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Dessa resultat har endast varit möjliga på grund av vårt samarbete med lokala och
internationella partners och det det stöd vi har fått från företag, fonder och flera tusen
privatpersoner. För det ska ni ha hjärtligt tack. Tillsammans gör vi skillnad för orangutangen, regnskogen och lokalbefolkningen.
Vänliga hälsningar

Hanne Gürtler
Generalsekreterare

Forsidebillede: ©BPI

E

ration,

Sam Rios

)
en Track
(No Beat

onita
Hjælp M
hjem til
ven
regnsko

es der
ov find
s regnsk andre skoler
ldreløse leve
i Borneo
er alle
r foræ
ne
Dybt inde der ikke lign
Her lære ge for at kun
le,
vskolen.
n.
l bru
en sko
nskove
tang Sko det, de ska
ø,
alt
Orangu
ger i reg
på en
tanger
ngutan
de ud
ora
orangu
flytter
e og frie
l blandt
vskolen,
- de ska
som vild
e.
dige i Skoklare sig selv es egen fød
fær
er
Når de skal prøve at er og finde der hjem til
te
hvor de
gode red klar til at flyt
ge
ov.
byg
er de
andet
e regnsk
kan det,
, den vild
Når de
hjem
rigtige
deres

andre
ge
som alle
errig og, Hun prøver man
et nysg
e ud af,
frugt.
er meg
ikke
Monita nger, elsker hun dag for at find
t, Monita
oranguta slags frugt hver er en frug
der
er en ny.
ge
og prøv
ger. Hvis
forskelli
de sma
bare ud
hvordan
hun den
spytter
kan lide,

e insekter
1) Hvor mang finde?
kan du
R

de

true

R
A
M

G

O

E

L

A

R

R

N

A

E

A

F

U

G

T

N

E

t:

frug
Skjult

.dk

Tjek
skoven?

til regn

G

T

rang
www. redo

ér via
eller don

Figner

ngeørn

Honning

Sla

T

R

N

Sølvdue

utangen

ita hjem

M

N

Q

Æ

A

Z

Malajbjørn

Æ

J

e ø og
jestørst
ens tred specielle
er verd
r af helt RT!
Borneo
millione
STO
hjem for dyr. DET ER
og
planter

FUN fact

K
G

be
Næsea
tang
Orangu
Elefant

r
Skældy
ard
Træleop
rkat
Marmo
jørn
Malajb
Gibbon

lpe Mon

T

r

Slange

S

N

T

L

E

O

P

Find
oven
regnsk

E

S

X

A

T

S

S

K

G

D

H

W

a hjem
p Monit vejen hjem til

A

J

O

J

S

W

N

B

B

I

Q

J

D

V

4) Hjæl

B

S

B

Ø

T

P

Ø

K

Y

I

L

M

M

R

G

L

Æ

L

D

G

O

J

U

T

V

E

R

Z

Ø

N

S

J

U

L

T

R

R

L

L

E

K

D

D

P

A

M

U

Y

T

le de
nd al
2) Fi ter
ar
dyre

E

G

I

F

T

E

N

E

J

F

Z

and illust

FUN fact

Vil du hjæ

Online evenemang
I samarbete med våra europeiska partnerorganisationer kunde vi återigen i år bjuda in till ett
online-evenemang på den internationella Orangutang Dagen. Bidragsgivare och följare runt
omkring i Europa kunde följa med i inslag av
COVID-19’s påverkan på arbetet på rehabiliteringscentret Nyaru Menteng. I samarbete med
våra internationella partners arrangerade vi även
en online-screening av dokumentären ’Eyes of
the Orangutan’ som handlar om de otäcka förhållanden för orangutanger i turistindustrin.
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Svar:

Även arbetet i regnskogen lönade sig. Lokalbefolkningen i byn Timpah i Mawas torvmosseskog kom ett steg närmre rätten till deras skogsområden. Det planterades träd
på ett rekordstort område. Vi har också arbetat för att återuppbyggnaden av Indonesien efter COVID-19 sker på ett sätt som tar hänsyn till både människor och natur.

olen

Skovsk

Orangutangkunskap i barnens ögonhöjd
Barnen är vår framtid och hos Save the Orangutan vill vi gärna ge dem en bättre förståelse
för orangutangen och regnskogen på Borneo.
Därför upprättade vi en sida för barnen på vår
danska hemsida som bland annat innehåller
barnvänliga regnskogsfakta och ett pappersark
med roliga uppgifter om orangutangen och dess
vänner i regnskogen. Pappersarket finns på ett
flertal bibliotek och djurparker runt om i Danmark.
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2021 blev trots allt ett år då vi uppnådde många goda resultat. Vi kunde till exempel
fira att åtskilliga orangutanger som våra trofasta adoptanter har följt under många
år antingen blev återförda till regnskogen eller utsatta på regnskogsbeklädda öar för
att genomgå den sista fasen av rehabiliteringen.
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Vi står även inför andra stora förändringar inom en snar framtid. I 2021 bekräftades
det att Indonesiens huvudstad flyttar till Borneo. Det är en utveckling som vi följer tätt.
Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att säkra att det inte får en negativ
påverkan på regnskogen och orangutangen.

