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I början av 2018 var målet klart. Fler rehabiliterade orangutanger skulle återföras till det vilda  
och insatsen för att bevara och beskydda den unika skogen på Borneo – orangutangens naturliga 
livsmiljö – skulle stärkas. Nya projekt inleddes och tack vare våra många lojala stöttare kunde vi  
dela ut 15,7 miljoner kronor till våra partners på Borneo, som står för att verkställa våra mål på plats. 
Det är en ökning på 21 % i förhållande till 2017.

Under 2018 stärkte vi även insatsen för att hjälpa de många nödställda och föräldralösa orangutan-
gerna på Borneo. Utöver det fasta stödet till driften av rehabiliteringscentret Nyaru Menteng, som 
vid slutet av 2018 hade hand om 376 orangutanger, bidrog vi under 2018 även med andra insatser. 
Detta inkluderade bland annat en ny röntgenapparat till veterinärkliniken på Nyaru Menteng, nya 
utomhuslekplatser till de yngsta orangutangerna, samt 17 hektar mark till nya fristäder för de stora 
hanarna, som dessvärre fortfarande sitter i bur på centret. Vi bidrog även till frisläppningen av 54 
rehabiliterade orangutanger, här bland annat Nody, Grendon samt Alba, som är väldens enda kända 
albinoorangutang. Alla tre frisläpptes i nationalparken Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR). Vi kommer 
framöver att följa deras nya liv i regnskogen och säkerställa att de har det så bra som möjligt i det 
fria. Under 2018 ökade vi därför också vårt stöd till övervakningsarbetet av de frisläppta orangutan-
gerna och skyddandet av frisläppningsområdena.

Under året fick vi även ett bidrag från den danska Civilsamhällsfonden (Civilsamfundspuljen) på  
cirka en miljon kronor för en ny insats med målet att minska konflikter mellan orangutanger och 
lokalbefolkningen i och omkring nationalparken TNBBBR.

Under 2018 stärkte vi även vår insats för att bevara och beskydda regnskogen på Borneo och de 
kvarvarande, vilda orangutangbestånden. I koppling till detta inledde vi två nya projekt, med målet 
att involvera lokalbefolkningen i hållbara lösningar för att bevara regnskogen och dess biodiversitet, 
här inkluderat orangutangen. Vi inledde också en ny insats för att minska konflikterna mellan 
orangutangerna och människorna på och omkring oljepalmplantagerna, vilka är belägna nära de 
regnskogsområden där de viltlevande orangutangerna bor. 

Situationen på Borneo är fortfarande kritisk. Det är många detaljer som ännu måste lösas för att 
kunna säkra orangutangernas överlevnad. Vi vill fortsätta vårt stöd till att rehabilitera och frisläppa 
föräldralösa och nödställda orangutanger, med målet att skapa nya, hållbara bestånd. Vi vill också 
öka vårt fokus att beskydda och bevara regnskogen och de vilt levande orangutangerna.

Tack för stödet under 2018.

Med vänliga hälsningar

Hanne Gürtler
Generalsekreterare

Situationen för Borneos  
orangutanger är fortfarande kritisk 

Informationsfokus 2018

Orangutanger är inte husdjur
Save the Orangutan fortsatte under 2018 tidigare 
års kampanjer om illegal handel med vilda djur. 
Detta gjorde vi med hjälp av artiklar och annonser 
med budskapet ”Orangutanger är inte husdjur”. 
Bussar med information om budskapet körde under 
2018 runt i Köpenhamn med omnejd för att sprida 
budskapet.

Släpp orangutanghanarna fria  
#OrangutanFreedom
Under 2018 inledde Save the Orangutan en målin- 
riktad kampanj för att få de fullvuxna hanarna på 
Nyaru Menteng ut ur sina burar och flyttade till 
fristadsöar. 70 fullvuxna orangutanger sitter des-
svärre fortfarande i bur på Nyaru Menteng. Detta, 
på grund av att det i början av 2000-talet inte fanns 
möjliga frisläppningsområden efter de slutförda 
rehabiliteringsförloppen. Men dessa orangutanger 
förtjänar också ett liv i det fria.

