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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, og 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

Der er tilsyneladende ingen ende på grusomhederne, når det 
gælder dyresmuglernes rovdrift på verdens truede natur.

Gennem de mere end 50 år, hvor WWF Verdensnaturfonden har 
kæmpet for verdens elefanter, har det f.eks. altid været de store 
hanner og deres prægtige stødtænder, der stod for skud. Kryb-
skytterne lod i det mindste kvinderne og børnene i fred.

Men i Asien er de tider forbi. Et grusomt modeskifte har pludse-
ligt gjort huden fra de asiatiske elefanter til en eftertragtet vare 
i Kinas kosmetikindustri. Og mens det kun er hannerne, der har 
stødtænder, har alle elefanter – store som små – selvfølgelig 
hud. 

Efterspørgslen har fået myrderierne til at eksplodere. F.eks. er 
19 elefanter blevet skudt på mindre end to år i et område på sølle 
35 km2 i Myanmar. Og med kun 50.000 asiatiske elefanter til-
bage fordelt på hele 13 lande vil jagt på hunner og unger hurtigt 
føre til en katastrofe.

Heldigvis kan vi gøre noget. 
WWF er allerede i frontlinjen  
i Myanmar. Her sætter vi 
GPS-sendere på elefanterne, 
så vi ved, hvor de er, ligesom 
vi har indsat rangers, som med 
stort mod står mellem kryb-
skytterne og de få elefanter, der 
er tilbage.

Mens en elefant er vanskelig at 
overse, foregår der også masser 
af ulykker på steder, hvor 
mennesker ellers har svært ved 
at komme frem. 

Under havet for eksempel, hvor forskning viser, at hele 90 pct. 
af verdens fiskebestande nu er enten fuldt udnyttet, overfisket 
eller på grænsen til kollaps. 

Men her kan du også hjælpe. For eksempel nede ved køledisken 
i dit lokale supermarked. I dette nummer af Levende Natur på 
side 21 får du nemlig 3 simple tricks, der sikrer, at du kun køber 
fisk til middagsbordet, som er bæredygtigt fanget.

De bedste naturhilsner

Bo Øksnebjerg
Generalsekretær

RED KVINDERNE OG BØRNENE FØRST! 04EN GRUOPVÆKKENDE TREND 
TRUER ELEFANTERNE I MYANMAR
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10FIND UD AF, HVILKEN VILD EVNE 
PANTEREN HAR

12VI BESØGER DEN SPØJSE
HALVABE FRA MADAGASKAR

No. 001

KLIMA-NEUTRAL
TRYKSAG
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Elefanternes hud bliver blandt andet brugt til  
at lave smykker og lykkeamuletter, som sælges  
på markeder og internettet.

TEKST : FABIJANA POPOVIC

En gruopvækkende trend inden for traditionel kinesisk medicin risikerer  
at skubbe Myanmars elefanter udover kanten til udryddelse. Hvor kryb-
skytter længe har gået benhårdt efter elfenben, så er elefanthud nu blevet  
en eftertragtet vare på de illegale markeder i Sydøstasien.

ELEFANTFAMILIER BLIVER 

 
I MYANMAR

et var lugten, der først gjorde landsbyboerne fra  
Nga Pu Taw-regionen opmærksomme på, at noget  
var helt galt. Deres næser ledte dem hen til en 

flodbred, og synet, der mødte dem, var en horrorfilm værdig: 
Dér - foran dem i den lave strøm - lå en død hun-elefant med 
afhuggede lemmer. Men det var ikke det eneste makabre ved 
situationen. Hun-elefantens hud var nemlig blevet fjernet med 
kirurgisk præcision, og tilbage lå resterne, der var begyndt 
at gå i forrådnelse. Lugten og synet af den flåede elefant vil 
hjemsøge landsbyboerne for evigt. 

I dag ved vi, at den grumme opdagelse ikke var et mystisk  
enkelttilfælde, men det konkrete resultat af en ny gren inden 
for traditionel kinesisk medicin. Elefanthud er nemlig blevet  
en efterspurgt ingrediens, som bliver tørret og blandet ind i  
cremer. Cremerne bliver solgt som medicin mod forskellige 
hud- og mavesygdomme. Huden bliver også brugt til at lave 
smykker eller lykkeamuletter. Produkterne bliver solgt på 
markeder, som ligger langs grænsen mod Kina, Laos og Thai-
land – men også online på forskellige sociale medier. >>

D

ELEFANTER
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I 1940’erne var bestanden af vilde elefanter i Myanmar på om-
kring 10.000 – i dag er der kun mellem 1400 og 2000 tilbage . 
Alene i år er der blevet dræbt over 25 elefanter. Selvom elefan-
terne længe har været truede på grund af tab af levesteder og 
konfrontationer med mennesker, så kan efterspørgsel efter ele-
fanthud være starten på den endelige slutning for de vilde ele-
fanter i Myanmar. 

NÅR UNGERNE FORSVINDER,  
FORSVINDER FREMTIDEN 
Jagten på elefanternes hud er en tikkende bombe, der adskiller 
sig fra andre trusler mod artens overlevelse. Hvor de afrikan-
ske elefanter i årtier har været jaget for deres stødtænder, så 
har elefanterne i Myanmar ikke været truet af krybskytteri i 
samme grad. Det er nemlig kun én procent af han-elefanterne i 

Myanmar, der har stødtænder, og disse er relativt små2.
Derfor er de heller ikke så økonomisk indbringende. Men nu, 
når krybskytterne går efter elefanthud, er både hanner, hunner 
og unger i fare. Hele elefantfamilier er fundet døde og flåede.
“Når krybskytterne slår ungerne ihjel, så er det ikke kun de 
stakkels elefanter, der bliver flået, som det går ud over, men 
hele den fremtidige elefantbestand. Man fjerner simpelthen 
næste generation af elefanter, og det siger sig selv, at så er hele 
reproduktionen i fare,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i 
WWF Verdensnaturfonden.

Krybskytterne skyder elefanterne med giftpile og følger ele-
fanten rundt, indtil den falder til jorden og dør, så de kan flå 
huden og andre salgbare dele af den. Det er en meget langsom 
og pinefuld død .  Den nye trussel illustrerer i al sin grusom-

hed, at illegal handel med vilde dyr er en udfordring, som hele 
tiden forandrer sig i et accelererende tempo. 

MED LIVET SOM INDSATS
WWF samler lige nu ind til kampen for at stoppe den brutale 
nedslagtning af elefanter, og tiden er knap. Vurderingen fra 
WWF’s landekontor i Myanmar er, at der bliver dræbt en  
elefant om ugen: “Hvis det fortsætter, så vil Myanmar miste 
sin vilde elefantbestand inden for få årtier4,” forklarer Christy 
Williams, landechef i WWF-Myanmar. Han beskriver handlen 
med elefanthud som resultatet af f lere uheldige ting, der er 
tilstede på en gang: 

“Handlen med elefanthud eskalerer på grund af en voksende 
efterspørgsel i Asien. Den forstærkes af den svage håndhævelse 
af loven og drives fremad af grænseløse forbryder-syndikater, 
der opererer i hele Sydøstasien.”

Men Christy Williams har ikke opgivet håbet og har tværtimod 
lagt en klar strategi for, hvordan de asiatiske elefanter kan 
reddes:

“Uddannelse af rangers er det første skridt hen i mod at vinde 
kampen mod krybskytter. De er helt ude i fronten og beskytter 
verdens natur- og kulturskatte. Det er deres engagement og 
hjælpen fra vores støtter, der tilsammen udgør håbet for den 
asiatiske elefant.”

At være ranger i Myanmar er et farligt job, især fordi de står 
imellem krybskytter og enorme summer penge. Derfor er det 
med livet som indsats, at de går på arbejde for at bevare de 
vilde elefanter. Rangers patruljerer, tracker elefanterne og 
indsamler vigtig data, som gør det nemmere at rykke ud til 
elefanter i nød. Men der er brug for mange flere, hvis de skal 
have en chance for at bremse udviklingen. >> 

ELEFANTER

Christy Williams, landechef i WWF-Myanmar.
Han har i over 8 år kæmpet for at beskytte de vilde elefanter.

I 2012 begyndte elefanternes dødstal i Myanmar pludseligt at stige. WWF-Myanmar igangsatte kort 

efter en række aktiviteter for at stoppe krybskytteriet, og det lykkedes at knække kurven i 2016.  

Nu skal aktiviteterne udvides og styrkes, så dødstallene kan mindskes.

Vi beskytter dyrene og deres levesteder.  
Vi uddanner rangers med SMART patrolling for  
at beskytte dyrene i deres levesteder mod krybskytteri.

Vi bekæmper handlen. Vi samarbejder med lokale  
regeringer om at lukke markeder med truede  
dyr og huller i lovgivningen. 

Vi dæmper efterspørgslen:  
Vi laver oplysningskampagner, så  
lokalbefolkningen forstår dyrenes betydning  
for biodiversiteten og fremtidens turisme.

1

2

3

SÅDAN KÆMPER WWF FOR  
MYANMARS VILDE ELEFANTER
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Elefanternes dødstal i Myanmar
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WWF arbejder derfor også med at skabe langsigtede  
forandringer, blandt andet i tæt samarbejde med lokalbefolk-
ningen. De bliver uddannet i at forstå elefanternes værdi for 
biodiversiteten i landet, men bliver også tilbudt dusører, hvis 
de kan give informationer om krybskytter eller anden illegal 
aktivitet. Samtidig er vi i konstant dialog med Myanmars  
regering, så vi kan stramme grebet om krybskytterne politisk  
og fremme en bæredygtig udvikling for elefanterne og lokal-
befolkningen.

