
 

 

 

       FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG 

 

 

  VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1(5) 

 

 

 

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, Honduras, Colombia, Madagaskar, Tobago 

och Brasilien, 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 i 

Ecuador, El Cairo i Colombia, Corbin Local Wildlife Park i Tobago, Inga 

Foundation i Pico Bonito i Honduras, Armonía i Bolivia samt 

Regnskogsföreningen i Sverige som samverkar med flera organisationer för 

bevarande av regnskog i Brasilien. 

 

Det är glädjande att berätta att Rädda Regnskog också har inlett ett nytt 

samarbete i Madagaskar. Projektet kommer att utvecklas i ett unikt skogsområde 

i naturreservatet Ambohitantely på den centrala högplatån på Madagaskar, ett 

område som är det sista av den ursprungliga skogen i regionen och som hyser 

många unika djur- och växtarter vilka nu är hotade. Bland annat finns i området 

två endemiska grodarter, fem lemurarter och 14 olika tandrekar. Hotet mot de 

kvarvarande skogsfragmenten i Ambohitantely utgörs främst av bränder, som 

orsakas av att befolkningen i området bränner gräsmarker för sin boskap, vilket 

leder till att elden sprider sig till naturreservatet. För att skydda skogen anläggs 

brandgator, vilket har visat sig vara en mycket effektiv åtgärd för att stoppa 

gräsbränderna från att sprida sig. Målet är att alla skogsfragment ska skyddas 

och även detta viktiga arbete stöds av Rädda Regnskog. 

PROJEKT 

Fundación Cambugán, Ecuador 

Fundación Cambugán har stöttat arbetet med att ta fram en deklaration som 

kommer sänka fastighetsskatten för de skogsägare som äger mark inom 

skyddade områden, idag är dessa skatter höga. Deklarationen ska också avsätta 

resurser för att mildra konflikterna mellan jordbrukare och vilda djur. 

Förbättringar på turistanläggningar och infrastruktur i lokalsamhällena Bellavista 

och Jatumpambas har gjorts. FC har samarbetat med ett universitet som 

resulterade i framtagandet av fyra kandidatuppsatser fördelade inom Bellavista 

och Jatumpambas. Resultaten kommer att bidra till det fortsatta arbetet med 

ekoturism. De har även bidragit till ett första stöd för ett kulturellt initiativ 

somska verka för att besökare ska kunna uppleva den lokala kulturen. 
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Regnskogsföreningen, Brasilien 

Regnskogsföreningen har under 2020 genomfört tre rådsmöten för de stora 

delstatliga reservaten med totalt 36 rådsmedlemmar närvarande. De har 

genomfört 12 utbildningar för 80 deltagare i kommunernas miljöråd. Covid 19-

pandemin har förhindrat genomförandet av två aktiviteter som istället planeras 

för 2021. 

Serraniagua, Colombia 

Serraniagua har fortsatt arbetet med att kartlägga San Juans avrinningsområde 

och lagt in information i deras StoryMap: Cuenca del Río San Juan, Chocó. 

Organisationen har deltagit i arbete med att förvalta landområden och utarbetat 

förslag tillsammans med Codechocó, GEF-projekt och Rights of Nature bland 

annat genom: gestaltning av gemensam förvaltningskommite av skyddade 

området Serraniagua de los Paraguas, deltagit i utvecklingsprojektet “Integrated 

Management of Biodiversity of the Pacific Region of Colombia for the 

construction of Peace” och utvecklat ett preliminärt förslag för skapandet av ett 

nytt skyddat område. Vidare har de uppdaterat reservatet Cerro del Ingles 

markförvaltningsplan. De har fortsatt arbetet med att stärka det regionala 

utbildningscentret kopplat till reservatet Galapagos. De har jobbat med sju olika 

initiativ baserade på miljömässiga och sociala kriterier i olika lokalsamhällen. 

De har jobbat med att öka medvetenheten hos allmänheten gällande pågående 

projekt och miljöfrågor genom att sända radioprogram och ta fram 

informationsmaterial.  

Föreningen Armonia, Bolivia 

Sociala oroligheter i början på 2020 och sen Covid 19-pandemin har hindrat 

föreningen från att genomföra planerade aktiviteter under 2020. De har dock 

lyckats välja nyckelaktörer och lokala samhällen som är villiga att delta i 

bevarandeprogrammet för den utrotningshotade och endemiska fågeln 

hornhockon (Paux unicornis). 

Inga Foundation, Honduras 

Inga Foundation har inte kunnat dela med sig av sin årsberättelser pga väldigt 

hårda Covid 19-restriktioner i kombination med extremväder.  

