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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 % av Rädda Regnskogs intäkter skickas till samarbetsorganisationer i Ecuador, 
Honduras 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 uppodlingar, eller indirekta insatser för att utveckla 
alternativa försörjningsmöjligheter för lokalbefolkning och återbeskoga eller på annat 
sätt restaurera utarmade och eroderade områden. Rädda Regnskog samarbetar i 
dagsläget med organisationer kring Cambugánfloden i Ecuador, El Cairo i Colombia , 
Inga Foundation i Pico Bonito i Honduras samt Regnskogsföreningen i Sverige som 
samverkar med flera organisationer för bevarande av regnskog i Brasilien.  

Under 2019 har föreningen samlat in 2 935 206 kr (2018 var beloppet 2 915 802 kr).  

Ordförande har ordet 
År 2019 började som ett mycket mörkt år för regnskogarna. I bland annat Brasilien och 
Colombia påbörjades en period av regeringar som har fokus på extraktivistiska modeller 
vilket förväntas leda till att stora regnskogsarealer försvinner. Även detta år och nästan 
som ett tecken på hur en ond klimatspiral kan skapas, startade gigantiska bränder i 
Amazonasregionen. Dessa bränder är en direkt konsekvens av den extrema torka som 
varit och som i sin tur orsakats av avverkningar och svedjebruk. Detta har lett till att flera 
miljoner hektar regnskog gått förlorade i regionen. Världen sörjde och de europeiska 
ländernas svar lät vänta på sig: men för första gång i världshistorien hörde vi hårda toner 
med hot om bojkott mot Bolsanaros regering om inte bränderna stoppades.  

Trots denna känsla av hopplöshet finns det fortfarande ljusglimtar vilket utgörs av små 
och stora organisationer som kämpar för att bevara de kvarvarande regnskogarna. Det är 
kanske dels på grund av detta som Rädda Regnskog fått ökat förtroende under 2019 
vilket har visat sig i ökat ekonomiskt stöd från både privatpersoner och företag. Detta har 
gett oss möjligheten att både bredda vårt engagemang och öka stödet till grupper som 
kämpar för regnskogen. Goda exempel från vårt arbete i år är samarbetet med 
Regnskogsföreningen som förstärker den lokala befolkningens möjlighet att kämpa för 
bevarandet av över 7 miljoner hektar regnskog i Karibregionen i Brasilien. Ett annat 
lyckat exempel är samarbetet med den regionala organisationen Serraniagua vilket lett 
till skydd av över 40 000 hektar i Choco-regionen i västra Colombia. Detta bara för att 
nämna de mest utmärkande samarbetena under 2019. Med ett engagemang som 
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startades tillsammans med stiftelsen Cambugán och vilket lett till skydd av över 1400 
hektar regnskog i Ecuador når vi numera en rad andra länder bl.a. Honduras, Trinidad 
och Tobago, Bolivia, Colombia och Brasilien. Vi har även öppnat dörrarna för ett framtida 
samarbete i en annan del av världen, nämligen Madagaskar. Allt detta har varit möjligt 
tack vare ditt stöd och engagemang! 

Våra projekt 

Cambugán, Ecuador 
Fundación Cambugán jobbar med bevarandet av 9000 hektar skog inom Cambugán och 
Paso Alto. Det finns flera hot i skogarna, till exempel risken för fortsatta bränder som 
inträffade i närliggande områden under sommaren (augusti till oktober) och 
skogsavverkning som sker på grund av uppfödning av nötkreatur och kolproduktion. Här 
följer en sammanfattning av de aktiviteter som genomförts under året. 

Integrerade gårdar: 
Genom projektet Integrerade gårdar fick tre familjer ekonomiskt stöd. En fick stöd för 
värphöns, en annan fick stöd för att anpassa områden till boskapsuppfödning och en 
tredje fick stöd för att sätta upp elstängsel för att hindra konflikter med glasögonbjörnen.  