“Kampen for elefanterne er både et langt sejt træk, men i høj 
grad også en problematik, vi skal gøre noget ved nu. Vi har 
brug for støtte til at uddanne flere rangers, så de kan blive et 
stærkt forsvar mod den umenneskelige behandling af vilde 
elefanter. Det haster. Ellers er de væk,” understreger Bo  
Øksnebjerg. ●

27°59′17″N 86°55′31″Ø

VI KÆMPER LIGE NU FOR AT LØSE
KLIMAPROBLEMERNE I HIMALAYA
DET KUNNE VI IKKE GØRE UDEN DIG. 
TAK, FORDI DU STØTTER.

ELEFANTER

Støt WWF’s arbejde med at  
beskytte og bevare de vilde  
elefanter i Myanmar. 

Send WWF Elefant til 1231.  
Det koster 100 kr. + alm. sms-takst. 

Donér på MobilePay: 21616972

Donér på WWF’s konto: 
Reg. 4183 Konto: 0008476004

Alle beløb op til 15.900 kroner er fradragsberettigede i 2018.

Husk at skrive dit navn, adresse og cpr nr. for at få skattefradrag  
(kun ved MobilePay og kontooverførsel).

En del af en rangers arbejde består i at sætte  
GPS-halsbånd på de vilde elefanter, så de hurtigt 
kan rykke ud til elefanter i nød. 
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HVIS DET FORTSÆTTER, SOM DET GØR NU, VIL  
MYANMAR MISTE SIN VILDE ELEFANTBESTAND INDEN 
FOR FÅ ÅRTIER.
Christy Williams, Landechef i Myanmar
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“VI HAR KUN ÉN PLANET”
OH LAND ER WWF-AMBASSADØR, OG HENDES  

KÆRLIGHED TIL NATUREN FORKLARER HVORFOR: Efter over 10 år på listen over områder i kritisk fare, er 
koralrevet i Belize endelig fjernet fra listen. Koralrev- 
systemerne ved Belize er det største barriererev på den 
nordlige halvkugle og på listen som UNESCO’s Verdens-
arv. Revet var truet af olieboringer og kystbyggeri, men 
takket være en storstilet indsats er koralrevet nu ude af 
risikozone.

Eller er du bare på udkig efter en 
nuttet gave? Så køb en af WWF’s 
søde krammebamser.  
De fås i flere varianter og er frem
stillet i overensstemmelse med 
WWF’s principper om bæredygtig 
produktion. 

Køb bamserne på wwf.dk/webshop

EN SEJR FOR ET AF VERDENS  
STØRSTE KORALREV

SAVNER DU  
EN KRAMMER?

Sammen med WWF er Rusland godt i gang  
med at reintroducere bisoner i Kaukasus- 
regionen for at bringe udryddelses truede arter 
tilbage til regionen. I slutningen af 1990’erne var 
bisonerne næste udryddet i Kaukasus. I dag har 
WWF’s bevarelsesarbejde bragt bestanden op på 
cirka 600 bisoner. 
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Så meget reducerer bryggeriet Carlsberg deres plastikforbrug ved 
at indføre den nye ‘snap pack’ i stedet for den klassiske sixpack. 
Som erstatning for plastikken rundt om dåserne vil der fra januar 
være en lille klat lim, der holder sammen på dine øl. 

Det er da værd at skåle på! 

%

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 +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.
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HAR DU SPØRGSMÅL?
KONTAKT MEDLEMSSERVICE

Karin sidder klar på 35 36 36 35. 
Mandag  ml. 08-11.30. 
Tirsdag - fredag ml. 10-14. 
Hvis du sender en mail på info@wwf.dk  
svarer vi inden for 24 timer. 

SMÅT 
&

GODT
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BISONER   
VANDRER IGEN I KAUKASUS 

“Jeg er blevet ambassadør for WWF Wild School, fordi vi kun har én 
planet, og jeg elsker at bo på den” 

Sangerinden elsker at tilbringe tid i det fri, og naturen er det sted, 
hvor hun finder ro og tanker op med ny energi:

“Naturen er mit hjem og min bedste ven. Den lytter til alt og forstår 
alt, og der er ikke nogen forventninger om, at man skal være noget. 
Man får lov til bare at være til stede. Jeg oplader altid mit indre  
batteri i naturen.”

Derfor er det ifølge Oh Land vigtigt at værne om naturen. Senest 
har hun været med WWF i Kenya som forkæmper for Afrikas vilde 
natur. Her mærkede hun på nært hold, hvordan natur og mennesker 
rammes af klimaforandringer, og i den forbindelse har hun særligt 
én hjertesag:
 
“Jeg vil gøre alt for, at min søn får lov at leve i en verden, hvor der 
findes levende næsehorn!”

