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MERE VILD SKOV
Vi skal have mere vild skov-
natur i Naturplan Danmark

KLODSER FOR KLIMAET
Climate Savers-aftale får LEGO  
til at reducere CO2-udslip

MAGELØSE MYANMAR
Virksomheder skal tage  
ansvar for natur og dyreliv

ISBJØRNE-TOPMØDE
Ny ambitiøs aftale skal  
bevare isbjørnen i Arktis

FOKUS: 
MYANMARMorgenluft i Myanmar

Virksomheder skal 
beskytte unik natur



KVIT ELLER DOBBELT?
Verdens smukke og fascinerende tigre står over for en skil-
levej. Antallet af vilde tigre er faldet med 98 procent, og der 
er nu kun 3.200 vilde tigre tilbage i naturen. WWF arbejder 
derfor for at fordoble antallet af vilde tigre senest i 2022, 
hvor det næste internationale tiger-topmøde finder sted.

På grænsen mellem Myanmar og Thailand lever en sårbar 
bestand af indokinesisk tiger på cirka 250 individer. De 
største trusler mod tigrene er krybskytteri og tab af leve-
steder. WWF har i mange år arbejdet for at bevare tigrenes 
levesteder i samarbejde med lokale myndigheder og lands-
byer på den thailandske side af grænsen. WWF har derfor 
med støtte fra Aage V. Jensens Fonde startet et projekt 
med fokus på at beskytte biodiversiteten i Tanintharey i det 
sydlige Myanmar. Projektet gør det nu muligt at arbejde 
på begge sider af grænsen for at beskytte tigrene og deres 
levesteder.

Levende Natur sætter i dette nummer fokus på Myanmar, 
og hvordan WWF arbejder for at beskytte landets unikke 
natur og dyreliv. Du kan være med til at gøre en forskel for 
tigrene og deres levesteder! Bliv Tigerpartner i WWF på 
wwf.dk/tigerpartner
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NATUREN ER  
FREMTIDENS FUNDAMENT
Myanmar er en af de mest biologisk 
mangfoldige nationer på kloden. Landets 
rige natur rummer alt fra sjældne floddel-
finer og truede tigere til brusende floder og 
uspolerede skovområder. Landets regering 
er meget bevidst om, at de unikke natur-
ressourcer skal være fundamentet for en 
økonomisk og miljømæssigt bæredyg-
tig fremtid. Men det bliver ikke let. For 
Myanmar står over for et hidtil uset pres 
fra internationale virksomheder, der står 
på spring for at udnytte landets naturrig-
domme. 

Et sårbart og ungt demokrati som Myan-
mar mangler desværre ofte en effektiv lov-
givning og ramme for, hvordan naturen 
og dens skatte skal forvaltes. Det er derfor 
afgørende, at virksomheder frivilligt 
påtager sig et ansvar i dette arbejde, hvis 
man skal undgå massiv forurening og at 
drive rovdrift på ressourcerne. WWF har 
derfor startet et lokalt forankret projekt 
i Myanmar, der skal få virksomhederne 
til frivilligt at tage ansvar for naturen og 
opbygge en stærkere miljøregulering af 
virksomhederne i landet på længere sigt. 
Dyk ned i mytiske Myanmar og dets fasci-
nerende natur på side 8.

Også herhjemme er den vilde natur vigtig 
for en række unikke og fascinerende arter. 
Vi har blandt andet hele 17 forskellige 
flagermus-arter baskende rundt i Dan-
mark, hvoraf de fleste er helt afhængige 
af skoven. Kort før årsskiftet proklame-
rede daværende miljøminister Ida Auken 
desværre, at de danske skoves tilstand er 
”ugunstig.” Det har WWF forsøgt at råbe 
op om i årevis. Mens Dannevang tidligere 
var dækket af et stort tæppe af urskov, 
står i dag kun ensomme øer af oprindelig 
urørt skov tilbage. I WWF mener vi, at 
løsningen er mere vild, urørt skovnatur. 
Tag med i skoven på side 14, hvor du også 

kan finde en miniguide til, hvor du kan 
opleve vild natur i Danmark.

I årets første nummer af Levende Natur 
løfter vi også sløret for de fire største dan-
ske supermarkeders placering i WWF’s 
palmeolie scorecard. Rapporten har givet 
point til 130 af verdens største detailhand-
lere og producenter af forbrugsvarer ud 
fra deres konkrete tiltag for at efterspørge 
og indkøbe ansvarligt produceret palme-
olie – uden regnskovsrydning på samvit-
tigheden. Desværre viser undersøgelsen, 
at de danske supermarkeder ikke er lige så 
ambitiøse som de hollandske og engelske. 

Og så sætter vi fokus på, hvordan virk-
somheder kan gå forrest i den grønne 
omstilling. Det har LEGO Koncernen 
gjort ved at indgå en Climate Savers-afta-
le med WWF, der opstiller konkrete mål 
for, hvordan virksomheden kan reducere 
sit CO2-udslip ved blandt andet at bruge 
mere vedvarende energi og udnytte 
energien mere effektivt. Til gavn for både 
virksomheden og klimaet. 

Du kan også selv være med til at gøre no-
get ved klimaforandringerne. Jeg håber, at 
du vil være med til at slukke lyset for kli-
maet i en time den 29. marts, når WWF’s 
Sluk Lyset-
kampagne, 
som globalt 
hedder Earth 
Hour, igen 
ruller over 
kloden.

Gitte 
Generalsekretær
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miljøproblemer. WWF arbej-
der 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

Udgivet af WWF Verdensnaturfonden, 
Svanevej 12, 2400 København NV. 
Tlf. 35 36 36 35 
E-mail wwf@wwf.dk Giro 500-2001 
Ansvarshavende redaktør 
Charlotte Brix Andersen 
Redaktør Anne Burlund 
Mail til redaktionen 
levende.natur@wwf.dk 
AD En:60, www.en60.dk 
Forside © Vichienrat Jangsawang 
Tryk KLS Grafisk Hus A/S Oplag 19.000 
Papir Arctic Volume White. Du kan blive med-
lem ved at betale minimum 360 kr. om året. 
Levende Natur sendes gratis til medlemmer.

No. 001

KLIMA-NEUTRAL
TRYKSAG



www.wwf.dk 6   Levende Natur    marts 2014 

14 mio. bæredygtige fiskemåltider. 
Den Olympiske Komité har meddelt, at 
alle fisk og skaldyr, der skal serveres til 
OL i Rio de Janeiro i 2016, skal være 
bæredygtige. Det betyder, at mere end 
14 millioner måltider, der serveres til 
sportsfolk, officials, pressefolk og på re-
stauranter i selve OL-byen, vil være cer-
tificeret som bæredygtigt fangede fisk og 
skaldyr efter den såkaldte MSC-ordning 
eller ansvarligt opdrættede efter ASC-
standarderne. WWF roser komitéens 
beslutning, der sender et stærkt signal til 
resten af verden om, at vi må tage vare 
på verdens pressede fiskebestande gen-
nem bæredygtigt fiskeri og opdræt. 

Overvågning af sneleoparder. Ar-
bejdet for beskyttelsen af sneleoparder 
tager et historisk skridt fremad i Nepal, 
hvor det for første gang nogensinde er 
lykkedes at markere en vild sneleopard 
med en satellitsender. Sneleoparder er 
utrolig sky og derfor yderst vanskelige 
at følge. Med satellithalsbånd kan man 
nu blive klogere på det fascinerende 
kattedyrs økologi og adfærd, så det er 
muligt at beskytte sneleoparden mod tab 
af levesteder, jagt og klimaforandringer. 
Himalaya er et af WWF’s prioritetsom-
råder, og WWF gav både finansiel og 
teknisk støtte til sneleopardekspeditio-
nen i Nepal. 

Fremgang for læderskildpadden. 
Verdens største havskildpadde – læder-
skildpadden – er blevet fjernet fra IUCN’s 
rødliste over kritisk truede dyrearter og 
betegnes nu i stedet som ’sårbar’. Der har 
været en positiv fremgang i bestanden af 
læderskildpadder i det nordvestlige Atlan-
terhav, der øger den samlede bestand. Det 
står dog stadig kritisk til i Stillehavet, hvor 
bestanden er faldet 80-97 procent. WWF 
arbejder derfor for at mindske bifangst og 
forurening og frede de vigtige strande på 
bl.a. Papua i Indonesien, hvor skildpadder-
ne lægger deres æg. Eksempelvis igennem 
miljøundervisning i samarbejde med lokale 
landsbyer, som er støttet af overskuddet 
fra Børnenes Ulandskalender i 2010. 