l-fisk, Næse

I slutet på året blev stora delar av indonesiska Borneo-Kalimantan drabbade av översvämningar. Det påverkade en del av våra insatsområden som lyckligtvis klarade sig
igenom motgångarna helskinnade. Men extrema väderförhållanden blir bara värre och
utmaningarna som klimatkrisen för med sig är något vi hela tiden blir påminda om.

Unga ska engagera unga
Sammanhanget mellan klimat, biodiversitet
och lokalutveckling är komplex men inte desto
mindre oerhört viktig. Därför ska vi tillsammans med vår partner Framtidsfabrik engagera
unga i precis de sammanhangen. Det gör vi
genom ett projekt som har fått bidrag från
danska Civilsamfundspuljen CISU. Projektet
går ut på att en grupp unga blir utlärda i att
utveckla fantastiska kreativa sätt att engagera
andra unga i naturvårdande utvecklingsarbete.
Resultatet får de lov att visa fram på festivaler
under sommaren 2022.
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2021 blev tyvärr ännu ett år i skuggan av coronapandemin. Indonesien var hårt drabbade, särskilt under sommaren då delta-varianten orsakade hög smitta och många
dödsfall i landet. Därför gav vi stöd till våra partners och de lokala myndigheterna för
att de skulle kunna nå ut med information och vaccinationer till avlägsna områden.

I Am the Forest
Inför den första delen av FN’s biodiversitetskonferens satte vi fokus på Borneos rika biodiversitet genom foto-utställningen ’I Am the
Forest’. Utställningen är en hyllning till Borneos regnskog och det unika livet som finns där
och bilderna är tagna av en rad internationella
fotografer som brinner för naturvård. I Am the
Forest kunde också upplevas i september på
Højbro Plads i Köpenhamn där det kom många
besökande.
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Lokalbefolkningen spelar en viktig roll för den framtiden och en lika viktig roll spelar
de i våra projekt. De kan nämligen säkra långsiktig naturvård, precis som vi önskar
att råda bot på den fattigdom och förlust av identitet som förstörda skogar medför
för människor i de samhällen som är beroende av skogen. Socialt arbete och naturvård är därför tätt förbundna.

Save the Orangutan upplyser och engagerar allmänheten genom allt från regelmässiga
uppdateringar till våra bidragsgivare och följare om arbetet på Borneo till stora offentliga
evenemang. I 2021 ökade vi insatserna.
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Samtliga tre orangutangarter är fortfarande akut utrotningshotade. Tyvärr är de
långt från de enda arterna som är det eftersom förlusten av biologisk mångfald är
en av vår tids största kriser. Vårt arbete på Borneo är en del av lösningen och vi
arbetar stenhårt för en framtid där orangutangerna inte finns med på IUCNs rödlista
över utdöende arter, och där det finns plats för både djur och människor i Borneos
resterande skogar.

Vi engagerar allmänheten

Farv

Orangutangen ska inte
vara akut utrotningshotad
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Regnskogen blir återskapad
Återskapandet av förstörd regnskog är avgörande för orangutangens överlevnad. Samtidigt
har det en stor betydelse för klimatet och för lokalbefolkningen nära skogarna. Av den anledningen skärpte vi vårt fokus på återplantering och återskapande av regnskogen år 2021.

Vi ønsker alle en abeskøn jul

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.

Følg genskabelsen af regnskov på Borneo

#plant_1_2_trees

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.

Det betyder enormt mycket för de lokala att skogen inte förstörs eller används till plantager,
gruvdrift eller infrastrukturprojekt. Skogsvård är även ett av de viktigaste förfaranden när
det gäller att bevara vilda orangutanger.

Red Orangutangen
c/o DENLAW Advokater
Østergade 55
1100 København K
info@redorangutangen.dk
www.redorangutangen.dk

Støt
genskabelsen
af regnskov på Borneo
Scan koden

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.

• 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 planterar inte bara träd
Förutom återplantering skyddas regnskogen av
lokala grupper som patrullerar för att säkra området mot skogsbränder och olaglig timmerhuggning. De lokala blockerar även dräneringskanaler
som skapats av människor så att vattenståndet
stiger i den uttorkade torvmosseskogen. Det gör
att den är mer robust mot skogsbränder och att
ekosystemen i området lättare återskapas.
Fortfarande ett viktigt fokus i 2022
I 2021 gjorde Save the Orangutan en genomgång
av satellitbilder över Mawas området från 20012020. De visade tydligt varför återskapandet av
regnskogen är viktigt att prioritera. Skövlingen
är nämligen tydligt störst i de områden som har
varit utsatta för omfattande skogsbränder – och
särskilt förstörda torvmosseområden är utsatta
eftersom de lättare tar eld. Det har stora konsekvenser för klimat, biodiversitet och människor.
Återskapandet av förstörd regnskog kommer
därför att vara ett viktigt fokusområde även under 2022.