Corbin Local Wildlife Park, Tobago 

De har fortsatt jobba med sitt huvudsyfte som är att föda upp och släppa ut 

inhemska arter i det vilda samt att förbättra livsmiljöerna för att öka mängden 

arter av fåglar och insekter. De har förbättrat de inhemska gräsmarkerna genom 

bete och manuella arbetsinsatser vilket gett dokumenterad ökning av antalet 

fjärilar och fåglar. Vidare så fortsatte deras arbete med att ta hand om 

fruktträdsodlingar, övervakning, skötsel och uppfödning av djuren. De har byggt 

sin första voljär samt nästan färdigställt en ny inhägnad ämnad för opossums.  

EKONOMI/INSAMLING 

Rädda Regnskog får gåvor från företag, 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.  
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Föreningen Rädda Regnskog har under verksamhetsåret tagit emot gåvor om 

hela 2 641 604 kronor (2019: 2 935 206 kr). 

Av årets insamlade medel utgörs 122 283 kr av gåvor från privatpersoner (2019: 

335 562 kr). Från andra organisationer har vi tagit emot 4 019 kr (2019: 8 279 

kr). Svenska företag har bidragit med  2 485 571 kr  (2019: 2 591 365 kr), se mer 

om detta nedan. Från Facebook har vi tagit emot gåvor för annonsering om drygt 

29 000 kr, vilket också är en ny inkomstkälla för föreningen. 

Våra totala kostnader för insamling, marknadsföring och administration blev 

under verksamhetsåret 382 446 kr, vilket motsvarar drygt 14% av omsättningen 

(2019: 320 561 kr och 11 % av omsättningen).  Utbetalda medel till våra 

samarbetsorganisationer under året blev 1 212 063 kr (2019: 739 995 kr) fördelat 

på 6 mottagare.  

FÖRETAGSSTÖD   

Företagsgåvorna har totalt minskat något jämfört med förra året. Stora givare 

under 2020 har varit Transportören i Göteborg AB med 232 860, Eugen 

Wiberger AB med 50 000 (oförändrat) och Bo Andrén AB med 25 000 (en 

ökning med 5 000), samt Indoor Energy Services Sweden AB med hela 125 000 

kr (en ökning med 50 000). Även i år fick vi gåvor från den relativt nya givaren 

CTRLmeta AB, denna gången 20 000 (en ökning med 5 000) och de alldeles nya 

givarna Edge of Civil Design AB och Edge of Landscape AB stod för 12 500 

vardera medan Loxia Investement AB bidrog med 20 000. Trogna givare är 

Ingarö Åkeri och Pellvac AB som det här året gav 5 000 respektive 7 800. En ny 

mindre givare är Klinta & Co AB med 1 800.  

Enskilt störst är även i år gåvan från CDON.com, som bidragit med 1 975 738 

(2019: 2 346 871).  

KOMMUNIKATION 

Föreningen skickar ut nyhetsbrev till medlemmar och andra intresserade samt 

kommunicerar på webben och i sociala media: Instagram och Facebook.  

HÄNDELSER UNDER ÅRET 

Den pågående pandemin har påverkat Rädda regnskogs arbete i Sverige men 

kanske framförallt utomlands. Den begränsade rörligheten bland människor i 

projektländerna har lett till stora skillnader i hur olika projekt har bedrivits under 

2020. Uppenbart är att projekt där lokala ledare driver sina projekt utan större 

inflytande från externa aktörer har klarat sig bättre och kunnat genomföra de 

planerade aktiviteterna utan större problem. I kontrast till dessa står projekt som 

är beroende av ledarskap som kommer utifrån.  Dessa har haft större problem att 

utföra de planerade aktiviteterna och i vissa fall har projekt även pausats i väntan 

på en bättre situation. Uppenbart är även att pandemin i vissa fall har skyndat på 

avverkningen av regnskog, vilket i sin tur potentiellt kan leda till nya pandemier 

när människan tränger undan naturen ännu mer. Rädda regnskog behövs med 

andra ord mer än någonsin. 
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Föreningens interna arbete har också påverkats såtillvida att inga medlemsmöten 

eller offentliga sammankomster har anordnats under år 2020. Årsmötet i mars 

hölls digitalt liksom alla styrelsemöten under året. 

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 föreningsstämmor och kan bli 

invalda i styrelsen. 

STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA 

Rädda Regnskog har under året haft nio styrelsemöten. 

 

Styrelsen har bestått av: 

Miguel Jaramillo, ordförande 

Mary Lesmes, vice ordförande 

Susanne Nymöller, kassör 

Emma Skoog Tagizade, sekreterare 

Pella Thiel, ledamot 

Tatiana Rynbäck, ledamot 

Tove Dahlbom, ledamot 

Mattias Bovin, ledamot tom 12 aug 

 

Revisor för föreningen har Jonas Ramning/First Ledger varit. 

Valberedningen utgjordes av Fabian Ascencio och Torbjörn Granlund. 

 


