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2016 startade fantastiskt för Save the Orangutan. Med en miljondonation från Aage V. Jensen 
Charity Foundation kunde vi i nära samarbete med vår lokala partner, BOS Foundation, fort- 
sätta och utöka arbetet med att återställa 3 000 vilda orangutangers hem i Mawas-området. 
Donationen gick till att blockera 27 industriellt utgrävda dräneringskanaler som varje dag tömde 
ett helt unikt torvmosseområde på tusentals liter vatten, trots att avvattningsprojektet över- 
gavs för flera år sedan. Genom att blockera kanalerna har ett 2 300 hektar stort område åter- 
vätts och återplanteringsarbetet är redan i full gång, inte minst tack vare många donationer till 
Save the Orangutans regnskogsprogram, SOS Borneo.

Som du kan läsa i denna årsrapport blev 2016 också året då vi lyckades säkra ett nytt stort 
Ö-universitet till Nyaru Mentengs orangutanger i sista fasen av deras rehabilitering, samt ett 
nytt frisläppningsområde till de orangutanger som är redo för livet i regnskogen. Även om Save 
the Orangutan och våra lokala partners upplever stor framgång med återplanteringen och fri- 
släppningen av orangutanger i skyddade skogsområden, är det hjärtskärande att bevittna hur 
orangutanger fortfarande behöver räddas från sina möten med människor. 

År 2016 tog rehabiliteringscentret Nyaru Menteng emot 82 föräldralösa orangutanger. Lyck-
ligtvis kunde de alla räddas, men med den snabbhet som orangutangernas hem förstörs är 
det alarmerande att tänka på att det inom ett fåtal årtionden kan vara en sällsynthet med 
vilda orangutanger i naturen. Detta understryks av att Borneos orangutang under 2016 fick 
ändrad status från ”hotad” till ”kritiskt hotad” på IUCN:s lista över hotade djurarter på grund 
av den takt varmed avskogningen på Borneo pågår.

Därför är Save the Orangutans arbete viktigare än någonsin tidigare. Vi och våra lokala partners 
arbetar flitigt med att rädda och rehabilitera alla orangutanger vi kan. Och vi kan inte göra det 
utan det lojala stöd vi får från mer än 12 000 adoptanter samt fonder och företag i Sverige, 
Danmark och England. 

Tack för ditt bidrag. Det gör en stor skillnad varje dag och ger en framtid för Borneos orangutanger 
och deras regnskogshem. Vi fortsätter arbetet för orangutangen. Tillsammans – tills 
orangutangerna är i säkerhet!

Med vänlig hälsning,

Claus Staunstrup Nilsson
Generalsekreterare
Save the Orangutan

Framtidens hem åt Borneos  
orangutanger återuppbyggs



Höjdpunkter från 2016  
2016 var ett spännande år då bland annat den 200:e rehabiliterade orangutangen släpptes fri 
och ett nytt stort Ö-universitet samt ett nytt frisläppningsområde säkrades.

Januar December

Januari:  
Året sparkar igång med 
en miljondonation från 
Aage V. Jensen Charity 
Foundation till vårt 
regnskogsprogram.

April: 
Rehabiliterad orangutang 
nummer 200 sedan 2012 
släpps fri.

Juni: 
Orangutangungen Hope räddas 
efter att ha hållits som husdjur  
i ett par dagar. Hon är en av de 
82 nödställda orangutanger 
som anlände till Nyaru Menteng 
under 2016.

Augusti:  
De första 10 orangutangerna 
flyttas till ett nytt frisläpp-
ningsområde med plats till 
över 300 vilda orangutanger.

Juli:  
Borneos orangutang förklaras 
dessvärre kritiskt hotad av IUCN 
som ett resultat av röjning av 
orangutangens livsmiljö.

Oktober:  
Nita är bland de första orangutangerna 
från Nyaru Menteng som flyttas över 
till ett nytt Ö-universitet med plats för 
ca 200 orangutanger.

