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Save the Orangutan är medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt 
givande.

Giva Sveriges arbetar för att säkra etisk, transparent och professionell insam-
ling av gåvor och arbetar kontinuerligt med etik, intern kontroll och styrning, 
redovisning och effektrapportering. Som medlem följer Save the Orangutan Giva 
Sveriges kvalitetskod, med syftet att stärka organisationens hållbara och trans-
parenta struktur. Ett av kodens krav är upprättandet av en årlig så kallad Effek-
trapport. 

I Effektrapporten beskrivs för givare, allmänhet och andra intressenter vilken 
nytta Save the Orangutan gör samt hur vi uppnår den samhällsnytta vi har som 
målsättning att bidra till. Save the Orangutans Effektrapport kan med fördel lä-
sas tillsammans med organisationens årsredovisning samt årsrapport för Save 
the Orangutan gruppen för kompletterande information.

Effektrapporten avser verksamhetsåret 2021 för ideella föreningen Save the 
Orangutan med organisationsnummer 802435 - 6613.

Save the Orangutan har 90-konto och står därmed även under kontroll av 
Svensk Insamlingskontroll.

Framsidans foto: BPI
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1.  Om organisationen samt rapportens
avgränsningar

Save the Orangutan är en ideell förening vars syfte är att verka för orangutang-
ernas överlevnad och för bevarandet av deras livsmiljöer. I detta ingår att arbeta 
för en hållbar utveckling (miljömässigt, ekonomiskt och social), tillsammans 
med relevanta lokalbefolkningar. 

Save the Orangutan Sverige grundades år 2007 är en politiskt och religiöst 
obunden medlemsorganisation. Insamlingsverksamheten bedrivs i Sverige och 
våra projekt förverkligas i Indonesien i tätt samarbete med vår lokala partners. 
Under 2021 har Save the Orangutan arbetat med insatser på den indonesiska 
delen av Borneo. 

Save the Orangutans syfte och målgrupp är helhetsorienterad. Vi hjälper både 
föräldralösa och nödställda orangutanger samt skyddar de vilda orangutanger-
na och deras livsmiljö. Vi bidrar till att utöka skyddet, övervaka och bevara regn-
skogsområden samt återplantera regnskog som förstörts. Vi arbetar även med 
att minska konflikterna mellan orangutangen och människan samt bidrar till 
lokalbefolkningens sociala och ekonomiska utveckling, en viktig del i att kunna 
skydda orangutangen och regnskogen. Samtidigt bidrar vårt arbete till de globa-
la insatserna för att bekämpa klimatförändringarna och förlusten av biologisk 
mångfald samt att motverka spridningen av infektionssjukdomar.

Save the Orangutans insamlade medel går bland annat till att driva världens 
största rehabiliteringscenter för orangutanger, Nyaru Menteng. Pengarna går 
också till projekten i Mawas området på Borneo för arbetet med att bland annat 
behålla området fredat, skydda den existerande skogen, återplantera förstörda 
regnskogsområden, involvera ursprungsbefolkningen, hindra illegal skogsav-
verkning och förhindra och bekämpa skogsbränder.

Effektrapporten omfattar all verksamhet i Sverige och på Borneo.
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2.  Save the Orangutans förändringsteori

På trots av en global enighet om att ta tag i biodiversitetskrisen så vittnar rap-
porter om trender åt motsatt riktning. Skogsområden fortsätter att minska i 
areal, och utrotningshotade djur- och växtarter fortsätter att närma sig utrot-
ning. Vi befinner oss för tillfället i en global kris för biologisk mångfald som ofta 
kalllas den sjätte massutrotningen. Av de djur- och växtarter som står med på 
IUCN:s röda lista är 28 % utrotningshotade, och antalet ökar konstant. Dessa 
inkluderar alla tre orangutangarter. Sumatraorangutangen har varit akut ut-
rotningshotad sedan 2000, Borneoorangutangen sedan 2016 och den nyaste 
orangutangarten, Tapanuliorangutangen, som lever på Sumatra, har varit akut 
utrotningshotad sedan den upptäcktes år 2017. Med världens långsammaste 
reproduktionstakt bland däggdjur är orangutangen en mycket sårbar art och 
väldigt känslig för yttre påverkan.

Det finns flera hot mot orangutangens framtida existens. Skövlingen av regn-
skog för att göra plats för bland annat palmoljeplantager och gruvdrift är de 
största. Uppemot 80 procent av orangutangens livsmiljö i Indonesien och Ma-
laysia har försvunnit under de senaste fyra årtiondena. Med tanke på att 70 % 
av alla orangutanger lever utanför skyddade regnskogsområden är det avgöran-
de att bevara och skydda deras naturliga livsmiljö om orangutangen ska överle-
va som art.

