsorganisationer i
Ecuador och Colombia, där de används för inköp av mark, processer för att på andra sätt
skydda skog genom avtal och samarbeten med lokalbefolkning, samt åtgärder för att skydda
den förvärvade skogen. Det kan handla om direkta insatser för att hindra t ex vägbyggen,
avverkningar och uppodling, eller indirekta insatser för att utveckla alternativa
försörjningsmöjligheter för lokalbefolkning och återbeskoga eller på annat sätt restaurera
utarmade och eroderade områden. Föreningen samarbetar i dagsläget med organisationer
kring Cambugánfloden, Ecuador,i El Cairo, Colombia samt sedan 2017 i Pico Bonito,
Honduras.
Under 2017 har intäkterna ökat avsevärt genom ett nytt företagssamarbete. Föreningen har
samlat in totalt 2 576 374 kr vilket kan jämföras med 2016 års 920 671 kr resp 2015 års 377
765 kr.

Medlemmar
Enskilda personer kan vara medlemmar i Föreningen Rädda Regnskog. Under 2017 var
medlemsavgiften 120 kr. Föreningen har under året haft 25 medlemmar.

Projekt
Organisationen Serraniagua, El Cairo, Colombia
1. Utökning av naturreservat
Serraniagua har lyckats köpa in ett strategiskt markområden som är en del av den
strategiska korridorer mot Nationalparken Tatamá. I och med detta och med det tidigare
naturreservat som köptes med hjälp att Rädda Regnskog (Galapagos) utökas den viktiga
biologiska korridoren. Priset för denna mark var ca 120 000 kr och den omfattar ca 40
hektar. Legaliseringsprocessen för marken har påbörjats.
Brun: den tidigare mark som köptes
med
hjälp av Rädda Regnskog (Galapagos).
Ljusgrön: den nya inköpta marken (Tierra
Linda).

I det förvärvade området i reservatet Galápagos finns utrotningshotade arter så som
Tangarasparven (Oreothraupis arremonops), munchiqueskogsgärdsmyg (Henicorhina
negreti), glasögonbjörn (Tremarctos ornatus) och den colombianska rovdjuret Mustela felipei
som anses vara det mest sällsynta däggdjuret i Sydamerika. I samma område har två nya
arter av sötvattenkrabba upptäckts: Hypolobocera solimani och H triangula.
2. Bevarandet av kaffeskogen i ett världsarvslandskap.
Serraniagua har startat ett samarbete med 8 gårdar som ingår i Colombias världsarv för den
kulturella kafferegionen. Dessa gårdar arbetar med kaffeodling anpassade till inhemska
skogar som är viktiga för avifauna och i synnerhet för flyttfåglar.

Kaffefarm i reservatet Vereda San José

Kaffefarm i reservatet Vereda San José.

Rötningskammare, vedspis och tält installerade.

Samarbetet innebär bl.a. att tre mindre rötningskammare för behandling av organiskt
material har installerats. Rötningskamrarna producerar biogas som används för bränsle och
rötrest som används som gödsel. Serraniagua har tecknat ett samarbetsavtal med Tolimas
universitet som innebär att universitetet installerar anläggningarna. Ett växthus har också
installerats för att kunna soltorka kaffet. Det har även installerats två effektiva vedspisar som
förbättrar kvinnornas livsvillkor eftersom det effektiviserar både ved och bränsle vid
användning.
3. Utbildning och samhällskommunikation.
Serrranigua har genomfört en rad kurser och exkursioner riktade till elever och bönder i
regionen. I dessa har bevarande av skogen i naturreservaten i regionen och den biologiska
mångfalden stått i fokus . Utmärkande har varit arbetet med att utbilda och sprida

information kring arbete med inventering av arter med
kamerafällor i naturreservat och gårdar anslutna till
Serraniagua.
Organisationen Serranigua sänder numera ett
radioprogram varje vecka genom den lokala
radiostationen El Cairo Estéreo. Sist men inte minst har
organisationen gett ut en tidskrift, Boletín informativo No.
29 och gett ut och spridit miljökalender 2018 bland
människorna anslutna till det regionala arbetet.

