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Du kan blive medlem  
ved at betale minimum  
360 kr. om året. 
Levende Natur  
sendes gratis til  
medlemmer.

er en privat og uafhængig 
organisation, som arbejder 
for at løse globale natur-  
og miljøproblemer. 

WWF arbejder over hele 
kloden, hvor WWF 
Verdensnaturfonden er  
den danske afdeling.

Formålet med WWF’s  
arbejde er at sikre naturen 
som livsgrundlag for  
mennesker og dyr. 

Læs mere om  
WWF Verdensnaturfonden 
på wwf.dk

WORLD WIDE
FUND FOR NATURE
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ER DU KLAR TIL AT VÆLGE DEN 

BÆREDYGTIGE FERIE?
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ER DEN RENESTE NATUROPLEVELSE, 

FELIX SMITH HAR HAFT 
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No. 001

KLIMA-NEUTRAL
TRYKSAG

MØD OPHAVSFADEREN TIL ALLE 
KOBRAER 18
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VIDEN GØR OS I STAND TIL AT 
BESKYTTE VÅGEHVALERNE20SUMPENS SUPERSKOV

Find ud af, hvorfor mangroven kan være et af 
vores vigtigste våben mod klimaforandringer
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AT MISTE I DANMARK 14

Når jeg bliver bedt om at fortælle, hvad der gør Verdensnatur-
fonden helt speciel, fremhæver jeg stort set altid Erling Mad-
sen, der arbejder for WWF i den lille bygd Ittoqqortoormiit, 
som ligger langt mod nord på Nordøstgrønlands kyst.

Erling er som skåret ud af granitten af de højdedrag, der om-
giver de små 469 sjæle, som lever af fiskeri og jagt i den barske 
og frygteligt smukke natur. En mand af få ord og masser af 
erfaring. Og så har han en helt særlig kvalitet: Han har en  

vanvittig respekt for isbjørne  
– men han er ikke mere bange 
for dem end nødvendigt. Og det 
har man brug for i hans meget 
usædvanlige job.

Erling leder nemlig WWF 
Verdensnaturfondens isbjørne-
patrulje i Nordøstgrønland. 
Jobbet er simpelt, men ikke helt 
ufarligt. Hver gang en isbjørn 
bliver spottet i nærheden af 
bygden, ringer beboerne til Is-
bjørnepatruljen – og så kommer 
Erling og skræmmer isbjørnen 

væk. Erling har et helt arsenal af tricks i ærmet til at jage 
bjørnene væk uden af skade dem. Han bruger lyd, lys, fagter 
– og en sjælden gang imellem gummikugler, hvis de store dyr 
kommer lidt for tæt på.

Erlings job er nødvendigt for at holde Ittoqqortoormiit børn – 
og isbjørne – i live. En voksen bjørn kan nemt slå et menneske 
ihjel, og hører derfor til ude på isen og ikke i en by. Derfor må 
indbyggerne skyde dem, hvis de kommer ind bag bygrænsen. 
Og det har ingen heldigvis lyst til!

Desværre kommer stadig flere isbjørne på besøg i Ittoqqor-
toormiit. Klimaforandringerne og ændringer i grønlændernes 
livsstil betyder, at de sultne isbjørne lokkes til af madaffaldet 
på byens åbne skraldeplads, hvor de søger et nemt måltid til 
deres sulte maver. Alt det arbejder WWF også for at ændre. 
Men indtil da står Erling alene i frontlinjen for at sikre, at men-
nesker og natur kan leve i balance med hinanden. Et farligt job 
og en helt særlig mand.

Tusind tak til alle jer, der støtter WWF’s – og dermed Erlings 
– arbejde. Det gør en direkte forskel for mennesker og dyr på 
Grønland – og i resten af verden.

De bedste naturhilsner

Bo Øksnebjerg
Generalsekretær – og insektelsker! 

ERLING HOLDER ITTOQQORTOORMIITS 
BØRN – OG ISBJØRNE – I LIVE
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Har du et spørgsmål om dyr eller natur, så skriv til wwf@wwf.dk. 
De bedste spørgsmål bliver udvalgt og besvaret af vores eksperter her.

Støt arbejdet for at sikre verdens natur ved at blive erhvervssponsor i WWF Verdens naturfonden.  
Der findes tre forskellige sponsorater for danske virksomheder, der koster mellem 3.500 og 25.000 kr.  
om året. Erhvervs sponso raterne er fuldt fradrags berettigede – læs mere på wwf.dk/erhvervs sponsor.

SKAL DIN VIRKSOMHED  
STØTTE NATUREN?

Virksomheder, der støtter med mere end 25.000 kr.
Earth Control, Essential Foods, Garber ApS, Jørgen Kruuse 
A/S, Københavns Listefabrik, Paper Collective, Planet Pride A/S, 
Rødovre Centrum.

Virksomheder, der støtter med 10.000 til 24.999 kr.
Add-on Products, Aksel Benzin, Ejendomsselskabet Oasen ApS,  
Fokusmæglerne, Fynbo Foods, GodEnergi, Kingfish, Raaco,  
Regner Grasten Film, RigtigHundemad, Superkoi, Søndergaard Nedrivning.

BREVKASSE

Karin Henrichsen står klar til at hjælpe 
alle, der ringer ind med spørgsmål om 
for eksempel medlemskab eller om vores 
webshop. Det er også Karin, der udvælger 
alle de gode varer, vi sælger, til fordel for 
de vilde dyr og naturen. Før WWF har 
Karin blandt andet arbej det for Miljø-
mærkning Danmark i mange år. I dag 
er hun vildt glad for at være en del af et 
større team, der kæmper for en fælles sag.

WWF'S BLÆKSPRUTTE
TEKST: SOFIE MOESGAARD FAST // FOTO: JONAS LYSHOLT EJDERSKOV

HAR DU SPØRGSMÅL TIL BREVKASSEN?  
I marts vil Anton Thorsen, vores seniorrådgiver på skov, svare på spørgsmål i magasinet. Så har du spørgsmål om vores  
arbejde med at bevare og genopbygge skov, kan du skrive til redaktør Maria Houen Andersen på: m.andersen@wwf.dk.

Folk er stadig vilde med vores  
naturmærker, som vi startede  
med at sælge for mange år siden.  
De er blevet et rigtigt samlerobjekt.  
For nylig blev vi kontaktet af en  
mand fra udlandet, som havde arvet  
naturmærkerne fra sine forældre.  
Han ville spørge, om vi havde flere fra  
årgang 1992, så han kunne udvide sin 
store, arvede samling. Desværre var  
der udsolgt af netop de mærker.   

ET UNIKT SMYKKE
Knyttet snarearmbånd.  
Lavet af konfiskerede  

snarer fra fælder  
til vilde dyr.

Pris: 260 kr.

JULEGAVER 
MED GOD 

SAMVITTIGHED
PRYD VÆGGEN

Plakater med regnskovens  
dyr. Skabt i samarbejde  
med The Dybdahl Co.  

Mål: 30x40 cm.

Pris: 200 kr.

STØT DE TRUEDE ELEFANTER 
Smuk håndlavet halskæde,  

udviklet i samarbejde med smykke - 
designer Anders Forup og  
HandcraftedCPH. Lavet af  

genbrugssølv og belagt med guld. 

Pris: 600 kr.