GLOBALE RESULTATER

NEPAL CARIBIEN BRASILIEN 

  14 MIO. 
bæredygtige fiskemål-
tider bliver serveret 
til OL i 2016
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Af Tommy Dybbro og Siff Cecilie Mossin

FIND FLERE GLOBALE RESULTATER 
OG SUCCESHISTORIER FRA WWF’S 
ARBEJDE RUNDT OM I VERDEN PÅ 
WWF.DK/SUCCESER
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Næsehorn chipmærkes. I Kenya 
styrkes indsatsen for at beskytte landets 
pressede næsehornsbestand. WWF har 
doneret 1.000 mikrochips til mærk-
ning af næsehorn. Dermed kan dyrene 
overvåges, og hornet kan spores, hvis det 
sælges illegalt. Krybskytteri er eksplo-
deret i Afrika i de seneste år, og antallet 
af næsehorn er faldet drastisk i flere 
lande. WWF har arbejdet med beva-
relse af næsehorn i mere end 40 år og 
arbejder på mange niveauer for at stoppe 
krybskytteri og illegal handel med horn 
fra næsehorn. Chipmærkningen i Kenya 
er derfor et vigtigt skridt i beskyttelsen af 
Afrikas sårbare næsehorn. 
 

Sejr for den blåfinnede tun. På et 
topmøde i Sydafrika har Den Inter-
nationale Kommission for Bevarelse 
af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet 
(ICCAT) valgt at følge de videnskabelige 
anbefalinger og fastholde de årlige kvoter 
for blåfinnet tun i det østlige Atlanterhav 
og Middelhavet på 13.400 ton. Selvom 
blåfinnet atlanterhavs-tun ifølge den 
internationale beskyttelsesorganisation 
IUCN er truet, foregår der massivt ulov-
ligt fiskeri efter arten. WWF har derfor 
presset på for, at kvoterne ikke blev hæ-
vet, før bestandene er kommet sig – og er 
derfor tilfreds med ICCAT’s beslutning. 

Olieudvinding forbydes. En ti år lang 
kampagne for beskyttelsen af det unikke 
maritime område omkring Lofoten i 
Norge har omsider båret frugt. Den norske 
regering har taget en vigtig beslutning om 
at forbyde olieudvinding i det særdeles 
mangfoldige og dyrerige havområde. 
Havet omkring Lofoten er klæknings-
sted for verdens største torskebestand og  
indeholder det største koldvandskoralrev, 
man kender til. Området er derudover 
hjemsted for en af Europas mest impone-
rende havfuglekolonier. WWF har gennem 
mange år kæmpet for, at den værdifulde 
natur i havet omkring Lofoten skulle 
beskyttes mod olieboringer og er derfor 
yderst tilfreds med det norske forbud.

KENYA ATLANTERHAVET NORGE
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TAK! 
DIN STØTTE 
GØR WWF’S 

ARBEJDE 
MULIGT

  1.000
mikrochips sponsorerer 

WWF til mærkning af 
næsehorn i Kenya
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KAPLØB OM RESSOURCER:

WWF GUIDER TIL 
GRØN ØKONOMI
I MYANMAR

Efter næsten 50 års diktatur og politisk isolation er Myanmar begyndt at åbne sig for omverdenen  
– et eldorado for udenlandske virksomheder og investorer, der vil have del i landets værdifulde res-
sourcer som olie, tømmer og mineraler. Myanmar gemmer også på nogle af Asiens mest uspolerede 
floder og skove, vilde elefanter, sjældne floddelfiner og ikke mindst nogle af verdens sidste tigre. Et 
nyt WWF-projekt skal derfor guide virksomheder i at agere ansvarligt, når de rykker ind i en af ver-
dens bedst bevarede naturskatte. 

Af Signe Waltoft Madsen
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KAPLØB OM RESSOURCER:

WWF GUIDER
MYANMAR TIL 
GRØN VÆKST

MYANMAR 
LIGGER I MEKONG-REGIONEN OG ER 
DET STØRSTE LAND PÅ SYDØSTASIENS 
FASTLAND. ER OMGIVET AF KINA, 
INDIEN, BANGLADESH, LAOS OG 
THAILAND. 

60 MIO.
INDBYGGERE

26 % 
AF DEM LEVER UNDER FATTIGDOMS-
GRÆNSEN. 

63 % 
LEVER SOM SMÅPRODUCENTER  
I LANDBRUGET.

MYANMAR
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Det går stærkt i Myanmar. Demokrati-
forkæmperen Aung San Suu Kyi er for 
længst løsladt, og det tidligere Burma er 
ikke længere på listen over autoritære 
regimer. Årtiers økonomiske sanktioner 
er de seneste år udskiftet med enorme 
milliardinvesteringer, der har kick-startet 
ressourceeventyret i Myanmar.

De nye pengestrømme skaber muligheder 
for Myanmars mange millioner fattige, 
men der er også udfordringer i horison-
ten. Afskovning, minedrift, krybskyt-
teri, illegal tømmerhugst, overfiskeri, 
forurening og klimaforandringer er bare 
nogle af dem. Og det er de trusler, der 
skal imødekommes over de næste tre 
år, når WWF Verdensnaturfonden skal 
hjælpe det nyetablerede WWF-kontor i 
Myanmar med at styrke virksomheders 
sociale ansvar, forklarer leder af WWF’s 
ulandsprogram, Jacob Fjalland:

”Det er helt afgørende, at Myanmar hol-
der nationale og internationale virksom-
heder til regnskab for både menneske-
rettigheder og miljø, når udnyttelsen af 
landets natur går i gang. Sker det ikke, ri-
sikerer Myanmar at sælge ud af sine res-
sourcer og efterlade landet med enorme 
miljøproblemer – sådan som vi har set 
det i mange andre lande. Det første skridt 
i projektet er at finde de rigtige lokale 
partnere og styrke deres indflydelse, så de 
kan stille krav til, hvordan Myanmar skal 
udvikle sig.”

MEDIER BLIVER  
NATURENS VAGTHUNDE
Myanmars økosystemer understøtter 
livsgrundlaget for millioner lokale, der er 
direkte afhængige af de rige skove, floder 

og kyster til at dække deres daglige behov 
for mad, vand, energi og landbrug, der 
giver indtjening til de fattige på landet. 
Derfor er det også vigtigt, at kravene 
spirer nedefra. 

Landets nylige reformer har også skabt 
grobund for en liberalisering af medierne. 
En fri og kritisk presse kan bane vejen 
for et demokratisk og civilt pres, der kan 
stille krav til virksomhederne. Derfor er 
samarbejdet med lokale kræfter utrolig 
vigtigt, forklarer Jacob Fjalland:

”Ved at styrke de kritiske medier, ngo’er-
ne og lokalsamfundet kan man sikre, at 
de sammen varetager en funktion som 
lokal vagthund over for virksomheder og 
myndigheder i forhold til de kommende 
investeringers konsekvenser for naturen.”

SKOVELEFANTER,  
TIGRE OG FLODDELFINER
Det er paradoksalt nok landets undertryk-
kelse, der har holdt en hånd over noget af 
Asiens mest unikke natur. Mekong-floden 
forgrener sig op over landets nordlige 
grænseland, hvor livsvigtige floder som 

Tenasserim og Irrawaddy bringer vand og 
liv til det store land. Myanmar er hjem-
sted for mere end 1.000 forskellige fugle 
og mindst 250 arter af pattedyr, hvoraf 39 
af dem er globalt truede. 
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HVAD ER GRØN ØKONOMI?
Grøn økonomi bygger på principperne 
om, at samfundet skal bygges på en 
infrastruktur baseret på vedvarende 
energi, langsigtede grønne investerin-
ger, klimatilpasning og effektiv brug af 
vand og ressourcer. 

Læs mere om WWF’s arbejde i Mekong 
på wwf.dk/mekong

På Inle søen i Myanmars højland er to 
lokale fiskere på arbejde. De bruger 
en helt speciel fisketeknik, hvor de an-
vender et kegleformet net og står på ét 
ben og bruger det andet til at komme 
frem via en lang stang, som de slynger 
benet omkring.

DET ER HELT AFGØRENDE, AT 
MYANMAR HOLDER NATIONALE OG 
INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER 
TIL REGNSKAB FOR BÅDE MEN-
NESKERETTIGHEDER OG MILJØ, NÅR 
UDNYTTELSEN AF LANDETS NATUR 
GÅR I GANG.
JACOB FJALLAND, 
LEDER AF WWF’S ULANDSPROGRAM

JACOB FJALLAND, 
LEDER AF 
WWF’S ULANDSPROGRAM
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Langt inde i skovene i bjergregionen 
Dawna Tenasserim på grænsen mellem 
Thailand og Myanmar gemmer sig de 
største samlede bestande af tigre, ligesom 
landet er hjemsted for Sydøstasiens 
største flokke af vilde asiatiske elefanter. 
I floderne lever også den truede Irra-
waddy-delfin, der er presset af fiskeri og 
dæmningsbyggeri langs floderne. 
Det varierede landskab, der udfolder sig 
fra det alpine miljø i øst nær Himalaya, 
over de indokinesiske skove og langs 
kyster med tropisk klima, skaber ideelle 
betingelser for et enestående dyre- og 
planteliv. Men det gemte paradis er 
allerede under galoperende forandring 
på grund af massiv industrialisering, be-
folkningstilvækst og klimaforandringer. 
Og værdifulde levesteder vil i højere grad 
blive indskrænket, når skovene ryddes, og 
områder bliver lagt om til landbrug. 