Hållbar lokalturism: 
Det bildades under året en samarbetsgrupp för turism med åtta medlemmar från varje 
by. Under året har de tagit emot cirka 50 besökare. Bland medlemmarna är ungdomar 
från Choco Andino-regionen, forskare från Cornell universitet, deltagare från Toulouse 
universitet och Framtidsjorden. Satsningen har även varit i samarbete med en skola i 
ekoturism som arbetat med fyra olika examensarbeten med fokus på utvecklingen av 
ekoturismens infrastruktur inom de skyddade skogarna samt inom det lokala samhällena i 
Jatumpamba och Bellavista. 

Gemensamt projekt med Quito kommun: 
Under året genomförde Quito kommun ett projekt som Fundación Cambugán har tagit 
fram. Syftet med projektet är att mildra konflikter mellan människor och vilda djur. 
Projektet inkluderar identifiering av mark där konflikter sker mellan boskap och 
glasögonbjörn, återplantering av skog, skyltning till de olika samhällena i området och 
anläggandet av ekologiska trädgårdar. Gårdar som har haft konflikter med glasögonbjörn 
får stöd via bildandet av grupper som jobbar med hållbar lokalturism.   
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Markköp: 
Den 29 november 2019 genomfördes ett köp av 48,17 hektar skog i Cambugán. Köpet 
bidrar till bevarande av Cambugáns skogar, vilket ger totalt 1440,08 hektar permanent 
skydd. 

Kommitté för glasögonbjörnen: 
Fundación Cambugán är medlem i ”Andean Bear Ecological Corridor Committee” som 
syftar till att skydda ekologiska korridorer så att exempelvis glasögonbjörnen fortsatt ska 
kunna röra och sprida sig fritt i landskapet. Under året lyckades de tillsammans med 
Quito kommun implementera projektet ”Development of communication tools for the 
strengthening of internal and external communication of the Committee”. Projektets syfte 
är att förmedla vikten av att bevarandet och skötseln av skogen och djurlivet inom de 
ekologiska korridorerna. Det görs bland annat genom deras hemsida och 
kommunikationsmedel (björnkostymer, dockor m.m.) som används för att utbilda barn. 

Miljöutbildning: 
I samarbete med Michael Groot från Guacamaya Foundation hölls olika workshops med 
barnen i samhällena Minas Chupa, Jatumpamba, Bellavista och Quizaya i syfte att öka 
medvetenheten om vården av skog och vilda djur.  
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Inga Foundation, Honduras 

Inga Foundation arbetar med att hjälpa familjer att ställa om från svedjebruk till hållbara 
ekologiska jordbruksmetoder baserade på ett system där man odlar mellan allér av 
Ingaträd, så kallat skogsjordbruk. Under 2019 bestämdes att samarbetet skulle fortsätta 
och då med ett bidrag om 500 000 kr fördelat på två år. Pengarna räcker tillsammans 
med ett bidrag från Inga Foundation för rekrytering av sex nya familjer per år (totalt 12 
familjer under 2020-2021), samt till fortsatt stöd till cirka åtta befintliga familjer. 

Projektet lyckades rekrytera mer än de ursprungligen beräknade 40 familjerna per år och 
räknar fortsättningsvis med ytterligare minst 40 familjer per år. En enda familj kommer 
tack vare detta att undvika cirka 6 ton koldioxid (CO2) släpps ut i atmosfären under det 
första året och 25 ton i slutet av det andra året.  

Total ungefärlig beräknad mängd CO2 som besparas atmosfären sedan starten av 
projektet: 
2012-2021      281 581 ton           

Varav Rädda Regnskogs del:    
2018-2019  75 ton 
2020-2021          336 ton 
Totalt           429 ton 

 
CANGREJAL DAL. RIO VIEJO. IF NYA PLANTSKOLA ETABLERADES UNDER 2017. DEN KAN RYMMA 100 000 
PLANTOR. HÄR FÅR TVÅ BESÖKARE FRÅN EDEN PROJECT I ENGLAND EN GUIDNING RUNT I ANLÄGGNINGEN.  
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KAKAOPLANTOR I HALVSKUGGA UNDER ALLÉ AV 16 ÅR GAMLA INGA EDULIS-TRÄD.  