Samarbetet mellan Serraniagua och Framtidsjorden/Rädda Regnskog
År 2017 startades ett samarbete mellan Framtidsjorden, Serraniagua och Rädda Regnskog.
I detta samarbete bidrar Rädda Regnskog med 10 % av den totala kostnaden för projektet.
90% av projektet finansieras av Forum Syd genom Framtidsjorden.
Inom ramen för projektet har Serraniagua utbildat många bönder inom agroekologiska
metoder. Tack vare detta finns idag personer med bra kunskaper om ekologiska metoder
som utbildar flera sina ursprungsregioner. Andra framsteg som har gjorts inom ramen för
projektet:
- En månatlig bondemarknad har startats för att uppmuntra konsumtion av lokala produkter,
trygga den egna matförsörjningen genom egen produktion, etc.
- 4 kvinnogrupper förstärktes och en konferens med kvinnor från landsbygden i Serraniagua
anordnades - "Encuentro de la Red de Mujeres Campesinas de la Serranía".
- Flera utflykter för lärande och utbyte på lokal nivå och med andra organisationer som tillhör
Framtidsjordens nätverk i Sydamerika. Evenemanget "Gira de reconocimiento e
intercambio" med Cambugan i Ecuador lyfts fram.

Studieresa och gastronomisk festival.

En dokumentation av stora och medelstora däggdjur gjordes under året i Galapagos.
Så kallade kamerafällor har monterats på 17 ställen i och kring reservatet. På det sättet kan
olika djur observeras och räknas. Arbetet leds av Mariana Juliana Duran, doktorand från ett
universitet i västra Colombia, och hon har redan kunnat göra intressanta iakttagelser.
Kamerorna har tagit bilder av bland annat pumor, bältor och olika typer av mårddjur.
Dokumentationen görs för att kunna få en vägledning kring vilka djur som finns i området
och deras utbredning.

Pumor fångade i kamerafällor.

Fundación Cambugán, Ecuador
Fundación Cambugán arbetar med att stärka bevarandet av skogsreservaten CambugánPaso Alto och deras omgivningar. Under 2017 har ökad öppenhet och samarbete mellan
organisationen och de lokala aktörerna från samhällen som ligger i de områden som
påverkas av skogsreservaten Cambugán och Paso Alto resulterat i ett närmande mellan de
olika parterna. Detta har medfört en betydande förändring av de tidigare utvecklade
aktiviteterna, vilket i sin tur har främjat den kollektiva integrationen och känslan av tillhörighet
samt en vilja att ansluta sig till vårt arbete för bevarande. Under året har processen för
legalisering av mark fortsatt, samt köp av 60 hektar mark av Angel Proaño, belägen inom
Cambugánskogen, påbörjats.
Förvaltningskommittén för skogsreservatet Cambugán har förstärkts genom att främja
ledarskap, genomföra aktiviteter tillsammans med samhällena och samarbeta i utmaningen
att bevara skogsreservatet. Med detta i åtanke inleddes byggandet av en stuga på Luis
Veras egendom, för att främja förvaltningskommitténs arbete, det lokala deltagandet och
omsorgen av skogen.

Stugbygge i Cambugánskogen.

Preliminära undersökningar av fåglar har genomförts i den primära och sekundära skogen
samt områden av regeneration i den östra övergångszonen mellan skog och páramo i
Cambugán.