STARTSKUDDET HAR LYDT 
Myanmar er placeret midt i en rivende 
vækstregion og grænser op til nogle af 
Asiens hurtigst voksende tigerøkonomier. 
Den strategiske beliggenhed og lange 
kystlinje gør Myanmar til Sydøstasiens 

Irrawaddy floddelfin

Langur Indokinesisk tiger

Indiske elefanter
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I Myanmar lever næsten 
hver fjerde under fattigdoms-
grænsen. Over 60 procent af 
befolkningen arbejder som 
småproducenter i landbruget 
– ligesom denne ældre mand, 
der inspicerer sin rismark.
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KAMPEN OM VANDET 
Myanmar er en af verdens mest sårbare 
lande over for klimaforandringerne, 
der blandt andet vil mindske de lokales 
adgang til vand i fremtiden. WWF’s sam-
arbejde med MCRB skal undersøge de 
miljø- og rettighedsbaserede udfordrin-
ger, der er knyttet til vand i for eksempel 
landbrugssektoren. WWF har mange års 
erfaring med at rådgive store virksom-
heder som IKEA og H&M i vandeffektiv 
dyrkning af blandt andet sukker, ris, 
bomuld og palmeolie. 

”Ansvarlig forvaltning af vand er et af de 
vigtigste links mellem bæredygtig pro-
duktion og bevarelse af vigtige naturom-
råder,” siger Jacob Fjalland.

port ad søvejen til fragt og eksport. Ivrige 
kinesiske investorer og thailandske ban-
ker har allerede indledt jagten på olie og 
gas, samt enorme infrastrukturprojekter i 
vandkraft, veje og havne. 

”Infrastrukturprojekter på tværs af floder 
og skove kan have store konsekvenser for 
miljøet, hvis de ikke planlægges og desig-
nes ansvarligt. For eksempel risikerer de 
store vandkraftprojekter, der skal produ-
cere elektricitet, at opdæmme, forurene 
og blokere floderne. Det kan betyde, at 
tusinder af mennesker må flytte fra deres 
hjem og mulighederne for fiskeri ødelæg-
ges,” forklarer Jacob Fjalland.

WWF’s projekt skal sikre, at aktiviteter 
inden for landbrug, minedrift, akvakultur 
og skovbrug foregår bæredygtigt og er en 
del af en større indsats for udvikling af 
grøn økonomi i hele Mekong-regionen. 
En grøn vækst skal også forebygge, at 
lokales rettigheder ikke bliver overrendt 
af politiske og kommercielle interesser. 

”Myanmars præsident, U Thein Sein, har 
meldt ud, at udviklingen af grøn økonomi 
i landet er den bedste måde at bekæmpe 
fattigdom og sikre ansvarlig udnyttelse af 
naturen. De beslutninger, der bliver truffet 
nu, har afgørende betydning for landets 
fremtid. Vi skal udbrede forståelsen af, at 
bæredygtighed ikke er en omkostning, men 
den smarteste langsigtede investering for 
alle,” forklarer Jacob Fjalland.

MILJØ OG  
MENNESKERETTIGHEDER
En fælles vision om virksomhedernes so-
ciale medansvar har bragt WWF i dialog 
med Myanmar Center for Responsible 

Business (MCRB) – en ny organisation 
i Yangon, som er støttet af det danske 
Institut for Menneskerettigheder. Det 
er nemlig samspillet mellem miljø og 
menneskerettigheder, der kan skabe ram-
merne for ansvarlighed. WWF og MCRB 
kan rådgive virksomheder gennem part-
nerskaber inden for både skov-, vand- og 
landbrugssektoren. 

”Ansvarlighed har ikke tidligere været 
et nøgleord hos asiatiske forretnings-
mænd. Derfor guider vi dem til en 
udvikling, der både hjælper mennesker 
og miljø. Vi håber, at de asiatiske vækst-
økonomier vil begynde at konkurrere på 
bæredygtighed i fremtiden,” siger Jacob 
Fjalland. 

MENNESKERETTIGHEDER OG MILJØ
Levende Natur har spurgt Mads Holst Jensen, der er senior rådgiver hos dansk Institut 
for Menneskerettigheder, hvordan arbejdet for menneskerettigheder hænger sammen 
med miljøbevarelse.

HVORFOR HÆNGER MILJØ OG MENNESKERETTIGHEDER SAMMEN?
Naturen er livsgrundlag for os alle sammen. Bliver vi frataget vores naturressourcer, 
mister vi også rettigheder forbundet med jord, vand og sundhed. Derfor er dialogen med 
organisationer som WWF vigtig for os.

HVAD ER DE STØRSTE UDFORDRINGER I MYANMAR? 
Manglende politiske reformer og menneskerettighedskrænkelser betyder, at situationen 
i Myanmar fortsat er bekymrende. Jagten på råstoffer og billig arbejdskraft gør befolk-
ningen sårbar, da de basale rettigheder, lønningsforhold osv. ikke nødvendigvis bliver 
håndhævet. Mange af de rettighedsbaserede udfordringer, der er i landet er koblet til 
miljøproblemer – for eksempel til vand, pesticider og arbejdsforhold i landbrugssektoren. 
Sikring af ansvarlige dyrkningsmetoder i landbruget kunne derfor være en af de plat-
forme, vi kunne samarbejde med WWF om. Her ville det give mening at kigge på nogle 
fælles kriterier, der både tager hensyn til menneskerettigheder og miljøregulering.

»

DE BESLUTNINGER, DER BLIVER TRUF-
FET NU, HAR AFGØRENDE BETYDNING 
FOR LANDETS FREMTID. VI SKAL 
UDBREDE FORSTÅELSEN AF, AT BÆRE-
DYGTIGHED IKKE ER EN OMKOSTNING, 
MEN DEN SMARTESTE LANGSIGTEDE 
INVESTERING FOR ALLE.
JACOB FJALLAND, 
LEDER AF WWF’S ULANDSPROGRAM
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VÆR MED TIL AT SENDE ET SIGNAL OM, AT KLIMAFORANDRINGERNE SKAL BEKÆMPES.
LÆS MERE OG FIND NEMME KLIMARÅD, DU KAN BRUGE I DIN EGEN HVERDAG, PÅ SLUKLYSET.DK

SLUK LYSET
Lørdag 29. marts kl. 20.30-21.30
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Eremitten er for eksempel en stærkt truet 
insektart, og den skal altså have lov at 
beholde sit hjem i træstammen.”

I områder med urørt skov finder man 
også andre specialiserede arter, som 
oprindeligt hørte hjemme i den danske 
urskov, herunder orkideen hvidgul skov-
lilje, samt svampe og laver som koralpig-
svamp og lungelav.

FRA TØR SKOVDRIFT  
TIL FRODIG SKOVBUND
Samlet set hører cirka halvdelen af alle 
Danmarks truede arter (rødlistede arter) 
til i de danske skove. Derfor er skovene 
en hovednerve, hvis Danmark skal nå de 
20 såkaldte Aichi-mål, som regeringen 
underskrev i FN-regi i 2010 sammen med 
192 andre lande. Med aftalen forpligter 
landene sig til at stoppe tilbagegangen og 
genoprette biodiversiteten senest i 2020. 
Status er nedslående. Det er et spørgsmål 
om kvalitet, mener Astrid Wodschow:

”Vi skal beskytte biodiversiteten. Og 
danskerne skal have adgang til prima 
naturoplevelser. Derfor ønsker vi ikke 
bare mere skov – men bedre skov. Det får 
vi ikke, når træer fra en enkelt art står ny-
deligt friseret side om side. I 1700-tallet 
var det ofte vanskeligt at afgøre, om man 
stod i eller uden for skoven. I dag er hele 
grænsezonen med overdrev, kratskove og 

Skovrydning og intensiv skovdrift er nogle 
af hovedårsagerne til, at de danske skove 
ikke er, hvad de har været. Danmark  
har forpligtet sig til at sikre et levende 
mangfoldigt hjem for de sidste koral- 
svampe og flere arter af flagermus. Men 
tal fra rapporten ”Skov og Plantager” 
(2012) underbygger billedet af danske 
skove, som ikke længere sprudler af bio- 
diversitet – men af tømmerproduktion. 

Ofte står der kun en enkelt træart på 
skovarealet – og det er ofte enten rød-
gran, eg eller bøg. Kun en tredjedel af 
det danske skovareal har mere end 25 
procent af en anden træart blandet ind 
i mellem den dominerende træart.  En 
stor del af skovene er blevet plantet for 
at producere og sælge tømmer. Her har 
de enkelte træer i bevoksningen samme 
alder, og der er ikke meget overladt til 
de naturlige processer. Men sådan skal 
det ikke være i fremtiden, mener WWF 
Verdensnaturfonden.