November:  
Genom SOS Borneo-pro-
grammet har över 35 000 
trädsticklingar planterats, 
27 kanaler blockerats och 
fem plantskolor etablerats.

December:  
17 orangutanger frisläp-
ps, vilket ökar årets totala 
antal frisläppta 
orangutanger till över 50.



Save the Orangutan och vår indonesiska partner, BOS Foundation, har länge 
sökt efter nya regnskogsområden som kan hjälpa oss i arbetet med att 
rädda den hotade orangutangen. Det är därför med stor glädje som vi under 
2016 lyckades säkra två stora regnskogsområden som fungerar perfekt 
som Ö-universitet och frisläppningsområde.

Nytt Ö-universitet
Vår indonesiska partner har säkrat 2 000 hektar regnskog på ön Salat Island. 
Ön, som ligger i mitten av den flod som också passerar förbi Nyaru Menteng, 
passar perfekt för cirka 200 orangutanger, eftersom det finns gott om regn- 
skog med fruktträd och ett rikt växt- och djurliv. I framtiden kommer ön att 
fungera som ett sista stopp för de orangutanger som behöver finslipa sina 
överlevnadsfärdigheter i regnskogen innan de släpps fria.

Nita bland pionjärerna på ön
I november 2016 blev de första 12 orangutangerna från Nyaru Menteng fri- 
släppta på ön, och bland dem fanns Nita som tidigare ingick i Save the 
Orangutans adoptionsprogram. Till vår stora glädje är återkopplingarna från 
ön positiva. Nita och de andra orangutangerna har klarat omställningen till 
livet i regnskogen bra, och Nita njuter av den större friheten hon har fått där.

Stora skogsområden  
säkrade för orangutangerna



På gränsen mellan den västra och centrala delen av indonesiska Borneo 
(Kalimantan) ligger Bukit Baka Bukit Raya nationalpark, uppkallad efter två 
stora berg i parken. Den 235 000 hektar stora nationalparken (två gånger 
större än Öland) utgör en perfekt livsmiljö för orangutangen med över 126 
olika fruktträd, och området är naturligt skyddat av floder och berg. Det 
lever inga vilda orangutanger i området, men det uppskattas att det finns 
plats för cirka 450 orangutanger. Genom vårt frisläppningsprogram vill vi 
säkerställa ett hållbart bestånd av orangutanger, så att de i framtiden kan 
bidra till områdets biologiska mångfald som redan omfattar träleoparder, 
malajbjörnar, flygande ekorrar och en mängd vackra och färgglada fåglar 
såsom Borneos påfågelfasan.

Frisläppningen har påbörjats
Regnskogsområdet ligger bara en 10 timmars körning från Nyaru Menteng, 
och efter att arbetet med etableringen av ett övervakningsläger stod färdigt 
har frisläppningarna av de första orangutangerna påbörjats. I augusti 2016 
släpptes de första orangutangerna fria, och sedan dess har ytterligare 37 
orangutanger gjort dem sällskap. Alla de frisläppta orangutangerna har 
klarat omställningen till de nya omgivningarna bra.

Nytt frisläppnings- 
område säkrat

Insatser  
under  
2016
Save the Orangutan Sverige är 
mycket stolta över att det populära 
TV-programmet "Mitt i naturen" 
med TV-personligheten Anders 
Lundin som värd beslutade att 
besöka Nyaru Menteng i april 
månad och därmed sätta fokus på 
våra samarbetspartners och vårt 
symboliska adoptionsprogram. 

Programmet satte även fokus på 
avskogningen av Borneos regnskog 
och har gett ökad kännedom om 
Save the Orangutans SOS Borneo 
program, där det har kommit in en 
del nya donationer under året. 

I slutet av året lyckades Save the 
Orangutan, med hjälp av många 
frivilliga, att vinna ReDEW8's stora 
online omröstning och priser på  
250 000 kronor. Priset överlämnades  
den 8 december vid en galashow 
arrangerad av ReDEW8 i Stockholm 
och Save the Orangutan är mycket 
tacksamma för den store donationen 
till vårt arbete.

