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Situationen for Borneos
orangutang er stadig kritisk
Ved indgangen til 2018 var målet klart. Flere rehabiliterede orangutanger skulle genudsættes og
indsatsen for at bevare og beskytte den unikke regnskov på Borneo – orangutangens naturlige
levesteder – skulle styrkes. Nye projekter blev sat i søen, og takket være vores mange loyale støtter
kunne vi uddele 11,1 millioner kroner til vores partnere på Borneo, som står for at omsætte vores
målsætninger i praksis. Det er en stigning på 21 % i forhold til 2017.
I 2018 styrkede vi indsatsen for at hjælpe de mange nødstedte og forældreløse orangutanger på
Borneo. Udover den faste støtte til driften af rehabiliteringscentret Nyaru Menteng, som ved udgangen af 2018 havde 376 orangutanger i pleje, støttede vi i 2018 også centret med et nyt røntgenapparat til dyreklinikken, nye udendørs legepladser til de yngste orangutanger på centret og 17
ha jord til nye fristeder til de store hanner, der desværre fortsat sidder i bur på Nyaru Menteng.
Vi støttede også genudsættelsen af 54 rehabiliterede orangutanger, herunder Nody, Grendon og
Alba, verdens eneste kendte albino orangutang. De blev genudsat i Nationalparken Bukit Baka Bukit
Raya (TNBBBR). Vi vil følge deres nye liv i regnskoven og sikre dem bedst muligt. I 2018 øgede vi
derfor støtten til monitorering af de genudsatte orangutanger og beskyttelse af genudsættelsesområdet. Samtidigt fik vi tilsagn om støtte fra Civilsamfundspuljen på knap 1 mil. kr. til en ny indsats
for at mindske konflikter mellem orangutangerne og lokalbefolkningen i og omkring nationalparken.
I 2018 styrkede vi også indsatsen for at bevare og beskytte regnskoven på Borneo og de tilbageværende vilde bestande af orangutanger. Vi igangsatte således to nye projekter, som inddrager lokalbefolkningen i bæredygtige løsninger til bevarelse af regnskoven og dens biodiversitet, herunder
orangutangen. Vi igangsatte også en ny indsats for at mindske konflikterne mellem orangutangen
og mennesker i og omkring oliepalmeplantagerne, som støder op til de regnskovsområder, hvor de
sidste vildtlevende orangutanger lever.
Situationen på Borneo er stadig kritisk. Der er mange opgaver, der venter på at blive løst for at sikre
orangutangens overlevelse. Vi vil fortsætte vores støtte til rehabilitering og genudsættelse af forældreløse orangutanger, med henblik på at skabe nye bæredygtige bestande, og vi vil øge vores fokus på at
beskytte og bevare regnskoven og de vildtlevende orangutanger.
Tak for støtten i 2018.
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Oplysningsindsatser i 2018
Orangutanger er ikke kæledyr
Red Orangutangen fulgte i 2018 op på tidligere års
kampagner om illegal handel med orangutanger.
Det gjorde vi gennem artikler og annoncer med
budskabet: ”Orangutanger er ikke kæledyr”.
Busser med information om den kritisk truede
orangutang kørte i 2018 rundt i København og
omegn for at sprede budskabet.
Slip hannerne fri #OrangutanFreedom
I 2018 startede Red Orangutangen en målrettet
kampagne for at få de fuldvoksne hanner på Nyaru
Menteng ud af burene og ud på beskyttede og
regnskovsbeklædte øer. 70 fuldvoksne orangutanger sidder desværre fortsat i bur på Nyaru Menteng.
De kunne efter endt rehabilitering tilbage i 00’erne
ikke genudsættes, da rehabiliteringscentret på det
tidspunkt ikke havde nogle genudsættelsessteder
til rådighed. De fortjener alle et liv i større frihed.
Alba fik sin frihed i regnskoven
December 2018 bød på en stor pressenyhed, som
blev delt via de fleste store medier. Alba, verdens
eneste kendte albino orangutang, blev genudsat i
nationalparken TNBBBR, efter at hun halvandet år
tidligere blev fundet siddende i et bur i en landsby
i det centrale Borneo. BOS Foundation, som har
passet hende siden hun blev reddet, forestod
genudsættelsen i tæt samarbejde med de indonesiske myndigheder. Meldingerne fra nationalparken er, at hun har tilpasset sig godt og nyder
livet i frihed i regnskoven.

Besøg fra Borneo
I 2018 inviterede vi vores støtter til et filmarrangement med præsentation ved BOS Foundations
direktør Jamartin Sihite. 80 gæster deltog, og de
blev taget med på en rejse til de forskellige projekter, som Red Orangutangen støtter.
Til kamp for Borneos regnskov
I forbindelse med besøget fra Borneo afholdt
Red Orangutangen i samarbejde med Københavns
Universitet et seminar om verdensmål 15 – ”Livet
på Jorden” med deltagelse fra den indonesiske
ambassade. Seminaret satte fokus på bevarelsen
af Borneos regnskov og dens biodiversitet, herunder den kritisk truede orangutang.