”Danmark er et gammelt skovland, og vi 
ønsker et større areal med urørt skov i 
Danmark. Med urørt skov mener vi ikke, 
at man ikke må færdes i skoven, men at 
den ikke bruges til at producere tømmer, 
og at den vilde natur får lov til at råde,” 
forklarer Astrid Wodschow, som er skov-
politisk medarbejder i WWF Verdensna-
turfonden. Hun forsætter: 

”Et eksempel er gamle træer, som na-
turligt forfalder. De danske skove har et 
akut behov for mere dødt ved, hvis vi skal 
fremme biodiversiteten. Døde træer og 
grene, som får lov at blive liggende på jor-
den tiltrækker tusindvis af insekter, mos-
ser, og svampe. Der skal altså ikke ryddes 
op. Natur roder, og sådan skal det være. 

VI SKAL HAVE SAFTEN OG KRAFTEN
TILBAGE I DE DANSKE SKOVE

”Skovenes tilstand er ugunstig.” Det konkluderede daværende miljøminister 
Ida Auken i en indberetning til EU kort før nytår. Det samme har WWF sagt 

i årevis. Tidligere var Danmark dækket af et stort tæppe af urskov. 
I dag står kun ensomme øer af oprindelig, urørt skov tilbage. Løsningen 

er at genskabe en mere vild skovnatur.

Af Mie Oehlenschläger

DET SKAL REGERINGENS NATUR-
PLAN DANMARK INDEHOLDE
WWF Verdensnaturfonden efterlyser 
mere vild skovnatur i regeringens 
Naturplan Danmark, der kommer til 
efteråret. Skovene spiller en nøglerolle 
for genopretningen af dansk natur, men 
beskyttelsen af dem har manglet fokus. 
Derfor er det vigtigt, at Naturplan Dan-
mark indeholder målrettede virkemidler 
for biodiversiteten og konkrete tiltag om 
meget mere skov uden tømmerprodukti-
on, hvor skoven får lov at passe sig selv.

▪  Der skal skabes incitamenter for 
private skovejere til at omlægge til bæ-
redygtig (FSC-certificeret) og naturnær 
skovdrift.  

▪  Statsskovene skal med tiden omlæg-
ges til urørt skov, som udelukkende har 
naturformål.  

▪  Der skal etableres ”skovbufferzoner” 
omkring skovene, hvor naturen kan ud-
folde sig, og hvor græsning kan udgøre 
et naturligt element.

»
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give bedre vilkår for oprindelige skovarter 
som er knyttet til for eksempel ellesumpe. 
I en skov skal tingene ikke være tilret-
telagte og arrangerede. Det har vi rigeligt 
af i byerne, parkerne og i de zoologiske 
haver,” siger Astrid Wodschow.

den mere lysåbne skov stort set forsvun-
det, og de mange dyr og planter, som 
naturligt holder til i overgangen mellem 
skov og åbent land, er trængt tilbage. Det 
skal vi gøre noget ved!”

BISONER SKABER VILD NATUR
En måde er at få store græssere som 
europæisk bison, kvæg, heste og vildsvin 
genudsat i naturen. De kan være med til 
at skabe den lysåbne skovnatur. Det vil 
øge biodiversiteten og være med til at 
skabe bedre vilkår for en række truede 
dyr og planter, fordi dyrene er med til at 
holde moser, enge, overdrev og sletter fri 
for tilgroning. 

Der lever omkring 30.000 forskellige 
arter i den danske natur, og cirka hver 
femte er truet. I dag er 14,1 procent af 
Danmarks areal dækket af skov, men 
skovrydning og intensiv skovdrift inten-
siverer presset på en række truede arter 
som for eksempel bechsteins flagermus.

”Vi skal have det varierede skovlandskab 
tilbage. Kilder og vandløb skal slippes fri i 
skovene. Jorden skal simpelthen have lov 
til at forsumpe, og skoven skal igen være 
oprindelig og spontan. Og det vil også 

VIDSTE DU, AT…
… DET MESTE AF VORES NÅLESKOV ER 
OPSTÅET GENNEM TILPLANTNING MED ISÆR 
RØDGRAN, SOM IKKE HAR SIT NATURLIGE 
UDBREDELSESOMRÅDE I DANMARK? RØD-
GRANEN KOM FØRST TIL DANMARK I 1730. 
 
… DANSKERNE BESØGER I GENNEMSNIT 
SKOVEN CA. 11 GANGE OM ÅRET? 

… DER KAN SKABES EN MERE DYNAMISK 
OG VILD NATUR VED AT INDFØRE STØRRE 
VILDTLEVENDE DYR SOM ULV, BISON OG 
VILDSVIN I NATUREN? 

… SKOVENE KAN VÆRE MED TIL AT LØSE 
DANMARKS KLIMAPROBLEMER, FORDI SKOV 
OPTAGER OG LAGRER KULDIOXID OG DERUD-
OVER I FREMTIDEN KAN VÆRE MED TIL AT 
FORSYNE OS MED BÆREDYGTIG ENERGI TIL 
BIOMASSE?

FORSKNINGSPROJEKT 
OM DE DANSKE SKOVE
WWF samarbejder med en forsker-
gruppe fra Center for Makroøkologi, 
Evolution og Klima under Københavns 
Universitet, ledet af professor Carsten 
Rahbek, om projektet Biodiversitet i 
danske skove. I september 2013 afholdt 
WWF en rundbordssamtale for aktører 
om urørt, dansk skov og naturnær 
skovdrift. I foråret 2014 følger endnu en 
rundbordssamtale, der vil sætte fokus 
på danskernes adgang i skovområder 
med høj biodiversitet og betydningen for 
biodiversiteten.

HER KAN DU BL.A. OPLEVE 
URØRT SKOV I DANMARK
1)  Draved Skov syd for Løgumklo-

ster i Sønderjylland er 250 hektar 
afvekslende løvskov, hvor stier fører 
gennem gammel, urørt skov med bl.a. 
stenalder-urskovens hovedtræart  
– skovlinden.

2)  Kasmose Skov nær Middelfart.
3)  Suserup skov nær Sorø (ved 

Tystrup-Bavelse Sø) er en af landets 
bedst kendte og urskovsagtige skove 
med døde stammer og væltede træer.

4)  Velling Skov syd for Silkeborg, nær 
Bryrup er én af de mest oplagte og 
smukkeste, vilde skove.

»
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ASTRID WODSCHOW,
SKOVPOLITISK 
MEDARBEJDER I WWF



Levende Natur har spurgt flagermuseks-
perten Hans J. Baagøe, der er ph.d. og lek-
tor emeritus ved Statens Naturhistoriske 
Museum, Københavns Universitet, hvorfor 
det er vigtigt for flagermusene, at vi passer 
godt på vores gamle, urørte skove.

Hvorfor er dansk skovnatur  
vigtig for flagermusene?
I Danmark har vi hele 17 forskellige fla-
germus registreret. Arterne er forskellige 
i adfærd og bruger landskabet forskel-
ligt, så det er svært at generalisere. De 
fleste flagermusarter er dog tilknyttet og 
afhængige af skoven. Nogle få fx brunfla-
germus og vandflagermus har i sommer-
halvåret udelukkende dagopholdssteder 
i  hulheder i træer, og det er også her, at 
hunnerne har ynglekolonier. De fleste 
arter bruger både bygninger og hulheder 
i træer eller revner bag løs bark m.v. Det 
gælder fx dvægflagermus, troldflagermus, 
bredøret flagermus og frynseflagermus.

De fleste flagermusarter jager først og 
fremmest i tilknytning til skov: langs 
skovbryn, i lysninger i skoven og omkring 
enkeltstående træer i parker eller langs 
levende hegn. Især skove med mange 
forskellige løvtræsarter har et stort 
udbud af insekter hele sommerhalvåret 
igennem. Enkelte arter er specialiserede 
”kratluskere”, der jager insekter helt 
inde mellem træernes grene og løvværk, 
hvor de andre arter har svært ved at 
komme.”Kratluskerne” kan også snuppe 
bytte, der sidder på stammer, grene 
eller endog på jorden. Det er arter som 
Bechsteins flagermus, frynseflagermus og 

langøret flagermus, der på denne måde er 
udprægede skovflagermus, der er særligt 
afhængige af en rig og varieret og meget 
strukturrig træbevoksning.

Hvordan står det til med  
de danske flagermus?
De arter, der bedst kan udnytte det 
menneskeskabte landskab med marker, 
bygninger m.v. er generelt dem, der kla-
rer sig bedst, mens flere af de arter, der 
er afhængige af gammel, strukturrig skov 
med naturskovspræg ofte kun er lokalt 
udbredte og sjældne: frynseflagermus, 
bredøret flagermus, Brandts flagermus 
og skægflagermus er kategoriseret som 
sårbare på den danske rødliste, og helt ny 
viden viser, at Bechsteins flagermus bør 
kategoriseres som ’moderat truet’.

Siger antallet af flagermus noget 
om et områdes biodiversitet?
En høj biodiversitet af flagermus, dvs. 
mere end de fem til seks almindeligt 
forekommende arter i et større område, 
betyder, at området indeholder en mo-
saik af vigtige biotoper, herunder gamle 
flagermusegnede træer og varieret skov. I 
sådanne værdifulde danske skovområder 
kan man finde mere end ni arter af flager-
mus, og i skovområder på Bornholm og på 
Østlolland er der registreret hele 11 arter.  

