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Disse resultater er kun mulige på grund af vores samarbejde med lokale og internationale partnere og den støtte, som vi får fra virksomheder, fonde og tusindvis
af privatpersoner. For det skal lyde et dybfølt tak – sammen kan vi gøre en vigtig
forskel for orangutangen, regnskoven og lokalbefolkningen!
Venlig hilsen

Hanne Gürtler
Direktør

Forsidebillede: ©BPI
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Online events
I samarbejde med vores europæiske partnerorganisationer kunne vi igen i år invitere til et
online-event på den internationale orangutangdag. Støtter og følgere rundt omkring i Europa
kunne blandt andet se med på indslag om COVID-19's indvirkning på rehabiliteringscentret
Nyaru Menteng. I samarbejde med vores internationale partnere arrangerede vi også en online screening af dokumentaren ’Eyes of the
Orangutan’ om de horrible forhold for orangutanger i turistindustrien.
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Svar:

Også arbejdet i regnskovene bar frugt. Lokalbefolkningen i landsbyen Timpah kom
et skridt nærmere rettighederne til deres skovområder. Der blev plantet træer på et
rekordstort område. Og vi har arbejdet for, at genopbygningen af Indonesien oven
på COVID-19 sker på en måde, som både tager hensyn til mennesker og natur.
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2021 blev ikke destro mindre et år, hvor vi opnåede mange gode resultater. Vi kunne
for eksempel fejre, at adskillige af de orangutanger, som vores trofaste støtter har
fulgt i årevis, enten blev genudsat i regnskoven eller sat ud på regnskovsbeklædte
øer for at gennemgå sidste fase af rehabiliteringsforløbet.

Orangutangviden i børnehøjde
Børnene er vores fremtid, og hos Red Orangutangen vil vi gerne give dem en bedre forståelse for orangutangen og regnskoven på Borneo.
Derfor lavede vi i 2021 en børneside på vores
hjemmeside, som blandt andet indeholder
børnevenlige regnskovsfakta og et opgaveark
med masser af sjov med orangutangen og
dens naboer. Opgavearket kan også findes på
flere biblioteker og i zoologiske haver.
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Vi står også over for andre store ændringer i fremtiden. I 2021 blev det bekræftet, at
Indonesiens hovedstad flytter til Borneo. En udvikling vi følger tæt. Vi vil gøre, hvad
vi kan for at sikre, at det ikke får negativ betydning for regnskoven og orangutangen.

l-fisk, Næse

Sidst på året blev store dele af indonesisk Borneo – Kalimantan - ramt af oversvømmelser. Det gik ud over flere af vores indsatssområder, som heldigvis kom helskindede igennem. Men det ekstreme vejr bliver kun mere ekstremt, og de udfordringer,
klimakrisen bærer med sig, er noget, vi hele tiden skal have for øje.

Unge skal engagere unge
Sammenhængen mellem klima, biodiversitet
og lokaludvikling er kompleks, men også ekstremt vigtig. Derfor vil vi og vores partner Fremtidsfabrik engagere unge i netop de sammenhænge. Det gør vi gennem et projekt støttet af
Engagementspuljen under Civilsamfund i Udvikling (CISU), hvor en gruppe unge bliver klædt
på til at udvikle kreative måder at engagere
andre unge i naturbevarende udviklingsarbejde.
Resultatet viser de frem på festivaler i sommeren 2022.
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2021 var desværre endnu et år i coronapandemiens skygge. Indonesien var hårdt
ramt – særligt over sommeren, hvor delta-varianten gav anledning til høje smitteog dødstal i landet. Derfor støttede vi vores partnere og de lokale myndigheder i at
få information og vacciner ud til fjerne områder.