#ORANGUTANFREEDOM

MÅLET FÖR 2017 ÄR ATT  

100 ORANGUTANGER SKA 

FLYTTA IN PÅ DET NYA  

Ö-UNIVERSITETET. DESSUTOM 

SKA 100 ORANGUTANGER 

SLÄPPAS FRIA UNDER ÅRET.



På få platser i världen avverkas regnskogen så snabbt 
som på Borneo av timmer- och palmoljeföretagen. Om 
framtida generationer av orangutanger ska få ett regn- 
skogshem krävs det ett starkt samarbete med Borneos 
lokalbefolkning (dajakerna). Därför arbetar Save the 
Orangutan målinriktat med att stärka samarbetet med 
dajakerna i de områden där vilda orangutanger också 
lever.

Även om Save the Orangutan i samarbete med BOS Foun- 
dation varje år hjälper hundratals nödställda orangutan-
ger har vi också behov för att begränsa skogsskövlingen 
på Borneo om artens överlevnad ska kunna säkras. Och 
här spelar Borneos lokalbefolkning en avgörande roll.

Dajakerna har börjat få markrättigheter
Internationella undersökningar visar att det mest effek- 
tiva sättet att skydda regnskogsområden oftast är genom 
att säkerställa ursprungsbefolkningarnas rättigheter till 
de skogsområden de har levt på och av i generationer. 
Här är dajakerna inget undantag, eftersom de genom sin 
historia, kultur och religion är nära förbundna till regn- 
skogen. Och precis på den fronten finns det goda nyheter 
från den indonesiska regeringen. Från 2013 gav nämligen 
regeringen ursprungsbefolkningen möjligheten att ansöka  
om markrättigheterna till de områden som de har levt 
på och av i hundratals år. 

2016 var året då de första nio byarna fick papper på den 
mark de har levt på och av under så många år. Det är 
verkligen goda nyheter för naturen, och Save the 
Orangutan stöder redan flera dajakbyar i deras ansök-
ningar om att få markrättigheter till skogsområden. År 
2016 fick vi ett nytt bidrag från Civilsamfund i Udvikling 

(CISU) och kan därför öka vår insats på detta område 
under de kommande åren.

SOS Borneo samarbetar med dajakerna
Genom Save the Orangutans regnskogsprogram, SOS 
Borneo, hjälper vi dessutom lokalbefolkningen att skapa 
hållbara försörjningskällor. År 2016 finansierade vi bland 
annat utbildningen för och etableringen av fem plant-
skolor som levererar trädsticklingar till våra återplante-
ringsprojekt. Vi säkerställde även att miljöundervisning 
har kommit på schemat i skolorna, skapade bättre 
möjligheter för små gårdar, jordbruk och andra alterna-
tiva inkomstkällor samt utforskade möjligheterna för ett 
hållbart skogsbruk.

Med projekt som dessa hjälper Save the Orangutan till 
med att säkerställa en utveckling som gynnar både 
naturen, orangutangerna och lokalbefolkningen på 
Borneo.

Hjälp till Borneos  
orangutanger och  
urbefolkningar  
är två sidor av  
samma mynt

40 procent  
av Borneos  
regnskogar 

 HAR RÖJTS SEDAN 1973

Under 2016 såg programmet  
SOS Borneo till att:

36.686 trädsticklingar planterades  

5 plantskolor etablerades i byarna 

27 kanaler blockerades

2.300 hektar torvmosse återvättes



Välkommen 
till familjen, 
Otong!

Otong är en liten orangutang-kille som fick en tuff start 
i livet. Otongs mamma dog troligtvis i de omfattande 
skogsbränderna som härjade på Borneo under hösten 
2015. Idag bor Otong på världens minsta räddningscenter 
för orangutanger på Borneo tillsammans med sin lek- 
kamrat Oka. Där får de två vännerna kärlek, omsorg och 
en varm famn att vila i. 

