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Ledelsesberetning 

Orangutang Fonden har i 2018 styrket indsatsen på Borneo og igangsat en række nye projekter for at beskytte den 
kritisk truede orangutang og bevare dens naturlige levesteder. Fonden har i 2018 også øget indsatsen for at udbrede 
kendskabet, nationalt og internationalt, til rydningen af Borneos regnskove og konsekvenserne for både klimaet og 
biodiversiteten, herunder de sidste vildtlevende orangutanger. 

Fondens formål 

Orangutang Fonden har til formål at: 

· Arbejde for beskyttelse af orangutanger og deres  oprindelige levesteder eller lignende økosystemer I 
Indonesien og Malaysia samt for genudsættelse af orangutanger og retablering af deres levesteder 

· Arbejde for en udvikling I lokalbefolkningen, primært I Indonesien, der sigter mod social, økonomisk og 

naturressourcemæssig bæredygtighed 

· At informere om den kritiske situation, der gør sig gældende I forhold til den vilde orangutangs overlevelse og 
rydningen af dens levesteder i regnskoven 

Fondens aktiviteter 

Gennem indsamlinger, adoptionsprogrammer, ansøgninger om støtte fra fonde og offentlige puljer, og andre fundraising 
aktiviteter, rejser Fonden de økonomiske ressourcer til brug for fondens drift og uddelinger til fondens formål, ligesom 
fonden kan opfylde formålet ved gennemførelse af oplysningsarbejde og miljø- og udviklingsprojekter med lokale 
samarbejdspartnere. 

Resultat for 2018 

Årets resultat afspejler fondens aktiviteter for 2018. 

Årets resultat efter uddelinger er på 450 t.kr. (2017 29 t.kr.) og anses for tilfredsstillende. 

De samlede indtægter for perioden udgør 16.819 t.kr.  En øgning på 8 % i forhold til 2017. Indtægterne fra faste 
bidragsydere (privat personer og virksomheder) var i 2018 på 13.161 t.kr. Et fald på knap 7 % i forhold til 2017. 
Indtægterne fra engangsdonationer og projektbevillinger steg markant i 2018. 

Fonden modtog  i 2018 knap 1,65 mio.kr. i arv, hvilket gav fonden mulighed for at igangsætte flere nye projekter på 
Borneo til beskyttelse af den kritisk truede orangutang. Derudover fik fonden godkendt to nye projektbevillinger fra 
Civilsamfundspuljen på hhv. 500 t kr. og 1 mio.kr. til nye indsatser i hhv. Mawas og Bukit Baka Bukit Raya National Park 
(TNBBBR) i Central Kalimantan på Borneo. Fonden modtog i 2018 boopgørelse for en arv, hvor andelen til fonden udgør 

ca. 600 t. kr. Arven forventes udbetalt i starten af 2019. 


