Det tredje målet som genomfördes var ett socialt pilotarbete, baserat på kriterier för
samarbete och utbildning med den lokala befolkningen. Det har bland annat drivits praktiskt
arbete om bevarande och återhämtning av skogen samt sökande efter produktiva aktiviteter
som fågelturism.
Stiftelsen Cambugan ingår i ett nätverk tillsammans med Quito Stad, lokala aktörer och
andra intresseorganisationer som sedan 2015 har arbetat med att etablera och stärka den
”andinska björnkorridoren” (Corredor Ecológico del Oso Andino), en grön korridor där den
hotade glasögonbjörnen kan leva och sprida sig. Under 2017 har deras fokuserade och
målinriktade arbete gett resultat och fått gehör från lokala kommuner. Efter en lång process
med mycket dialog och lokal påtryckning har rörelsen lyckats få Miljö- och
gruvdepartementet att presentera området för UNESCO, som ett förslag till inrättandet av
Reserva de Biosfera Chocó Andino de Pichincha som det sjunde biosfärreservatet i
Ecuador. Det som talar till områdets fördel är dess unika fauna och den höga andelen
endemiska arter. Den internationella björnkonferensen arrangerades av kommittén i oktober
2017 i Quito. Konferensen möjliggjordes tack vare samarbete mellan flera offentliga och/eller
privata organisationer.
Man deltog på tre marknader som el Municipio Metropolitano de Quito (Quito stad)
anordnade, inklusive den mest välkända: Feria Colores, Texturas y Sabores (marknaden
färger, texturer och smaker).
Samarbetet mellan Fundación Cambugán och Framtidsjorden/Rädda Regnskog
Tack vare stöd från Rädda Regnskog och Framtidsjorden startade år 2017 det femåriga
projektet ”Granja Agroecológica San Isidro”, en länk mellan agroekologiska producenter och
konsumenter, ungdomar, invånare och akademin för att främja en bättre livskvalitet i en
hälsosam miljö och förbättrad motståndskraft mot klimatförändringar. Den främsta
prestationen i år var utbyte av erfarenheter mellan bondeorganisationer i kommundelarna
Píntag, San Jose de Minas och Fundación Cambugán. Utbytena har främst gällt praktiska
erfarenheter av alternativa, produktiva och hållbara metoder som gör det möjligt att leva med
bättre balans med naturen och bevarande av skogen. La Granja Agroecológica San Isidro
(gården i Píntag) utvecklas till ett centrum för utbildning och kulturella utbyten, agroekologisk
produktion samt återhämtning av den inhemska floran och faunan. Dessutom är gården en
plats för kommersialiseringen av de produkter som producenterna i Cambugáns nätverk i
San Isidro, Píntag odlar och framställer.
ECOC-skogen: Fundación Cambugan
fick under 2017 ett bidrag
motsvarande 30 hektar regnskog
genom klimatkompensation från
konferensen ECOC2017.

Ett stort bidrag i form av klimatkompensation förmedlades från konferensen ECOC2017 som
hölls i Göteborg i oktober. Bidraget gör det möjligt att skydda ytterligare 30 hektar av
Cambugánskogen.

Inga Foundation - Rädda Regnskogs senaste samarbetspartner
Under 2017 inledde Rädda Regnskog ett nytt samarbete med Inga Foundation, en
välgörenhetsorganisation registrerad i Storbritannien. Organisationen grundades 2007 av
Mike Hands, ekolog specialiserad på tropisk skog. Redan på 1980-talet började han
experimentera med träd av släktet Inga och utvecklade då den teknik som nu kallas Inga
Alley Cropping - ett agroforestry-system med alléodling. Stiftelsens budget ligger på mellan
fyra och fem miljoner kr. All administration klaras utan några lönekostnader i Storbritannien.

Översiktskarta över Inga-projektet i Honduras, Cuero och Cangrejalflodens avrinningsområde.

Plantering av Inga-träd.

Inga-träd på tillväxt.

Här har allén slutit sig och skuggat ut ogräset.
plantering

Beskärningen utförd och löven lagts på som täckning, klart för

Majsplantor börjar komma upp.

