
Rädda och rehabilitera nödställda  
orangutanger och återföra dem till det vilda

• Räddning av nödställda och föräldralösa orangutanger

• Rehabilitering av räddade orangutanger

• Återföring av rehabiliterade orangutanger till det vilda

•  Skyddade fristadsöar till orangutanger som inte 
kan frisläppas

Kontakt:
Save the Orangutan
c/o Stavegren & Partners
Ekonomikonsult AB
Arenavägen 41
121 77 Johanneshov

E-post: info@savetheorangutan.se
Tfn: (+46) 08-55 91 24 38
Hemsida: savetheorangutan.se

Ditt stöd till  
orangutangerna och  
Nyaru Menteng bidrar till:

Save the Orangutans  
arbete med att hjälpa Borneos 
nödställda orangutanger
Rädda och rehabilitera nödställda orangutanger
 
Skapa hållbara, vilda orangutangpopulationer genom 
att återföra rehabiliterade orangutanger till det vilda 

Skydda frisläppta orangutanger genom  
övervakning, patrullering samt genom att engagera 
lokalsamhällen

Långsiktig vård av orangutanger som inte kan 
återvända till det vilda

Nyaru Menteng – världens 
största rehabiliteringscenter 
för orangutanger

Nyaru Menteng är beläget på centrala Kalimantan  
- den indonesiska delen av Borneo. Tillsammans med 
vår indonesiska partner BOS Foundation tar vi hand 
om uppemot 400 föräldralösa orangutanger i olika 
faser av rehabiliteringsförloppet.

Hundratals orangutangungar lämnas till sitt öde då 
deras mammor dödas på grund av tjuvjakt eller när  
de hamnat i konflikt med människor. De föräldralösa 
orangutangerna genomgår en omfattande rehabilite-
ringsprocess på Nyaru Menteng. De utvecklar sina 
färdigheter som de behöver för att klara sig i regn- 
skogen när de återvänder hem.

Orangutangerna frisläpps i skyddade regnskogs- 
områden efter att ha genomfört rehabiliteringsför- 
loppet. De orangutanger som av olika orsaker, så som 
sjukdom eller skador, inte kan återföras till det vilda 
får livslång vård på centret.



Nyaru  
Menteng 
Återintroduktionsprogram för orangutanger

Räddning
I samarbete med lokala myndigheter rycker Nyaru 
Mentengs räddningsteam ut för att rädda för- 
äldralösa orangutanger som har förlorat sin 
mamma, hållits som husdjur eller som på annat 
sätt är i nöd.

Rehabilitering
På rehabiliteringscentret lär sig de föräldralösa 
orangutangerna de färdigheter som de i annat 
fall hade lärt sig av sin mamma. Djurskötarna 
hjälper orangutangerna genom hela rehabilite-
ringsprocessen som tar cirka sju år.

Frisläppning i regnskogen 
Målet med rehabiliteringsprocessen är att åter- 
föra orangutangerna till deras naturliga habitat. 
Nyaru Menteng har hand om två frisläppnings-
områden: Bukit Baka Bukit Raya Nationalpark 
(TNBBBR) och Bukit Batikap Nationalpark. Båda 
områdena, som är fredade, ligger på en dagsresas 
avstånd eller mer från Nyaru Menteng. 

Övervakning av återförda orangutanger
De orangutanger som frisläpps efter avklarat 
rehabiliteringsförlopp observeras och följs med 
hjälp av inopererade sändare. Övervaknings-
teamet som bor i läger på frisläppningsområdet 
patrullerar också områdena för illegala aktiviteter, 
skogsbränder och andra hot mot orangutangerna.

Livslång vård
Dessvärre finns det orangutanger som på grund 
av sjukdom eller skador inte klarar sig på egen 
hand i regnskogen. De får livslång vård på centret. 

Ankomst till Nyaru Menteng
Alla orangutanger som kommer till Nyaru 
Menteng genomgår en obligatorisk karantän- 
period och en hälsokontroll, såväl fysisk som 
psykisk. Detta är mycket viktigt i och med 
att många orangutanger har varit utsatta för 
sjukdomar som främst drabbar människor.

Skogsdagis
Orangutanger upp till tre år bor i babyhuset 
där de tas om hand 24 timmar om dygnet. 
De går ut i skogen varje dag för att sakta men 
säkert lära sig att bygga bon, välja lämplig 
naturlig föda, lägga märke till faror och kän- 
na igen rovdjur.

Skogsskolan
Orangutanger från tre år upp till sju-åtta år 
går i skogsskolan, där de vidareutvecklar sin 
bobyggningsförmåga och utvecklar mer 
avancerade färdigheter i klättring och att 
hitta föda. Skogsskolan består av flera 
grupper eller klasser. 

Ö-universitetet
När orangutangerna bemästrar de färdigheter 
som är nödvändiga för att överleva i regn- 
skogen, flyttar de ut på en skyddad ö där de 
kan sätta sina färdigheter på prov. Här ska 
de visa för teknikerna att de klarar av att 
leva självständigt under både en torrperiod 
och en regnperiod.

Frisläppning i skyddad regnskog
När en orangutang har klarat sig igenom 
prövotiden på ö-universitetet är det dags  
för frisläppning. Övervakningsteamet i 
frisläppningsområdet följer orangutangen 
noga tills den har anpassat sig helt till sin 
nya omgivning.
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