
Bli Regnskogvokter Bedrift
Regnskogene er jordas eldste økosystemer og har utviklet 
seg uavbrutt i mellom 50 og 100 millioner år. Under de siste 
60 årene har halvparten blitt ødelagt. Som Regnskogvokter 
Bedrift støtter du oss med et fast månedsbeløp som går til vårt 
arbeid for å verne og bevare den gjenværende regnskogen, 
urbefolkningen og dyrene som lever i og av skogen.
 
Fakta om regnskogen
Det hugges en fotballbane med regnskog hvert fjerde sekund. 
Ødeleggelsen av regnskog står for 15 prosent av verdens 
samlede klimautslipp. Mellom 50 og 80 prosent av verdens 
dyre- og plantearter finnes i regnskogen. Flere hundre millioner 
mennesker er avhengig av regnskogen for å overleve.
 

Hovedtrusler
Amazonas – Ekspansjon av jordbruk, kvegdrift og infrastruktur
Kongo – Utvinning av tropisk tømmer
Indonesia – Utbredelse av palmeoljeplantasjer
 
Hva går din støtte til?
Med deres støtte styrker vi blant annet lokalbefolkningens mu-
ligheter til å beskytte den gjenværende regnskogen på Borneo 
fra palmeoljeselskaper. Indianerne i Peru bygger kontrollposter 
for å hindre uvedkommende å ta seg inn til de isolerte indian-
erne i Amazonas. Urfolk i Papua Ny-Guineas får rettshjelp for å 
stoppe internasjonale tømmerselskaper. Regnskogfolk i  Kongo 
blir utstyrt med GPS og kartlegger regnskogen der de bor for 
å sikre seg rettigheter til sitt livsgrunnlag.

Bli Regnskogvokter!

Avtale om Regnskogvokter bedrift

Skattefradrag
Gaver til humanitære organisasjoner kan trekkes fra på inntekten til bedriften, slik at skatten reduseres. Beløp mellom 
kr. 500,- og kr. 12.000,-. Beløpet innberettes til skattemyndighetene. 

Årlig beløp:          

      kr 12.000            kr 24.000         kr 36.000          Høyere beløp:

Organisasjonsnummer:

Bedriftens navn:

Adresse:

Kontaktperson:

– epost: 

– telefon:

Så fort deres bidrag har 
kommet inn på giverkontoen 
oversender vi den fantastiske 
kaffebordboka Regnskog 
av Thomas Marent.

Ønsket betalingsform (sett kryss):        Månedlig innbetaling                Årlig faktura

Dato:     Signatur:

Mariboes gate 8 - 0183 Oslo 
Tel: 23 10 95 00 

Epost: rainforest@rainforest.no 
Org. nr. 985828806

Regnskogfondet er medlem av 
Innsamlingskontrollen og er en 

Miljøfyrtårn-bedrift

Her er vårt giverkontonummer 
hvis du ønsker å sette opp fast betaling direkte i nettbanken: 1602 58 32500

Årlig tilleggsbeløp for hver ansatt som velger å bli Regnskogvokter Privat:          

      kr 1.200              kr 2.400         Høyere beløp:


