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Vækst presser tigrene væk
INFRASTRUKTUR
SKADER TIGRENE
Tiger-korridorer kan
redde de smukke dyr

WWF’S ARBEJDE
I MYANMAR
Åbne grænser kan
ødelægge naturen

FONDSMIDLER TIL
NYT PROJEKT
Naturskånsom fisk
– fra hav til tallerken

Billetter til

UNIK EVENT

kun for medlemmer
på side 14

SLUK LYSET
OG TÆND HÅBET
Invitation til Earth Hour
event 19. marts 2016

TURISTERNE
VALFARTER IND
I MYANMAR
Et glimt fra svundne tider. Det kan du få ved
at besøge tempelbyen Bagan. De buddhistiske
templer ligger i det centrale Myanmar og er
et af landets største turistattraktioner. Her
strømmer turisterne til for at udforske landet
og dets historie efter mange år med lukkede
grænser.
Myanmar er et af verdens fattigste lande.
Indbyggerne er ofte tvunget til kortsigtet og
destruktiv udnyttelse af naturressourcer for at
kunne skaffe mad og penge til bedre levevilkår, og det går ud over naturen.
Bæredygtig turisme er en del af løsningen,
som både kan redde de sjældne dyr, men som
også kan skaffe de lokale arbejde og bedre
leveforhold. Det arbejder WWF på at fremme
i landet med den smukke tempelby.
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KAN DU FORESTILLE DIG
EN VERDEN UDEN TIGRE?
I Myanmar lever mystikken stadig i deres ældgamle skove. Og
en vigtig del af mystikken er de stolte, smukke tigre. Som barn
var jeg allerede fascineret af den store kat. Det tror jeg, alle børn
er. Nutidens børn kan med ærefrygt opleve dem i tegnefilm som
Junglebogen og Kung Fu Panda. Filmene er udødeliggjort, men
med kun 3.200 vilde tigre tilbage i verden og så lidt som 250 der
lever på grænsen mellem Myanmar og Thailand, er de store katte
på trods af WWF’s arbejde truet.
Dette nummer af Levende Natur sætter fokus på WWF’s arbejde
for at beskytte tigrenes levesteder i Myanmar. Myanmar har
længe været underlagt militæret men har for nylig haft sit første
demokratiske valg, og virksomheder strømmer ind i for at
udnytte de urørte naturressourcer. Naturen og dyrene risikerer
derfor at blive tilsidesat. Regeringen ønsker for eksempel at
anlægge en vigtig handelsvej fra Bangkok i Thailand til havnebyen Dawei i Myanmar. Problemet er, at vejen skærer igennem
tigrenes leveområder og vil derfor splitte skoven op. Tigrene har
brug for store sammenhængende områder at leve og jage på, og
derfor arbejder vi på at finde en løsning, der er til gavn for både
mennesker, natur og dyr.
Dette er også en af grundene til, at jeg her i marts tager til Myanmar
for at støtte den lokale afdeling af WWF. Det glæder jeg mig til.
2016 er desuden startet på den bedst tænkelige måde. WWF
Verdensnaturfonden har nemlig fået en stor bevilling fra Villumfonden til at vise vejen for naturskånsomt fiskeri i Danmark. Et
projekt der kommer til at løbe over de næste tre år, og som du
kan læse mere om på side 17.
Til slut vil vi gerne invitere dig og en gæst til et af vores Earth
Hour-arrangementer den 19. marts, som bliver afholdt i Planetariet i København, Odense ZOO og Aalborg Zoo.
Billetterne kan du finde på midtersiderne.
Rigtig god læselyst og husk at slukke lyset
den 19. marts mellem kl. 20.30-21.30.

Gitte Seeberg
Generalsekretær
© POLFOTO
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GLOBALE SUCCESER
Af Cecilie Schantz

WWF er en global organisation med kontorer i over 100 lande. Hvert kontor har egne fokusområder
og projekter ude i verden, men overordnet arbejder alle for en klode, hvor mennesker lever i harmoni
med naturen. Mange projekter går også på tværs af landekontorerne, og WWF arbejder tæt sammen
landene imellem. Nedenfor er nogle af de succeser, som WWF-kontorer i andre lande har bedrevet de
sidste måneder.
© SANCHEZ & LOPE / WWF

© Y.-J. REY-MILLET / WWF

FIND FLERE SUCCESER PÅ
WWF.DK/NYHEDER_OG_
PUBLIKATIONER/SUCCESER
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SYDAMERIKA

RUMÆNIEN

NEW ZEALAND

Verdens største vådområde sikret
Regeringerne i Bolivia, Brasilien og
Paraguay har forpligtet sig til at bevare
og udvikle verdens største tropiske
vådområde bæredygtigt. Vådområdet
breder sig over 20 millioner hektar i de
tre lande. Denne aftale kommer på et
vigtigt tidspunkt, da igangværende udviklingsaktiviteter i området har negativ
indvirkning på økosystemet – blandt
andet skovrydning og opdæmning af
vandveje for at lave vandkraftværker.
Området, der hedder Pantanal, har høj
prioritet i WWF-netværket, og arbejdet
går ud på at oprette beskyttede områder
og fremme bæredygtig udnyttelse af
naturressourcerne i området.

Bisonokser ud i naturen
14 bisonokser fra fangenskab er fornylig blevet sat ud i Tarcu-bjergene, en
bjergkæde i det sydvestlige Rumænien.
WWF Rumænien har taget stor andel
i denne proces. Den europæiske bison,
også kaldet visenten, er Europas største
landpattedyr, og målet er at opbygge
en levedygtig bestand i Rumænien på
300 bisonokser i 2024. Arten uddøde
i naturen i 1927, og aktionen er derfor
vigtig for både artens overlevelse og for
biodiversiteten i de områder, hvor den
lever. Bisonokser er over årene blevet udsat mange steder i Europa, fornylig også i
Almindingen på Bornholm.

Fristed for havets beboere
New Zealand har forpligtet sig til at
oprette et 620.000 km2 stort fristed i
havet i den såkaldte Kermadec-region.
Området vil være det største enkeltstående område i havet, hvor alle typer af
fiskeri samt udnyttelse til olie-, gas- og
minedrift er forbudt. Kermadec-regionen
ligger i det sydlige Stillehav omkring
1.000 km nordøst for New Zealand og
er hjemsted for et stort antal truede
arter, blandt andet hvaler, hajer, tun og
havskildpadder. Området indeholder
verdens længste kæde af undersøiske
vulkaner og den næstdybeste undersøiske kløft på planeten, 10.800 meter
under havoverfladen.
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TAK!
DIN STØTTE
GØR WWF’S
ARBEJDE
MULIGT

5.826

orangutanger lever
i Sebangau nationalparken i Indonesien

620.000 KM2
i det sydlige Stillehav bliver
fristed for havets beboere
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AFRIKA

INDONESIEN

KINA

Afrikanske stater går sammen
Øget krybskytteri af elefanter og næsehorn i det sydlige Afrika har fået en
række afrikanske stater til at gå sammen
i kampen mod den ulovlige jagt. Den nye
handlingsplan, der gælder fra 2016 til
2021, er udviklet med støtte fra WWF.
Handlingsplanen dækker fem områder:
Styrkelse af love på området, inddragelse af lokalsamfundet i forvaltning af
naturens ressourcer, fremme af bæredygtig handel og bæredygtig udnyttelse af
naturen. Planen opfordrer også medlemsstaterne til at nedsætte arbejdsgrupper til
at koordinere kampen mod krybskytteri
på nationalt plan. Med denne plan bliver
det betydeligt sværere at være krybskytte.