Regnskogsföreningen, Brasilien 
Medel från Rädda Regnskog har hittills främst gått till skyddsarbete för Mosaik-projektets 
naturreservat. Medlen har möjliggjort möten för styrråden för de tre delstatliga 
naturreservaten på 7,2 miljoner hektar (Paru State Forest, Trombetas märkt med ”3” och 
som formellt innefattar en del av det orangea området och Faro märkt med ”2” på 
kartan nedan. I råden ingår delstatsorgan, berörda kommuner, lokala organisationer och 
NGO:s bland annat nu vår partner Ecam som driver projektet och har lång erfarenhet av 
arbete med ur- och andra skogsfolk. 

 
KARIBKORRIDOREN PÅ 28 MILJONER HEKTAR. URFOLKSMARK I RÖTT OCH ORANGE, SLAVÄTTLINGSMARK I BRUNT, 
MOSAIKEN MED NATURRESERVAT I GRÖNT (STRIKT NATURRESERVAT I MÖRKGRÖNT OCH RESERVAT MED MÖJLIGHET 
TILL HÅLLBAR UTVECKLING I LJUSGRÖNT) 
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Råden hade inte träffats på nära tre år på grund av att delstaten saknade medel för 
resekostnader. På råden beslutades bland annat att bygga två baser (enkel byggnad där 
tjänsteman kan uppehålla sig) vid gränserna till Trombetas och Faroreservaten för att få 
kontroll över paranötssamlare respektive fiskare som besöker reservaten. Det bestämdes 
även att det ska bildas en arbetsgrupp för att ta sig an skogsavverkningarna i områdena 
Agua Vermelha och Cupim.   
  

 
STYRRÅDEN FÖR FARO OCH TROMBETAS. 

En god nyhet är att guvernören för delstaten Pará, som gick till val på att minska 
naturreservaten, oväntat har bytt fot efter att ha besökt Tyskland och Norge när dessa 
öppnat för möjligheten till pengar från en ny ”Östamazonasfond” som ersättning för den 
Amazonasfond som avaktiverats. Detta har antagligen bidragit till att delstaten inte, som 
befarats, blockerat utan tvärtom stöttat de styrrådsmöten som nu skett och preliminärt 
hittills de beslut som tagits.         
                                                                                                                                                                                    
Glädjande nyheter är att man kan se att arbetet med boskapsägare har gett goda 
resultat, se diagram nedan. Arbetssätt och kontakter för att sprida metoderna kommer 
fortsätta utvecklas för att sprida metoderna till andra boskapsägare.  
  

 
Skogsytan, dvs regnskog, i de rancher som sedan 2017 ingår i projektet minskade fram till 2017. 
Sedan dess har ingen regnskog huggits ned. I stället har skogsytan ökat genom att tidigare illa 
skötta betesmarker utvecklats till, ännu lågväxt, sekundärskog.   
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Serraniagua, Colombia 
Organisationen fortsätter sitt arbete inom bevarande av biologiska korridorer, anslutning 
av nya områden till de befintliga regionala naturreservaten, samarbete med det lokala 
samhället genom både frivilliga avsättningar och genom att erbjuda alternativa 
försörjningssätt med lägre påverkan på regnskogen. Under året har ett område på nästan 
40 000 hektar deklarerats som skyddat område i Serranía de los paraguas (se karta 
nedan). Detta område läggs till de redan skyddade områdena på ca 5000 hektar.   

 

“SERRANÍA DE LOS PARAGUAS”: OMRÅDE SOM UTROPATS TILL NYTT SKYDDAT OMRÅDE. 
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Utvidgning av naturreservat: 
Serraniagua planerar inköp av mark i syfte att utvidga naturreservaten Galápagos och 
Cerro de Inglés. Under året har information hämtats in om lämpliga markområden och 
juridiska aspekter.  

Skötselplan för prioriterade åtgärder i naturreservatet Cerro del Ingles:   
Skötselplanen som togs fram förra året har utvecklats med hjälp av en student som haft 
frågan som ämne i sin universitetsexamen.  

 

TVÅ NYA ARTER AV GRODOR HITTADES I NATURRESERVATET CERRO DEL INGLES (RAPPORT/ARTIKEL HAR INTE ÄN 
PUBLICERATS) OCH LISTAN ÖVER FAUNA- OCH FLORAARTER OCH HOTKATEGORIER UPPDATERADES. 
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Stöd till initiativ för bevarande - samhällsproduktion för att öka miljö-social 
anslutningen: 
- Serraniagua stödde byggandet i Gilberto Alzate Avendaño-skolans arboretum där 

miljöutbildning och kulturella aktiviteter planeras äga rum.  
 