Även skogsbränder, illegal jakt och handel med vilda djur, klimatförändringar 
samt pandemier är allvarliga hot som måste motverkas. Orangutangens över-
levnad blir allt mer kritisk för varje år som går. Vissa experter talar om att orang-
utangerna kommer att försvinna inom de kommande 20 åren om inte deras hem 
effektivt skyddas och den illegala jakten och handeln med orangutanger stop-
pas.

Utöver att regnskogen är avgörande för att kunna bevara orangutangerna, är 
många andra också beroende av skogen. Som en hotspot för biologisk mångfald 
är regnskogen på Borneo av stor betydelse för de tusentals arter som lever där. 
Det är omöjligt för oss att veta hur många arter ett ekosystem kan förlora inn-
an det leder till att hela ekosystemet kollapsar. Därför är det otroligt viktigt att 
bevara den mångfald som lever i skogen.

Vidare har regnskogen på Borneo, med stora områden kolrik torvmosseskog, 
stor betydelse för klimatet. Kolen som lagras här friges som CO2 om skogen 
avverkas och torven dräneras. Och det har stora konsekvenser världen över. Upp 
emot 20% av koldioxidutsläpp orsakade av människan är till följd av avskogning.

Orangutangernas livsmiljö är också hem för många ursprungsfolk, som är bero-
ende av regnskogens naturresurser för att överleva. De är några av de fattigaste 
folkgrupper och saknar rättigheter till de skogsområden där de levt i generatio 
ner. Forskning visar att naturen och den biologiska mångfalden i allmänhet mår
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allra bäst i de områden som urfolken har hand om. Arbetet för att säkra rättig-
heter och hållbara levnadsvillkor för ursprungsfolk är därmed helt avgörande för 
att bevara regnskogen och alla de arter som lever där.

Insatser för att bevara regnskogen är därför kärnan i flera av våra projekt på 
Borneo.

Det övergripande målet för Save the Orangutan är att verka för orangutangernas 
överlevnad och för bevarandet av deras livsmiljöer. I detta ingår även att arbeta 
för en hållbar utveckling (miljömässigt, ekonomiskt och social), tillsammans 
med relevanta lokalbefolkningar.

Det arbete Save the Orangutan utför här och nu lägger till stor del fokus på att 
lösa den akuta situation orangutangerna redan befinner sig i. Det gör vi genom 
att rädda och rehabilitera föräldralösa och utsatta orangutanger samt att åter-
föra dem till det vilda i skyddade regnskogsområden och därmed skapa nya 
hållbara bestånd. Arbetet innefattar även skyddandet av vilda orangutanger 
och deras naturliga livsmiljö, regnskogen. För att långsiktigt säkerställa orang-
utangens existens är bevarandet av regnskogen en viktig nyckel. 

Save the Orangutans mål är därför även att stoppa den eskalerande avskog-
ningen. Det gör vi genom att skydda existerande regnskog med hjälp av lokala 
patruller, återplantering av skog på skövlad mark samt att freda ytterligare 
skogsområden och förebygga rådande hot så som illegal skogsavverkning samt 
skogsbränder. Genom att involvera ursprungsbefolkningen och skapa utbild-
ning, hållbara inkomstkällor samt ökade rättigheter för dem kan de vidare bidra 
till att orangutangerna och regnskogen bevaras.
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Ett av Save the Orangutans insatsområden är torvmosseskogen i Mawas om-
rådet på centrala Borneo, som sedan 2012 är ett skyddat skogsområde. Områ-
det är 309 000 hektar stort, vilket motsvarar Gotland i storlek. Mawas har en 
enastående biodiversitet och är hemvist för en av världens största kvarvarande 
bestånd av vilda orangutanger. Här lever idag över 2 500 vilda orangutanger 
och området är därför ett viktigt habitat. Mawas har tidigare drabbats hårt 
av skogsskövling, skogsbränder och dränering av torvmossen. Tillsammans 
med organisationerna i Danmark och England & Wales, samt i samarbete med 
vår lokala partners, arbetar Save the Orangutan bland annat för att bevara 
orangutangbestånden i Mawas och områdets torvmosseskog, som är mycket 
värdefull i kampen mot klimatförändringarna. Utvecklingsarbeten i samspel 
med lokalbefolkningen förbättrar levnadsvillkoren, förståelsen för naturen och 
orangutangernas betydelse samt bidrar till en hållbar framtid för orangutanger-
na, regnskogen och de lokala.