Hjælpen til forældreløse og nødstedte orangutanger

60 rehabiliterede orangutanger
blev genudsat i regnskoven, og
60 orangutanger fik deres frihed
på regnskovsøer
2018 bød på flere genudsættelser i de
beskyttede regnskovsområder, som BOS
Foundation benytter til etablering af nye
bæredygtige bestande af vildtlevende
orangutanger. Ved udgangen af året var der
fortsat 376 orangutanger på rehabiliteringscentret Nyaru Menteng, som har behov for
daglig pasning og pleje. Red Orangutangen
igangsatte i samarbejde med BOS Foundation en række nye projekter i 2018 på både
Nyaru Menteng og i genudsættelsesområdet
TNBBBR.
Red Orangutangen var også i 2018 den største
bidragsyder til driften af Nyaru Menteng og støttede
centret med knap 7,2 mil kr. En støtte der betyder,
at BOS Foundation fortsat kan tage sig godt af de
mange forældreløse orangutanger, der har brug for
hjælp og støtte i deres udvikling. For alle orangutanger, der ankommer til Nyaru Menteng, er målet at
blive klar til at vende tilbage til regnskoven. Nogle
bliver dog ikke i stand til at klare sig selv, og har brug
for livslang pleje og omsorg. I 2018 satte vi derfor
øget fokus på også at give disse dyr et liv i frihed på
regnskovsbeklædte øer, hvor de fortsat kan tilses
og modtage den nødvendige pleje og omsorg.
386 genudsættelser siden 2012
Med de 60 genudsættelser i 2018 er det samlede
antal tæt på 400! Red Orangutangen har været med
siden begyndelsen af BOS Foundations nye genudsættelsesprogram, som udover et grundigt rehabiliteringsforløb også omfatter monitorering og patruljering i genudsættelsesområderne. I 2018 blev
regnskovsområderne TNBBBR i Central Kalimantan
samt Kehje Sewen i Øst Kalimantan benyttet til at
genudsætte rehabiliterede orangutanger.
Gamle kendinge vendte hjem til regnskoven
Til tophistorierne fra 2018 hører genudsættelse af
Nody og Grendon. Disse to orangutanger har en
særlig plads i mange af vores støtters hjerte, da de
via opdateringer om Nody og Grendons liv og udvikling har fulgt deres rejse tilbage til friheden tæt.
De blev begge genudsat i nationalparken TNBBBR i
Central Kalimantan, og har tilpasset sig godt til deres
nye liv i regnskoven.

Legeplads, X-ray og nye fristeder
I løbet af 2018 har Red Orangutangen støttet
flere nye udviklingsprojekter på Nyaru Menteng. Vi
støttede bl.a. etableringen af to udendørs legepladser ved babyhuset og en ny gangsti for de mindste
orangutanger fra babyhuset ud til skovskolen, samt
et nyt røntgenapparat til dyrlægeklinikken. Det nye
udstyr blev taget i brug i 2018 og er allerede til stor
gavn for orangutangerne. Herudover bidrog Red
Orangutangen økonomisk til anskaffelsen af 17 ha
land i tilknytning til Nyaru Menteng. De skal bruges
til etablering af fristeder til de fuldvoksne orangutanger, som på nuværende tidspunkt desværre ikke kan
genudsættes.
Beskyttelse af de genudsatte orangutanger
I 2018 igangsatte Red Orangutangen i samarbejde
med BOS Foundation to nye indsatser for af beskytte
de genudsatte orangutanger i nationalparken
TNBBBR.

#ORANGUTANFREEDOM
386 ORANGUTANGER
GENUDSAT SIDEN 2012
60 i 2018
43 i TNBBBR
17 i Kehje Sewen
ORANGUTANGER
PÅ NYARU MENTENG
376 i 2018
306 i fortsat rehabilitering
70 i livslang pleje
10 nytilkomne i 2018

Vi øger monitoreringen af de genudsatte orangutanger og brugen af ny teknologi til bedre at følge de
genudsatte orangutangers tilpasning til livet i
regnskoven. Vi glæder os til at kunne bringe nye
spændende historier fra orangutangernes liv i
regnskoven.
I 2018 blev der også sikret en bevilling på lige knap
1.000.000 kr. fra Civilsamfundspuljen (CISU) til at
skabe forbedrede levemuligheder for lokalbefolkningen i og omkring nationalparken TNBBBR
og samtidig mindske konflikterne mellem dem,
nationalparken og de genudsatte rehabiliterede
orangutanger.
Denne type af indsatser er nødvendig for at sikre,
at de rehabiliterede orangutanger på sigt kan udvikle sig til bæredygtige bestande.