I Am the Forest
Op til første del af FN’s biodiversitetskonference
satte vi fokus på Borneos rige biodiversitet
gennem foto-udstillingen ’I Am the Forest’. Udstillingen er en hyldest til Borneos regnskov og
det unikke liv, der findes der, og billederne er
taget af en række internationale fotografer, der
brænder for naturbevarelse. I Am the Forest
kunne opleves i september på Højbro Plads i
København, hvilket mange benyttede sig af.
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Lokalbefolkningen spiller en vigtig rolle for den fremtid – og det gør de også i vores
projekter. De kan nemlig sikre den langsigtede naturbevarelse, ligesom vi ønsker at
afhjælpe den fattigdom og det tab af identitet, som ødelagte skove kan medføre for
skovafhængige samfund. Socialt arbejde og naturbevarelse er ikke hinandens modsætninger. Tværtimod.

Red Orangutangen oplyser og engagerer offentligheden på mange måder:
Det kan være alt fra opdateringer til vores støtter og følgere om vores arbejde på Borneo,
til store offentlige arrangementer. I 2021 skruede vi ekstra op for indsatserne.

mig

Alle tre orangutangarter er fortsat kritisk truede. Det er de desværre langt fra ene
om, for tab af biodiversitet verden over er en af tidens store kriser. Vores arbejde
er en del af løsningen, og vi arbejder indædt for en fremtid, hvor orangutanger ikke
optræder på IUCN's rødliste, og hvor der er plads til både dyr og mennesker i Borneos
tilbageværende skove.

Vi engagerer befolkningen

Farv

Orangutangen skal
ikke være kritisk truet
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Regnskoven bliver genskabt
Genopretning af ødelagt regnskov er afgørende for orangutangens overlevelse. Samtidig
har det en stor betydning for klimaet og for lokalbefolkningen nær skovene. Af den grund
styrkede vi fokus på netop genplantning og genopretning af regnskov i 2021.
#plant_1_2_trees
Vi skød året i gang med kampagnen
#plant_1_2_trees, som oplyste om genplantningen af regnskoven og samtidig skulle hente
donationer ind til formålet. Kampagnen indebar
blandt andet kreative fundraisingmetoder, som
initiativet ’klik liv i regnskoven’, hvor man via en
donation kunne være med til at farve et gråt
regnskovsbillede grønt og frodigt.
Rekordmange genplantede træer
I 2021 lykkedes det os med hjælp fra private
støtter, virksomheder, private fonde og Civilsamfundspuljen (CISU) at slå vores egne rekorder og plante væsentligt flere træer end tidligere
år! Sammen med vores lokale partner BOS
Foundation har vi genplantet over 77 hektar ny
skov i Mawas i Centralkalimantan. Faktisk blev
der gjort unge træer klar til at plante det dobbelte,
men den sidste udplantning blev udsat til 2022,
da Mawas-området blev udsat for voldsomme
oversvømmelser sidst på året. Vores internationale partnere genplanter også skov i Mawas, og
tilsammen genplantede vi over 200 hektar ny
skov i 2021.
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Der var to …
Vi ønsker alle en abeskøn jul

Der var træer!

Støt
genskabelsen
af regnskov på Borneo
Scan koden

Genetableringen af regnskoven er afgørende for orangutangens overlevelse. Derfor samarbejder vi med
en række partnere om genplantningen af træer på Borneo. Et, to og mange ﬂere skal blive til ny regnskov.
I Kalimantan, den indonesiske del af Borneo, ligger Mawas. Det er et område på
størrelse med Fyn med kulstofrig, tropisk tørvemoseskov. Området er hjem for
ﬂere end 2.500 vildtlevende orangutanger – det er en af verdens største bestande.
Men mere end 30 % af skoven i Mawas er ødelagt. Derfor genplanter vi frodig regnskov i området i samarbejde med vores lokale partnere og lokalbefolkningen.

Sammen kan vi gøre en forskel for orangutangen på Borneo.
Vær med til at genskabe regnskoven.
Send en donation via MobilePay til 710091 – uanset størrelse modtages
beløbet med glæde. Eller sms SKOV til 1414 og donér 100 kr.* Du kan også
gå ind på www.redorangutangen.dk/skov og læse mere om projektet.