- Stöd gavs till repareringen av en kvarn som tillhör Emberas ursprungsbefolkning 
(Resguardo Doxura). 

 

- Hjälp, stöd och miljöutbildning för Emberas befolkning. 
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- Framsteg gjordes i skötselplanen och med genomförandet av åtgärder och 
vägmarkeringar i naturreservatet Bongo Negro (reservatet är integrerat i 
bevarandekorridoren Tatamá-Paraguas och Serraniagua).  

- Stöd i form av utbildning och utrustning gavs till den ekologiska och fågelskådande 
ungdomsgruppen ”Las Aguilas Crestadas”, Amazonörnarna. 
 

- Guider från Serranigua genomförde flera aktiviteter av “gemenskapsmuralism”. 
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- Stödde utvidgningen av Ekobutik och COMAM-kulturkaffe med syfte att underlätta 
utvecklingen av kulturaktiviteter och miljöutbildning. COMAM-kulturkaffe är en 
mötesplats för många invånare i de omgivande samhällena och butiken säljer 
produkter tillverkade av gemenskapsmedlemmar samt ekologiska produkter från 
jordbrukare.   

Kommunikations- och miljöutbildningsstrategi: 
- Miljöutbildningar genomfördes i 26 landsbygdsskolor. 
- Kommunikationsprodukter har utvecklats: radio, nyhetsbrev, affischer och webbplats.  
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Föreningen  Armonia, Bolivia 
Under 2019 gav Rädda Regnskog ett bidrag på 200 000 kronor till organisationen 
Asociación Armonia i Bolivia. Bidraget gick till ett projekt som syftar till att skydda 
livsmiljöer där den utrotningshotade och endemiska fågeln hornhockon (Paux unicornis), 
har sin starkaste förekomst inom landet. Bidraget för projektet får användas under 
perioden 1 augusti 2019 till den 31 juli 2020*. Det aktuella området ligger vid foten av 
Anderna som lokalt kallas för Yungas.  

Arbetet går dels ut på att stärka kontakterna med ursprungsbefolkningen och andra nya 
befolkningsgrupper i området och få dem till att samarbeta kring skyddet av 
hornhockons livsmiljöer. Vidare gäller det att skydda miljöerna från exploatering, som 
indirekt kan uppkomma då en transkontinental väg (mellan Atlanten och Stilla havet) 
byggs i närheten av områdena där hornhockon lever.  

HORNHOCKO (PAUX UNICORNIS). FOTO: DANIEL ALARCON ARIAs 

Det planeras även att ta fram uppgifter om hur stor fågelpopulationen är i det cirka 60 
000 hektar stora orörda skogsområdet där arten förekommer. Genom att de försöker 
bilda rådgivande församlingar med representanter från de olika bosättningarna i 
området, kommer lokalbefolkningen förhoppningsvis på ett naturligt sätt bli involverade i 
detta angelägna naturvårdsprojekt.  

*Projektet startade under hösten 2019 men på grund av politiska oroligheter i Bolivia har arbetet blivit 

försenat. Situationen är just nu mycket stabilare och nyval av president ska ske i början av maj månad 2020.  
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Pindo Azul, Uruguay  

I Uruguay är avrinningsområdet Los cuervos (korparna) en av de platser där det 
fortfarande finns rester av subtropisk regnskog. På grund av sitt skyddade läge utgör 
skogen en atypisk skog i södra Sydamerika som annars främst har en ekvatorial  
utbredning.  Denna regnskog spelar en viktig roll som ekologisk korridor samtidigt som 
den utgör en buffer och skyddar vattenresurserna i regionen. De senaste åren har tre 
olika hot uppenbarat sig i området: gruvnäringen, turism och invasiva arter. Hotet från 
gruvnäringen är kopplad till exploateringen av kalksten, invasiva arter som breder ut sig 
är bland annat get och gris som introducerats för jakt och har stor påverkan på 
vegetationen i området. Turism har blivit mycket intensiv i vissa delar, vilket lett till slitage 
och förstörelse av skogen. 