TEKST : MONICA WASS

76
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LEMUREN

e spøjse halvaber, som findes i omkring 100 for-
skellige arter, men som kun lever ét eneste sted i 
verden – nemlig på øen Madagaskar. Nogle vejer kun 

30 gram, mens andre vejer hele ni kilo, og engang levede der 
lemurer på størrelse med hangorillaer!
Lemurerne er vidt forskellige. Men noget af det, de har til-
fælles, er, at de er supersociale væsner, som kommunikerer  

via dufte og lyde. Noget andet, de deler, er en trist fremtids-
udsigt. 90 procent af alle lemur-arterne står i fare for at blive 
udryddet i løbet af de næste 20-25 år på grund af skovfældning 
og ulovlig jagt. Lemurerne betragtes derfor som verdens mest 
truede gruppe af pattedyr. 

Mød en håndfuld af dem her – før det er for sent.

DEN MED DØDSFINGEREN
Aye-Aye-lemuren 
Aye-Aye-lemuren (Daubentonia madagascariensis) kaldes 
også fingerdyret. Og det er ikke uden grund. Den lange, tynde 
finger, som er Aye-Aye’ens særlige kendetegn, giver kraftige 
associationer til E.T. Og resten af den ligner også noget fra det 
ydre rum – vel nærmest en gremlin. Aye-Aye-lemuren bor i 
skoven, og når den leder efter føde, bruger den stort set samme 
jagtteknik som en spætte. Den banker på træstammerne med 
fingrene og lokaliserer sine byttedyr via ekkolokalisering. Så 
kommer den lange ’dødsfinger’ til sin ret som en rigtig pilfinger. 

Aye-Aye’en bruger den nemlig til dernæst at grave larver og 
insek t er ud af tynde sprækker i træerne. Den ellers helt frede-
lige lille lemur har i århundreder haft et lidet flatterende 
ry blandt befolkningen på Madagaskar. Mange be-
tragter den som et ondt dyr, og nogle er overbevist 
om, at den kan forbande folk ved bare at pege 
på dem. Andre mener, at Aye-Aye’en sniger 
sig ind i folks huse om natten og gennem-
borer deres hjerter med dødsfingeren.D

Vi ligner overhovedet ikke hinanden, og selvom de bestemt ikke tilhører den 
kvikkeste gren – så er vi stadig i familie.  Bliv klogere på lemurerne lige her. 

SIKKE EN HALVABE!
TEKST : MARIA HORNBEK

DEN MED DEN STRIBEDE HALE
Kattalemur 
Kattalemuren (Lemur catta) er nok den mest ikoniske lemur med dens 
lange, plysagtige stribede hale. Halen er et multiværktøj, som kattale-
muren bruger til at holde balancen med, når den springer rundt i 
træerne, og til at sende signaler til andre lemurer både i og uden for 
flokken. Derudover fungerer halen som stinkbombe-slynge. Når 
katta-hanner har et godt øje til den samme hun, kan de nemlig 
finde på at kyle dårlige lugte mod hinanden. På håndleddet har 
lemurerne kirtler, der udskiller ildelugtende væske, som de 
smører deres haler ind i. Derefter vifter de med halen over for 
rivalen. Den, der ikke kan klare lugten i bageriet og flygter, har 
tabt.

Kropslængde:  39-46cm,  

Halelængde:   56-62 cm 

Vægt:  2,5 - 3,5 kg 

Status:  Truet 

Størrelse:  36-44cm,  

Halelængde:   50-60 cm 

Vægt:  2 - 3 kg 

Status:  Truet 

© WWF / M
ARTIN

A LIP
PUNER

Landbruget kræver plads
Skovfældning er den allerstørste 
trussel mod lemurerne. 80 % af 
lemurernes oprindelige levesteder 
på Madagaskar er blevet ødelagt  
for at skabe plads til landbrug. 

Lemurer på tallerkenen
En anden stor trussel mod  
lemurerne er ulovlig jagt.  
Lemurerne er fredet, men fattige 
lokale jager stadig dyrene for  
kødets skyld.  