Flere orangutanger i Indonesien
Verdens største population af orangutanger bliver endnu større. Det er resultatet
af en årelang indsats fra WWF i Indonesien. Bestanden er vokset med 7% siden
2007 og tæller nu 5.826 orangutanger i
den godt 5.000 km2 store Sebangau Nationalpark på Borneo i Indonesien. Derudover har Dwima-koncernen forpligtet
sig til at støtte bevarelsen af de arter, der
lever i de 4.500 km2 skov, som koncernen administrerer. 70% af orangutangerne lever uden for nationalparkerne, og
det er derfor vigtigt, at de virksomheder,
der administrerer skovene, også forpligter sig til at beskytte skovenes dyr.

Mere bæredygtigt papir i Kina
Kina har startet et nyt initiativ, der
skal reducere skovrydning og fremme
bæredygtig papirproduktion. Initiativet
er båret frem af blandt andet WWF. Kina
er den næststørste økonomi i verden,
og med sin voksende middelklasse er
Kina blevet verdens største producent
og forbruger af papirprodukter med
fremskrivninger om stigende efterspørgsel. China Sustainable Paper Alliance,
hvis medlemmer repræsenterer hele
forsyningskæden, går forrest og omstiller til bæredygtig papirproduktion. Dette
vil betyde, at Kina kommer til at gøre
en væsentlig positiv forskel for verdens
skove i fremtiden.

www.wwf.dk
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UDVIKLING SÆTTER
PRES PÅ NATUREN

Det første demokratiske valg er afholdt i Myanmar i november sidste år efter årtiers lukkethed og
militærdiktatur. Landet er efter mange års væbnet konflikt ved at åbne op for verden omkring sig.
Det bruger mange virksomheder til at komme til Myanmar for at udnytte landets rige naturressourcer.
Udviklingen presser natur, dyr og mennesker i landets ellers uberørte områder.
Af Cecilie Weinholt-Ludvigsen
8 Levende Natur marts 2016
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MYANMAR

THAILAND
Kortet viser Myanmar og nabolandene. Den røde afgrænsning
viser det tigerlandskab, som WWF
arbejder for at bevare på grænsen
mellem Myanmar og Thailand.

VIDSTE DU, AT…
...DER BOR 60 MILLIONER
MENNESKER I MYANMAR?

…LANDET I 1989 SKIFTEDE NAVN
FRA BURMA TIL MYANMAR?
...MYANMAR HAVDE SIT
FØRSTE DEMOKRATISKE VALG
I 2015?

Vejen skærer sig igennem det frodige
landskab i Myanmar. Lige nu er vejen lille og
smal, men den kraftige udbygning vil gøre
vejen meget bredere.

Mere end 50 politiske partier stillede op, men kampen om regeringsmagten stod primært mellem militærstyret,
der sad på magten, og oppositionslederen
Aung San Suu Kyi, der i mange år har været et ikon for oppositionen. Som bekendt
vandt Aung San Suu Kyi, og det lader til,
at Myanmar åbner endnu mere op for
sine omgivelser med hende ved magten.
Når landet åbner op, og der kommer fred
i flere områder, så skaber det også adgang
for store virksomheder, der vil udnytte
Myanmars mange naturressourcer såsom
tømmer og råstoffer.
Illegal tømmerhugst er desværre udbredt
i landet, hvilket betyder, at skovene både
er under pres fra udenlandske virksomheder og lokale, der bruger træet som
brænde til madlavning og varme. Samtidig er der et markant pres på at omlægge
store skovområder til plantager med
gummitræer og oliepalmer.
www.wwf.dk