Under 2019 fick organisation Pindo Azul medel för att starta ett arbete i delar av 
området med syfte att förbättra utvecklingen i denna mycket skyddsvärda skog. 
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Organisation har med råge uppfyllt de planerade målen och tackar för det stöd som 
Rädda Regnskog har gett. Bland de uppnådda resultaten kan räknas: 

1. Nya stigar och spänger har anlagts i skogen för att minska slitage. 
Informationsskyltar har satts upp (bild).  

2. Återbeskogning med inhemska träd på flertalet ytor har genomförts.  
3. Flera kurser i miljömedvetenhet inriktade på den lokala skogens värden har hållits 

för studenter.  
4. Mindre sjöar har rensats från igenväxande vegetation.  
5. Organisation har även haft ett aktiv medverkande i olika nätverk samt deltagit i ett 

antal konferenser.  
6. Anpassning av en mindre fältstation för fältkurser. 

Ekonomi och insamling 
Rädda Regnskog får gåvor från organisationer och enskilda personer. Rädda Regnskog 
erbjuder möjligheten att köpa gåvobevis mot faktura. Via Swishkontot 123 628 46 16 är 
det enkelt för privatpersoner att bli medlemmar och bidra. Totalt har föreningen Rädda 
Regnskog i år erhållit gåvor på hela 2 935 206 kronor vilket är det högsta hittills i 
föreningens historia (2018 var beloppet 2 195 802 kr).  

Gåvor från privatpersoner har under året ökat med hela 105% till fantastiska 335 562 kr, 
där de enskilda gåvorna varierat från 2 kronor till hela 100 000 kronor (2018: 163 644). 
Från andra organisationer har vi fått drygt 400% mer i gåva, men totalbeloppet på 8 279 
är blygsamt i sammanhanget (2018: 2 000). Ökningen beror (förutom en enskild mycket 
stor gåva) troligen på utvecklingen av webbutiken under andra halvan 2018 samt utökad 
annonsering. 

Med en försiktig start för Rädda Regnskogs 90-konto under förra året så har drygt 75% 
av intäkterna under detta verksamhetsår kommit in den vägen. 

Föreningens totala kostnader för insamling, marknadsföring och administration blev 
under verksamhetsåret 320 564 kr vilket motsvarar knappt 11 % av omsättningen (2018: 
329 629 kr och 15 % av omsättningen).  

Utbetalda medel till våra samarbetsorganisationer under året blev 739 995 kr fördelat på  
6 projekt. (2018: 1 921 089). Orsaken till skillnaden på utbetalda medel mellan 2018 och 
2019 beror dels på att medel betalades ut till Serraniagua och Cambugán för tvååriga 
projekt under 2018 och dels för att Rädda Regnskog tog beslutet att fokusera på det 
interna arbetet under 2019, bland annat på kommunikation.  

 15



2020-03-08

Företagsstöd 
Företagsgåvorna har visserligen inte ökat så mycket i antal men totalbeloppet har stigit 
med 27% under året. Stora givare har varit Eugen Wiberger AB 50 000 kr (oförändrat) 
och Bo Andrén AB 20 000 kr (oförändrat), men det har också tillkommit flera nya stora 
givare under året, såsom DAB Dental med 26 000, CAG Group med 25 000, Pharma 
Industry med 20 000 och Indoor Energy Services Sweden AB med hela 75 000 kr. I 
mellanskiktet har vi de nya givarna CTRLmeta AB med 15 000 och COWI AB med 10 000. 
Enskilt störst är även i år CDON.com, som bidragit med 2 346 871 kr (2018: 1 853 284 
kr). 

Summa insamlade medel från företag år 2019 blev 2 591 365 (2018: 2 030 158). 

Medlemskap 
Medlemsavgiften är 80 kr för pensionärer och studenter, 130 kr för privatpersoner och  
250 kr för familjer per kalenderår och sätts in på föreningens konto pg 90 06 30-5. 
Medlemmar har rösträtt på föreningsstämman och kan bli invalda i styrelsen. 