Vi skyddar skogarna tillsammans
med lokalbefolkningen

Der var træer!
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Red Orangutangen
c/o DENLAW Advokater
Østergade 55
1100 København K
info@redorangutangen.dk
www.redorangutangen.dk

©BPI

(plus evt. sms takst)

Rekordmånga återplanterade träd
Under 2021 lyckades det oss att med hjälp från
privata bidragsgivare, firman, privata fonder och
danska Civilsamfundspuljen (CISU) att slå vårt
eget rekord och plantera betydligt många fler
träd än tidigare! Tillsammans med vår lokala
partner BOS Foundation har vi återplanterat
över 77 hektar ny regnskog i Mawas i Centrala
Kalimantan. Rent faktiskt förbereddes tillräckligt
många sticklingar för att kunna plantera dubbelt
så många träd men vi var tvungna att utsätta den
sista utplanteringen till 2022 eftersom Mawasområdet utsattes för enorma översvämningar i
slutet på 2021. Våra internationella partnerorganisationer planterar också skog i Mawas och
tillsammans återplanterade vi över 200 hektar
ny skog.

©BPI

Der var to …

(plus evt. sms takst)

#plant_1_2_trees
Vi inledde året med den digitala kampanjen
#plant_1_2_trees med syfte att upplysa om
återplanteringen av regnskogen och samtidigt
insamla bidrag till ändamålet. Kampanjen innebar bland annat kreativa insamlingsmetoder som
initiativet ’klicka liv i regnskogen’ där man via
donationer kunde delta i att färga ett grått regnskogsområde grönt och frodigt.

Skogsövervakning
Att skydda regnskogsområden är en av våra största prioriteringar och det gör vi i samarbete med
människorna som bor nära skogen. I flera områden har den olagliga timmerhuggningen stigit
under pandemin och därför har vi under 2021
haft ännu större fokus på både miljöundervisning
och patrullering i de områden där vi arbetar. Övervakningen av skogsområdena utförs av lokala
som håller öga med skogsbränder och olaglig
timmerhuggning.
Konsekvenser av coronapandemin
Som följd av coronapandemin har många människor på Borneo mist deras jobb och därmed
deras inkomst. Konsekvenserna av det har lättats i en rad projekt som mottagit bidrag av dan-

ska Civilsamfundspuljen (CISU) och som har
haft fokus på att skapa nya hållbara källor till
intäkt för de lokala. Det kan t.ex. handla om etablering av fiskedammar, kycklingupprättning eller grönsaksodling.
Stora framsteg för arbete med rättigheter
Vårt arbete med lokala invånare innebär också
att stötta ursprungsbefolkningen i den komplicerade processen mot att uppnå rättighet till
deras skogsområde. På det området har vi gjort
stora framsteg under 2021. Det viktigaste resultatet är att byn Timpah i Mawas i Centrala Kalimantan blev erkänd som ett costumary community som den första byn i provinsen. Det betyder
att de har en juridisk status som gör det möjligt
för dem att få full rätt till deras skog.

Save the Orangutan
och BOS Foundation har totalt återplanterat 232 738 träd sedan 2015.
Det motsvarar ett område på 221 hektar.
Vårt mål är att återplantera minst
1 000 hektar i Mawas området som
är hem för mer än 2 500 vilda
orangutanger.
©BPI

©BOSF
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Orangutanger
vänder återigen
tillbaka till
regnskogen

#ORANGUTANFREEDOM
493 orangutanger återförda mellan 2012-2021
Orangutanger på Nyaru Menteng
266 i rehabilitering
3 nyankomna under 2021
18 i livslång vård
Orangutanger på Samboja Lestari
47 i rehabilitering
5 nyankomna under 2021
77 i livslång vård
©BOSF

När rehabiliterade orangutanger (återigen)
blir vilda orangutanger
De rehabiliterade orangutangerna på Nyaru Menteng
eller Samboja Lestari blir satt ut i de skyddade
regnskogsområdena Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR)
och Bukit Batikap i Centralkalimantan eller Kehje
Sewen i Östra Kalimantan. Här observerar övervak-

På trots av att coronapandemin fortsatte att sätta sina spår var 2021 ett år med stor framdrift
gällande rehabiliteringsprogrammet. Det gällde inte minst för många av de orangutanger som är
en del av Save the Orangutangs adoptionsprogram.

ningsteamen dem löpande för att säkra att de klarar
sig bra, särskilt den första tiden efter återföringen.
Save the Orangutan stödjer arbetet i återföringsområdena och har bland annat donerat olika typer
av utrustning till TNBBBR så att övervakningen i
nationalparken kan bli ännu bättre och ge oss ny
kunskap om vilda orangutanger.