HVAD ER DEN SJOVESTE  
HENVENDELSE, DU HAR  
MODTAGET?
Jacob Olsen, Vejen

Det er super fedt, når jeg 
får nogle gode snakke 
med folk, som støtter 
eller gerne vil støtte 

os. Og mange vil også 
gerne bare høre mere 

om vores forskellige  
mærkesager.

HVAD ER DET BEDSTE VED  
DIT ARBEJDE HOS WWF  

VERDENSNATURFONDEN?
Melina Dyrvig, Valby

HVAD ER MEST  
POPULÆRT  
I WEBSHOPPEN?
Sif Johansen, Struer

Det må helt klart være vores 
elefant halskæde. Den blev lavet 
som en del af vores elefant-
kampagne, for at sætte fokus 
på elefant erne i Myanmar, som 
blev dræbt for deres hud. Det 
var hele elefant familier, der 
blev ud ryddet. Ved hjælp af 
halskæde-salget kunne vi sende 
penge til Myanmar og hjælpe 
elefanterne.

HVAD ER DEN STØRSTE  
MISFORSTÅELSE,  
DU HAR VÆRET UDE FOR?
Christina Lundgaard, Esbjerg

HVAD ER DEN SØDESTE  
HENVENDELSE, DU HAR FÅET?

Mette Skovbjerg, Silkeborg

Vi bliver ofte sammenlignet 
med World Animal Protection.  
Nogle ringer, og spørger ind  
til dansebjørne og cirkus -
elefanter, hvor vi må forklare, 
at vi arbejder med bjørne og 
elefanter ude i naturen.  
Men det er mere en forveksling 
end en misforståelse.  

For 25 til 30 år siden lå der en  
fysisk WWF-butik i København.  

Jeg synes, det er ret sødt, når folk  
for eksempel henvender sig for at få  
et nyt sæt senge tøj med pandaen på,  
som afløser for et sæt, de har købt i  

butikken for så mange år tilbage. Det  
viser, at folk passer på de produkter, de 

har købt hos os, og er glade for dem.
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SHOP.WWF.DK/SHOP
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TEKST: MAJA NYVANG // FRAME&WORK SYDKYSTDANMARK

HOLD FERIE MED 
GRØN SAMVITTIGHED 

Kan du fortsat hoppe på flyveren for at nyde solen sydpå, hvis du 
samtidig vil være bæredygtig? Og hvordan holder du egentlig den 

mest klimavenlige ferie? Få svarene lige her.

skal hver enkelt privatperson ned på kun at udlede to til tre ton 
CO₂ årligt. 

Vi skal med andre ord virkelig til at se på, hvor vi kan spare. 
Det betyder dog ikke, at vi skal droppe alt, hvad der handler 
om ferie, pointerer turismeforskeren. Men du skal stille dig 
selv spørgsmålet: Behøver du rejse over tusindvis af kilometer 
frem og tilbage til fjerne steder for at få de oplevelser, du gerne 
vil have? Behøver du tage så langt væk for at slappe af?

“Måske kan den forlængede weekendtur med veninderne til 
New York erstattes af en fælles vandretur på Camønoen? Hvis 
du ikke kan undvære at rejse længere væk, så gør det 

færre gange, bliv i længere tid, fordyb dig i området, og støt 
lokalsamfundene.”

VI FLYVER STADIG I STOR STIL
Selvom klimaet i den grad er blevet et vigtigt politisk emne for 
danskerne, kan flyselskaberne ikke mærke det. Ifølge 
Danmarks statistik sendte danske lufthavne sidste år over 18 
millioner rej s  ende afsted med fly – det højeste tal nogensinde. 
I Sverige derimod er antallet af f lyafgange faldet, efter at man 
indførte flyafgifter sidste år. 

“Her kunne vi lære af de svenske fly af gifter og sørge for at få 
opgraderet andre transportformer. Selvom der arbejdes på 

r du begyndt at fundere over, hvordan din lyst til at 
være mere grøn og bæredygtig kan gå hånd i hånd 
med at drage på ferie, så er du nok også én af de 

typer, der allerede har googlet lidt frem og tilbage på det store 
internet for at finde svar. For hvornår kan du bryste dig af at 
holde en bæredygtig ferie? Det kan godt være rigtig svært at 
gennemskue. Lad os bare starte der, hvor det batter, men også 
der hvor det gør rigtig ondt for mange af os - nemlig ved fly-
rejsen. I forhold til den del er svaret faktisk ret kort og lige til. 
Nej, du kan desværre ikke hoppe på et fly med god bæredygtig 
samvittighed. 
“Hovedparten af din feries klimaaftryk kommer fra selve 
flyrejsen, så her er et sted, hvor vi virkelig kan nedbringe 

vores klimaaftryk,” fortæller forsker i turisme og friluftsliv fra 
Københavns Universitet, Berit C. Kaae. 
Hun mener, at vi er nødt til at begynde at tænke og handle helt 
anderledes, når det gælder vores ferier. For faktum er, at en 
rejse til et fjerntliggende sted reelt kan udlede lige så meget 
CO₂, som en gennemsnitlig dansker udleder i hverdagen over 
flere måneder.

Laver vi et lille CO₂-regnskab, så taler tallene for sig selv. 
En gennemsnitlig danskers private forbrug udleder nemlig 
hvert år 12 ton CO₂, og en flyrejse til Thailand og tilbage 
igen udleder over 3 ton. Hvis vi skal nå EU kommissionens 
klimamål i 2050, som vi forpligtede os til med Paris-aftalen, 
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Vi danskere er blandt dem, der udleder mest CO² i verden. Og særligt vores ferier sætter store klimaaftryk. BÆREDYGTIG FERIE
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BÆREDYGTIG FERIE

teknologisk udvikling, så blandt andet 
fly og brændstoffer bliver mere klima-
venlige, er der ikke nogen hurtige løs-
ninger. Turismen stiger på verdensplan, 
og folk rejser mere og længere blandt 
andet på grund af de mange billige fly-
rejser. Selv på korte strækninger er det 
ofte billigere at flyve end at tage toget,” 
siger Berit C. Kaae.   

Det er altså ikke kun den enkelte, der 
kan og skal gøre en forskel. Der skal 
også ske noget helt grundlæggende 
med hele turistsektoren, mener Berit C. 
Kaae. 

“Den nuværende nationale strategi for 
dansk turisme har målsætninger, der 
primært fokuserer på vækst. Turismen 
måler sig selv på antal gæster, antal 
overnatninger og graden af vækst i 
økonomien. Men der mangler målsæt-
ninger, som også handler om, hvordan 
turist sektoren bliver mere bæredygtig 
med hensyn til miljø og lokalsamfund. 
Den grønne omstilling bør også tænkes 
ind i turisme sektoren og måles som et 
succeskriterie på linje med de økonomi-
ske indikatorer.” 

Skæver vi til Verdensturistorganisa-
tionen (UNWTO), der arbej der med 
bæredygtig turisme globalt, så har man 
her tre krav til bæredygtig turisme. Alle 
disse tre krav udstikker en klar retning 
i forhold til, hvilke aspekter, du kunne 
overveje inden din næste rejse.

1: Rejsen må ikke efterlade store miljø-
mæssige aftryk. Værtssamfundets  
sociale og kulturelle liv skal blive opbyg-
get og ikke ødelagt af turismen. Og så 
skal turismen sikre økonomisk balance 
for værtssamfundet, så de penge, du 
lægger som turist, kommer lokalsam-
fundet til gode. 