Et nuttet kæledyr
Mange lemurer bliver også fanget 
for at blive brugt som kæledyr.  
Det anslås, at over 28.000 lemurer 
blev holdt som kæledyr på  
Madagaskar mellem 2010 og 2013.
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DEN MED GO ENERGI
Danfoss-musemaki 
På vores breddegrader er lemurer eksotiske væsner, ja, men faktisk 
har en af dem et vist bånd til Danmark. Dværglemuren Dan-
foss-musemaki (Microcebus danfossi), som er på størrelse med 
en hamster, er nemlig opkaldt efter Danfoss – den store danske 
virksomhed, som laver termostater. Og hvad er så ligheden  
mellem en dværglemur og et sønderjysk termostat-firma? 
Det er faktisk ligetil. Den lille lemur har nemlig en be-
mærkelsesværdig evne til at sænke sit stofskifte i de tørre  
og kolde perioder fra juni til september og gå i en hi-agtig  
tilstand. På den måde kan den næsten halvere sin kropstemp-
eratur og reducere sit energiforbrug med 25-40 procent. Det er 
denne evne, som har fået den navngivet efter producenten af de 
energieffektive termostater. 

DEN MED GIRL POWER
Sort-hvid vari
Hos den sort-hvide vari (Varecia variegata) ser man noget, 
som er sjældent i dyreriget. Nemlig hunlig dominans. 
Blandt lemurerne med den tykke panda-farvede pels er det 
altså hunnerne, som har bukserne på. Hun-lemurerne tyer 
gerne til voldelige metoder over for hannerne og vinder 
som regel, hvis det kommer til slagsmål. De kan finde på 
at bide hannerne, vappe dem én eller skubbe dem ud af 
deres foretrukne sovesteder. Og i gruppen venter hannerne 
pænt med at tage mad, indtil hunnerne har taget. Hunner 
markerer også deres territorier med dufte, præcis ligesom 
hanner gør hos mange andre arter.  
En af den sort-hvide varis livretter er blomsternektar. 
Når den slubrer nektar i sig, klæber plantens pollen sig 
til lemurens pels, som så bæres med til næste træ. På den 
måde fungerer den sort-hvide vari som verdens største 
blomsterbestøver.

DEN SYNGEDE LEMUR
Indri 
Indrien (Indri indri) er den største af de nulevende lemur-arter. 
Med strakte ben kan den rage 120 centimeter op i luften, og 
dens kampvægt kan nå op over ni kilo. Men det er ikke det 
eneste, som gør indrien speciel. Den er nemlig den eneste 
syngende lemur. Sangene består af høje, klare toner, som 
kan høres tre kilometer væk og varer mellem 45 sekunder 
og tre minutter. Et studie har vist, at så snart en af disse 
lemurer bryder ud i sang, stemmer det meste af gruppen 
i, og de har tendens til at synkronisere deres stemmer og 
matche hinandens rytme. De synger for at demonstrere 
deres gruppes styrke. Mens andre lemurer er temmelig 
promiskuøse, er indrien trofast over for sin partner og  
monogam livet igennem. Kun hvis dens partner dør, går  
den på udkig efter en ny. Indri-lemuren lever typisk i kerne-
familier bestående af han, hun og unger.  Kropslængde:  10-15 cm,  

Halelængde:   10-15 cm 

Vægt:  30 - 60 g 

Status:  Truet 

Kropslængde:  50-55 cm,  

Halelængde:   60-65 cm 

Vægt:  3 - 4,5 kg 

Status:  Truet 

Kropslængde:  64-72 cm,  

Halelængde:   5 cm  

Vægt:  6 - 9,5 kg 

Status:  Kritisk truet 

LEMUREN
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DET GØR WWF
•  Vi er med til at etablere og forvalte  

beskyttede områder på Madagaskar.

• Vi planter nye skove på Madagaskar.

•  Understøtter produktionen af øko-ovne,  
som er mere energieffektive end dem, de lokale  
ellers laver mad på. De bruger 50 % mindre træ  
og 50 % mindre trækul.
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NATTESYN

EVNE

PANTEREN ER ET EMINENT ROVDYR, 
DER JAGER OM NATTEN. 

OG DERFOR HAR DEN

De smukke øjne ser ud som om, de lyser i mørket som laserlys, men
ligesom hos andre kattedyr er det spejlet i øjets bagvæg, der kaster
lysstrålerne tilbage til cellerne i nethinden. Det er netop spejlet, der 
gør, at panteren kan udnytte lyset dobbelt så godt som os 
mennesker og dermed kan se sit bytte i junglen, når mørket falder på. 

Øjet har to slags synsceller, der sidder i nethinden. De såkaldte tappe, 
som giver et detaljeret billede i farver, men som kræver masser af lys, 
og stavene, som kan registrere uendeligt små lysmængder, men som 
ikke giver så skarpt et billede. Panterens øje indeholder mange stave, 
så når lyset er så svagt, at intet menneske eller dagdyr kan skimte en 
hånd for sig, ser panteren stadig alt med lethed.

TEKST : MARIA HOUEN ANDERSEN

16     O K T O B E R  2 0 1 8  ·  W W F 1 7



TEKST : FABIJANA POPOVIC

På en lille ø i det Indiske Ocean ud for Tanzanias kyst lever 40.000 mennesker, 
som er dybt afhængige af havet omkring dem. Men skal livet på Mafia Island 
fortsætte, så skal der findes svar på de globale udfordringer, der truer fiske
bestandene og dermed også indbyggerne. 