I Sverige främjas Save the Orangutans ändamål genom att föreningen skapar 
engagemang för, och informerar om orangutangernas kritiska situation, arbetet 
med att bevara regnskogen samt om hur klimatkrisen och krisen för biologisk 
mångfald påverkar dessa och vad som kan göras. Detta sker främst genom för-
eningens webbplats, sociala medier, nyhetsbrev samt media.

Insamlingen av medel i Sverige sker främst genom symboliska adoptioner av 
orangutanger. Även löpande bidrag till skogsbevarande insatser och trädplan-
tering i regnskogen, symboliska gåvobevis och engångsdonationer är viktiga 
intäkter som bidrar till att nå organisationens ovannämnda mål. Andra viktiga 
intäkter är företagsbidrag samt projektinsatser där projektstöd ansöks om hos 
relevanta fonder, stiftelser och offentliga bidragsgivare till insatser för att spri-
da kunskap, eller att utföra konkreta projekt på plats i Indonesien.

2.1.1  Värdefulla partnerskap

Save the Orangutan Sverige har sedan 2011 haft ett nära samarbete med de 
motsvarande organisationerna i Danmark och England & Wales under det ge-
mensamma namnet Save the Orangutan. Organisationerna i Sverige, Danmark 
och England & Wales är egna juridiska enheter men arbetar tätt samman, där 
bland annat det dagliga arbetet sköts av sekretariatet i Köpenhamn.

I Sverige består organisationens arbete av att sprida information och kunskap 
om situationen för orangutangerna samt att samla in pengar till förmån för de 
program och aktiviteter som bedrivs i Indonesien. Med samarbetet mellan orga-
nisationerna skapas ett större sammanhang och fler möjligheter samt en större 
effekt av de insamlade medlen.

På kontoret i Danmark finns stor kunskap och värdefulla erfarenheter som
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bidrar till ett mervärde i organisationen i Sverige. Samarbetet med Danmark 
medför även att den svenska organisationen bland annat kan ta del av olika 
forsknings- och utvecklingsprojekt som annars inte hade varit möjligt i samma 
grad. Det betyder även att de som stöttar organisationen får desto mer utav sitt 
stöd och bidragen kan ge större effekt. Samarbetet är kostnadseffektivt, vilket 
innebär att mer pengar kan gå till aktiviteterna i Indonesien. De som primärt har 
hand om den svenska organisationen är svenskspråkiga och bosatta i Malmö.

På plats i Indonesien, där vi förverkligar våra projekt och aktiviteter för att be-
vara orangutangerna och regnskogen, har vi ett nära samarbete med vår lokala 
partner BOS Foundation. BOS Foundation är den största organisationen i Indo-
nesien som arbetar för att rädda den akut hotade orangutangen. Organisationen 
har bland den bästa kunskapen om de lokala områdena, förutsättningarna och 
möjligheterna, vilket vidare bidrar till att kunna skapa största möjliga positiva 
inverkan på plats som möjligt. Genom ett nära samarbete med lokala partners 
kan vi tillsammans förverkliga våra gemensamma målsättningar och verka för 
orangutangerna och regnskogens bästa. De lokala arbetar även i nära samar-
bete med myndigheter och andra lokala organisationer för att skapa långsiktigt 
hållbara insatser.

2.2  Mätning av resultat och långsiktiga effekter

Att arbeta med att rädda den akut utrotningshotade orangutangen är ett lång-
siktigt arbete. Det uppskattas att över 3 000 orangutanger dör varje år i mötet 
med människan och det kommer att ta många år att bygga upp ett hållbart vilt 
bestånd.

Orangutangerna som räddas och vårdas på räddningscentrena är en viktig del 
av bevarandet av en utrotningshotad art. Orangutangerna på rehabiliterings-
centret Nyaru Menteng genomgår en flerårig rehabiliteringsprocess i ”skogs-
skolan”. Att en orangutang lyckas avancera till ett nytt steg i rehabiliteringspro-
cessen är ett mått på att träningen ger resultat. 

Det slutgiltiga målet med rehabiliteringsprocessen är att den räddade orang-
utangen ska kunna frisläppas i skyddat regnskogsområde och klara sig på egen 
hand, vilket vidare på lång sikt ska leda till nya hållbara bestånd av rehabilite-
rade orangutanger. Att kunna frisläppa en rehabiliterad orangutang indikerar 
alltså på ett lyckat rehabiliteringsförlopp.

