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2015 var ett spännande år på många sätt. Arbetet med att utveckla en ny visuell identitet 
påbörjades och skogsprogrammet SOS Borneo drog igång. Satsningen på SOS Borneo hjälper 
Save the Orangutan att långsiktigt säkra orangutangernas regnskogshem. Organisationens 
arbete med att frisläppa rehabiliterade orangutanger har fortsatt och nu närmar vi oss 200 
orangutanger som fått återse friheten. En fantastisk framgång som kunnat nås tack vare 
stödet från Save the Orangutans medlemmar. 

Ny visuell identitet
Save the Orangutan har bytt logotyp. Framöver kommer ett orange O prägla hela kommunika- 
tionsarbetet. Den nya loggan ska bidra till att förtydliga organisationens arbete och samla in 
större medel för att rädda den utrotningshotade orangutangen och dess regnskogshem. 

Nya träd spirar på Borneo
Save the Orangutan har ökat fokuset på att bevara och återskapa orangutangens regnskogs-
hem. Under hösten drabbades Borneo väldigt hårt av skogsbränder. Tusentals eldsvådor ledde 
till att stora regnskogsområden tyvärr förvandlades till aska. Men där regnskogen ödelagts kan 
nya träd spira. Save the Orangutans nya skogsprogram SOS Borneo har med stöd från med-
lemmarna i Sverige och Danmark finansierat plantering av tusentals nya träd. 

Mawas-regionen är ett område som tidigare drabbats mycket hårt av skogsskövling. Det har lett 
till att området nu är särskilt känsligt för torka och bränder. Tillsammans med lokalinvånarna 
har ett omfattande återplanteringsprogram påbörjats på tidigare förstörda torvmossar. Över  
3 000 nya träd har hittills planterats och återplanteringen fortsätter under 2016. 

Frisläppning
Arbetet med att rehabilitera och frisläppa orangutanger fortsätter. Under 2015 blev 33 rehabi-
literade orangutanger frisläppta i Borneos regnskog. Under 2016 fortsätter arbetet med att 
återföra orangutanger till friheten. I år kommer dessutom orangutang nummer 200 att få 
återvända till friheten.  Den 200:e orangutangen kommer att bli orangutanghanen Lomon, som 
tidigare ingått i adoptionsprogrammet. En fantastisk milstolpe i Save the Orangutans historia. 

Tack vare stödet från medlemmar kan Save the Orangutan göra skillnad för den utrotnings- 
hotade orangutangen. Tillsammans fortsätter vi arbetet med att hjälpa nödställda orangutanger 
och säkra deras hem i regnskogen. Det kommer Save the Orangutan att fortsätta att kämpa för   
- tills alla orangutanger är i säkerhet! 

Claus Staunstrup Nilsson 
Generalsekreterare
Save the Orangutan 

Framtiden  
spirar på Borneo



Januari December

Februari
Fem orangutanger från Nyaru Menteng 
frisläpptes i regnskogen Bukit Batikap. 
De två små orangutangerna Valentino 
och Meryl räddades och kom till cen- 
tret. Där fick intensiv vård och omsorg 
dem att tillfriskna.  

Augusti/oktober  
Över 100 000 skogsbränder härjade 
på Borneo. Väderfenomenet  
El Niño gjorde torkan extra svår.  
Save the Orangutan samlade in extra 
medel till att bekämpa bränderna. 
Nya brandpatruller kunde utrustas. 

December
Save the Orangutans skogs- 
program SOS Borneo påbörjade 
återplanteringen av över 3000 
träd i Mawas. Fyra rehabiliterade 
orangutanger frisläpptes.  

September 
24 rehabiliterade 
orangutanger,  
varav fyra mammor 
med ungar,  
kunde framgångs- 
rikt frisläppas  
i regnskogen. 

Oktober
Två smugglade  
orangutangungar  
räddades på flyg- 
platsen i Kuwait  
och kunde återföras till  
Indonesien med hjälp  
av Save the Orangutan.

Höjdpunkter från 2015
2015 har varit ett år där organisationen utvecklats 
och flera grupper av orangutanger har fått återse 
friheten i regnskogen. 



Sedan 2012 har Save the Orangutan bidragit till frisläppandet av 195 re- 
habiliterade orangutanger. Efter frisläppningen övervakas orangutangerna 
och resultatet visar att de klarar sig väldigt bra i friheten. Det är en 
fantastisk bedrift och inget annat frisläppningsprogram för människoapor 
har varit lika framgångsrikt. En stor del av framgången kan tillskrivas det 
rehabiliteringsprogram som Lone Dröscher-Nielsen utvecklat med stöd i 
hennes långa arbete med orangutanger. 