Kommunikation 
Under 2019 har vi utvecklat vår kommunikation utåt. Nedan listas de förbättringar som vi 
genomfört under det gångna året. 

• Hemsidan 
Med hjälp av Azote har vi utvecklat vår hemsida för att förtydliga möjligheten för våra 
givare att skänka gåvor. Det finns nu bland annat möjligheter att kunna swisha gåvor via 
en QR-kod direkt på hemsidan. Vi har även skapat förutsättningar för givare att kunna bli 
månadsgivare. Fortsättningsvis har vi strukturerat om huvudmenyn på hemsidan för att 
göra det enklare att hitta information. Arbete med att uppdatera vår projektportfölj 
kvarstår och planeras genomföras under 2020. Avslutningsvis har vi även kompletterat 
hemsidan med vårt Instagram-flöde för att visuellt kunna kommunicera de fantastiska 
värden som regnskogen besitter. 

• Sociala medier 
För att sprida budskapet om behovet att skydda regnskog är det viktigt att vi kan nå ut 
till så många som möjligt. Sociala medier har blivit ett betydelsefullt verktyg i detta 
arbete. Under året har vi arbetat med våra kanaler på Facebook och på Instagram. Vi 
hade bland annat en kampanj under hösten och julsäsongen med fokus på regnskogens 
biologiska mångfald och dess magiskt vackra arter.  
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• Facebook 
På Facebook har vi delat med oss av olika projektrelaterade nyheter och andra artiklar 
som berör regnskogen. Vi har även börjat med möjligheten att starta insamlingar via 
Facebook. Avslutningsvis har vi även länkat vårt Instagram-konto till Facebook som gör 
att vi snabbt och effektivt kan synkronisera olika fotoinlägg mellan respektive plattform. I 
skrivande stund (februari 2020) har vi 951 följare och 938 gilla-markeringar. 

• Instagram 
På Instagram delar vi regnskogsrelaterade bilder eller filmer. Syftet med denna plattform 
är att synliggöra regnskogens otroliga naturmiljö, fantastiska artrikedom och alla dess 
värden som regnskogen har för oss människor. I skrivande stund (februari 2020) har vi 
228 följare.  

Under hösten och julsäsongen 2019 hade vi ett särskilt fokus på biologisk mångfald och 
regnskogens alla vackra arter. Vi gästades av fem naturfotografer som i sina verk 
skildrade regnskogar världen över. Fotograferna bestod av Fredrik Tegnér, Isabella 
Chowra, Johan Lind, Lisa Sihlberg och Jonathan Stenvall. Vi i styrelsen vill rikta ett stort 
tack till samtliga gästfotografer! 
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Årets händelse 
Pella Thiel, vår vice ordförande, fick 
priset ‘Årets miljöhjälte 2019’ i 
klassen Biologisk mångfald. Pella vann 
för att hon “Outtröttligt har arbetat för 
en internationell lagstiftning mot 
miljöförstöring och för hela jordens 
biologiska mångfald”. Detta är för oss 
på Rädda Regnskog en stor händelse 
och vi känner oss mycket stolta över 
Pella och hennes arbete och 
engagemang!  

Styrelse och 
förtroendevalda 
Rädda Regnskog har under året haft sex styrelsemöten. Styrelsen har bestått av: 

• Miguel Jaramillo, ordförande 

• Pella Thiel, vice ordförande  

• Susanne Velander Vretare, kassör 

• Emma Skoog, ledamot 

• Mary Lesmes, ledamot 

• Mattias Bovin, ledamot 

• Tatiana Rynbäck, ledamot  

• Torbjörn Granlund, ledamot 

• Tove Dahlblom, ledamot 

Sekreterarrollen har skiftats mellan ledamöterna. 
Revisor för föreningen har Jonas Ramning/First Ledger varit. 
Valberedningen utgjordes av Fabian Ascencio och Britta Ahlgren.  

Rådgivande grupp 
• Marcus Schaefer 
• Margareta Nilsson 
• Martin Hedberg (klimatrådgivare)  
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Tack för ert stöd under 2019! 

Läs mer om föreningen Rädda Regnskog 

www.facebook.com/raddaregnskog & www.instagram.com/raddaregnskog  

www.raddaregnskog.se  
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