Hvad skal vi gøre for at beskytte  
de flagermus, der er afhængige  
af skoven?
De har brug for ældre træer med spræk-
ker, hulheder og spættehuller. Det er der-
for utrolig vigtigt, at disse træer bevares 

i stort omfang i skovene, for flagermus 
har brug for, at der findes flere velegnede 
flagermustræer i nærområdet, da de ofte 
flytter rundt mellem forskellige dagop-
holdssteder. Lige så vigtigt er det, at et 
antal halvgamle træer med anlæg for at 
blive gode flagermustræer, ikke selektivt 
fældes, men får lov at blive stående, så 
der også fremover vil være nok opholds-
steder for skovflagermusene.

Det er ikke optimalt for flagermusene, når 
der kun er en enkelt slags træ i skoven. 
Man bør derfor tilstræbe en rigere skov, 
hvor det er muligt. En strukturrig skov 
med mange forskellige løvtræsarter med 
forskellig alder vil give bedre vilkår for 
flagermus og en høj biodiversitet. 

Hvor kan man opleve  
flagermus henne? 
Flagermus findes i alle dele af landet. 
Flest arter finder man i det østlige Dan-
mark, færre i Vest-og Nordjylland. Flager-
musene er lettest at se en sommeraften op 
mod den lyse sommerhimmel. Nemmere 
bliver det, hvis man er bevæbnet med 
en flagermusdetektor, der kan omforme 
flagermusenes ekko-orienteringsskrig 
(ultralyde) til hørlige frekvenser. Man 
kan evt. tage med på en af de arrangerede 
flagermusture på særligt gode flagermus-
slokaliteter. Hvis man ønsker at finde 
steder med særligt mange flagermus, 
skal man gå efter steder med gamle træer 
som fx parker med småsøer ved større 
herregårde, et skovbryn, en lysning i en 
løvskov eller steder med træbevoksning 
langs en sø.

FLAGERMUS ER 
AFHÆNGIGE AF SKOVEN

Flagermus udgør 1/5 af alle kendte pattedyrarter. 
I Danmark har vi registeret i alt 17 forskellige flager-
musarter, som alle er stærkt beskyttet via dansk  
lovgivning og EU’s habitatdirektiv.

Flagermusekspert 
Hans J. Baagøe her 
med flagermusdetektor

Langøret flagermus
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HVAD ER CLIMATE SAVERS
Disse tre komponenter består en  
Climate Savers aftale af:

Scope 1 
Alle direkte CO2-udledninger fra fabrik-
ker, transport i virksomhedens egne 
køretøjer m.m.

Scope 2 
Alle indirekte CO2-udledninger fra virk-
somhedens forbrug i form af køb af el, 
varme m.m.

Scope 3 
Andre udledninger fx fra produktion af 
råvarer, transport i leasede køretøjer, 
affaldsbehandling, CO2-udledninger hos 
forbrugeren osv. 

Læs mere om Climate Savers på 
wwf.dk/climatesavers

EN GRØN FREMTID 
BYGGET I LEGO 
LEGO Koncernen og WWF Verdensnaturfonden  
startede for to år siden en fælles rejse, og i efteråret  
satte vi endeligt sejl med underskrivningen af en  
fælles global Climate Savers-aftale, der skal 
reducere virksomhedens CO2-udslip.

Af Mie Oehlenschläger
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Det er disse andre led i produktionen, som 
WWF skal udforske sammen med LEGO 
over de næste tre år. Og det er bestemt ikke 
nogen let rejse. Tværtimod. De yderste 
produktionsled, som i fagsprog bliver kaldt 
scope 3 (se faktaboks), er en uhyre kompli-
ceret labyrint at begive sig ind i.

Målet er at undersøge, om LEGO kan få 
sine underleverandører til at reducere 
CO2-udledningen fra deres produktion – 
og dermed følge LEGO’s eksempel. Det 
gælder først og fremmest producenterne 
for det plasticgranulat, som er en af ho-
vedhjørnestenene i legoklodserne.

Derfor er det en form for detektivarbejde, 
som WWF og LEGO Koncernen sammen 
skal foretage. Med sig i rygsækken har de 
to samarbejdspartnere et globalt WWF-
netværk, som ligger inde med en masse 
viden og erfaringer fra arbejdet med 
gigantiske globale virksomheder verden 
over. Virksomheder, som alle er med i 
den progressive klub af Climate Savers-
virksomheder. Det kan blive nyttigt, når 
de to organisationer sammen skal bygge 
en grøn fremtid i LEGO.

Det overordnede mål for partnerskabet 
er, at LEGO skal have nedsat sin udled-
ning af CO2 i produktionen med mini-
mum ti procent inden udgangen af 2016. 
Men med aftalen skal LEGO faktisk gøre 
endnu mere end det. Og det er det ver-
denskendte legetøjsimperium fra Billund 
allerede godt i gang med.

“Vi har oplevet stærk vækst i otte år. Og 
i takt med, at vi vokser, bliver vi mere og 
mere bevidste om den påvirkning, vi har 
på kloden. Partnerskabet med WWF er et 
vigtigt skridt i vores bestræbelser på at få 

det bedste ud af vores bæredygtige initia-
tiver. Vi er stolte af at bidrage til WWF’s 
overordnede vision om 100 procent ved-
varende energi i 2050, og allerede nu har 
WWF spillet en rolle i de mål, vi har sat 
– og hvordan vi kan nå dem,” siger LEGO 
Koncernens administrerende direktør 
Jørgen Vig Knudstorp.  

”LEGO er allerede godt på vej, så WWF’s 
opgave i dette partnerskab er i første om-
gang at skubbe virksomheden endnu mere 
i den rigtige retning. Vi skal ganske enkelt 
inspirere LEGO til at turde gå endnu læn-
gere,” siger Frederik Hoedeman, der er 
seniorrådgiver på klima og energi i WWF 
Verdensnaturfonden og uddyber:

”At LEGO allerede gør rigtig meget, skal 
man jo ikke køre længere end til den tyske 
kyst i Nordsøen for at konstatere. Her er 
en imponerende vindmøllepark til en vær-
di af cirka tre milliarder kroner snart klar 
til at kunne producere grøn energi til de 
tyske forbrugere. Parken kan skabe energi 
svarende til cirka 100.000 husstande. Den 
investerede LEGO i sammen med Otic on 
og Dong tilbage i februar 2012.” 

HISTORISK VINDINVESTERING
Vindmøllerne skal på sigt generere 
energi, der skal matche forbruget for alle 
LEGO’s fabrikker – og det er en pæn sjat. 
Faktisk er det så stor en sjat, at Børsen 
tilbage i februar 2012 skrev om investe-
ringen, at ”det er første gang, at privat-
ejede danske virksomheder foretager så 
store investeringer i vindenergi. ”

”Alligevel stammer kun sølle ti procent 
af LEGO’s samlede energiforbrug fra 
produktionen på LEGO’s fabrikker, hvor 
blandt andet legoklodserne bliver produ-
ceret. Langt størstedelen af energiforbru-
get ligger ude i de yderste produktions-
led,” fortæller Frederik Hoedeman.

JØRGEN VIG KNUDSTORP, 
ADM.DIREKTØR I
LEGO KONCERNEN 
 

FREDERIK HOEDEMAN, 
SENIORRÅDGIVER 
KLIMA OG ENERGI, WWF

LEGO ER ALLEREDE GODT PÅ VEJ, 
SÅ WWF’S OPGAVE I DETTE PART-
NERSKAB ER I FØRSTE OMGANG AT 
SKUBBE VIRKSOMHEDEN ENDNU MERE 
I DEN RIGTIGE RETNING. VI SKAL 
GANSKE ENKELT INSPIRERE LEGO TIL 
AT TURDE GÅ ENDNU LÆNGERE.
FREDERIK HOEDEMAN, 
SENIORRÅDGIVER KLIMA OG ENERGI 
WWF VERDENSNATURFONDEN

DET HAR LEGO FORPLIGTET SIG TIL
▪  LEGO Koncernen skal se nærmere på, 

hvordan de bedst kan forny produkter, så 
de bliver mere bæredygtige.

▪  LEGO Koncernen udviklede i første 
halvår af samarbejdet en miljøstrategi 
for materialer, som for eksempel kunne 
omfatte fremstilling af produkter med 
brug af færre materialer, genbrug samt 
udnyttelse af vedvarende materialer eller 
genbrugsmaterialer.

▪  I 2014 vil LEGO Koncernen indlede en 
række testprojekter sammen med sine 
leverandører for i fællesskab at finde løs-
ninger til at håndtere LEGO’s forsynings-
kædes CO2-udledning.

▪  Ved udgangen af 2016 skal den energi, 
der bliver anvendt til at fremstille et ton 
LEGO-elementer (fx legoklodser) være 
reduceret med mindst ti procent i forhold 
til 2012.