Beskyttelsen af de vildtlevende orangutanger

Red Orangutangen beskytter
nu knap 6000 vildtlevende
orangutanger
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Mawas – Genplantning, kanalblokeringer
og patruljering
Også i 2018 har der været fremdrift i de igangværende aktiviteter i Mawas. Genopretning af
orangutanghabitat i det sydlige Mawas har betydet
at yderligere 30 hektar er blevet genplantet med
ca. 33.500 træstiklinger fra lokale planteskoler.
Træer som med tiden giver føde- og redemuligheder til de vildtlevende orangutanger i området.
Det samlede antal genplantede træer siden 2015
er nu over 122.000 fordelt på ca. 110 hektar.
Ny drone til patruljering
I 2018 indsamlede Red Orangutangen 50.000
kroner til en ny drone, som hjælper vores lokale
samarbejdspartner med at gennemføre patruljeringer i Mawas området for skovbrande og ulovlig
tømmerhugst.
Inddragelse af oprindelige folk
Et nyt udviklingsprojekt, delvist finansieret af
Civilsamfundspuljen (CISU), blev startet i 2018
omkring Rungan River. Projektet har fokus på at
støtte de lokale Dayak-stammer i at skabe bæredygtige lokalsamfund, og styrke dem i deres ønske
om at mindske presset på deres skov og de vilde
orangutangers habitat. Støtte til oprindelige folk
har vist sig at være den mest bæredygtige strategi
til beskyttelse af regnskoven og dens biodiversitet,
herunder orangutangen.
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Bæredygtige bufferzoner omkring regnskoven
Et nyt skovbrugsprojekt i Mawas blev også startet
i 2018 og er ligeledes delvist finansieret af CISU.
Projektet skal sikre udviklingen af såkaldte ”bæredygtige bufferzoner”, der grænser op til Mawas og
områdets mere end 2.500 orangutanger. Dette sker
blandt andet ved at udvikle og teste mulighederne
for bæredygtig gummiproduktion i et agroskovbrugssystem. Det sker i samarbejde med 80 husmandsgummiproducenter fra landsbyen Timpah
for at forbedre deres leveforhold og mindske
presset på naturressourcerne i Mawas området.
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Red Orangutangen øgede i 2018 sit fokus
på beskyttelsen af de vilde bestande af
orangutanger på Borneo. Op mod 80 % af
de tilbageværende orangutanger på Borneo
lever uden for beskyttede områder, så
artens overlevelse er afhængig af en målrettet indsats for at beskytte orangutangens
sidste levesteder. 2018 bød på opstart af flere
nye projekter til fordel for de vildtlevende
orangutanger, herunder et projekt i Rungan
River, som er hjem for over 3000 vildtlevende
orangutanger, og et i Mawas, som er hjem for
over 2.500.
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Mindskning af konflikterne i og omkring
oliepalmeplantagerne
Red Orangutangen har i samarbejde med BOS
Foundation sat fokus på at mindske konflikterne
mellem orangutanger og mennesker. Vi har derfor
igangsat et nyt projekt der skal sikre bedst mulig
håndtering af de orangutanger, der bevæger sig
ind i oliepalmeplantager beliggende omkring det
beskyttede Mawas-område.
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Otte dræningskanaler på mere end
50 km er blevet blokeret, for at kunne
genoprette tørvemosens økosystem.
•
Mere end 110 hektar naturskov
er genoprettet siden 2015.
•
122.000 kimplanter af 29 forskellige
lokale træsorter er blevet plantet.
•
227 patruljeringer er foretaget i 2018,
for at forebygge og bekæmpe
skovbrande og illegal tømmerhugst.

Sådan blev pengene
brugt i 2018
Indsamlede midler
Red Orangutangen indsamlede i 2018
18,1 millioner kroner fra private bidragsydere,
fonde og virksomheder, heraf 16,8 i Danmark
og 1,3 i Sverige.

Servicering af støtter:
1.148.589 DKK

Indsamlingsaktiviteter:
1.308.428 DKK

6,3%

7,2%

Fordeling af midlerne
Red Orangutangen anvendte i 2018
14,4 millioner kroner til formålsbestemte
aktiviteter, hvilket svarer til 79,6% af de
indsamlede midler. Der blev uddelt
11,1 millioner kroner til vores partnere på
Borneo, en stigning på 21 % i forhold til 2017.

Administration:
759.607 DKK

4,2%

PROJEKTER OG OPLYSNING

79,6%
14.404.248 DKK

Red Orangutangen har i 2018 sammenlagt
brugt 3,2 millioner kroner, svarende til 17,7%
af de indsamlede midler, på servicering af
støtter, administration og indsamlingsaktiviteter. Udgifterne til administration
var i 2018 på 4,2%. 2,7% af de indsamlede
midler blev overført til egenkapitalen til
brug for nye indsatser i 2019.

2,7%
Overført til 2019:
509.612 DKK

TAK TIL
Samarbejdspartnere

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
En særlig tak til de mange virksomheder og tusindvis af privatpersoner, der støtter vores arbejde.
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