Orangutangerna övervakas noga efter frisläppning för att säkerställa att de 
anpassar sig till livet i det vilda. Ett positivt resultat som också tyder på att 
rehabiliteringsförloppet och återförandet till det vilda varit framgångsrikt är när 
rehabiliterade orangutanger får ungar i det vilda.
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Eftersom ett av de största hoten mot orangutangens överlevnad är skogsav-
verkningen, hänger bevarandet av regnskogen nära samman med orangutang-
ens utsatta situation. Mawas området på Borneo är ett unikt och betydelsefullt 
område i och med att torvmosseskogen är orangutangernas föredragna habitat 
och där bor över 2 500 vilda orangutanger. I Mawas området bidrar vi till bland 
annat lobbyaktiviteter för att behålla området skyddat, återplantering av för-
störda områden, brandbekämpning samt bekämpning av illegala aktiviteter så 
som dränering och skogsavverkning. Det övergripande målet är både att skapa 
så kallade ’best practice’ case som kan implementeras i andra områden. Målet 
är även att vara synliga i Mawas området genom att bidra till aktiviteter och 
personal för att bevara området. Därför är relevanta mätningar för detta arbete 
bland annat antalet patrulleringar i området, antalet upptäckta och förhindrade 
illegala aktiviteter samt antal hektar återplanterad skog och antal planterade 
sticklingar.

En viktig del av det långsiktiga arbetet att bevara regnskogen och orangutang-
erna är att samarbeta och engagera lokalbefolkningen. Detta är en process som 
inte sker över en natt och resultaten är utmanande att mäta. Att skapa hållbara 
inkomstkällor samt förutsättningar för en hållbar utveckling för de stammar 
som lever i regnskogen är en ständigt pågående process. Att bland annat in-
volvera lokalinvånarna i arbete så som brandbekämpning och patrullering ökar 
kunskap samt ger arbetstillfällen och hållbara försörjningsalternativ.

Trots många stora delmål redan uppnådda finns mycket arbete kvar att göra. 
För att skapa en hållbar framtid för de akut utrotningshotade orangutangerna 
måste deras hem i regnskogen säkras och deras plats i skogen skyddas. Detta 
innebär också att hitta hållbara lösningar så att människan och orangutangerna 
kan leva sida vid sida. Det är ett långsiktigt arbete med stora utmaningar men 
även värdefulla framsteg.

Vi står även inför andra stora förändringar inom en snar framtid. I 2021 bekräf-
tades 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. 

2.3  Utmaningar till följd av coronapandemin

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 myn-
digheterna för att de skulle kunna nå ut med information och vaccinationer till 
avlägsna områden.

När coronapandemin slog till över hela världen i början på 2020 var vi på Save 
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the Orangutan tvungna att ersätta fysiska arrangemang med digitala insatser 
samt anpassa våra aktiviteter på Borneo. Tillsammans med våra lokala part-
ners lanserade vi snabbt nya initiativ för att skydda anställda, orangutanger och 
lokalbefolkningen i insatsområdena från smittan. 

Pandemin har fortsatt att visa hur viktigt vårt arbete är. Skövling av regnskog på 
Borneo är en katastrof för biologisk mångfald, klimatet och lokalbefolkningen. 
Naturförstörelse tvingar de vilda djuren närmare människan, och detta skapar 
grogrund för nya pandemier. Coronapandemin har gett oss en tydlig signal om 
att naturskydd inte endast är viktigt för biologisk mångfald och klimatet utan 
även för vår egen hälsa. Vår tids största kriser måste därför ses i ett större sam-
manhang om vi ska kunna lösa dem.

Coronakrisen fick också en betydande påverkan på vårt arbete eftersom orang-
utanger med stor sannolikhet kan smittas av det nya coronaviruset. Det finns 
omfattande vetenskapliga bevis för att orangutanger och andra människoapor 
är känsliga för de virus och bakterier som förorsakar luftvägssjukdomar hos 
människor. Det finns orsak till oro, för om sjukdomen sprider sig till de vilda po-
pulationerna kan det vara katastrofalt för den redan akut hotade orangutangen.

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.