▪  LEGO Koncernen har forpligtet sig til at 
producere mere vedvarende energi, end 
virksomheden anvender på sine facili-
teter. Det vil sige, at The LEGO Group 
bliver over 100 procent vedvarende* i 
2016.

* Det betyder, at den samlede CO2-udledning (målt i ton 
kulstof fra LEGO Koncernen) skal være mere end opvejet 
gennem ejerskab og drift af vedvarende energikilder.
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Den stigende produktion af palmeolie truer verdens tropiske skove. 
Detailhandlen har nøglen til at skabe den efterspørgsel efter ansvar-
ligt produceret palmeolie, der kan være med til at ændre det globale 
marked. En ny WWF-undersøgelse viser, at tre ud fire danske super-
markeder: Dansk Supermarked, Coop og SuperGros stadig halter 
langt bagefter Rema1000. 

Af Siff Cecilie Mossin

REMA1000 RYKKER 
STADIG PÅ PALMEOLIE
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”Ifølge Coop Danmark selv skyldes super-
markedets bundplacering, at kæden ikke 
er medlem af RSPO. Men at score point 
kræver bl.a. overblik over mængderne 
af palmeolie og klare mål om ansvarlig-
hed. Det har vi ikke set fra Coop endnu,” 
forklarer Astrid Wodschow.

Dansk Supermarked, der ejer Føtex, Netto 
og Bilka, rangerer en smule højere på 
listen med 2 points, som primært er blevet 
tildelt, fordi man har kunnet redegøre for, 
hvor meget palmeolie, der forhandles.

”Supermarkederne spiller en vigtig rolle 
i forhold til at skabe en efterspørgsel på 
ansvarligt produceret palmeolie igennem 
hele værdikæden. Derfor fortsætter WWF 
med at presse på for, at de danske super-
markeder agerer ansvarligt og ambitiøst og 
melder sig ind i kampen for mere bæredyg-
tighed,” understreger Astrid Wodschow.

Find hele WWF’s palmeolie scorecard på 
wwf.dk/palmeolie

EU har et massivt forbrug af palmeolie, 
men kun begrænset adgang til landbrugs-
jord. Derfor importerer vi hvert år enor-
me mængder palmeolie fra Sydøstasien. 
Palmeolie er uden sammenligning den 
vigtigste eksportafgrøde i både Malaysia 
og Indonesien, der tilsammen leverer næ-
sten 90 procent af al palmeolie i verden. 
Olien er den primære årsag til permanent 
afskovning i Malaysia og Indonesien, der 
presser klimaet og ødelægger levesteder-
ne for nogle af verdens mest truede dyr, 
som orangutangen og dværgelefanten. 

OMSTILLINGEN TIL CERTIFICERET 
PALMEOLIE ER FOR LANGSOM
I november 2013 udgav WWF et nyt 
palmeolie scorecard, hvor 130 af verdens 
største detailhandlere og producenter 
af forbrugsvarer blev vurderet i forhold 
til deres forpligtelser og konkrete tiltag 
for at efterspørge og indkøbe ansvarligt 
produceret palmeolie – uden regnskovs-
rydning på samvittigheden.

Rapporten viser en positiv tendens 
globalt, hvor supermarkeder og produ-
center i stigende grad indkøber ansvarligt 
produceret palmeolie, men i Danmark går 
udviklingen alt for langsomt. RSPO er en 
certificeringsordning, der sikrer, at etab-
leringen af palmeolieplantager foregår på 
en miljømæssig og socialt ansvarlig måde. 
Ordningen har eksisteret i mere end et 
årti, og mængden af certificeret olie er 
steget fra 1,3 millioner ton i 2009 til 8,2 
millioner ton i 2013. Men kun 52 procent 
af den certificerede palmeolie bliver solgt 

som certificeret palmeolie i dag, fordi 
virksomhederne ikke efterspørger den. 

”Udbuddet er langt større end efter-
spørgslen. Der er altså ingen undskyld-
ning for de supermarkeder og produ-
center, der endnu ikke efterspørger 
og anvender certificeret palmeolie,” 
understreger Astrid Wodschow, der er 
skovpolitisk medarbejder i WWF Ver-
densnaturfonden.
 
REMA1000 GÅR FORAN
Den danske frontløber er Rema1000, der 
får 11 point ud af 12 mulige. Rema1000 
har, ligesom store udenlandske kæder 
som Sainsbury’s, Marcs and Spencer 
og Tesco, forpligtet sig til senest i 2015 
udelukkende at forhandle varer med 100 
procent certificeret palmeolie. SuperGros 
og Coop er bundskrabere med 0 point. 

”Selvom vi har været i dialog med Super-
Gros og forsøgt at vejlede, har SuperGros 
valgt ikke at afgive svar til hverken WWF 
eller RSPO i forbindelse med undersøgel-
sen – og derfor får kæden desværre ingen 
point,” forklarer Astrid Wodschow.

Undersøgelsen handler især om kommu-
nikation og åbenhed om virksomhedernes 
palmeolieforbrug og naturligvis om enga-
gement i RSPO. Coop Danmark, der står 
bag kæderne Kvickly, SuperBrugsen og 
Fakta, har deltaget i undersøgelsen, men 
har ikke kunne give nogen oplysninger, 
som er pointgivende og får derfor heller 
ingen point i den samlede opgørelse. 

SÅDAN BLEV SCORERNE FORDELT
I WWF’s palmeolieundersøgelse bliver 
supermarkedernes indsats i forhold til 
certificeret palmeolie vurderet ud fra 
seks parametre. Det samlede antal 
point afhænger af, hvad supermarkedet/
virksomheden har rapporteret i forhold til 
følgende spørgsmål:

▪  Hvor stor andel af virksomhedens sam-
lede forbrug af palmeolie var certifice-
ret palmeolie i 2012-2013?  
(mulighed for 6 point).

▪  Offentliggør virksomheden de indkøbte 
mængder af enten konventionel eller 
certificeret palmeolie?  
(mulighed for 2 point).

▪  Er virksomheden medlem af RSPO? 
(mulighed for 1 point).

▪  Har virksomheden konkrete målsæt-
ninger for palmeolie? Mere specifikt; et 
mål om at bruge 100 procent certifice-
ret palmeolie i år 2015 eller tidligere? 
(mulighed for 1 point).

▪  Har virksomheden en politik om reduk-
tion af drivhusgasser i deres leveran-
dørkæde? (mulighed for 1 point).

▪  Har den enkelte kæde fremlagt sin 
årlige indsatsrapport til RSPO?  
(mulighed for 1 point). 

HVAD SKER DER I ARBEJDSGRUPPEN FOR PALMEOLIE OG SOJA?
I sidste nummer af Levende Natur udtalte 
daværende fødevareminister Karen Hæk-
kerup, at en arbejdsgruppe, der består af 
en lang række danske aktører, senest i be-
gyndelsen af 2014 skulle være klar med en 
fælles målsætning om ansvarligt produceret 
soja og palmeolie. 

I mellemtiden har Dan Jørgensen overta-
get ministerstolen i Fødevareministeriet. I 
et interview med Politiken 19. januar 2014 
udtalte han, at ”det er vigtigt, at vi får sat 
ambitiøse mål for, at al soja og palmeolie, 
der importeres til Danmark, er ansvarligt 
produceret.”

 
Dan Jørgensen forventer, at ministeriets ar-
bejdsgruppe når frem til en fælles erklæring 
senest 1. april.

”Det er positivt, at ministeren vil fortsætte 
sin forgængers arbejde, og WWF går 
konstruktivt ind i dialogen med de andre 
aktører. Det er meget vigtigt, at Danmark 
tager ansvar i forhold til soja og palmeolie. 
Først og fremmest for naturens skyld, men 
også for at være et godt eksempel for andre 
europæiske lande og inspirere flere til at 
komme ind i kampen for bæredygtighed,” 
siger Astrid Wodschow.
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GODT NYT FOR 
ISBJØRNEN

Efter pres fra blandt andet tusindvis af WWF-støtter vedtog 
fem arktiske lande for nylig en ambitiøs handlingsplan for 
isbjørnens bevarelse. Nu vil WWF kæmpe hårdt for at sikre, 
at planen bliver fulgt.

Af Rune Langhoff
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Også WWF’s internationale generalsekre-
tær Jim Leape, der deltog i topmødet, er 
begejstret:

”Landene bygger videre på 40 års god 
forvaltning af isbjørnen. Jeg vil dog op-
fordre dem til at fordoble deres indsats, 
så isbjørnen er rustet til de udfordringer, 
den står over for i de kommende 40 år. 
Det kan de gøre ved at implementere den 
fælles arktiske handlingsplan for isbjør-
nen og bidrage til at stoppe klimaforan-
dringerne.”  

WWF vil nu hvert år give de arktiske 
lande point ud fra en vurdering om,  
hvorvidt de gør nok for at leve op til  
det, de har lovet hinanden i aftalen.

”Det gælder om at holde landene op på 
det, de har lovet, og det har vi tænkt os 
at gøre på isbjørnens vegne,” siger Eva 
Garde, arktisk biolog i WWF Verdensna-
turfonden. 