ØKOTURISME PÅ AMAGER  
OG I VIETNAM
Det er altså ikke nok, at det hotel, du har 
valgt, serverer økologisk mad, hvis det 
samtidig bruger sort energi til at varme 
hotellets værelser eller pool op med. Og 
heller ikke helt godt nok, hvis hotellet 
bruger vindenergi, men ejeren og de 
ansatte ikke kommer fra området, så 
de penge, du lægger, slet ikke kommer 
lokalsamfundet til gode.

“Bæredygtig turisme er ikke en speciel 
form for turisme. Det handler om at 
gøre alle former for turisme mindre 
belastende,” forklarer Berit C. Kaae og 
tilføjer: ”Og den helt store gevinst ville 
være, hvis masseturismen blev mere 
bæredygtig.” 

Mens en mere bæredygtig turisme 
gælder en omstilling af alle former for 
turisme hen mod en øget miljømæssig, 
social og økonomiske balance, findes der 
også forskellige specialiserede former 
for turisme. 

“TURISMEN STIGER PÅ VERDENS
PLAN, OG FOLK REJSER MERE OG 

LÆNGERE  BLANDT ANDET PÅ 
GRUND AF DE MANGE BILLIGE FLY
REJSER. SELV PÅ KORTE STRÆK

NINGER, ER DET OFTE BILLIGERE AT 
FLYVE END AT TAGE TOGET”

Berit C. Kaae, forsker i turisme  
ved Københavns universitet

GODE RÅD  
TIL DIN FERIE

Sådan rejser du med grøn samvittighed 
1  Undgå fly og krydstogter:  

Brug miljøvenlige transportmidler som for eksempel cyklen, kajakken,  
dine fødder eller næstbedst et tog eller en fyldt bil.

2  Brug vores natur:  
Tag for eksempel ud og oplev vores mange nye natur og national parker.  
Her kan du komme tæt på naturen og bo i shelter eller telt. 

3  Tag på bæredygtigt certificeret hotel:  
Vælg hoteller og andre overnatningssteder,  
der er bæredygtigt certificerede, af for eksempel Green Key  en international 
certificerings ordning. Certificeringen bliver givet til hoteller og andre turist
virksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet. Omkring 3000 
turistvirksomheder i 60 forskellige lande har  Green Keycertificering.

 Kilde: Berit C. Kaae.

Familie på udflugt i Nationalpark Skjoldungernes Land nær Roskilde. Her er shelter til overnatning 
og en 40 km vandrerute på Skjoldungestien, der snor sig ud og ind gennem det historiske landskab.

Du kan spotte markfirben  
overalt i Danmark. Særlig ved 

kysterne i områder med sandet jord

Stevns Klint er optaget på Unescos  
verdensarvsliste og bestemt en gåtur værd
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DE LOKALE ER DE BEDSTE GUIDER
I Vietnam, på kanten af nationalparken Cat Tien, har WWF 
været med til at opbygge et traditio nelt langhus, bygget efter 
lokal skik. Huset består af én stor sovesal, hvor man sover  
på hver sin madras med hvert sit mygge net.  
Lokale kokke laver lokale retter, og der er lokalguidede  
ture i nationalparken, hvor du kan se både  
gibbonaber og mange vade-og vandfugle. 

DE LOKALE FÅR GAVN AF NATUREN
I Namibia har WWF været med til 
at udvikle en lokalbaseret wild life-
økonomi, hvor turister bor i hytter 
i og omkring den smukke Skeleton 
Coast Nationalpark blandt løver, 
krokodill er og leoparder. Det er et 
projekt, som for bedrer økonomien 
for lokalbefolkningen og bidrager til 
fattigdomsbekæmpelsen.

TURISTER SKAL FORURENE MINDRE
I Arktis er sårbare naturområder 
udsat for masseturisme. Det har 
fået WWF til at ud arbejde ti prin-
cipper for ansvarlig arktisk turisme, 
der respekterer naturen og kulturen 
og bidrager til lokalsamfundenes 
økonomi og kultur. Iblandt princip-
perne er, at turismen skal bidrage 
til natur bevarelse og minimere 
affald og forurening, samt at turist-
erne skal lære om Arktis. 

WWF'S ØKOTURIST 
PROJEKTER
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  Camønoen, vandrerute på Møn 

  Vandreruten øhavsstien på Sydfyn

  Begyndersurfing i Nørre Vorupør

  Cykeltur til Stevns 

  Sov i shelter i Nationalpark Thy

  Cykeltur på Vesterhavsruten

   Lej din egen ø, Rotteøen ved  
Karrebæksminde

  Faxe Kalkbrud 
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Det gælder for eksempel økoturisme, 
der ifølge The International Ecotourism 
Society (TIES) er “ansvarlige rejser til 
naturområder, der beskytter miljøet, 
bevarer de lokales velbefindende og 
indeholder formidling og læring for både 
de besøgende og værterne.”  

Berit C. Kaae har, sammen med flere an-
dre forskere fra Københavns og Roskilde 
Universitet, undersøgt, hvordan man 
kan udvikle økoturistiske naturoplev-
elser i bynære natur- og nationalpark-
er. Udgangspunktet var henholdsvis 
Nationalpark Skjoldungernes Land, 
nær Roskilde, og Amager Naturpark 
i København, hvor lokale guider har 
udviklet oplevelsesrige læringsture  
– på miljøvenlig vis. Og projekterne 
findes også ude i verden. I Talai, i 
Vietnam, på kanten af nationalparken 
Cat Tien har WWF også været med til at 
starte et økoturismeprojekt, som blev til 
ved, at WWF indgik et partnerskab med 
den lokale kommune og en virksomhed 
om at udvikle produkter til turister. Et 

initiativ som samtidig bidrog til at skabe 
lokal udvikling.

“Vi byggede blandt andet et langhus, 
som er den traditionelle bolig i området, 
og som består af én stor sovesal, adskilt 
af myggenet. Her kan man komme 
og overnatte et par dage, spise lokale 
råvarer, opleve lokal kultur og besøge 
nationalparken,” fortæller Trine Glue 
Doan, seniorrådgiver i klima hos WWF.
Og projektet er lykkedes på bedste vis. 
Udover at have almindelige turister på 
besøg, benytter både lokale skoleklasser 
og virksomheder også tilbuddene. 

“Der er kommet flere besøgende til 
nationalparken, hvor de lokale guider 
formidler biodiversitet, og det har skabt 
jobs for de lokale direkte i virksomheden 
Så nu er der også ekstra god grund til at 
passe på nationalparken.”

HOLD FERIE TÆT PÅ
Men tilbage til det store spørgsmål: 
Hvordan rejser vi så med god samvit-

DET SKAL  
DU OPLEVE  
I DANMARK
15 GODE TIPS TIL DIN FERIE  
FRA OS I WWF

tighed? Her kommet svaret prompte 
fra turisme-forskeren: “Det bedste, du 
kan gøre, er at holde ferie i en afstand 
hjemmefra, der ikke kræver en flyrejse. 
Og der er faktisk masser af muligheder 
for at drage på ferie uden at stige ombord 
på et fly.