3.  Prestationer och resultat

Under 2021 var Save the Orangutans verksamhetskostnader i Sverige 1 823 000 
kr. Av dessa gick 1 071 000 kr till ändamålet. Save the Orangutan organisatio-
nerna i Sverige, Danmark och England & Wales samlade under 2021 tillsam-
mans in 28 miljoner svenska kronor från privata bidragsgivare, företag, stiftelser 
och institutionella givare. Totalt gick 20,5 miljoner svenska kronor till ändamåls-
specifika aktiviteter, vilket motsvarar 78,5 % av de insamlade medlen. 16 miljo-
ner kronor överfördes som bidrag till våra partners på Borneo. 7 % av de under 
2021 insamlade medlen, vilket motsvarar 2 miljoner svenska kronor, överfördes 
till 2022. De överförda medlen kommer att användas till fler ändamålsbestämda 
aktiviteter.
Tillsammans med den danska och engelsk & walesiska organisationen är Save 
the Orangutan den största bidragsgivaren hos lokala partnern BOS Foundation.

Trots coronapandemin kunde det löpande stödet till rehabiliteringscentret 
Nyaru Menteng, där cirka 300 orangutanger vårdas och rehabiliteras, fortsätta 
under året. Save the Orangutan bidrog under 2021 till att rädda 15 nödställda
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orangutanger och till att återföra 25 orangutanger till det vilda efter ett fram-
gångsrikt rehabiliteringsförlopp på centret. Året hade stor betydelse för våra 
adoptanter eftersom många av våra adoptionsorangutanger kunde avancera i 
deras rehabiliteringsförlopp. Orangutangerna Cinta, Valentino och senare även 
Meryl kunde flytta ut till universitetsöarna, vilket är deras sista steg i rehabilite-
ringen där orangutangerna övar sig på livet i det vilda. Dessutom var det äntli-
gen dags för orangutangen Miko, efter många år i rehabilitering, att få återvända 
till det vilda i ett skyddat regnskogsområdet Centrala Kalimantan i slutet av 
december.

Mawas på Borneo är ett skyddat torvmosseområde där Save the Orangutan 
arbetar tillsammans med lokala partnern BOS Foundation. Trots att skogs-
bränderna varje år härjar på Borneo och orsakar förödelse var 2021 lyckligtvis 
ett skonsammare år utan några större bränder i våra insatsområden. Däremot 
ledde översvämningar i slutet av året till utmaningar för våra partners både 
på rehabiliteringscentret Nyaru Menteng, vid universitetsöarna Salat Islands 
samt i återplanteringsområdet i Mawas. Lyckligtvis gick det ingen nöd på var-
ken orangutanger, personal eller på de plantor som odlas för att återplanteras. I 
Mawas bidrog Save the Orangutan under året till att plantera 77,36 hektar skog 
med 79 211 plantor samt till att odla 73 064 plantor för kommande återplante-
ringsinsatser. Save the Orangutan Sveriges bidrag till bevarandet av regnskogen 
i Mawas har bland annat gått till patrullering, övervakning och brandbekämp-
ningsarbete i området.

3.1  Aktiviteter och insatser 2021

2021 var ett utmanande år då coronapandemin hade fortsatt stor påverkan 
på vårt arbete och projektområden på Borneo. Under sommaren 2021 spred 
sig den nya, mer smittsamma deltavarianten snabbt i stora delar av Indonesi-
en, även på Borneo. Indonesien blev ett nytt epicentrum för COVID-19 och de 
områden där Save the Orangutan arbetar i var också drabbade. Insatserna för 
att förebygga och begränsa smittspridningen måste därför utökas under året. 
Sedan pandemin slog till i början av 2020 har Save the Orangutan haft ett nära 
samarbete med våra lokala partners, BOS Foundation, för att skydda medarbe-
tare, orangutanger och lokala samhällen i våra programområden från COVID-19. 
Save the Orangutan har varit i löpande kontakt med våra partners på Borneo för 
att hjälpa dem på bästa möjliga sätt i kampen mot pandemin.

Alla projektaktiviteter som utgjorde risk för smittspridning ställdes in under 
2020 och enbart de som kunde utföras på ett tryggt och säkert vis kunde upp-
tas i mindre skala under 2021. Dessa inkluderar bland annat insatserna för att 
återföra rehabiliterade orangutanger till det vilda, flytta orangutanger till öuni-
versitetet för deras sista steg i rehabiliteringsprocessen samt återplanterings-
arbetet i förstörda regnskogsområden. Säkerhetsåtgärderna på rehabiliterings-
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centren utökades även ytterligare under året. Detta innebar bland annat att 
medarbetare på centren testades oftare och ytterligare COVID-19 hjälp till med-
arbetarnas familjer och låginkomsthushåll i programområdena.