En global bevaringsplan for isbjørnen in-
den 2015 og forskning i bestandsstørrelse 
og levesteder inden 2016. Det var to af de 
centrale krav i WWF’s underskriftsind-
samling op til isbjørnetopmødet i Moskva 
i december. 

I løbet af få uger skrev mange tusinde 
under, og da topmødet var slut, kunne 
isbjørnevenner verden over læne sig vel-
tilfreds tilbage. Kravene blev indfriet og 

de fem arktiske lande, der deltog i mødet, 
vedtog en ambitiøs aftale, som imødekom 
netop de krav, som WWF havde rejst. Det 
vækker naturligvis glæde:

”Det er brede internationale aftaler, som 
den der nu er vedtaget i Moskva, der 
skal til for, at isbjørnen også i fremtiden 
kan være et globalt ikon,” siger WWF 
Verdensnaturfondens generalsekretær 
Gitte Seeberg.

ISBJØRNETOPMØDE I MOSKVA
Mødet markerede 40-året for den første inter-
nationale aftale om beskyttelse af isbjørnen.

Da den første aftale om isbjørnens beskyt-
telse blev indgået i 1973, var antallet af 
isbjørne ifølge forskerne helt nede på cirka 
5.000. Siden har bestanden varieret og for-
mentlig været helt oppe på 40.000 individer, 
men nu er den globale isbjørnebestand 
truet af klimaforandringer.

Grønland og Danmark, USA, Rusland, 
Norge og Canada er de lande, der står  
bag den nye isbjørneaftale.

Flere ministre deltog i topmødet i Moskva. 
Rigsfællesskabet var repræsenteret af den 
daværende grønlandske minister for fiskeri, 
fangst og landbrug, Karl Lyberth (Siumut) 
og en mindre delegation.
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DE KOLDE FACTS
▪  Der er anslået mellem 20.000-25.000 

isbjørne i Arktis.
▪  De fleste lever i det nordlige Canada. 

I Vestgrønland anslås der at være 
2.200, mens den østgrønlandske 
bestand aldrig er blevet talt. 

▪  Trusselsvurdering ifølge den interna-
tionale beskyttelsesorganisation IUCN: 
Sårbar art

DERFOR ELSKER VI ISBJØRNEN!
Er der noget bedre end en isbjørn i sit  

rette element? WWF har været  
i arkivet og fundet nogle af de bedste  
levende billeder af isbjørnen i Arktis. 

Scan koden og se videoen

VIDSTE DU, AT…
…DEN STØRSTE ISBJØRN MAN KENDER TIL VEJEDE 
OVER ÉT TON OG VAR KNAP 3,5 METER HØJ? 

…I GRØNLAND HAR JAGT PÅ ISBJØRN VÆRET 
STRIKT REGULERET SIDEN 1956? 

…NÅR ISBJØRNEN SULTER, BLIVER FEDE RINGSÆ-
LER AF OG TIL ERSTATTET AF TANG, ÆG OG BÆR? 
ISBJØRNEN VIL OGSÅ FORSØGE AT JAGE RENSDYR, 
MOSKUSOKSE OG FORSKELLIGE GNAVERE OG FRA 
TID TIL ANDEN SÅGAR HVALROS OG HVIDHVAL. 

…ISBJØRNEN KAN VED HJÆLP AF SIN LUGTESANS 
OPSPORE ÅDSLER PÅ 30 KILOMETERS AFSTAND?  

…NÅR ISBJØRNEN SVØMMER, BRUGER DEN KUN 
FORBENENE? 

…ISBJØRNENS PELS IKKE ER HVID, MEN BESTÅR 
AF HULE, GENNEMSIGTIGE HÅR? OMVENDT ER 
DENS HUD SORT.  

…ISBJØRNENS FEDTLAG OG PELS ER SÅ TYK, AT 
DEN KAN OVEROPHEDE SELV VED TEMPERATURER 
UNDER FRYSEPUNKTET? 

…ISBJØRNEN HAR 42 TÆNDER? 

…ISBJØRNEN ER BEGYNDT AT PARRE SIG MED 
DEN BRUNE BJØRN OG UNGERNE KALDES PIZZLY-
BJØRN, SOM ER EN KOMBINATION AF DE ENGEL-
SKE NAVNE? DET SKER DOG STADIG SJÆLDENT.  

…ALLE NUTIDENS ISBJØRNES STAMTAVLE KAN 
FØRES TILBAGE TIL EN MODERBJØRN, DER LEVEDE I 
IRLAND FOR MELLEM 20.000 OG 50.000 ÅR SIDEN?

STØT WWF OG 
GØR EN FORSKEL!

Bliv klima- og isbjørne-
partner og hjælp os 

med at sikre, at isbjørnen 
har en fremtid i Arktis. 

Læs mere på 
wwf.dk/partner
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skade vigtige levesteder og dæmme op for 
krybskytteri i det skrøbelige økosystem.  
 
”Vi er helt enige! Og det er derfor, vi 
beder Soco om at tage deres egne vur-
deringer alvorligt og stoppe al olieefter-
forskning i Virunga!” understreger Maj 
Manzcak.

Storbritannien, Belgien og Tyskland har 
allerede gjort modstand mod Socos pla-
ner i Virunga. Og den franske oliegigant 
Total har helt droppet sine planer om 
olieudvinding i nationalparken efter pres 
fra blandt andre WWF. 

”Totals udmelding er en kæmpe sejr for 
WWF og alle, der har støttet vores kamp 
at bevare unikke, fredede naturområder! 
Nu sætter vi alle sejl ind for at få Soco til 
at følge trop,” understreger Maj Manczak.

Virunga Nationalpark i DR 
Congo rummer en sjælden bio-
logisk rigdom af skovelefanter, 

regnskov, flodheste, vulkaner og 
nogle af verdens sidste bjerggorillaer. Nu 
er både lokalebefolkningen og den unikke 
natur i UNESCO-perlen kommet tæt-
tere på at få fred fra olieselskabet Soco, 
der vil bore efter olie i parken. OECD 
har nemlig – på baggrund af en klage 
fra WWF – igangsat en undersøgelse af 
Socos aktiviteter i parken. Det skal blandt 
andet undersøges, om olieselskabet har 
krænket menneskerettigheder og natur-
beskyttelsesregler.  
 
Med klagen er WWF den største miljø-
organisation, der nogensinde har brugt 
OECD’s klagemekanisme. I klagen 
påpeger WWF, at selskabet har truet, 
intimideret og gennemført ulovlige tilba-
geholdelser af lokale aktivister, og at Soco 
ligeledes har tilbageholdt afgørende in-
formation om de miljømæssige og sociale 
risici, der er forbundet med selskabets 
aktiviteter i Virunga. 
 
”Det hænger simpelthen ikke sammen 
at bore efter olie i en nationalpark, der 

er til for at beskytte dyr og økosystemer. 
OECD-undersøgelsen kan forhåbentlig 
være med til at bremse Soco fra at bore 
efter olie i det unikke naturområde,” siger 
Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF 
Verdensnaturfonden. 

VI GAMBLER MED NATUREN
Ifølge Maj Manzcak, der er seniorrådgiver 
i WWF Verdensnaturfonden, er det en 
skærpende omstændighed, at Virunga er 
klassificeret som truet og på UNESCO’s 
liste over bevaringsværdige steder. Hun 
er derfor glad for, at over 600.000 men-
nesker over hele kloden har vist deres 
opbakning.
 
”Et unikt naturområde som Virunga kan 
ikke genoprettes eller erstattes, når først 
det er ødelagt. Vi må simpelthen ikke 
gamble med naturen på den måde,” siger 
Maj Manzcak.

SOCO HANDLER 
MOD BEDRE VIDENDE
WWF har fået fat i interne papirer fra 
Soco, der dokumenterer, at virksomhe-
den er fuldstændig klar over, at olieef-
terforskning kan forårsage forurening, 

ET RUNGENDE NEJ TIL 
BRITISKE OLIEBARONER
Over 600.000 mennesker har nu skrevet under for at stoppe det britiske oliefirma Soco i at bore 
efter olie i Virunga. På baggrund af en klage fra WWF kan Soco nu også se frem til en gennem-
gribende OECD-undersøgelse af olieselskabets aktiviteter i Afrikas ældste nationalpark.

Af Anne Burlund og Mie Oehlenschläger

KRÆVER DU OGSÅ 
SOCO UD AF VIRUNGA? 

SKRIV UNDER PÅ 
WWF.DK/VIRUNGA
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PandaClub er for børn og unge op til 16 år 
og har siden i sommer fået over 1.000 nye 
medlemmer. Det skyldes ikke mindst det 
samarbejde PandaClub har indgået med 
de største zoologiske haver og akvarier i 
Danmark samt Planetariet, som du som 
medlem af PandaClub har gratis adgang til.