“Brug cyklen, båden, kajakken eller dine 
fødder som transportmiddel. En fyldt bil 
er heller ikke så slem, en elbil er endnu 
bedre, og toget er også godt,” siger hun 
og fortsætter med forslag til destination-
er: “Tag for eksempel ud og oplev vores 
mange nye natur- og nationalparker, 
geoparker, biosfæreområder, UNES-
CO's verdensarv eller Dark Sky Park & 
Community, som i relativ ubemærket hed 
er vokset frem de seneste ti års tid. Her 
kan du komme tæt på naturen og bo i 
shelter eller telt. Du kan også vælge at 

tage på campingferie, i sommerhus eller 
lignende - enten herhjemme eller i vores 
nabolande,” foreslår forskeren. 

Og vil du endelig gerne lidt længere væk, 
så tag for eksempel på interrail. 
“Der er masser af spændende oplev-
elser inden for kortere afstand end en 
flyrejse, men vælg helst hoteller og andre 
overnatningssteder, der er miljø-certi-
ficerede. Der findes mange forskellige 
certificeringer, for eksempel den danske 
Grønne Nøgle, som nu er blevet en del af 
den internationale certificeringsordning 
Green Key. Green Key certificeringen 
gives til hoteller og andre turistvirksom-
heder, der gør en ekstra indsats for at 
beskytte miljøet. Og der er nok at vælge 
imellem. Omkring 3000 turistvirksom-
heder i 60 forskellige lande har indtil nu 
opnået Green Key certificering.” 

Berit C. Kaae, forsker i turisme  
og friluftsliv

“EN FYLDT BIL ER IKKE SÅ SLEM 
SOM ET FLY. EN ELBIL ER ENDNU 

BEDRE, OG TOGET ER OGSÅ GODT.”

Nysgerrige Krondyr på Lodbjerg Hede 

Klitheder ved Lyngby i Nationalpark Thy

© SUSANNE W
ORM

© SUSANNE W
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  Mols Bjerge 

   Kajaktur i farvandet mellem Lolland og Falster

  Prærievognsferie på Fyn 

  Sort Sol ved Tønder 

  Camping på Endelave

  Vandring omkring Silkeborgsøerne

   Besøg et energi-akademi og kom op i en vindmølle  
på Samsø

9
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15

Du kan også opleve traner i Nationalpark Thy
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PLETSKUD

TEKST: SOFIE MOESGAARD FAST // FOTO: MARK CARWARDINE

©
 F

O
TO

C
R

E
D

IT
 / 

W
W

F 

VIDSTE DU, AT ...
Cortezhavet er området i Den californiske Bugt lige vest for Mexico?  
Det er kendt for at tiltrække mange hvalarter, heriblandt blåhvaler,  
pukkelhvaler, kaskelothvaler og brydeshvaler.

Et blikstille Cortezhav giver en fantastisk 
mulighed for at se på hvaler. Derfor lagde foto-
graf og hvalsafari-leder, Mark Carwardine, fra 
land med et lille hold gæster i en stor gummibåd 
med plads til 29 passagerer en dag i marts. 

Hen på eftermiddagen spotter Mark pludselig 
store bevægelser under havets overflade. Han 
skynder sig at sende sin drone ud på havet, men 
først da dronen er lige over hvalen i 120 til 180 
meters højde, forstår han hvor usædvanligt et 
syn, han er vidne til. En omkring 20 meter lang 
finhval er i færd med at spise plankton.  
Synet bliver kun muliggjort af dronen,  
som giver et fascinerende indblik i,  
hvordan hvalen fanger sin føde ved at  
sluge enorme mængder vand og plankton. 

Den lille gruppe blev ved hvalen, indtil  
det blev mørkt. 
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åske kender du allerede hasselmusen, den bredørede 
flagermus og snæblen. Det kan måske ovenikøbet være, 
at du har set dem i naturen. I så fald er du meget heldig. 

De er nemlig tre ud af 2.262 truede arter, der står på IUCNs 
danske rødliste. 

Rødlisten er en oversigt over de plante- eller dyrearter, som enten 
er uddøde, truede eller sårbare i Danmark. Og det er ikke kun de 
mere ukendte arter, som findes på rødlisten. De mere velkendte 
af slagsen, som for eksempel odderen, det sorte egern, marsvinet 
og haren, har også fundet deres vej til denne triste liste. 

I Danmark bliver artsgruppernes tilstand vurderet af forskere 
cirka hvert tiende år, men der findes stadig mange artsgrupper, 
der endnu ikke er lavet vurderinger på. Simpelthen fordi der ikke 
er sat penge af til det på statens budget. Som noget nyt kommer 
der snart vurderinger på dagsommerfugle og vilde bier. Dermed 
er det første gang, vi får et reelt billede af, hvor truede disse arter 
er i Danmark. Men det er slet ikke godt nok. 

WWF mener, at rødlisten skal opdateres oftere og omfatte flere 
artsgrupper. Det er nemlig den eneste måde, vi kan vide, hvor 
truede arterne i Danmark er. Og det er først, når vi har den viden, 
at vi kan sætte ind der, hvor slaget skal slås, nemlig i naturen. 

M

RØDLISTEDE ARTER

TEKST: CIRKELINE BURON  

RØD BETYDER STOP!
Glem alt om truede pandaer, floddelfiner og sneleoparder for et øjeblik. Den danske rødliste  
over truede arter er nemlig overvældende lang. Her kan du møde syv dyr, som Danmark er  

i fare for at miste, medmindre vi gør noget drastisk for at bevare deres levesteder. 

BREDØRET FLAGERMUS 
bliver vækket fra sin vintersøvn 

Bredøret flagermus er en af Danmarks fem truede flagermusarter.  
Den findes kun i det sydøstlige Danmark, hvor der er få, spredte bestande 

tilbage. Den bor i gamle, hule træer i løvskov, tæt ved skovbrynet og 
i levende hegn, hvor den jager om natten. Derfor er den væsentligste 
trussel mod det lille natdyr også, når de gamle hule træer bliver fældet. 
Skal den have en chance for at overleve, må der være flere sammen-
hængende områder med urørt skov. Derudover er flagermusen også 
sårbar over for forstyrrelser, når den overvintrer. Den bliver stresset, 

hvis den bliver vækket mange gange under vintersøvnen. Faktisk kan 
den ligefrem dø af det, da den ikke kan finde føde om vinteren, og da 

opvåg ning en tærer på dens fedtdepoter.

HASSELMUSEN 
mangler de store skove 

Hasselmusen er faktisk ikke en mus, men en gnaver, 
som tilhører syvsoverfamilien. Det er uklart, hvor 
mange hasselmus, der fortsat lever i Danmark, 
men bestanden er i generel tilbagegang. Den 
lille syvsover lever i skove, hvor der er masser 
af løvtræer og lys at boltre sig i. Den vover sig 
sjældent ud i det åbne land. I stedet bevæger 
den sig fra sted til sted ved at klatre gennem 
vegetationen. Derfor er den største trussel 
mod hasselmusen også, når vi fælder de 
store sammenhængende skovområder eller 
fjerner læhegnene, da vi på den måde  
isolerer bestandene fra hinanden.