Insatserna i byarna i och kring våra programområden utökades också och sam-
arbetet med myndigheterna stärktes, så att möjligheterna till testning och 
behandling också skulle nå ut i de avlägsna områdena.

Ett av de stora fokusområdena under året har även varit den rådande biologiska 
mångfalds- och klimatkrisen och dess koppling till orangutangernas situation 
och avskogningen på Borneo. Under året arrangerades både FN:s konferens om 
biologisk mångfald samt COP15 samt klimattoppmötet COP26. Save the Orang-
utan följde noga förhandlingarna under dessa konferenser och publicerade 
även artiklar och inlägg på sociala medier i koppling till dessa.    

Save the Orangutans sekretariat fortsatte fram till hösten 2021 att arbeta på 
distans till följd av pandemin. På grund av restriktionerna arrangerades inga 
fysiska evenemang. Däremot arrangerades under internationella orangutang-
dagen den 19 augusti ett globalt online evenemang tillsammans med organi-
sationens internationella partners. Deltagarna kunde bland annat se exklusiva 
filmvisningar från Borneo samt paneldiskussioner tillsammans med intressanta 
personer med expertis inom området.

Under våren lanserades en stor insamlingsinsats ”Plant_1_2_trees” tillsam-
mans med den danska organisationen för att plantera hela 1 000 hektar regn-
skog i förstörda skogsområden. Under hela året har olika arrangemang och 
insamlingsaktiviteter anordnats inom detta tema och totalt samlades det in 18 
000 kr. Via Facebook arrangerades även en insamlingsinsats under Black Friday 
och Giving Tuesday-veckan i november, där donationer kunde skickas direkt via 
plattformen.

Liksom föregående år lanserades en julkampanj i december. Den genomfördes 
på Facebook och på hemsidan. Under vår julkampanj kunde man ge bort en 
orangutangadoption eller ett gåvoträd med tillhörande gåvobevis. Dessutom 
kunde man ladda ner fina julkort gratis på hemsidan. I samband med julkam-
panjen 2021 såldes 73 julklappar på ett totalt värde av 59 000 kr. Utav dessa var 
34 stycken SOS Borneo gåvoträd och resterande 39 julklappar var orangutanga-
doptioner.

År 2021 har 28 artiklar publicerats på hemsidan. Artiklarna har bland annat 
handlat om de senaste insatserna på Borneo, forskning, FN:s toppmöten, regn-
skogen samt ursprungsfolken på Borneo och deras betydelse för vårt arbete. 
En stor del av artiklarna har också informerat om eller relaterat till situationen i 
samband med coronapandemin i Indonesien.

Under 2021 lyckades det oss att med hjälp från privata bidragsgivare, firman, 
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privata fonder och danska Civilsamfundspuljen (CISU) att slå vårt eget rekord 
och plantera betydligt många fler träd än tidigare! Tillsammans med vår lo-
kala 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 Mawas- området utsattes 
för enorma översvämningar i slutet på 2021. Våra internationella partnerorgani-
sationer planterar också skog i Mawas och tillsammans återplanterade vi över 
200 hektar ny skog.

3.2  Lärdomar och utvärdering av prestationer

I 2021 gjorde Save the Orangutan en genomgång av satellitbilder över Mawas 
området från 2001-2020. 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 torvmos-
seområden 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.

Vårt arbete med lokala invånare innebär 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 com-
munity 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. Sådana slags resultat 
är grundläggande för bevarandet av orangutangen och regnskogen och därför 
kommer vi fortsätta att stötta denna typ av insatser i framtiden.

2021 blev på trots av det rådande undantagstillståndet och de fortsatta alter-
nativa arbetssätten, 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 regn-
skogsbeklädda öar för att genomgå den sista fasen av rehabiliteringen. Även 
arbetet i regnskogen lönade sig. Lokalbefolkningen i byn Timpah i Mawas tor-
vmosseskog kom ett steg närmre rätten till deras skogsområden. Det plante-
rades träd på ett rekordstort område. Vi har också arbetat för att återuppbygg-
naden av Indonesien efter COVID-19 sker på ett sätt som tar hänsyn till både 
människor och natur.

Dessa resultat har endast varit möjliga på grund av vårt samarbete med loka-
la och internationella partners och det det stöd vi har fått från företag, fonder 
och flera tusen privatpersoner. Tillsammans fortsätter vi att kämpa för att göra 
skillnad för orangutangen, regnskogen och lokalbefolkningen.
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