”Det betyder utrolig meget for os at være 
i dialog med børn og unge fra en tidlig al-
der. De er jo nysgerrige og vil gerne vide, 
hvordan de selv kan være med til at gøre 
en forskel for miljøet, naturen og dyrene,” 
siger Gitte Hemmingsen, der er leder af 
PandaClub.

Udover gratis adgang til dyreparkerne og 
Planetariet får du som medlem af verdens 
sejeste børneklub hvert år fire magasiner 
ind af din brevsprække med masser af 

naturviden, konkurrencer, spændende 
madopskrifter, brevkasser og meget 
mere. I løbet af året holder PandaClub 
derudover mindst fem events, som på 
en sjov og spændende måde formidler 
WWF’s arbejde og kampagner. I år er der 
fokus på, hvordan handlen med truede 
dyr sætter elefanten, næsehornet og tige-
ren under pres. Som medlem af Panda-
Club kan du tage tre familiemedlemmer 
gratis med til eventene. 

”Vi håber succesen fortsætter i 2014 og vil 
gerne sige stor tak til alle de medlemmer, 
der støtter op om PandaClub og vores 
fælles kamp for naturen,” siger Gitte 
Hemmingsen.

Læs mere og meld dig ind på 
pandaclub.dk

VERDENS SEJESTE BØRNEKLUB HAR VOKSEVÆRK
WWF’s børneklub PandaClub byder året velkommen med over 1.000 nye, naturglade børn og unge.

VIL DU MED TIL AFRIKA?
WWF Verdensnaturfonden tager kam-
pen op mod handel med truede dyr, 
men vi mangler dig! WWF Wildschool 
søger seje Wildlife Reporters til en 
uforglemmelig ekspedition til Afrika! Hvis 
du er mellem 12 og 16 år og har lysten, 
viljen, psyken og gå-på-modet til at 
hjælpe os, så tilmeld dig konkurrencen 
på wildschool.dk inden 1. april.
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Care4Nature yder ekspert-
viden til kommuner og 
private i hele landet inden 
for blandt andet bekæmpelse 
af invasive arter, naturpleje 
og registrering af natur.

Hvorfor har Care4-
Nature valgt at støtte 
WWF?
I Care4Nature arbejder 
vi selv for at beskytte og 

NAVN: HANS WERNBERG
JOB: DIREKTØR I  
CARE4NATURE, DER ER  
ERHVERVSSPONSOR I WWF

bevare naturen, men vi er 
en lille virksomhed, der ikke 
har mulighed for at passe på 
al den fantastiske natur, der 
findes ude på den anden side 
af Danmarks grænser. WWF 
Verdensnaturfonden er en 
meget større organisation, der 
arbejder for naturen på glo-
balt niveau og derfor er vores 
støtte til WWF vores mulighed 
for også at bidrage til naturbe-
skyttelse ude i verden.  

Hvilken betydning har 
naturen for jer?
I Care4Nature´s logo kan 
man se et strå af hjertegræs, 
der er et af naturens små 
vidundere. Det er naturens 
ultimative kærlighedserklæ-
ring til mennesket – at skabe 
et græsstrå med hjerter. I 

Care4Nature forsøger vi altid 
at lave naturpleje på naturens 
præmisser. Vi forsøger at få 
øje på, hvad det er naturen 
har brug for, og så gøre det på 
den måde – også selvom det 
måske er mere besværligt og 
koster flere penge. Vi går ikke 
på kompromis med naturen. 

Hvad gør I hos Care4-
Nature for at passe på 
naturen?
I Care4Nature kæmper vi hver 
dag for at få den danske natur 
på dagsordenen. Naturen i 
Danmark har det meget skidt. 
Et utal af arter er under kon-
stant pres i et landskab, der 
drives enormt hårdt, og hvor 
mere end 65 procent af land-
skabet er omlagt til landbrug. 
Det er ikke nogen hemmelig-

M Ø D  E N 
VIRKSOMHEDS-
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hed, at den danske natur har 
behov for beskyttelse, men 
rapporter redder ikke natu-
ren. Care4Nature arbejder i 
øjenhøjde med naturen – vi 
er i skoven, på markerne og 
ved moserne, hvor vi hver dag 
gør vores bedste for at give 
naturen de allerbedste vilkår 
for at trives og vokse. 

Læs mere på care4nature.dk

Bliv erhvervssponsor i WWF 
på wwf.dk/erhverv

WWF OG NATUR-ENERGI 
FEJRER 5 ÅRS SAMARBEJDE

I fem år har Natur-Energi og WWF givet dan-
skerne mulighed for at få certificeret klimaven-
lig strøm. Du kan også være med! Hos Natur-
Energi har du muligheden for at få strøm, der er 
godkendt af WWF Verdensnaturfonden.  

Ren Energi er klimavenlig strøm, og hver gang 
du køber en kilowatt-time, giver Natur-Energi 
et øremærket beløb videre til investeringer i ny 
vedvarende energi. 
Læs mere på natur-energi.dk, hvor du hurtigt 
og nemt kan skifte elselskab med det samme.

HIT MED
DINE IDÉER! 

Vi vil altid gerne 
høre dine idéer og
input til, hvordan vi kan 
gøre Levende Natur bedre. 
Har du idéer til artikler 
eller emner, det kunne 
være interessant at sætte 
fokus på? Har du et smukt 
naturbillede, et godt tip eller 
klimaråd, som du gerne vil 
dele med andre medlem-
mer? Eller er du vores næste 
’Mød et Medlem’? Så skriv til 
levende.natur@wwf.dk 
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NYUDDANNET  
OG MEDLEM AF WWF?

Har du 
afsluttet 
din ud-
dannelse, 
så husk at 
få ændret dit årlige støttebe-
løb fra kr. 240 (studerende) 
til kr. 360 (alm. medlem). 
Kontakt medlemsservice på 
info@wwf.dk eller ring på 
35 36 36 35

SMS “WWF” 
TIL 1231 

– SÅ STØTTER DU 
WWF’S ARBEJDE 
MED 100 KRONER

VIRKSOMHEDER DER STØTTER WWF VERDENSNATURFONDEN
Danske virksomheder kan blive firmasponsorer i WWF Verdensnaturfonden og derved støtte arbejdet for at sikre verdens natur. Der findes tre forskellige firma-
sponsorater. De er fuldt fradragsberettigede og koster mellem 3.500 og 25.000 kr. om året. Læs mere på www.wwf.dk/firmasponsor. Følgende virksomheder 
støtter WWF Verdensnaturfonden med sponsorpakker til 25.000 kr. og 10.000 kr.:

25.000 kr. A/S Rødovre Centrum, Care4Nature, JØRGEN KRUUSE A/S, Raaco A/S, Rockwool International A/S, SE Big Blue, René Gross Kærskov, Dantoy A/S

10.000 kr. Partner-ads ApS, Akzo Nobel Deco A/S, BoligOne Dan Lüth ApS, Borella projects, Martin Bencher Group A/S, Regner Grasten Film og TV A/S, 
RigtigHundemad ApS, www.superkoi.dk, Essential Foods, Søndergaard Nedrivning ApS, T.J. Transmission A/S, VITAL PETFOOD GROUP A/S, webCRM A/S, 
GA-Import A/S, EnergiMidt, Malerfirmaet NPC ApS, 

TAK TIL MERKURS KUNDER!
Merkur og WWF Verdensnaturfonden har 
siden 1996 samarbejdet om WWF Natur-
kontoen, der svarer til en helt almindelig 
opsparingskonto. Det særlige er, at du 
samtidig støtter WWF Verdensnaturfondens 
arbejde. Merkur yder nemlig hvert år et bi-
drag til WWF på mellem 0,75-1,00 % af det 
samlede gennemsnitlige indestående – jo 
større det samlede indestående på alle WWF 
Naturkonti er, des større støtteprocent til 
WWF. 

Mens pengene står på kontoen, arbejder 
de tilmed for de bæredygtige projekter og 
initiativer, som Merkur låner penge ud til. 
I 2013 modtog WWF hele 153.000 kroner 
fra Merkurs støttekonto, og siden samarbej-
det start er det løbet op i over 2,3 millioner 
kroner! Vi siger tusind tak til Merkur og 
dens kunder for de flotte donationer!

Læs mere og opret din egen 
WWF Naturkonto på www.merkur.dk

WEBSHOP
På WWF’s webshop kan du købe 
masser af søde bamser, tøj og ting til 
boligen. Til dig selv eller som gave til 
en, du holder af. Alle varer i butikken 
er bæredygtige, og alt overskud går til 
WWF’s arbejde.

Besøg os på 

SHOP.WWF.DK
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BESTIL Naturmærket på 

SHOP.WWF.DK for 50 kr.
Klodens frodige regnskove rummer en høj biodiversitet og er levested for over halvdelen af alle 

plante- og dyrearter. På årets Naturmærke kan du se et udvalg af regnskovens fascinerende arter. 

Du kan hjælpe WWF med at bevare regnskoven! 

Giv et bidrag på det brev, vi netop har sendt til udvalgte medlemmer eller køb Naturmærket 

på WWF’s webshop.

Årets Naturmærker 
2014