Denna höst har många små orangutangungar anlänt till 
vårt räddningscenter på Borneo till följd av de omfattan-
de skogsbränderna på ön. Din hjälp behövs därför mer 
än någonsin. Eftersom du redan stödjer vårt arbete i 
förväg vill vi erbjuda dig att adoptera lilla Otong för 50 
kronor i månaden. Alla bidrag, stora som små, gör skill- 
nad för världens största räddningscenter och dess 
orangutanger. 

Du får som tack för ditt stöd en uppdatering om Otongs 
utveckling var tredje månad, och vi skickar dig ett fint 
adoptionsbevis att ha där hemma. 

Tack för att du vill göra Otong till en del av din familj!

Adoptera 
Otong

Skriv till Susanne på  
info@savetheorangutan.se 

eller ring till henne på 
 (+46) 08-559 124 38



C/O Karlén & Stavegren
Arenavägen 41
12177 Johanneshov 

T +46 855 91 24 38
E info@savetheorangutan.se
www.savetheorangutan.se

Så här användes  
pengarna 2016
2016 blev ännu ett bra år när Save the Orangutans projekt  
på Borneo fick en större summa pengar, och vi både ökade  
insamlingsintäkterna och minskade kostnaderna i Danmark 
och Sverige. Dessutom uppnådde projekten på Borneo några 
viktiga mål, som gör det möjligt för oss att hjälpa orangutan-
gerna ännu mer under de kommande åren.

Insamlade medel
Save the Orangutan samlade in 23 841 000 SEK under 2016 
från privata bidragsgivare, fonder och företag i Danmark och 
Sverige. Detta belopp är ungefär en halv miljon kronor mer än 
under 2015, och det visar ett fortsatt brett stöd för arbetet med 
att rädda den kritiskt hotade orangutangen.

Fördelning av medlen
Under 2016 donerades 9 516 000 SEK till rehabiliteringscentret 
Nyaru Menteng, där nästan 500 orangutanger dagligen blir 
passade och får vård. Dessa medel används för att finansiera 
centrets verksamhet och hjälpa orangutangerna tills de är 
redo att släppas fria i regnskogen. Dessutom finansierade 
organisationen bland annat etableringen av fem plantskolor i 
Mawas-området, där tusentals sticklingar används för att 
återplantera och återställa cirka 3 000 vilda orangutangers 
delvis ödelagda regnskogshem. Totalt tilldelades medel för  
18 334 000 SEK, vilket motsvarar 76,9 % av de insamlade 
medlen i Danmark och Sverige.

Save the Orangutan använde under 2016 sammanlagt  
6 630 000 kronor på medlemsservice, administration och 
insamlingsarbetet. Detta är en minskning med mer än en 
miljon kronor i förhållande till föregående år, och beror på  
ett antal organisatoriska engångsinvesteringar från 2015 och 
ökad effektivitet i organisationen.  

2017 blir ett spännande år
Med säkringen av ett nytt Ö-universitet och frisläppningsom-
råde kommer Save the Orangutan förhoppningsvis kunna öka 
hastigheten varmed orangutangerna flyttas ut i regnskogen. 
Under 2017 är planen att cirka 100 orangutanger ska flyttas 
ut till Ö-universitetet från skogsskolan, och ytterligare 100 
orangutanger från Ö-universitetet och ut i regnskogen.

*På grund av stora engångsinvesteringar ger fördelnings- 
diagrammet över utgifter sammanlagt 104 %. De extra 
utgifterna täcktes av Save the Orangutans eget kapital.

■   Projekt och förmedling   
18 334 000 SEK  - 77%

■   Insamlingsaktiviteter  
3 656 000 SEK  - 15% 

■   Medlemsservice   
1 774 000 SEK  - 7 %

■   Administration    
1 999 000 SEK  - 5 %*

SavetheOrangutan_org

Save the Orangutan

Du kan följa oss på sociala 
medier och få orangutang-
nyheter och foton dagligen.