Första tiden på centret
De orangutanger som kommer till Nyaru Menteng är oftast mycket unga och 
har på tragiska sätt skilts från sina mammor. I naturen är de lika beroende 
av sin mammas omsorg och beskydd som ett människobarn. Det krävs stor 
kunskap och engagemang bland personalen för att orangutangungarna ska 
känna sig trygga på nytt och kunna utvecklas naturligt. En veterinär under- 
söker också de nyanlända för att se vilken kondition de är i, och om de be- 
höver vård.  

Babyhuset
I babyhuset får varje liten orangutangbaby en egen barnvakt som ansvarar 
för att sköta om den. De små orangutangerna sover i korgar om natten.  
På dagarna tas de ut till ett inhängnat naturområde där de kan börja att 
utveckla sina motoriska färdigheter med hjälp av sina barnvakter. 

Skogsdagiset
När en orangutang fyllt två år är det dags att börja i skogsdagiset. Där får 
den sällskap av upp till 100 andra små orangutanger, uppdelade i mindre 
grupper. Varje dag tar barnvakterna med sig de små grupperna ut till ett 
naturområde utanför centret. Där kan ungarna börja öva sig på att exempel-
vis bygga bon. Ofta sker inlärningen genom att de yngre orangutangerna 
apar efter sina äldre vänner. Den dagliga ransonen mjölk kompletteras nu 
med uppskuren frukt.  

Skogsskolan
I skogsskolan får orangutangerna gradvis lära sig att bli mer självständiga. 
Barnvakterna har ersatts med tekniker som fungerar mer som lärare än  
som surrogatmammor. Orangutangerna i skogsskolan är uppdelade i mindre 
grupper beroende på ålder, storlek och kunskap. Tillsammans med tekniker- 
na får de utforska skogen mer fritt och det är nu de lär sig att klättra i de 
högre träden, förstå varningssignaler och hitta egen mat. Den frukt som  
de får att äta är inte heller längre uppskuren till dem.  

Ö-universitetet
Ö-universitetet är det sista steget i rehabiliteringen. På centrets skyddade  
öar får de orangutanger som avklarat skogsskolan testa på ett liv nästan 
helt fritt från mänsklig kontakt. Här måste orangutangerna hitta majoriteten 
av sin mat på egen hand, även om centret kommer med frukt en gång om 
dagen. Under minst en torrperiod och en regnperiod måste orangutangen 
visa att den kan klara sig på ön innan den kan bli aktuell för frisläppning i 
regnskogen. 

Världens mest framgångs- 
rika frisläppningsprogram



155 AV DE 195 FRISLÄPPTA 

ORANGUTANGERNA LEVER 

I DAG I BUKIT BATIKAP, ETT 

FREDAT REGNSKOGSOMRÅDE 

PÅ CENTRALA BORNEO.   

BESTÅNDET AV ORANGUTANGER 

I OMRÅDET BÖRJAR BLI  

LIVSKRAFTIGT. DÄRFÖR  

SÖKS DET NU EFTER NYA 

SÄKRA OMRÅDEN DÄR DE 

REHABILITERADE 

ORANGUTANGERNA KAN  

FRISLÄPPAS. 

Frisläppning
Innan en orangutang frisläpps 
undersöks och vaccineras den 
av en veterinär på centret. När 
vårdpersonalen säkerställt att 
orangutangen är frisk och 
stark görs den redo för avfärd. 
Via helikopter och båt trans-
porteras den ut till ett utvalt 
regnskogsområde där den 
slutligen får återvända till 
friheten. Sedan 2012 har 195 
orangutanger tagit denna tur. 



Under hösten härjade över 100 000 skogsbränder i Indonesien. Nyaru 
Mentengs räddningsteam var flera gånger tvungna att rycka ut och rädda 
orangutanger som drabbats av bränderna. Tack vare medlemmarnas 
massiva stöd kunde Save the Orangutan samla in extra medel för att 
bekämpa bränderna.

Mellan september och november var stora delar av sydostasien täckt av rök 
från de våldsamma bränderna. Höstens bränder var de värsta sedan kata-
strofen 1997-98. Att bränderna blev så omfattande berodde bland annat på 
att det var ett El Niño-år. Det globala väderfenomenet orsakade svår torka 
där elden lätt kunde spridas. På Borneo gick markområden motsvarande 
halva Danmark upp i rök.

Arbetade dygnet runt för att rädda orangutanger 
Många orangutanger miste sina hem i bränderna. För att fly undan elden 
sökte sig många in i byar och på plantager där de har svårt att överleva.  
För att hjälpa nödställda orangutanger fick Nyaru Mentengs räddningsteam 
arbeta dygnet runt. Lyckligtvis kunde de rädda många utsatta orangutanger. 
Men läget är fortfarande svårt för många orangutanger som tvingats in i 
skogsområden som är allt för små för att förse dem med föda. Teamet 
kommer därför fortsätta uppdraget att förflytta nödställda orangutanger.