Følg genskabelsen af regnskov på Borneo

#plant_1_2_trees

Red Orangutangen
c/o DENLAW Advokater
Østergade 55
1100 København K
info@redorangutangen.dk
www.redorangutangen.dk
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Der var et, der var to og en dag er der træer over hele Mawas-området. Målet er at sikre orangutangens
levesteder og dermed artens overlevelse. Vil du være med?
Vi har genplantet 200 hektar frodig regnskov i Mawas-området. Målet er at genplante 1.000 hektar. I det fugtige og varme klima på Borneo vokser træerne sig
store til en frodig regnskov. Hvis du deltager i genplantningen af regnskov på
Borneo sammen med os, bidrager du kort sagt til at:
• Beskytte mere end 2.500 vildtlevende orangutanger ved at sikre deres levesteder på lang sigt.
• Reducere udledningen af CO2 til glæde for klimaet globalt – blandt andet ved at
blokere menneskeskabte kanaler, så vandstanden øges i tørvemoseskoven og
dermed nedsætte risikoen for skovbrande.

Det har stor betydning for lokalbefolkningen, som er afhængig af, at naturen ikke bliver ødelagt eller udlagt til plantager, minedrift eller infrastruktur. Skovbevarelsen er også en af de
vigtigste måder at bevare den kritisk truede orangutang på.

• Forbedre lokalbefolkningens levevilkår gennem deres arbejde med at indsamle frø, producere kimplanter i landsby-planteskoler og senere plante dem
ud i genplantningsområdet.
Sammen kan vi gøre en forskel for orangutangen på Borneo.
Vær med til at genskabe regnskoven.
Send en donation via MobilePay til 710091 – uanset størrelse modtages
beløbet med glæde. Eller sms SKOV til 1414 og donér 100 kr.* Du kan også
gå ind på www.redorangutangen.dk/skov og læse mere om projektet.

Følg genskabelsen af regnskov på Borneo

#plant_1_2_trees

Vi planter ikke kun træer
Udover genplantning bliver regnskoven beskyttet ved at lokale grupper patruljerer for at sikre
området mod skovbrande og illegal tømmerhugst. De lokale blokerer også menneskeskabte
dræningskanaler, så vandstanden stiger i den
udtørrede tørvemoseskov. Det gør den langt mere
robust over for skovbrande og bidrager til, at økosystemet i området bliver genoprettet.
Stadig et vigtigt fokus i 2022
I 2021 lavede Red Orangutangen en stor analyse
af satellitbilleder over Mawas-området fra 20012020. Den viste tydeligt, at genopretning af ødelagt regnskov er vigtigt at prioritere. Afskovningen er nemlig størst i de områder, der har været udsat for omfattende skovbrande – og her er
især degraderede tørvemose-områder udsatte,
fordi de brænder nemmere. Det har store konsekvenser for klima, biodiversitet og mennesker.
Genopretning af ødelagt regnskov er derfor også
et vigtigt fokus i vores arbejde i 2022.

Vi beskytter skovene sammen
med lokalbefolkningen

Red Orangutangen
c/o DENLAW Advokater
Østergade 55
1100 København K
info@redorangutangen.dk
www.redorangutangen.dk
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Skovmonitorering
Det er en vigtig prioritet for os at beskytte regnskovsområder i samarbejde med de mennesker,
som bor tæt ved skovene. I flere områder er den
ulovlige tømmerhugst steget under pandemien,
og derfor har vi i 2021 haft endnu større fokus på
både miljøundervisning og patruljering i de områder, hvor vi arbejder. Monitoreringen af skovområderne bliver udført af lokale, som holder øje
med skovbrande og ulovlig tømmerhugst.
Konsekvenser af coronapandemien
Som følge af coronapandemien har mange mennesker på Borneo mistet deres job og dermed
deres indkomst. Konsekvenserne er blevet afhjulpet i en lang række projekter støttet af Ci-

vilsamfundspuljen (CISU) med fokus på at skabe
nye bæredygtige indtægtskilder for de lokale.
Det kan for eksempel være etablering af fiskedamme, kyllingeopdræt eller grøntsagsdyrkning.
Store fremskridt for arbejdet med rettigheder
Vi støtter oprindelige folk i den komplicerede
proces det er at opnå rettigheder til deres skovområder. Her er gjort store fremskridt i 2021.
Det vigtigste resultat er, at landsbyen Timpah i
Mawas i Centralkalimantan er en af de få i landet,
som er blevet anerkendt som customary community. Det betyder, at de har en juridisk status,
der gør det muligt at få de fulde rettigheder til
deres skov.