Stiftelsen skapar en hållbar försörjning för jordbrukare och deras familjer genom att införa
Inga Alley Cropping som ett hållbart alternativ till svedjebruk. Omställningen gör det möjligt
för småbrukare att få en stabil försörjning och förbättrad livskvalitet för sina familjer samtidigt
som de kan behålla och/eller återbeskoga regnskogen och bevara dess mångfald.
Svedjebruk är en destruktiv metod, en av huvudorsakerna till skövlingen av kvarvarande
regnskogar. Världen över använder 250-300 miljoner familjer svedjebruk, en metod som inte
ger utrymme för att ta sig ur fattigdom, men som hittills varit det enda sättet för dessa
familjer att överleva. Svedjebruket beräknas avge mer än en miljontals ton koldioxid per år
till atmosfären. Genom Inga Alley Cropping kan utarmad mark återställas, långsiktig
livsmedelssäkerhet skapas, regnskog skyddas och utsläpp av koldioxid undvikas.
Land For Life Project, Honduras
I nordöstra Honduras där föreningen Rädda Regnskog är involverad finns unik regnskog
som hotas på olika sätt, både av storskalig avverkning och skövling på grund av svedjebruk.
Projektet är ett 10-årigt program som omfattar 200 familjer i området kring Pico Bonito
National Park, norra Honduras. Målet med projektet är att stödja familjer att ändra sättet att
bruka mark från svedjebruk där brukaren skövlar upp till 3 hektar skog varje år och där
marken efter odling blir obrukbar, för att istället införa den hållbara Inga Alley Cropping
metoden utan konstgödning och besprutning. Varje år undantas ca 600 hektar skog från
skövling tack vare de 200 familjer som hittills ställt om, vilket motsvarar en
utsläppsminskning med omkring 6 600 ton koldioxid varje år (33 ton per familj) tack vare
minskad bränning och avverkning. En viss bindning av kol sker även tack vare trädtillväxt
och kolbindning till jordskiktet (jordförbättring).

1. Två pojkar med Inga plantor färdiga för utplantering. 2. Eli Cruz, projektledare för Los Limpios Congregial Land
for For Life Projektet, i sin väl fungerande Inga-enhet.

Samarbete med Framtidsjorden
Sedan 2014 är Rädda Regnskog medlem 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. Samarbete har lett till att organisationerna Serraniagua och Cambugán
har blivit godkända som medlemmar i nätverket. Tack vare detta samarbete kommer bidrag
från Forum Syd att kanaliseras till projekt i både Colombia och Ecuador genom Serraniagua
respektive Cambugán. Totalt kommer varje projekt att få 1,7 milj kronor under en 5årsperiod. Rädda Regnskog bidrar med 10% av de medel som projekten kostar under denna
period vilket innebär en fantastisk uppväxling av medel. Projekten innebär att Serraniagua
och Cambugán kommer att kunna utveckla nya initiativ som idag inte helt får stöd från
Rädda Regnskog, t.ex agroekologiska odlingar.

Ekonomi/Insamling
Rädda Regnskog får gåvor från organisationer och enskilda personer. En gåva på 100
kronor skyddar ungefär 100 kvadratmeter skog. För hela 2017 samlades in gåvor till ett
värde av 2 638 521 kr (2016: 920 671 kr). Årets rörelsekostnader blev 43 883 kr vilket
motsvarar 1,66 % av omsättningen. Ett mycket bra resultat (2016: 56 210 kr vilket
motsvarade 6,1 %). Utbetalda medel till våra mottagarorganisationer under året blev
617 843 kr, och tack vare vårt samarbete med Framtidsjorden tillkommer ca 600 000 kr i
form av medel från Sida via Forum Syd, så det totala beloppet som nått våra
samarbetspartners uppgick till omkring 1,2 miljoner. Sedan föreningen startade år 2005 har
vi samlat in totalt 6 133 157 kr.
Under året var antalet transaktioner i web-butiken 116 st om totalt 55 740 kr (2016: 164 st
om totalt 66 670 kr) Antalet transaktioner har minskat relativt mycket sedan 2015 då det var
176 st.

Under året har vi även börjat med Swish, vilket vi hoppas
ska underlätta vid framförallt tillfälliga insamlingar. Numret
är 123 501 54 17, men det kommer att ändras i samband
med anpassning till 90-konto, se nedan.