Alba fick sin frihet i regnskogen
I december 2018 blev det en stor nyhet då Alba, 
världens enda kända albinoorangutang, frisläpptes  
i nationalparken TNBBBR. Detta efter att 6 månader 
tidigare hittat henne i bur i en by på centrala Borneo. 
BOS Foundation, som hade hand om henne sedan 
hon räddades, arrangerade frisläppningen tillsam-
mans med de indonesiska myndigheterna. Obser- 
vationer i nationalparken bekräftar att hon anpas-
sat sig väl och njuter av livet i det fria.

Besök från Borneo 
Under 2018 bjöds våra stöttare till en filmvisning 
och presentation av BOS Foundations chef Jamartin 
Sihite. 80 gäster deltog och fick följa med på en resa 
till de olika projekt som Save the Orangutan stödjer. 

Upp till kamp för Borneos regnskog 
I koppling till besöket från Borneo anordnade  
Save the Orangutan, i samarbete med Köpenhamns 
Universitet, ett seminarium om det globala målet 
nr.15 – ”Livet på Jorden”, som den indonesiska 
ambassaden besökte. Seminariet fokuserade på 
bevarandet av Borneos regnskog och dess bio- 
diversitet, här inkluderat den akut utrotningshotade 
orangutangen.



2018 bjöd på många frisläppningar i de 
skyddade regnskogsområdena, där BOS 
Foundation arbetar för att skapa nya, håll- 
bara bestånd av viltlevande orangutanger.  
I slutet av året fanns det dock fortfarande 
376 orangutanger, som behöver tas hand om 
och vårdas, på rehabiliteringscentret Nyaru 
Menteng. Save the Orangutan inledde, i 
samarbete med BOS Foundation, en rad nya 
projekt under 2018 både på Nyaru Menteng 
samt i frisläppningsområdet TNBBBR.

Save the Orangutan var under 2018 den största 
bidragsgivaren till driften av Nyaru Menteng och 
bidrog med cirka 10 miljoner kronor till centret.  
Ett stöd som innebär att BOS Foundation även i 
fortsättningen kan ta väl hand om de många för- 
äldralösa orangutanger som är i behov av hjälp  
och vård under deras utveckling.

För alla de orangutanger som kommer till Nyaru 
Menteng, är målet att en dag kunna återvända till 
regnskogen. Några har inte de förutsättningar som 
krävs för att klara sig på egen hand, och är i behov 
av ett livslångt stöd. Under 2018 satt vi därför 
fokus på att ge dessa djur ett liv i frihet på regn-
skogsöar, där de fortfarande kan få den vård och 
omsorg de behöver. 

386 orangutanger återförda till det vilda  
sedan 2012
Med de 60 frisläppningarna under 2018 närmar  
sig det samlade antalet frisläppningar totalt 400! 
Save the Orangutan har varit med sedan början av 
BOS Foundations nya frisläppningsprogram, som 
utöver ett grundligt rehabiliteringsförlopp också 
omfattar övervakning och patrullering i frisläpp-
ningsområdena. 

Under 2018 blev regnskogsområdena TNBBBR i 
centrala Kalimantan samt Kehje Sewen i östra 
Kalimantan använda till att återföra rehabiliterade 
orangutanger.

Gamla bekanta återvände hem till regnskogen
Till toppnyheterna under 2018 hörde frisläppnin-
gen av Nody och Grendon. Dessa två orangutanger 
har en speciell plats i många av våras hjärtan, då vi 
 
 

 med uppdateringar om Nody och Grendons liv och 
utveckling på nära håll har kunnat följa deras resa 
tillbaka hem till friheten. De frisläpptes båda i na- 
tionalparken TNBBBR på centrala Kalimantan och 
har anpassat sig väl till deras nya liv i regnskogen. 

Lekplats, röntgenmaskin och nya fristäder
Under 2018 har Save the Orangutan stöttat flera 
nya utvecklingsprojekt på Nyaru Menteng. Vi bidrog 
bland annat till etableringen av två utomhuslek-
platser intill babyhuset, samt en ny spång till de 
minsta orangutangerna, från babyhuset ut till 
skogsskolan. En ny röntgenapparat installerades 
också på veterinärkliniken. Den nya utrustningen 
togs i bruk under 2018 och är redan till stor nytta 
för orangutangerna. Utöver detta bidrog Save the 
Orangutan ekonomiskt till anskaffandet av 17 hek- 
tar mark i närheten av Nyaru Menteng. Den ska an- 
vändas till etableringen av fristäder till de fullvux-
na orangutangerna, som för tillfället inte kan fri- 
släppas.