SORTPLETTET BLÅFUGL 
har mistet sine tørre overdrev 

Tidligere kunne du spotte sortplettet blåfugl i hele landet. I dag er den så 
truet, at vi kun med sikkerhed ved, at den findes ét sted i landet. Nemlig 

i Høvblege på Møn. Den sortplettede blåfugl lever på tørre overdrev og 
heder, men i takt med at områderne er groet til eller blevet gødet af 
landmænd, er dens levesteder forsvundet. 
Tørt overdrev eller hede er dog ikke det eneste, der skal være til stede 
for, at den sortplettede blåfugl kan overleve. Sommer fuglen lægger 
nemlig sine æg i timianen, mens myrearten Myrmica sabuletis myrebo  

fungerer som vært for larven i ti måneder, indtil den kommer ud af 
puppen og kravler ud af boet. 
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Levesteder:     Lolland, Falster og Møn 

Estimeret antal:     Fåtallig med spredte bestande.  
Under 1.000 kønsmodne hunner.

National status:     Sårbar og fredet 

   

Levesteder:     Midt- og Sydsjælland og Sydfyn. 

Estimeret antal:     Bestandene er små og isolerede 
National status:     Moderat truet og fredet 

    

Levesteder:     Høvblege, Møn  

Estimeret antal:     Cirka 200 til 400 individer pr. sæson 
National status:     Kritisk truet og fredet  

Hjælp forskerne, og skab overblik over de danske arter, du finder i naturen ved hjælp af  
Naturdatabasen (fugleognatur.dk) eller app'en iNaturalist
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RØDLISTEDE ARTER

© WIDSTRAND / W
WF

EREMITTEN 
er fortabt uden sine gamle træer 

Eremitten lever i gamle hule træer og er i dag så sjælden, at den kun 
findes otte til ti steder i gamle løvskove på Lolland og Sjælland.  
Den er nemlig særligt kræsen, når den vælger bolig og vil kun bo  
i 10 til 20 meters højde i f lere hundrede år gamle træer, der endda 
helst skal stå frit og får sol. 
Hvis vi vil sikre eremittens overlevelse, skal de gamle træer - 
gerne med åbenlyse huller i – bevares. Fordi eremitten ikke har 
kræfter til at f lyve til en ny skov, kræver det både gamle træer og 
yngre træer, som med tiden bliver gamle, for at bevare bestanden 
på eremittens nuværende levesteder. 

KIRKEUGLENS UNGER 
dør af sult 

Det ser sort ud for Danmarks mindste ugle, kirkeuglen, 
som kun findes i et fåtal i Jylland. Mest af alt fordi for få 
unger lever til de er flyvefærdige. Det skyldes primært 
vores intensiverede landbrug. Da kirkeuglen sjældent 
flyver langt væk fra reden for at søge føde, har den 
brug for afgræssede områder tæt på redestedet, hvor 
den kan finde orme, snegle og store insekter, som for 
eksempel græshopper. Der er desværre både færre 
insekter på grund af sprøjtegifte og færre afgræs-
sede områder, så mange unger dør simpelt hen af sult. 
Derudover dør en del unger, fordi de bliver fanget i 
landbrugsmaskiner eller drukner i vandtrug, når de 
begynder at træne deres flyvefærdigheder.

SNÆBLEN 
skal kunne vandre fra vandløbet til Vadehavet

Snæblen er en laksefisk, der kun findes i Danmark. Den lever i den dan-
ske del af Vadehavet og gyder inde i vores vandløb. Derfor er de største 

trusler mod snæblen, når vi mennesker ændrer på vandløbene eller 
har dambrug.  Begge disse aktiviteter forhindrer nemlig ynglen i at 
vandre ud i Vadehavet.  
Snæblens overlevelse er afhængig af, at den kan svømme frit mellem 
vandløbene og Vadehavet. Derudover skal vandet være rent, mens 
vandløbene gerne skal have såvel lavvandede grusområder med frisk 

strøm som dybt, roligt vand med vandplanter. Vi har i en årrække 
gjort en række tiltag, der har sikret, at laksefisken ikke er uddød for 

længst. Blandt andet etablering af vådområder, gydebanker og sikring 
af fri passage i de åer, som snæblen vandrer igennem på sin vej ud mod 

Vadehavet.
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SANDTERNEN 
får trampet reden i stykker

Sandternen er en stor terne, der kommer fra  
Vestafrika for at yngle i Danmark. Den sort/hvide fugl yngler  
på øer og holme med sparsom vegetation og gerne i nærheden  
af en hættemågekoloni. Hættemågen er kendt for at forsvare  
sit ynglested imod udefrakommende, hvilket så kommer ternen 
og dennes reder til gode. 

Tidligere var sandternen et almindeligt syn her til lands,  
men i dag findes der kun få ynglende par i Danmark. 
Der er ikke observeret flyvefærdige unger siden 1995 på Rømø, og 
det senest registrerede ynglepar blev set i Filsø i 2016.  Årsagerne 
til sandternens flugt fra Danmark er mange. Blandt de vigtigste er; 
opdyrkning af hederne, klimaforandringer med mere fugtige somre  
og ikke mindst ulovlig æg-indsamling.  
I dag er den største trussel mod sandternen, at rede stedet forstyrres 
i yngletiden, blandt andet af nysgerrige mennesker eller af kvæg, der 
ødelægger rederne.
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Levesteder:     Vadehavet og få sydvestjyske åer

Estimeret antal:     Nogle få tusinde 
National status:     Sårbar og fredet 

   

Levesteder:     Områder nær Vadehavet 

Estimeret antal:     Et til to mulige par 
National status:     Kritisk truet og fredet 

   

Levesteder:     Lolland og Sjælland 

Estimeret antal:     1.200 
National status:     Moderat truet og fredet 

   

Levesteder:     Få steder i Jylland, fortrinsvis Himmerland

Estimeret antal:     Under 20 ynglepar 
National status:     Akut truet og fredet 

Vidste du, at praktisk talt alle de rødlistede arter i Danmark har brug for det samme  
for at overleve? Nemlig flere større, sammenhængende naturområder med vild natur.
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SPOT PÅ

VIDSTE DU, AT...

TEKST: MIKKEL F. PASZTOR // FOTO: GETTY IMAGES

DEN INDISKE KOBRA
Den bliver kaldt ophavsfaderen til alle kobraer og er blandt de fire  

farligste slanger i Asien på grund af sin dødelige gift. Mød ... 

Kobraen spreder sin hætte, når den er truet, hvilket får 
den til at frem stå større. Bag på hætten ses der ofte  

falske øjne, som ligner briller. Derfor bliver den indiske 
kobra kaldet brilleslangen. De falske øjne gør, at rovdyr 

ikke tør angribe den bagfra.

Kobraen bliver i gennemsnit kun 1.5 meter lang  
og kan holde en tredjedel af kroppen  

i luften, når den bliver truet.

Den finder sit bytte ved hjælp af tungen,  
som den dufter med. Slanger har et sanseorgan 

(det vomeronasale organ). Det sidder i næse
skillevæggen, som slangen berører med tungen, 

når den trækker tungen til sig igen.

det vomeronasale organ er et sanseorgan i slangens 
næse? Det bliver også kaldt Jacobsons organ, fordi  
det er opkaldt efter den danske kirurg, Ludvig Jacobson, 
der var den første til at opdage det.

Ungerne er gerne omkring 30 centimeter, når 
de klækker ud af ægget. Selv om de er små, 
er deres gift kirtler allerede fuldt udviklede.

Den indiske kobra lever mest af gnavere, frøer  
og øgler. Den bider sit bytte, venter på at giften 

lammer det, og sluger sit bytte helt. 