Företagsstöd
De ökade intäkterna under 2017 beror liksom förra året på framförallt på ökat företagsstöd.
Stora och trogna givare har varit Eugen Wiberger AB 50 000 kr (oförändrat), Bo Andrén AB
20 000 kr (oförändrat), och sist men inte minst vår nya partner CDON AB som bidragit med
fantastiska 2 197 000 kr (2016, 600 000 kr). ECOC 2017, en av de största globala
konferenserna om optisk kommunikation bidrog med inte mindre än 300 000 kr som
klimatkompensation för deltagarnas resor. Några troget återkommande mindre bidragsgivare
har varit Karmakontot (4995 kr), Ingarö Åkeri (4000 kr), samt två nytillkomna:
sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet (3 800 kr) och Värmdö församling (3000 kr
- arvode för en föreläsning som Pella Thiel hållit), nämnas bör även en privatperson, Mikael
Thorén som bidragit med 5000 kr.

Ansökan om 90-konto
Under 2017 ansökte Rädda Regnskog om 90-konto, en fråga som följt föreningen sedan
bildandet. Stiftelsen Svensk Insamlingskontroll beslutade den 19 december 2017 att
godkänna Föreningen Rädda Regnskog som innehavare av ett 90-konto. 90-konto får
endast användas för insamling till ändamål som anges i stadgar. Giltighetstiden för 90-konto
är t.o.m den 31 december 2018. Förlängning av giltighetstiden för 90-konto kan medges av
Svensk Insamlingskontroll efter ansökan. 90-konto innebär en avgift per år och högre krav
på redovisning, men vi ser fram emot att det ger oss nya utvecklingsmöjligheter. Kontot
kommer att implementeras under 2018.

Händelser under året
Ny klimatrådgivare
Rädda Regnskog får många frågor om klimatkompensation, ett väldigt komplext område.
Under 2017 var vi därför glada över att få meteorolog Martin Hedberg som klimatrådgivare.
Martin driver även en blogg, en podcast och är en av grundarna till ett bolag som investerar i
cat bonds för att skapa resurser för återuppbyggnad och försäkringar mot naturkatastrofer
som orkaner och jordbävningar. Läs mer om Martin www.martinhedberg.se

Praktikanter till Cambugan
Tove Dahlbom och Matilda Norelius genomför under 2017-18 fem månaders praktik i
Cambugáns regnskogsreservat i Ecuador genom Framtidsjordens praktikprogram.
Tove har nyss avslutat sitt masterprogram i klimatstrategi och har sen tidigare en
kandidatexamen i Latinamerikastudier. Matilda har studerat hållbar utveckling och kinesiska.

Praktiken ger en chans att få praktiska
kunskaper och vara delaktiga i viktigt
hållbarhetsarbete, samt nya erfarenheter
och inspiration för framtida studier och
arbete. Rädda Regnskog hoppas att Tove
och Matilda vill vara en del av
organisationens arbete i fortsättningen.

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 474 personer.
Föreningens nyhetsbrev distribuerades till en lista på över 4 000 personer.
Rädda Regnskogs plusgirokonto är 41 42 41–0
Bankkonto är 9960 260 4142410 (Nordea).
Organisationsnummer är 80 24 27- 9112.

Styrelse och förtroendevalda
Styrelsen har bestått av:
Miguel Jaramillo, ordförande
Pella Thiel, vice ordförande
Torbjörn Granlund, kassör
Mary Lesmes, ledamot
Tatiana Rynbäck, ledamot
Fabian Ascensio, adjungerad ledamot
Rädda Regnskog har under året haft
sex styrelsemöten.

Rådgivande grupp
Marcus Schaefer
Margareta Nilsson
Göran Bardun
Britta Ahlgren
Martin Hedberg (klimatrådgivare)
Sekreterarrollen har skiftats mellan ledamöterna.
Revisor för föreningen har Jonas Ramning/First Ledger varit.
Valberedningen utgjordes av Pia Lindman och Britta Ahlgren.
Föreningens bokföring har utförts av Ekonomikonsulten i Värmdö, Göran Frick,
Gustavsberg.