60 rehabiliterade orangutanger  
släpptes fri i regnskogen  
och 60 orangutanger släpptes  
ut på regnskogsöar.

Skyddandet av de frisläppta orangutangerna
Under 2018 inledde Save the Orangutan, i samarbe- 
te med BOS Foundation, två nya insatser för att 
skydda de frisläppta orangutangerna i nationalpar-
ken TNBBBR.

Vi ökade övervakningsarbetet av de frisläppta 
orangutangerna och använde ny teknologi för att 
bättre kunna följa de frisläppta orangutangernas 
anpassning till livet i regnskogen. Vi ser framemot 
att kunna bidra med nya, spännande berättelser 
om orangutangernas liv i regnskogen. 

Under 2018 beviljades också ett bidrag på cirka 1,4 
miljoner kronor från den danska Civilsamhällsfonden 
(Civilsamfundspuljen), för att skapa förbättrade 
levnadsmöjligheter för lokalbefolkningen i och 
omkring nationalparken TNBBBR. I detta ingick 
även att minska konflikterna mellan lokalbefolk-
ningen, nationalparken och de frisläppta, rehabili-
terade orangutangerna. Denna typ av insats är nöd- 
vändig för att säkra att de rehabiliterade orangu- 
tangerna på sikt kan utveckla hållbara bestånd.

Hjälpinsatser för de föräldralösa och nödställda orangutangerna

#ORANGUTANFREEDOM

386 ORANGUTANGER 
FRISLÄPPTA SEDAN 2012 

60 under 2018 
43 i TNBBBR  
17 i Kehje Sewen

ORANGUTANGER  
PÅ NYARU MENTENG
 
376 under 2018 
306 i fortsatt rehabilitering  
70 i livslång vård 
10 nykomna under 2018



Barito River

Kapuas River

Teluk Telaga

BANGKUANG

MANGKATIP

TUANAN

Mahajandau

Lawang Kajang

Se Ahas

Kanja au

Batampang

Batilap

B
U
F
F
E
R
T
Z
O
N

Camp Release

Camp Bagantung

Camp Tuanan

Save the Orangutan satte under 2018 mer 

fokus på att skydda de viltlevande orangu- 

tangbestånden på Borneo. Uppemot 80 % av 

de kvarvarande orangutangerna på Borneo 

lever på oskyddade områden. Därför är artens 

överlevnad beroende av en målinriktad insats 

för att skydda deras sista livsmiljö. Under 2018 

inleddes flera projekt till fördel för de vilt le- 

vande orangutangerna, bland annat ett projekt 

i Rungan River, som är hem till över 3 000 vilt- 

levande orangutanger. Ett ytterligare projekt 

inleddes i Mawas, som är hem till över 2 500 

orangutanger. 

Mawas – Återplantering, kanalblockering  
och patrullering
Även under 2018 har det skett framsteg gällande de 
pågående aktiviteterna i Mawas. Arbetet med att 
återskapa orangutanghabitat i de sydligaste delarna 
av Mawas har betytt att ytterligare 30 hektar blivit 
återplanterat med ca 33 500 trädsticklingar från 
lokala växtskolor. Träd som med tiden kommer att 
ge föda och boplats till de viltlevande orangutan-
gerna i området. Det sammanlagda antalet åter-
planterade träd sedan 2015 har nu uppgått i över 
122 000 styck på ett ca. 110 hektar stort område.

Ny drönare till patrullering
Under 2018 samlade Save the Orangutan in över  
70 000 kronor till en drönare, som hjälper våra lokala 
samarbetspartners att genomföra patrulleringsrundor 
i Mawas området. Detta för att förhindra och före- 
bygga skogsbränder och illegal skogsavverkning.
 
Involvering av lokalbefolkning
Ett nytt utvecklingsprojekt, delvis finansierat av den 
danska Civilsamhällsfonden (Civilsamfundspuljen), 
inleddes under 2018 kring Rungan River. Projektet 
fokuserar på att stötta de lokala Dayak stammarna 
med målet att skapa hållbara samhällen. Målet är 
också att stötta dem i deras önskan om att minska 
pressen på deras skog och de vilda orangutangernas 
habitat. Att ge stöd till lokalinvånarna har visat sig 
vara den mest hållbara strategin för att skydda regn- 
skogen och dess biodiversitet, däribland orangutangen.