Kobraens gift indeholder både neuro- og 
cardiotoxiner, der kan forsage nerveskader, 

vejrtrækningsproblemer og hjertestop.

Den indiske kobra skifter ham som andre slanger.  
I begyndelsen dækker hammen slangens øjne, som 

bliver mælkehvide. Det kan gøre kobraen særligt 
aggressiv, da den i denne periode har nedsat syn.
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e ligner næsten rumvæsner fra en fjern planet, som 
de står med deres lange, krogede rødder, der løfter 
deres kroner op over vandet. Mangroveskov en, der 

vokser næsten overalt på klodens 
tropiske kystlinjer, er da også af 
en helt særlig støbning. Spørger 
du biologerne, vil en del af disse 
måske ligefrem gå så langt som til 
at kalde træerne i mangroven en 
slags supertræer. For mens mange 
andre planter kæmper for at overleve i meget salte miljøer, så 
har mangroven en evne til at trives i vand med meget salt og i 
utrolig iltfattig jord. Men det stopper ikke her. 

“Mangroveskoven er et helt uvurderligt økosystem, som spiller 
en afgørende rolle for både mennesker og dyr. Den fungerer 
som kuvøse for et utal af havets fisk og skaldyr. Rigtigt mange 
arter er nemlig afhængige af at lægge deres æg ved mangrovens 
beskyttende rødder, og den er således hjem for hundreder af 

fuglearter og en lang række krybdyr, padder og pattedyr,” siger 
Sofie Tind Nielsen, seniorrådgiver for skov ved WWF Verdens-
naturfonden.

Hun fremhæver også et par af de 
mere ikoniske dyr, som du kan 
støde på mellem mangrovens rød-
der og grene, nemlig den kritisk 
truede Madagaskarflodørn, den 
bengalske tiger, næseaben samt 

flere arter af tukaner og næsehornsfugle.

EN BUFFER MOD NATURKATASTROFER
Men det er ikke kun det unikke dyreliv, som er dybt afhængigt 
af den særlige naturtype. Træernes funktion som yngleplads 
er afgørende for  tusindvis af kystsamfund, hvis vigtigste 
fødekilde er de fisk, de fanger i havet. Undersøgelser har vist, 
at der er 25 procent flere fisk på de koralrev, som ligger ud for 
mangroveskov end på de rev, der ikke gør.

“Og så fungerer de krogede og snørklede rødder også som en 
slags net for alt det skidt, vi mennesker ellers ville udlede til 
havene. For både næringsstoffer og tungmetaller fra landbrug 
og industri bliver naturligt opsamlet i mangroveskovens afle-
jringer, og så er den desuden naturens bedste forsvar mod et 
skiftende klima. Desværre forsvinder mangroven i øjeblikket 
alt for hurtigt,” siger Sofie Tind Nielsen.

Faktisk er der til dato forsvundet 67 procent af den oprindelige 
mangroveskov på kloden, hvilket er fatalt - ikke kun for biodi-
versiteten. Det var 2. juledag i 2004 et godt eksempel på. Her 
udløste et undersøisk jordskælv i Det Indiske Ocean en række 
tsunamier, som oversvømmede store områder af blandt andet 
Sumatra, Thailand og Indien. Jordskælvet var en af de natur-
katastrofer, som har krævet flest menneskeliv nogensinde. 

“Det, vi så, var, at kystbyer, der stadig havde mangroveskov 
langs kysten blev knapt så hårdt ramt og havde flere overlev-
ende af både mennesker og dyr end de områder, hvor mangrov-

en var fældet til fordel for landbrug, hoteller eller rejefarme,” 
fortæller Sofie Tind Nielsen.

Videnskaben peger entydigt på, at klimaforandringerne og de 
højere temperaturer i fremtiden vil bringe endnu mere eks-
tremt vejr med sig, og her vil mangroven kunne afhjælpe nogle 
af de brutale konsekvenser, som dette vil have - særligt for de 
mange kystsamfund. Men mangroven vil ikke kun fungere 
som en fysisk barriere til at tage energien af kæmpebølger, der 
vælter ind over land. Faktisk er den også med til at forebygge 
den globale opvarmning, hvilket gør skoven til et naturligt 
våben mod klimaforandringerne. 

SKOVEN SLUGER KULSTOF
Ole Pedersen, Professor i ferskvandsøkologi ved Københavns 
Universitet, forklarer, hvorfor mangroveskoven kan være op til 
fire gange mere effektiv til at ophobe kulstof end den tropiske 
regnskov.  

MANGROVEN

TEKST : MARIA HOUEN ANDERSEN

Regnskoven stjæler ofte rampelyset, når vi taler truede dyrearter og bekæmpelse  
af klimaforandringer, imens en anden type skov, som af mange betragtes  

som en del af en ubrugelig sump, i virkeligheden kan være et af vores vigtigste  
våben i kampen mod klimaforandringerne.

MANGROVEN 
SUMPENS OVERSETE SUPERSKOV 

D

Sofie Tind Nielsen, Seniorrådgiver WWF

“MANGROVESKOVEN ER ET HELT UVURDERLIGT 
ØKOSYSTEM, SOM SPILLER EN AFGØRENDE 
ROLLE FOR BÅDE MENNESKER OG DYR.”

SELVOM MANGROVESKOV KUN DÆKKER OMKRING ÉN PROCENT AF  
JORDENS OVERFLADE, ER DEN AFGØRENDE FOR ET UTAL AF ARTER.
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Mangrovetræernes rødder er lodrette og optager ilt fra luften ved  
lavvande for at kompensere for den manglende ilt ved højvande.

"Mangroven skiller sig ud fra andre skove, fordi den, også  
som moden skov, binder kuldioxid. Uanset hvilken skov du 
planter, så vil den, de første 50 til 100 år, binde meget mere 
kuldioxid, end den afgiver. Når skoven er moden, er der til 
gengæld nogen lunde balance mellem det, skoven produc-
erer og omsætter. Dermed får du ikke længere bundet noget 
kuldioxid, og der bliver dermed ikke taget kuldioxid ud af det  
økologiske kredsløb." Men her adskiller mangroven sig, for 
den gror i en sump, hvilket betyder, at de blade og stammer, 
som falder ned i sumpen, ikke bliver omsat fuldstændig.  
En stor del af det organi-
ske materiale bliver i ste-
det deponeret på havbun-
den under mangroven. 

“Og på den måde får vi 
faktisk bragt kuldioxiden ud af det globale kreds løb. Derfor er 
mangroven en af de virkelige gode skove set i klima perspektiv,” 
siger professoren.

Men når mangroveskoven er genial på så mange måder, hvor-
for bliver der så ryddet så meget, at den i dag er vurderet som 
noget af vores mest truede natur?  

“Det er jo på et eller andet plan meget forståeligt, at folk 
tænker; hvorfor ikke dræne dette stykke ildelugtende sump-
område, hvor der bare lever krabber og lidt småfisk, og i 
stedet lave det om til lækre golfbaner, kystnære hoteller eller 
rejefarme, der giver både jobs og gode penge?” siger Sofie 
Tind Nielsen. 

Den største trussel er da også rejefarmene, som er lette at 
etab lere i mangroveområderne. “Det, der gør det ekstra trist, 
er, at rejefarmerne ofte forlader områderne efter ganske få år 

for at undgå sygdomsudbrud. De rykker så videre og pløjer et 
nyt mangroveområde op.” 