NÅR VI PASSER PÅ HAVET, 
PASSER DET PÅ OS

FISKERI

En kvinde fra Mafia Island fjerner skæl fra friskfanget  

fisk på stranden. Fisk er en afgørende kilde til mad og  

ind komst for mere end 800 millioner mennesker, primært 

i udviklingslandene. 90 % af verdens fiskebestande er 

fuldt udnyttede eller fisket til grænsen af kollaps.

Hvis havet var en økonomi, ville det være den syvende største i verden. WWF-medarbejdere indsamler data og kortlægger lokale fiskerier. Det skal hjælpe til en bedre forvaltning af fiskebestandene, som er en vigtig fødevare for de afrikanske kystsamfund.

Fiskeren Haji Haji indsamler data om de fisk, der er til 

salg: “Fiskeri er vores liv, og vi vil gøre alt for at passe på 

fiskene og havet. Vores forfædre fiskede, vi fisker, og vores 

børn skal også kunne fiske. Hvis vi overfisker, er vi fort-

abte. Uden fisk er der ingen mennesker tilbage på Mafia. 

Vi er knyttet sammen af havet. Hvis vi beskytter havet, 

beskytter det os,” forklarer Haji Haji, som er  

med i WWF’s projekt.

67 fiskerlandsbyer er involveret i WWF’s fiskeriprojekt 
langs Tanzanias sydlige kyststrækning. Projektet har indtil 

videre været en stor succes; blandt andet er nedgangen 
i fiskebestandene stoppet, hvilket betyder, at fiskerne 
fanger flere og større fisk.  

Det varme azurblå vand og de skrøbelige koralrev langs Tanza-
nias sydlige kyst rummer et fantastisk dyreliv fra små orange 
klovnfisk og tunge søkøer til sjove søpølser og gigantiske 
hvalhajer. Men havet er også et rigt skatkammer for de små 
kystfiskersamfund, der giver både mad på bordet og en vigtig 
indtægt til familien. 95 procent af Tanzanias fiskere er i dag 
små kystfiskere uden professionelt udstyr. 

Ikke langt fra kysten ligger Mafia Island. En lille ø i det Indiske 
Ocean med 40.000 indbyggere, der alle på den ene eller anden 
måde lever af havet omkring dem. Men hvor det dybe hav tid-
ligere virkede uudtømmeligt, bliver livet under overfladen nu 
truet af klimaforandringer, forurening og overfiskeri. Heldig-
vis arbejder WWF, lokalbefolkningen og virksomheder tæt 
sammen om at vende udviklingen. >>
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Frisk fanget fisk bliver dybstegt på stranden i takt med, at 

de kommer i land – og bliver løbende solgt af kvinderne fra 

landsbyerne.

To mænd lufttørrer fisk ved at kaste dem op i luften.  

Bæredygtig forvaltning af havenes fiskebestande kan øge 

det økonomiske overskud i en betydelig grad. Eksperter 

vurderer, at det uudnyttede potentiale ligger på ca. 83 mil-

liarder USD. Bedre forvaltning af havenes fiske bestande 

kan resultere i f lere og mere højkvalitetsfisk.  

En lokal fisker sorterer friske blæksprutter på 
stranden, før de bliver solgt. Vi risikerer at have 
50% færre fisk i 2050 kun på grund af effekterne  
af klimaforandringer.

FISKERI

Gulfinnet tun i sandet. Klar til at blive solgt. EU er det 

største marked og importør af fisk og skaldyr i verden. 

Derfor kan du som forbruger gøre en stor global forskel. 

Download WWF’s Fiskeguide i App Store eller Google Play. 

Så kan du nemt tjekke, om fisk og skaldyr i din køledisk er 

bæredygtige.  

I 2014 gik WWF og tunproducenten John West (en del af Thai Union) 

sammen for at skabe sunde økosystemer og bedre betingelserne for 

bæredygtigt fiskeri for de østafrikanske kystfiskere. 

Samarbejdet handler blandt andet om at uddanne  

lokalsamfundene i naturbevarelse – og værdien i  

at passe godt på havet og fiske bestandene. 