Hållbara buffertzoner runtom regnskogen
Ett nytt skogsbruksprojekt i Mawas inleddes under 
2018 och är också delvis finansierat av den danska 
Civilsamhällsfonden (Civilsamfundspuljen). Projektet 
ska säkra utvecklingen av så kallade ”hållbara buf- 
fertzoner”, som gränsar till Mawas samt områdets 
fler än 2 500 viltlevande orangutanger. Projektet 
innefattar bland annat utveckling och testning av 
möjligheterna för en hållbar gummiproduktion i ett 
agroskogsbrukssystem. Detta sker i samarbete med 
80 lokala gummiproducenter från byn Timpah, med 
målet att förbättra deras levnadsförhållanden samt 
att minska pressen på naturresurserna i Mawas 
området.

Minskade konflikter i och kring oljepalmplantagerna
Save the Orangutan har, i samarbete med BOS 
Foundation, fokuserat på att minska konflikterna 
mellan orangutanger och människor. Vi har därför 
startat upp ett nytt projekt som ska säkerställa 
bästa möjliga hantering av de orangutanger som 
rör sig nära oljepalmplantagerna kring det skydda-
de Mawas området. 

Save the Orangutan  
skyddar nu uppemot  
6 000 viltlevande orangutanger  

Skyddandet av de vilt levande orangutangerna

MAWAS  
ÅTERPLANTERING  

AV ÖDELAGD REGNSKOG

8 dräneringskanaler på mer än 50 km  
har blockerats för att kunna återuppliva 

torvmossens ekosystem.
• 

Mer än 110 hektar naturskog är  
återuppförd sedan 2015. 

• 
122 000 fröplantor från 29 olika,  
lokala trädarter har planterats. 

• 
227 patrulleringar genomfördes under 
2018, för att förebygga och bekämpa 

skogsbränder och illegal skogsavverkning.



Insamlade medel
Save the Orangutan samlade in 25,6 miljoner 
svenska kronor under 2018 från privata bidrags- 
givare, fonder samt verksamheter. Av detta 
samlades 23,8 miljoner in i Danmark och 1,8 
miljoner i Sverige, från privata bidragsgivare, 
fonder samt verksamheter. 

Fördelning av medel 
Under 2018 använde Save the Orangutan 20,4 
miljoner kronor till tilldelade aktiviteter, vilket 
motsvarar 79,6 % av de insamlade medlen. Det 
utdelades 15,7 miljoner kronor till våra partners 
på Borneo, en ökning på 21 % i jämförelse med 
2017. 

Save the Orangutan har under 2018 samman-
lagt använt knappt 4,5 miljoner kronor, mot- 
svarande 17,7 % av de insamlade medlen till 
medlemsservice, administration samt insam-
lingsaktiviteter. Utgifterna för administration 
låg under 2018 på 4,2 %. Av de insamlade 
medlen överfördes 2,7 % till det egna kapitalet 
för att användas till nya initiativ under 2019.

Amagertorv 13, 3.
1160 København K. Danmark
T    +45 33 93 06 50 
E    info@redorangutangen.dk 
www.redorangutangen.dk

C/O Karlén & Stavegren. Arenavägen 41
121 77  Johanneshov. Sverige
T +46 08 55 91 24 38
E info@savetheorangutan.se
www.savetheorangutan.se 
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Så användes pengarna 
under 2018

TACK TILL

Samarbetspartners

Donationer

• Fabrikant Frands Køhler Nielsens og hustrus Mindelegat
• Fru Ellen Bremerdals fond til hjælp for hjemløse katte og andre vildtlevende dyr
• Inge & Skjold Burnes Fond
• Ingeniør N. M. Knudsens Fond
• Novo Nordisk

Ett stort tack till de tusentals privatpersoner som stöttar vårt arbete.

PROJEKT OCH INFORMATION  

79,6% 
20 399 137 SEK

4,2%

Administration:
1 075 854 SEK

 
6,3%

Medlemsservice: 
1 626 619 SEK

 

7,2%

Insamlings-
aktiviteter: 

1 852 981 SEK 

2,7%

Överfört till 2019:
721 779 SEK

 