BÆREDYGTIGE TIGERREJER REDDER  
MANGROVEN
WWF har i mange år været aktive for at beskytte og genop-
bygge mangroveskov over alt på kloden. Et af projekterne har 
særligt fokus på netop tigerreje-industrien i Vietnam, hvor 
store områder med mangroveskov er ryddet efter 15 års kraftig 
stigning i rejeopdræt. 

Her er den største gruppe af rejefarmere små 
familieopdrættere, der står for 80 procent af 
produktionen af Vietnams rejer. 
“Gennem mange år har vi under vist og støttet 
de små farmere, som faktisk er meget inter-

esserede i at producere deres rejer på en mere bæredygtig måde,” 
fortæller Tobias Trier Fuglsang, der er rådgiver på innovation og 
'Market Transformation' hos WWF Verdensnaturfonden.
Ved at forbedre produktionen på en række miljømæssige para-
metre er farmerne med til at beskytte naturen, men de får også 
flere penge for deres rejer, hvis de har opnået den såkaldte ASC 
certificering. 

MANGROVEN

Sofie Tind Nielsen, Seniorrådgiver WWF

“VI STÅR STÆRKT, NÅR VI ER MANGE, DER GÅR 
SAMMEN PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER”

7 ting, du (måske) ikke  
vidste om mangroven
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En pige i Indonesien planter mangrover i et genplantningsprogram med WWF

“Det er helt afgørende for mangroveskoven og biodiversiteten, 
at vi har fået omlagt de her mange rejefarmere til at være bære-
dygtige. Det er en stor sejr, at seks nu allerede er certificerede, 
og at mange flere ser ud til at følge efter,” siger Tobias Trier 
Fuglsang, som opfordrer til, at man herhjemme støtter op om 
de bæredygtige farmere og kun går efter rejer i køledisken, som 
har det turkise ASC-mærke. 

NATUREN ER LØSNINGEN
Der er ingen tvivl om, at det kræver en kæmpe indsats fra alle 
lande i verden, hvis vi skal nå vores mål om at holde tempera-
turstigningerne under to grader. Det bliver stadig diskuteret 
hvilke løsninger, der er de bedste for at nå i mål. Men en af de 
metoder, som WWF er stærke fortalere for, er, at vi må og skal  
investere i de såkaldte 'Nature-Based Solutions'. Direkte over-
sat; 'naturbaserede løsninger'. 

“Hvis vi sørger for at genopbygge og bevare de vigtige øko-
systemer, som vi allerede har her på jorden i stedet for at 
ødelægge dem, så vil vi hjælpe os selv rigtig meget. Mangrove-
skoven er et glimrende eksempel på, at den både kan tjene som 
beskyttelse i forhold til de klimaforandringer, vi ser, men også 
kan være med til at bremse selve opvarmningen ved at binde 
kuldioxiden,” siger Sofie Tind Nielsen.

Hun er særligt glad for en ny International alliance, 'Global 
Mangrove Alliance', som WWF har indgået med en række  
andre store spillere for at stoppe rydningen af mangroveskov e-
ne og i stedet få udvidet disse med 20 procent inden 2030.

“Vi står rigtig stærkt, når vi er mange, der går sammen på 
tværs af landegrænser. Vi samler ngo'er, regeringer, industrier 
og lokalsamfund om et overordnet fælles mål. Og gennem  
alliancen arbejder vi allerede med bevarelse og gen etablering 
af mangrover i 270 forskellige projekter i 50 lande.”  

Mangroveskov over hele verden forsvinder i en alarmerende 
hast. WWF arbejder gennem alliancen, 'The Global Mangrove 
Alliance', på at vende udviklingen. Målet er 20 procent mere 
mangroveskov i 2030.

1    Tukanen, den bengalske tiger og 
næseaben lever i mangrove skoven.

2    Nedfaldne blade fra træerne er 
basis for en fødekæde, der gør 
mangroven til et af verdens mest 
produktive økosystemer. 

3    Træerne er utroligt holdbare og  
bliver  brugt af befolkninger i 
mange lande til huse og skibe.

4    Fordampningen fra træerne holder 
det lokale klima køligt.

5    Skoven fungerer som yngle og  
opvækst område for rejer og fisk.

6     Mangrove skoven er langt over en 
milliard kroner værd hvert år, når 
man regner dens tjenester ud i form 
af bygge materialer, beskyttelse, 
turismeindtægter samt mad (fisk 
og skaldyr). 

7    20 procent. Så meget mere 
mangrove skov kæmper WWF  
for, at vi skal have på kloden  
i 2030.
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WWF I FELTEN

PÅ JAGT EFTER VÅGEHVALER

d for Antarktis’ kyst glider 
en sort gummibåd med tål-
modige forskere rundt i det 

iskolde vand. I to uger har holdet hver 
dag gennemsøgt havet for et specifikt 
dyr - vågehvalen. Missionen lyder enkel: 

Sæt et kamera på en vågehval, så vi kan 
blive klogere på dens spisemønstre. Men 
selvom hvalerne hvert år bevæger sig fra 
deres tropiske yngle steder til den antark-
tiske halvø for at spise, så er det aldrig 
tidligere lykkedes at fastsætte et kamera 
på en vågehval. Faktisk ved vi forbløffende 
lidt om vågehvalens adfærd under vand-
overfladen. 

 DET RIGTIGE GEAR ER VIGTIGT
Udstyret skal være i orden med flere timer 
i en gummibåd på det åbne antarktiske 
hav, hvor luften er minus 10 grader. Derfor 
er teamet klædt i specialdesignet, vandtæt 
tøj i f lere lag. De medbringer også kikkert, 
skibriller, til at afskærme for den iskolde vind,  
og vigtigst af alt: Det orange CATS kam-
era med sugekopper, som er et af de mest 
avancerede kameraer til at filme dyreliv.  
Det er fyldt med små sensorer, der registrerer 
bevægelse og bliver kontrolleret gennem en 
app.

 VEJRET ER AFGØRENDE
Normalt lokaliserer forskerne hvaler ved  
at holde udkig efter deres udåndingsluft 
(kaldet blåst), når de kommer op til overflad-
en. Men vågehvalen er den næstmindste af 
bardehvalerne og meget sky, så dens blåst  
er betydeligt lavere end eksempelvis pukkel-
hvalens. Derfor kræver det helt vindstille ve-
jrforhold. I dag er heldet med dem! Nu gælder 
det om at komme tæt nok på til at kunne 
påsætte CATS kameraet helt rigtigt.

 DER KOMMER ET PUF!
 Vejret er meget omskifteligt. Så nu skal der 
arbejdes hurtigt, samtidig med at de hele 
tiden skal holde øje med hvalens bevægelser. 
For at kunne påsætte kameraet, skal teamet 
helt tæt på hvalen, og det er ikke helt ufarligt 
at sidde i en lille gummibåd ved siden af en 
kæmpe hval. I dag er der dog ingen uheld. 
Vågehvalen er nysgerrig, men forsigtig, og 
giver blot gummibåden et lille puf med sin 
enorme krop.
 

U

Hvad kræver det at sætte et kamera på en vågehval?  
Tag med WWF på ekspedition ved den Antarktiske Halvø.