VEJ TRUER TIGRENE

Udbygning af ny infrastruktur i landet
har også store konsekvenser for naturen
generelt og for de mange dyrearter, der
lever i områderne. For eksempel bygges
der lige nu en vej tværs gennem bjerglandskabet på grænsen mellem Thailand
og Myanmar. Det omfatter et af de vigtigste landskaber for mange dyr og planter
i Mekong-regionen, og huser bl.a. den
største samlede bestand af tigre i Sydøstasien. Vejen skal fungere som en smutvej
fra Bangkok i Thailand til det Indiske
oceans handelsveje i havnebyen Dawei i
Myanmar. Den nye vej er planlagt til at gå
tværs gennem et yderst vigtigt skovområde, der forbinder tigrenes forskellige
levesteder. Det medfører, at tigrene er
indskrænket til kun at have mange mindre skov-”øer” at bevæge sig rundt i.
WWF arbejder for at bevare en del af
skovområderne, så tigrene fortsat kan
komme fra den ene skov-”ø” til den an-

den via såkaldte tigerkorridorer. Det vil
bidrage til at sikre tigrenes overlevelse.
Aage V. Jensens fond støtter WWF Verdensnaturfondens arbejde med at bevare
de utroligt mange dyre- og plantearter
og en sund natur, som også skal sikre en
langsigtet bæredygtig udvikling for de
lokale folk i området.
FREMTIDEN LIGGER I BÆREDYGTIGT SKOVBRUG OG REN ENERGI

Når et land oplever massiv udvikling på
kort tid, stiger behovet for energi også
markant. Desværre er det ofte kul, der
bliver løsningen på problemet, men en
stor del af WWF’s arbejde går også med
at udbrede vedvarende energi som f.eks.
solenergi. Solenergi er en god løsning,
fordi den kan etableres forholdsvis enkelt
i selv de mest afsidesliggende landsbyer.
Og så er prisen på solceller ved at komme
så langt ned, at prisen på solenergi kan
konkurrere med energi fra f.eks. en dieseloliegenerator.
»
Levende Natur marts 2016 9
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Mange hjemvendte flygtninge finder
fremmede virksomheder i færd med at
fælde deres skov, når de kommer tilbage
til deres oprindelige område.

© ANTON VORAUER / WWF

© STEPHEN KELLY / WWF

» Bæredygtigt skovbrug er også en afgø-

rende del af fremtiden i Myanmar, hvor
der er behov for at planlægge udvidelsen
af landbrugs- og plantagedriften i skovområderne. Det er samtidigt vigtigt at
bevare de skovområder, der er afgørende
for dyrelivet og for de vigtige ferskvandsressourcer. WWF arbejder dagligt med at
udbrede mere viden om solenergi og bæredygtigt landbrug i Myanmar, der netop
i disse år står foran vigtige beslutninger,
der har konsekvenser mange år fremover.
MYNDIGHEDERNE GIVER
FLYGTNINGENES SKOV VÆK

En helt særlig problemstilling omkring
skovene er ejerforholdene. I Myanmar
lever mange etniske grupper som for10 Levende Natur marts 2016

UDBYGNING AF NY INFRASTRUKTUR
I LANDET HAR STORE KONSEKVENSER
FOR NATUREN OG FOR DE MANGE
DYREARTER, DER LEVER I OMRÅDERNE.

drevne flygtninge. Nogle af dem kan nu
begynde at vende hjem igen, men mange
hjemvendte flygtninge finder fremmede
virksomheder i færd med at fælde deres
skov, når de kommer tilbage til deres
oprindelige område. Myndighederne i
Myanmar har nemlig i flere tilfælde solgt
dele af skovene fra til virksomheder, der
tjener penge på at fælde skoven – enten
som tømmer eller til at etablere plantager.
Problemet er bare, at skoven ikke tilhørte
myndighederne, da de solgte den, men
derimod lokale, der af forskellige årsager
har forladt området pga. konflikter og krig.
Også skov og jord, der burde bevares, er
givet væk – ofte til virksomheder, der har

fået tilladelse til jorden under påskud
af at ville dyrke afgrøder dér. Desværre
har det dog vist sig, at virksomhederne
er mest interesserede i træet til tømmer,
hvorfor de har fældet træerne og så blot
er draget videre uden at dyrke jorden som
lovet.
WWF’s arbejde går i disse tilfælde ud på
at mægle mellem lokale, virksomheder
og myndigheder, så de vigtigste skovområder kan bevares, og landbrugs- og
plantagedriften foregår på en måde, der
ikke skader lokalbefolkningen og miljøet.
På wwf.dk under nyheder kan du læse
flere artikler om Myanmar og de pressede skove.
www.wwf.dk

© DAVID LAWSON / WWF-UK / Panthera tigris tigris

Gør en forskel

BLIV
TIGERPARTNER
Det koster kun 50 kr.
om måneden.