Red Orangutangen og BOS Foundation
har i alt genplantet 232.738 træer
siden 2015. Det svarer til et område på

221 hektar.
Vores målsætning er at genplante
mindst 1.000 hektar i Mawas-området,
som er hjem for mere end

2.500 vildtlevende orangutanger.
©BPI

©BOSF
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Orangutanger
vender igen
tilbage til
regnskoven

#ORANGUTANFREEDOM
493 orangutanger genudsat fra 2012-2021
Orangutanger på Nyaru Menteng
266 i rehabilitering
3 nytilkomne i 2021
18 i livslang pleje
Orangutanger på Samboja Lestari
47 i rehabilitering
5 nytilkomne i 2021
77 i livslang pleje
©BOSF

Når rehabiliterede orangutanger bliver vilde (igen)
De rehabiliterede orangutanger på Nyaru Menteng
eller Samboja Lestari bliver sat ud i de beskyttede
regnskovsområder Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR)
og Bukit Batikap i Centralkalimantan eller Kehje
Sewen i Østkalimantan. Her observerer monitore-

På trods af, at coronapandemien stadig spøgte, var 2021 et år med stor fremdrift
for rehabiliteringprogrammet. Det gjaldt ikke mindst for mange af de orangutanger,
som er en del af Red Orangutangens adoptionsprogram.

ringshold dem løbende for at sikre, at de klarer sig
godt. Red Orangutangen støtter arbejdet i genudsættelsesområderne og har blandt andet doneret
forskelligt udstyr til TNBBBR, så monitoreringen i
nationalparken kan blive endnu bedre og give ny
viden om orangutangerne.

©BOSF

Sidste skridt på rejsen
I løbet af året blev 29 orangutanger sat ud på regnskovsbeklædte øer for at gennemgå sidste fase af
deres rehabilitering. Heriblandt orangutangerne Meryl,
Cinta og Valentino, som er en del af vores adoptionsprogram. På de isolerede øer kan de trygt prøve deres
færdigheder af i naturlige omgivelser, og når de har
vist, at de kan klare sig selv, er de klar til at blive genudsat i Borneos regnskov.
Orangutanger blev igen genudsat
En af årets store begivenheder var, da vi kunne genudsætte orangutangen Miko. Miko har gennem årene
haft mange trofaste støtter, og det var derfor en stor
glæde at se ham starte et helt nyt kapitel i den vilde
natur. I alt blev 25 orangutanger genudsat i regnskoven
i 2021.

©BOSF

15 orangutanger blev reddet
I 2021 blev 15 orangutanger reddet fra konflikter med
mennesker eller fra fangenskab. Nogle af dem var
forældreløse unger, som nu er flyttet ind på rehabiliteringscentrene Nyaru Menteng og Samboja Lestari.
Her er de begyndt i skovskolen. De voksne orangutanger blev genudsat i beskyttede regnskovsområder.
Et fristed for skadede orangutanger
I begyndelsen af året blev tre orangutanger sat ud på
deres egen fristedsø. Her er tale om orangutanger,
som af forskellige årsager aldrig vil kunne klare sig i
naturen. De har derfor brug for livslang pleje på centrene. Vores mission er, at så mange af dem som
muligt skal leve i så naturlige omgivelser som muligt
på trygge øer, som er specielt indrettet efter deres
behov. Det skete i år for orangutangerne Dilla, Mawas
og Jeliva.