En målsætning med samarbejdet er blandt andet, at alle  

fiskerier og fiskeopdræt bliver certificeret af MSC for vildtfangede fisk 

eller ASC for opdræt. På længere sigt handler det om at gøre  

de små kystsamfund modstands dygtige overfor globale trusler  

som klimaforandringer, forurening og overfiskeri. 
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Sammen  
i kampen om  

bæredygtigt fiskeri 

3 gode råd til at  
få bæredygtig  
fisk på din tallerken

•  Spis lokalt. Jo kortere vej fra havet til din tallerken,  jo mindre klimaftryk har fisken. 
•  Spis nyt. Det er både sundt for dig og for fiskene,  at variere de fisk, du spiser. 
•  Spis mærke-fisk. Kig efter det blå MSC-mærke.  Det er din bedste garanti for bæredygtig fisk.
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Spidskrokodillen, også kaldet amerikansk krokodille,  
lever i Stillehavet i et område, der strækker sig fra det 
vestlige Mexico til Ecuador og Peru og langs Atlanter-
havet fra den sydlige spids af Florida til Venezuela. 
Den lever primært af fisk og andre mindre havdyr,  
men den kan også æde mindre pattedyr, fugle og  
skildpadder. 
De største trusler mod arten er ubæredygtigt  
fiskeri og efterladte fiskenet, som krokodillerne  
bliver viklet ind i og drukner. Også ulovlig jagt  
og ødelæggelse af dens levesteder truer  
spidskrokodillen. Den klassificeres  
som “sårbar” af den internationale  
naturbeskyttelses organisation  
IUCN.

TEKST : ANNE BURLUND // FOTO: CLAUDIO CONTRERAS  NATURE PICTURE LIBRARY 

PLETSKUD
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En gåtur mellem snorlige træer, der gror på en jævn 
og ensartet skovbund, lyder umiddelbart som den 
perfekte tur i den skønne, grønne skov. Bortset fra, 

at det stort set intet har med rigtig natur at gøre. Det skov-
landskab er nemlig alt for 
kedeligt og ensformigt  
– set med naturens øjne. 

Naturen trives med kaos. 
Den trives med sump, 
ældgamle træer, ådsler og 
dyrelort. For det skaber alsidige levesteder for et væld af små 
som store arter. Derfor er den mest naturtro skovoplevelse
 ikke en helt almindelig gåtur på en anlagt sti, men derimod en 
forhindringsbane af væltede træer og vild bevoksning, hvor du
siksakker mellem ældgamle træer, sump og dyrelort. Desværre 
bliver det urørte vildnis også sværere og sværere at finde i den 
danske natur.

EN LIVLIG RODEBUTIK 
Et kraftigt stormvejr er guld værd for skoven. For der vælter 
næsten altid store træer, og lynnedslag river store grene af  
skovens træer. Når de væltede træer får lov at rådne på 
skovbund en, giver det nyt liv til planter, svampe, insekter og 
fugle, som får lov at gnaske sig ind i det, der kaldes dødt ved. 
Som f.eks. den store flagspætte, der bygger redehuller i stående 

døde træer og finder insektlarver i dødt ved. Når man lader 
naturen være urørt, skaber man derfor verdens bedste rode-
butik. Og et enestående miljø for skovens dyr og planter, da de 
tiltrækkes af de forskellige miljøer, som kaos skaber.

 
“Næsten en tredjedel 
af alle svampe og dyr i 
skovene er afhængige af 
gamle træer og dødt ved. 
Nogle af skovens arter 
er endda overvejende 

afhængige af det. Eksempelvis har mere end halvdelen af alle 
bille-arter i de nordeuropæiske skove dødt ved som levested,” 
fortæller Thor Hjarsen, Senior Biolog i WWF og fortsætter. 
“Urørt skov giver simpelthen den største sikkerhed for bevar-
elsen af dyrelivet i skoven.”

LIDT AF ET LORTELIV 
Selvom den grimme lugt svier i næseborene, er den møg-vigtig. 
Ja, der er tale om intet mindre end møg, lort eller dampende 
kokasser. Selvom vi pynter på navnet, kommer vi ikke udenom, 
at lort skaber liv. Eksempelvis lægger en kokasse hus til mindst 
1.000 larver, og du kan finde op mod 450 forskellige insekt
arter i den ildelugtende kokasse, inden den er nedbrudt. Lort  
er hjemsted for eksempelvis møgbiller, som ruller små kugler 
af lort sammen og lægger æg i midten af den svampede og >>

SÅDAN  KÆMPER WWF FOR MERE URØRT SKOV I DANMARK 
1. Vi foreslår, at alle statsskove skal være urørte inden 2030

2.  Vi påvirker den politiske debat og myndighederne med  
viden og rådgivning 

3.  Vi samarbejder med private skovejere og hjælper med  
vejledning til, hvordan man får mere biodiversitet i skoven

TEKST : MONICA WASS  FOTO: 

Ude i den vilde natur er død, lort og kaos 
en kilde til opblomstring af nyt liv. Vi er 

gået på opdragelse i den vilde urørte skov. 
Og du er velkommen til at tage med! 