©BOSF

Sista steget på resan
Under året sattes 29 orangutanger ut på regnskogsbeklädda öar för att genomgå den sista fasen av
deras rehabilitering. Bland dem var orangutangerna
Meryl, Cinta och Valentino som är del av vårt adoptionsprogram. På de isolerade öarna kan de prova
deras färdigheter i trygga och naturliga omgivningar
och när de har visat att de kan klara sig själva, är de
redo att bli återförda till Borneos regnskog.
Orangutanger blev återigen återförda
En av årets största händelser var återföringen av
orangutangen Miko. Miko har haft många trogna
följare genom åren och det var en stor glädje att se
honom starta ett nytt kapitel i det vilda. Totalt blev
25 orangutanger återförda till regnskogen under
2021.

©BOSF

15 orangutanger blev räddade
Under 2021 blev 15 orangutanger räddade från
konflikter med människor eller från fångenskap.
Några av dem var föräldralösa ungar som nu har
flyttat in på rehabiliteringscentret Nyaru Menteng
eller Samboja Lestari där de börjat på skogsdagiset.
De vuxna orangutangerna blev återförda till skyddade regnskogsområden.
En fristad för skadade orangutanger
I början på året sattes tre orangutanger ut på deras
helt egen fristadsö. De tre orangutangerna kommer
på grund av olika anledningar aldrig att klara sig ensamma i naturen och behöver livslång vård på våra
center. Vår vision är att så många av dem ska kunna
leva i så naturliga omgivningar som möjligt på trygga
öar som är inrättade speciellt efter deras behov. I år
var det orangutangerna Dilla, Mawas och Jelivas tur.

©BOSF
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COVID-19
Förebyggande av COVID-19
Vi och våra partners hade under året fokus på att
förebygga smitta med COVID-19 i de byar som
myndigheterna inte har resurser att nå fysiskt. Det
föregick genom att sprida information om förebyggande samt vad man gör i tillfälle av sjukdom eller
symptom. Många av dem som bor i byarna fick tillgång till transportmöjligheter till vaccinationsställen. Det har betytt att många blev vaccinerade. Antalet smittade i byarna som vi arbetat i är även lägre
än i de omkringliggande byarna. Save the Orangutan
fortsatte att även under 2021 stödja insatsen för
att skydda orangutanger och personal på rehabiliteringscentren mot COVID-19.

Naturens och människans hälsa hänger ihop
Att vårda naturen är grundläggande i förebyggandet
av framtidiga pandemier. I samarbete med vår partner Borneo Nature Foundation arbetar vi för att
myndigheterna konstant blir påminda om naturvård
i deras insatser för att få Indonesien upp på fötterna
igen. I fler områden har vi undervisat lokalbefolkningen i naturens betydelse för människans hälsa.
Det har vi gjort med medel från danska Civilsamfundspuljen (CISU) och i samarbete med bland
annat BOS Foundation i Östra Kalimantan och
Borneo Nature Foundation i Centrala Kalimantan.

Så användes
pengarna i 2021
Insamlade medel
Save the Orangutan insamlade i 2021 28 miljoner
svenska kronor från privata bidragsgivare, firman,
fonder och institutionella donatorer, varav 25,1 insamlades i Danmark, 1,8 i Sverige och 1,3 i England
och Wales.

Medlemsservice:
1 637 526 SEK

Insamlingsaktiviteter:
2 128 883 SEK

6,2%

Administration:
1 852 775 SEK

8,2%

Fördelning av medel
I 2021 gick 20,5 miljoner svenska kronor av Save the
Orangutans intäkter till ändamålet vilket motsvarar
78,5 % av de använda medlen. 16 miljoner svenska
kronor överfördes som omedelbart stöd till våra
partners på Borneo.

7,1%

Ändamålsbestämda aktiviteter
Projekt,
upplysning och engagemang:
20 463 102 SEK

Save the Orangutan har under 2021 sammanlagt
använt 5,6 miljoner svenska kronor, motsvarande
21,5 % av de använda medlen till servicering av bidragsgivare, administration och insamlingsaktiviteter.
Utgifterna till administration var under 2021 på 7 %
av de använda medlen. 7 % av de insamlade medlen
vilket motsvarar 2 miljoner svenska kronor överfördes
till 2022. De överförda medlen kommer att användas
till fler ändamålsbestämda aktiviteter.

78,5%

Tack till

Samarbetspartners

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Ett särskilt tack till de verksamheter och tusentals privatpersoner som stödjer vårt arbete.

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