©BOSF
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COVID-19
Forebyggelse af COVID-19
Vi og vores partnere havde i løbet af året fokus på
at forebygge smitte med COVID-19 i landsbyer, som
myndighederne ikke har ressourcer til at nå fysisk.
Det skete gennem information om forebyggelse samt,
hvad man gør, hvis man bliver syg eller har symptomer.
Mange landsbyboere fik stillet transportmuligheder
til vaccinationssteder til rådighed. Det har betydet,
at rigtig mange blev vaccineret, ligesom antallet af
smittede i de landsbyer, vi arbejder i, er lavere end i
de omkringliggende landsbyer. Red Orangutangen
fortsatte også i 2021 sin støtte til indsatsen for at
beskytte orangutanger og personale på rehabiliteringscentrene mod COVID-19.

Naturens sundhed hænger sammen
med menneskets
At passe på naturen er helt essentielt i forebyggelsen
mod fremtidige pandemier. I samarbejde med vores
lokale partner Borneo Nature Foundation arbejder
vi for, at myndighederne husker naturbevarelsen
i deres indsatser for at få Indonesien på fode igen.
I flere områder har vi desuden undervist lokalbefolkningen i netop naturens betydning for menneskets
sundhed – det er sket med støtte fra Civilsamfundspuljen (CISU) og i samarbejde med blandt andet
BOS Foundation i Østkalimantan og Borneo Nature
Foundation i Centralkalimantan.

Sådan blev pengene
brugt i 2021

Servicering af støtter:
1.150.523 DKK
Indsamlingsaktiviteter:
1.500.365 DKK

Indsamlede midler
Red Orangutangen indsamlede i 2021 19,8 millioner
kroner fra private bidragsydere, virksomheder,
fonde og institutionelle donatorer, heraf 17,6 i
Danmark, 1,3 i Sverige og 0,9 i England og Wales.

6,2%

Administration:
1.309.031 DKK

8,2%

Fordeling af midlerne
Red Orangutangen anvendte i 2021 14,4 millioner
kroner til formålsbestemte aktiviteter, hvilket svarer
til 78,5 % af de anvendte midler. Der blev overført
11,2 millioner kroner i direkte støtte til vores partnere
på Borneo.

7,1%

Formålsbestemte aktiviteter
Programmer,
oplysning og engagement:
14.432.420 DKK

Red Orangutangen har i 2021 sammenlagt brugt
3,9 millioner kroner, svarende til 21,5 % af de anvendte midler, til servicering af støtter, administration og
indsamlingsaktiviteter. Udgifterne til administration
var i 2021 på 7 % af de anvendte midler. 7 % af de
indsamlede midler i 2021 svarende til 1,4 millioner
kroner blev overført til 2022. De overførte midler vil
blive anvendt til flere formålsbestemte aktiviteter.

78,5%

Tak til
Donorer:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

QATO Fonden
Lund Fonden
Dansk Tennis Fond
Fru Ellen Bremerdals fond til hjælp for hjemløse katte og andre vildtlevende dyr
Brødrene Hartmanns Fond
William Demant Fonden
Asta & Jul. P. Justesens Fond
Snedkermester Axel Wichmann og Fru Else Wichmanns Fond
Kulturministeriets pulje til almennyttige kulturelle projekter
Kulturministeriets pulje til landsdækkende almene organisationer

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

SavetheOrangutan_org

Save the Orangutan
Red Orangutangen
Save the Orangutan-Sverige

@RedOrangutangen

Save the Orangutan

www.savetheorangutan.org
Danmark
Østerbrogade 146B, 1
2100 København Ø

Sverige
c/o Stavegren & Partners
Ekonomikonsult AB
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm

England og Wales
c/o Smarties Bookkeeping Limited
The Keep. Creech Castle
Taunton
TA1 2DX Somerset

info@redorangutangen.dk
www.redorangutangen.dk

info@savetheorangutan.se
www.savetheorangutan.se

info@savetheorangutan.org
www.savetheorangutan.org.uk