Læs mere på side 27.

TIGER-KORRIDORER KAN
REDDE DE SMUKKE DYR
Tigeren er et af verdens smukkeste dyr – men desværre er det også en
af verdens mest truede arter. På grænsen mellem Myanmar og Thailand
lever en tiendedel af hele verdens bestand af tigre. Omkring 250 vilde
tigre lever her. De trues lige nu af massiv udbygning af infrastruktur og
landbrugsudvikling i landet.
Af Cecilie Weinholt-Ludvigsen

I Thailand er der en del nationalparker, men dem er der kun meget få
af i Myanmar på grund af de konflikter
og krige, der har præget landet i årtier.
Konflikterne har dog på den anden side
bevirket, at skovene har fået lov at stå i
fred, og tigrene har levet forholdsvis uforstyrret. Men det er slut nu. I takt med at
freden heldigvis indfinder sig i Myanmar,
stiger presset på skovene og dermed også
på tigrene, der har behov for rigelig plads
at leve på. Ikke mindst for at kunne skaffe
føde og møde partnere at parre sig med.
En hantiger skal have et territorium af en
størrelse på mindst 20-30 km2, svarende
til 4.000 fodboldbaner, at boltre sig på.
Det kan være slut nu, fordi myndigheder
og virksomheder er ved at bygge veje
tværs gennem tigrenes leveområder.
En af disse veje skal fungere som en vigtig
handelsvej fra Bangkok i Thailand ud til
verdensmarkedet via en ny handelshavn
i Dawei på Myanmars kyst. Vejen er
ødelæggende for det område som tigrene
www.wwf.dk

lever i, fordi den splitter deres skovområder op i mindre ø’er. Det betyder, at
tigrene ikke kan bevæge sig frit på de
arealer, som de har brug for til at kunne
finde føde og partnere.
WWF arbejder for, at tigrene i det mindste kan bevare nogle såkaldte korridorer
af skov, som kan fungere som en form for
”dyre-bro”, hvor tigrene og andre dyr kan
gå fra det ene skovområde til det andet.
WWF’s arbejde hermed er støttet af Aage
V. Jensen fonden.
Vejen til Dawei er lige nu i fuld gang med
at blive bygget, og WWF arbejder for at
påvirke processen og designet af vejen,
før det er for sent. Det handler bl.a. om
at få myndigheder og entreprenører til at
tilpasse vejen, så den får så få skadelige
virkninger på natur og dyreliv som muligt. Samtidig arbejder WWF for at sikre
vejen og landsbyerne langs den imod
jordskred, oversvømmelse, udvaskning
af jord og forurenede floder, hvilket en
dårligt planlagt vej vil føre til.

VIDSTE DU, AT…
...DER KUN ER OP MOD 3200
VILDE TIGRE TILBAGE?

..TRE UNDERARTER AF TIGRENE ALLEREDE ER UDDØDE?
... ANTALLET AF VILDE TIGRE
I VERDEN ER FALDET MED 97%
PÅ 100 ÅR?
..DE TILBAGEVÆRENDE TIGRE
LEVER FRA SUMATRA I SYD TIL
RUSLAND I NORD?
Levende Natur marts 2016 11
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WWF I MYANMAR
WWF har haft kontor i Yangon i Myanmar i godt to år nu. Her får du et
indblik i det konkrete arbejde, som WWF laver i det frodige land, der for
alvor åbner op for udenlandske investeringer og virksomheder i disse år.
Af Cecilie Weinholt-Ludvigsen