Utrustade brandpatruller
Under brandperioden samlade Save the Orangutan in särskilda medel för 
att bekämpa bränderna. Organisationens svenska och danska medlemmar 
bidrog till att utrusta frivilliga brandpatruller med material och båtar som 
gjorde släckningsarbetet effektivare. Det extra stödet gjorde stor skillnad i 
flera brandhärjade områden och var en viktig del i bevarandet av orangutan-
gernas regnskogshem.    

Ny skog planteras
En del av de insamlade medlen under hösten har också gått till att plantera 
ny skog. Under december planterades över 3 000 nya i träd i Mawas-området. 
Under de kommande månaderna kommer ytterligare 5 000 träd planteras.  
I framtiden kommer dessa träd att bli hem till områdets vilda orangutanger. 
I Mawas bor i dag en av de största kvarvarande orangutangpopulationerna 
med upp till 3 000 individer. 

Omfattande  
brandsläckningsarbete  
på Borneo

3 357 
nya träd
PLANTERADES  

I MAWAS UNDER 

DECEMBER 2015. 



Nytt utseende,  
samma goda arbete

Kanske har du lagt märke till att Save the Orangutan 
fått en ny logga? Den nya loggan ska göra organisationen 
tydligare, men den förändrar inte kärnan i vårt arbetet. 
Organisationens mål är fortfarande att rädda orangu- 
tangerna och deras regnskogshem. 

Att få en ny logga har länge stått på organisationens 
önskelista. Den ska hjälpa Save the Orangutan att  
stå ännu starkare inför de stora utmaningar som  
finns på Borneo. 

FEBRUARI 2015
2 halvvilda orangutanger:
Maha, Jatihan

3 rehabiliterede orangutanger:  
Mentos, Dewi, Compost

SEPTEMBER 2015
4 halvvilda orangutanger:
Wombat, Mardianto, Sigi, Benjol

15 rehabiliterede orangutanger:
Chiki, Afri, Nora, Jamba, Jamartin, 
Meklies, Meklias, Mawar,  
Mumpuni, Sumeh, Sawung, 
Gembira, Didik, Cheetah, Samba

DECEMBER 2015
4 halvvilda orangutanger:
Joni, Hanung, Teresa, Bungan

Frisläppta  
orangutanger  
under 2015. . . . . . . . . . . . . . . . .



Så användes  
pengarna under 2015 

Save the Orangutan samlar in medel för att rädda och rehabi-
litera orangutanger på Borneo. Medel går även till långsiktigt 
arbete för att bevara regnskogen. Under hösten 2015 härjades 
Borneo av stora skogsbränder. Genom en särskilt riktad  
kampanj samlades medel in för att stötta brandbekämpnin-
gen lokalt. Tack vare en större testamenterad gåva kunde 
äntligen det efterlängtade återplanteringsprogram i Mawas 
sättas igång. 

Insamlade medel
2015 var ett år som tyvärr präglades av många omfattande 
humanitära kriser. Trots det visade svenskarna på ett stort 
engagemang för Borneos hotade djur och natur. Sammanlagt 
samlades 1 732 000 kr in i Sverige under året. Och mycket 
talar för att 2016 fortsätter i samman positiva anda. 

Fördelning av medlen
Insamlingen i Sverige, Danmark och Storbritannien står för en 
stor del av  driften av rehabiliteringscentret Nyaru Menteng.  
I Sverige har 1 732 000 kr samlats in till arbetet på centret 
Nyaru Menteng och återplanteringsprojektet i Mawas.  

Av den summan gick 1 436 000 kr direkt till arbetet på Borneo. 
293 000 kr har använts till administrativa kostnader, medlems- 
service och insamling. 

Den 4 april 2016 lanseras Save the Orangutans 
nya visuella identitet. Det innebär bland annat 
en ny logga och en tydligare visuell identitet. 
Med detta i ryggen hoppas organisationen att 
kunna utveckla upplysnings- och insamlings- 
arbetet än mer under 2016.

■  Projekt och förmedling 84% 
■  Insamling 11%
■  Administration 4%
■  Medlemsservice 1%

SavetheOrangutan_org

Save the Orangutan-Sverige

@redorangutangen 

eller skriv till oss på
info@savetheorangutan.se

Får du vårt månatliga nyhetsbrev?   
Om inte, maila oss på: 
info@savetheorangutan.se 
 så fixar vi det! 

Följ oss i sociala medier  
för dagliga uppdateringar  
om orangutangerna och  
situationen på Borneo.

Save the Orangutan
Postadress: Box 49052  
100 28 Stockholm

Besöksadress: 
St Eriksgatan 63  
112 34 Stockholm

T +46 855 91 24 38
E info@savetheorangutan.se
www.savetheorangutan.se


