
Red Orangutangens 
arbejde for de vilde 
orangutanger på Borneo

Genopretning af regnskoven gavner klimaet  

og øger orangutangens overlevelsesmuligheder

Bevarelse af regnskoven sikrer orangutangens 

naturlige levesteder

Lokal samfundsudvikling og støtte til oprindelige  

folk sikrer langsigtede og bæredygtige løsninger 

Konflikthåndtering og forskning beskytter de  

vilde orangutanger 

Mawas - hjem for en af  
verdens største bestande  
af vilde orangutanger

I Kalimantan - den indonesiske del af Borneo - ligger 
Mawas. Et område med 309.000 hektar (3090 km2) 
kulstofrig, tropisk tørvemoseskov. Red Orangutangen 
har siden 2007 arbejdet sammen med indonesiske 
BOS Foundation i Mawas. Mawas-området er unikt, 
da det udover at huse 62 mindre landsbyer, også er 
hjem for en af verdens største bestande af vildt- 
levende orangutanger: over 2500 individer.

Aktiviteterne i Mawas er et eksempel på ”best- 
practice conservation”, og succesen hviler på en 
bæredygtig og mangestrenget indsats sammen med 
BOS Foundation. Flere projekter udføres med ønsket 
om at kunne opskalere og inspirere forvaltningen af 
andre bevaringsværdige områder på Borneo.

• Beskytte flere end 2500 vildtlevende orangutanger

• Genplante ødelagt regnskov og skabe nyt habitat

• Reducere udledningen af CO
2

• Mindske risikoen for skovbrande

• Udvikle bæredygtige indtægtskilder

• Sikre oprindelige folks rettigheder 

Kontakt:
Red Orangutangen / Save the Orangutan
Amagertorv 13, 3. Sal
1160 København K
Danmark

Telefon: (+45) 33 93 06 50
Mail: info@redorangutangen.dk
Web: redorangutangen.dk

Din støtte til 
Red Orangutangen og 
Mawas bidrager til at:

Bevarelse af regnskoven  
og den kritisk truede orangutang
Mawas, Central Kalimantan, Borneo - Best Practice Conservation



 Aktiviteter i Mawas

Genopretning af økosystemer  
Degraderet tørvemoseskov genvædes ved at 
blokere menneskeskabte kanaler, så skoven 
igen bliver mindre sårbar overfor skov- 
brande, og CO

2
-udledninger begrænses.  

 
 
Genplantning og planteskoler 
Afskovede områder genplantes med 
kimplanter fra lokalt oprettede planteskoler, 
og vil fremover sikre føde til orangutangerne  
i området.  
 
 
Bekæmpelse af skovbrande 
Lokale trænes og forsynes med udstyr til  
at patruljere og bekæmpe brande, som ofte 
opstår i den yderst sårbare og nedbrudte 
tørvemoseskov. 
 
 
Bekæmpelse af illegal tømmerhugst 
Daglige patruljeringer i samarbejde  
med lokale, beskytter skoven mod illegale 
aktiviteter som tømmerhugst og andre 
trusler.  
 
 
Politisk arbejde 
Politisk arbejde sikrer fortsat formel 
beskyttelse af Mawas-området og skaber 
harmoniserede planer for området, der 
beskytter de vilde orangutangbestande.  
 
 
 

 

Bæredygtige bufferzoner 
I randområder, der grænser op til Mawas, 
støttes de lokale i etableringen af bære-
dygtige indtægtskilder og agroskovbrugs-
systemer, der mindsker presset på natur-
ressourcerne i Mawas.  
 
 
Oprindelige folks rettigheder 
Støtte til arbejdet for oprindelige Dayak-
folks rettigheder og tilhørsforhold til land  
og skov, er den mest bæredygtige måde at 
bevare regnskoven på. 
 
 
Bæredygtige indtægtskilder  
og uddannelse 
Lokale familier støttes i at udvikle bære-
dygtige indtægtskilder, som alternativ  
til fældning af regnskov, og skoleklasser 
modtager miljøundervisning.  
 
 
Øget viden om orangutangen 
En fast forskningsstation gør det muligt at 
få ny viden om blandt andet orangutangens 
levevis og bidrager til optimale indsatser for 
artens overlevelse.  
 
 
Konflikthåndtering i oliepalmeplantager 
Uddannelse og oplysningsarbejde i olie- 
palmeplantager, der grænser op til Mawas, 
mindsker risiko for konflikt mellem orangu-
tanger og mennesker. 
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