DØD, ØDELÆGGELSE 
OG RÅDDENSKAB

 S K A B E R  L I V  I  S K O V E N

DANSK SKOV

E

LORT ER HJEMSTED FOR EKSEMPELVIS MØGBILLER, SOM 
RULLER SMÅ KUGLER AF LORT SAMMEN OG LÆGGER ÆG I 
MIDTEN AF DEN SVAMPEDE OG FUGTIGE MØGBOLD. 
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Thor Hjarsen, Senior Biolog i WWF Verdensnaturfonden
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fugtige møgbold. Og uden lort overlever møgbillerne ikke i 
fremtiden. Deres tilbagegang i Danmark vidner om, at lort 
desværre er en mangelfuld delikatesse. 

“Vi mangler lort fra store pattedyr i naturen. Derfor er køer, 
heste og store krondyr gode græs-
nings dyr i skoven. Ud over at dyrene  
lægger lort, så sparker, ruller, gnaver 
de og laver huller i naturen, og det  
skaber dynamik og variation, så der er  
plads til nyindvandring af eksempel vis  
plantearter og insekter,” ud dyber Thor 
Hjarsen.  

Men vi stopper ikke ved lorten, for vi mangler mere rådden-
skab i naturen. Døde dyr som får lov at gå i forrådnelse tiltræk-
ker nemlig en bred vifte af arter. Et ådsel er en del af skovens 
naturlige cyklus, men i mange tilfælde bliver de fjernet. Og det 
er dårligt nyt for alle de dyr, der lever af ådslerne som eksem-
pelvis forskellige ådselbiller, ørne og svampe.

DET GRÅ GULD GENOPSTÅR
Eremitten er et kræsent insekt. Den kan nemlig kun bo i  
ældgamle træer i lysninger, hvor dele af træet er dødt. Netop de  
 

gamle og halvdøde træer får sjældent lov at stå urørt og undgå 
at blive fældet. Og når træerne forsvinder, gør eremitten det 
samme. 

Faktisk er eremitten så sjælden i Danmark, at arten kun findes 
i nogle få skove 8-9 steder på Sjælland. 
Og det skyldes mangel på det grå guld 
– nemlig gamle bøge- og egetræer, der 
har stået urørt i mindst 150-200 år. 
Selvom de ældre træer ser faldefærdige 
ud, er de hjem for mange sjældne arter, 
som trives i træets forgreninger, hul-
rum og halvdøde indre. Men det hører 

til sjælden hederne at støde på skovens grå guld, og det går ikke 
kun ud  over eremitten, men også utallige andre vilde arter som 
grøn pragttorbist og sjældne epifytiske laver.

“I naturen er der for lidt råddenskab, kaos og lort, og der er 
stærkt behov for at gøre naturen mere vild. I tidernes morgen 
var det en selvfølge, men i dag fjerner vi “grimhederne” – eller 
herlighederne – og det gør naturen alt for pæn og ensformig. Så 
hvis ikke skoven skal blive dødssyg, skal vi give plads til mere 
død, ødelæggelse og råddenskab. For det skaber liv!” under-
streger Thor Hjarsen. ●

DANSK SKOV

HVIS IKKE SKOVEN SKAL BLIVE DØDS-
SYG, SKAL VI GIVE PLADS TIL MERE  
DØD, ØDELÆGGELSE OG RÅDDENSKAB. 
FOR DET SKABER LIV!
Thor Hjarsen, Senior Biolog WWF
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3  ting du skal opleve i den vilde skov 
1

2

3

Krondyr brøler sit parringsråb om efteråret, og det er lidt af en forestilling, 
når krondyrene brøler om kap for retten til at parre sig. En helt unik  
oplevelse, men husk at holde god afstand til de vilde dyr. 

Efterårets fugtige vejr lokker svampe frem, og en svampetur er  
god måde at opleve skoven på. Vær godt forberedt og husk at  
medbringe en svampebog. Hvis du er i tvivl om svampen, så lad  
tvivlen komme dit helbred til gode.

Tag børnene med på insektjagt i en gammel træstub. Medbring  
en lille kniv eller dolk og et syltetøjsglas med huller i låget.  
Kniven kan du bruge til at grave i træet. Syltetøjsglasset kan du  
bruge til at studere insekterne. Husk at slippe dyrene fri igen, når  
insektjagten er overstået. 

Når et træ falder til jorden skaber det grobund for masser af liv som for eksempel insekter, 
svampe, planter og fugle, der får lov at gnaske sig ind i det, som kaldes dødt ved.

Døde grene og træstammer er levesteder for mange arter af svampe.  
Svampen her er en lædersporesvamp.

Der mangler vand i skovene. Gennem århundreder 
er vores skove blevet drænet for skovbrugets skyld. 
Derfor er det vigtigt at genskabe skovsøer, moser og 
vandløb, der er levesteder for vilde dyr og planter.

THOR HJARSEN: SENIORBIOLOG HOS WWF
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