TEKST: SOFIE BACH MOGENSEN // 
FOTO: ONEOCEAN EXPEDITIONS, WWF-AUS / CHRIS JOHNSON, DAVE CADE / STANFORD UNIVERSITY

 TEAMET GRIBER CHANCEN
Teamleder Ari Fried laender griber den tre 
meter lange karbonstang, som skal sætte 
CATS-kameraet på hvalen. Stangen vejer min-
dre end et kilo, og for enden sidder en enormt 
stærk sugekop.  
Ari får stangen og suge koppen placeret 
lige over hvalens ryg. Der lyder et “pop”, da 
sugekoppen sætter sig fast. Som om intet var 
hændt, dykker våge hvalen videre ned i dybet. 
Det lille “pop” udløser jubel fra teamet i gum-
mibåden. Missionen lykkedes! 

 KLOGERE PÅ HVALERNE
Efter 48 timer på vågehvalens ryg er CATS -
-kameraet indstillet til selv at afmontere sig og 
flyde mod overfladen. Herfra kan forsker-
teamet lokalisere kameraet via radio sendere 
og hente det ind igen. Sugekopperne er helt 
ufarlige for dyret at have siddende, og kamer-
aret kan samtidig genbruges og dermed sættes 
på flere hvaler. Optagelserne indeholder både 
videofilm, informationer om dybden på hvalens 
dyk, lydoptagelser samt målinger af hvalens 
bevægelser. 

 VI VIL SIKRE FREMTIDEN
Optagelserne fra kameraet har givet forsk-
erne afgørende viden. De viser blandt andet, 
at vågehvalens størrelse er afgørende for, 
hvordan og hvor den spiser. Førhen troede man 
ikke, at nogen bardehvaler indtog føde i om-
råder med meget havis, men det har vist sig, at 
vågehvalen let manøvrerer gennem havisen for 
at indtage store mængder af krill. Faktisk kan 
forskerne konstatere, at vågehvalen indtager 
føde hvert 10. sekund og tilmed svømmer med 
en hastighed på op mod 24 km i timen under et 
dyk efter føde. 

1 2 3 4 5 6

6 Chris Johnson, seniorforsker hos WWF, jubler over, at sam-arbejdet med de internationale forskere har været en succes.

2

En hval er spottet

1

Udstyr til dagens ekspedition

3

Det gælder om at komme helt tæt på 4 Alle holder vejret, til kameraet er korrekt placeret

5 Vågehvalen forsvinder i dybet med kamera på
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MIG OG NATUREN

FORTALT TIL MARIA HOUEN ANDERSEN // FOTO: CARSTEN BUNDGAARD

For 20 år siden boede Felix Smith hos en stamme på øen Ngaloa  
i Stillehavet. Værtsfamilien havde sjældent set hvide mennesker,  

og de boede på øen uden strøm, varme og rindende vand.  
Læs her, hvad oplevelsen har givet tv-værten med videre i livet.

VI HAR VÆNNET OS TIL,  
AT VI SKAL HAVE SÅ MEGET

eg fik muligheden for at besøge den lille stamme på 
øen i forbindelse med et bud på et tv-program, som 
skulle undersøge, hvordan stammen levede og brød-

fødte sig selv. For at komme derud fløj vi til Suva, hovedstaden 
i Fiji, som er så langt væk på den anden side af Jorden, du 
næsten kan komme. Derfra rejste vi både med firhjulstrækker, 
bus og kano i et døgn, for til sidst at trække båden op på land 
på den her hvide Bounty-ø. 

De vidste godt, at vi 
kom, og vi havde en lokal 
kontakt med, som talte 
indfødt fijiansk og engelsk. 
De boede i hytter lavet af 
bast, som var isolerede med jord og ler, og når der røg noget af 
en gang imellem, gik de ud på øen og fandt noget nyt, de kunne 
reparere med. De havde bare indrettet sig med det, der var til 
rådighed og var glade og lykkelige for det. De vidste ikke, at der 
var noget, der hed væg-til-vægtæpper eller mursten. De sov på 

gulvet på palmeblade, og når bladene var slidte, gik de ud og 
fandt nye blade. Hver anden dag gravede de et nyt hul i jorden, 
som de kunne bruge som toilet. 

Når de skulle fange fisk, gik hele øens befolkning ud i vandet 
til livet. Ved hjælp af en menneskelig bue skræmte de fiskene 
ind mod lavt vand ved at klappe under vandet. Når fiskene var 

helt inde ved strandkanten, 
stak de en pind i dem. Altså 
en meget primitiv form 
for fiskeri, som kun kunne 
fungere, hvis hele øen gik 
ud sammen. Det er der 
noget meget smukt i. De 

var cirka 50 mennesker på øen, så de vidste, at de skulle bruge 
godt og vel 50 fisk, som de så gik ud og fangede hver formid-
dag. Når de skulle have lidt andet at spise, gravede de nogle 
rødder op fra jorden og kogte dem. Og der var ingen skrald, for 
de producerede ingen affald overhovedet.

J
Jeg tænker ofte tilbage på besøget, selvom jeg har oplevet 
meget siden da. Det er nok den reneste naturoplevelse, jeg har 
haft. Besøget satte i den grad vores måde at leve på i denne del 
af verden i perspektiv. Jeg siger ikke, at vi skal leve som dem, 
men måske skal vi leve et sted midt imellem. Alle de ting, vi 
omgiver os med, er jo i virkeligheden Jordens ulykke. Vi har 
vænnet os til, at vi skal have så meget, som vi importerer fra 
resten af verden i stedet for at være tilfredse med det, vi har i 
nærområdet. Og vi kører rundt i hamsterhjulet for at tjene flere 
penge og få råd til endnu mere. Men man kan jo faktisk leve og 
være lykkelig med et minimum af ting. 

Mit besøg gav mig en bevidsthed om, at der er en anden måde 
at leve på. Jeg er nok ikke så meget grønnere end så mange  
andre, men jeg er ret sikker på, at der kommer nogle genera-
tioner efter os, som helt naturligt kommer til at leve grønnere, 
end vi gør. Et grønnere samfund kræver dog, at der er nogle 
politikere og et samfund, der skal ind og tage et meget større 
ansvar, end de gør nu. Nogle gange skal der tages beslutninger, 

som gør ondt og er dyre, men det tror jeg, at befolkningen er 
klar til - og faktisk går og venter på. 

“VI KØRER RUNDT I HAMSTERHJULET FOR AT TJENE FLERE 
PENGE OG FÅ RÅD TIL ENDNU MERE, MEN MAN KAN JO FAK
TISK LEVE OG VÆRE LYKKELIG MED ET MINIMUM AF TING.”
Felix Smith

… og sidder faktisk med i 
Verdensnatur fondens præ sidium. 
Men de fleste kender ham nok bedst 
som tv-vært fra både DR og TV2. 
 
I øjeblikket kan du se ham på Kanal 5, hvor han er  
blevet quiz-vært efter en del år på Go' Aften Danmark. 

Felix Smith ønsker  
sig en grønnere klode
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VORES ISBJØRNEPATRULJE  
I GRØNLAND HAR TRAVLT

På MobilePay nr. 42924 På bidrag.wwf.dk/jul2019

STØT VORES ARBEJDE  
FOR NATUREN OG DE VILDE DYR

HUSK! Gaver til WWF på op til 16.300 kr. kan trækkes fra i skat.
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