”Vi har travlt i Myanmar, fordi
landet lige nu bliver overrumplet af
virksomheder, der vil udnytte de mange
naturressourcer i landet”, fortæller International programchef i WWF Verdensnaturfonden, Jacob Fjalland.
Og ja, så kort kan det siges. Myanmar
er et rigt land – hvis altså vi kigger på
mængden af naturressourcer. I landet
findes der store skove, hvilket for mange
virksomheder er lig med penge. Penge,
der kan tjenes ved at fælde træerne
og bruge tømmeret til møbler, gulve,
papir og bagefter dyrke palmeolie eller
gummi på den jord, hvor den frodige
skov før stod. I Myanmar er der vilde dyr,
mineraler, gas og olierigdomme. Det er
naturressourcer, der tiltrækker de fleste
virksomheder, som går efter stor profit på
verdensmarkedet. Interessen er global,
men særlig intens hos landets naboer
Kina, Indien og Thailand, som alle har
hurtigt voksende økonomier og higer
efter flere ressourcer. Presset på Myan12 Levende Natur marts 2016

mar er ikke nyt, men det er åbningen af
landets grænser til gengæld.
”Særligt presset fra Kina har været en
af årsagerne til, at militærdiktaturet begyndte en demokratiseringsproces for at
få åbnet økonomien op for andre investeringer – myndighederne var nervøse for
at blive låst fast i et afhængighedsforhold
med Kina alene. Myanmar ønskede også
investeringer fra Vesten, og det må man
sige, at de er godt i gang med at få”, siger
Jacob Fjalland.
I Myanmar er der naturområder af meget
stor global betydning, men der er også
en stor og fattig befolkning. Myanmar
er et af de fattigste lande i Asien, der
samtidig er meget tæt befolket. Der bor
60 millioner mennesker i landet, hvoraf
en tredjedel lever under FN’s fattigdomsgrænse. I det konfliktfyldte land er der
altså masser af grunde til, at de lokale
skulle tage imod de penge, de kan få for
deres skove og naturrigdomme. Derfor er

det en vigtig opgave for NGO’er og andre
at skabe opmærksomhed om netop de
permanente rigdomme, landet har ved at
bevare de frodige skove og alsidige dyreog planteliv. WWF er med til at stille
krav til de virksomheder, der kommer til
Myanmar, om at de skal producere deres
varer på en mere bæredygtig og ansvarlig
måde. Det er en stor del af det arbejde
med naturbevarelse og bæredygtig udvikling i Myanmar, som WWF udfører med
støtte fra Aage V. Jensens fonde, Danida
og WWF’s medlemmer.
WWF’S KONTOR I YANGON

Det første kontor, WWF har haft i
Myanmar, åbnede i Yangon i 2013. Dér er
WWF godt i gang med at udbygge kapaciteten med både lokale og udenlandske
kræfter.
Der har i mange år været borgerkrig
mellem nationalregeringen og en række
etniske minoriteter, som lever i bjergområderne og skovområderne, særligt på
www.wwf.dk
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Der bor flere mennesker inden
for denne cirkel end udenfor den.

MYANMARS
FRODIGE SKOVE
OG FLODER ER
VIGTIGE KILDER
TIL LIV – BÅDE
FOR MENNESKER
OG DYR.

JACOB FJALLAND,
LEDER AF
WWF’S ULANDSPROGRAM

grænsen til Thailand, Kina og Indien. Det
er også i disse områder, der er mest uberørt skov, og det er her, WWF arbejder.
Aftaler om våbenhvile og fred er på trapperne mellem regeringen og de etniske
minoriteter i flere af områderne, hvilket gør
det muligt for WWF at komme længere ind
i skovene og undersøge, hvordan det rent
faktisk står til med biodiversiteten i landet.
GRØN ØKONOMISK UDVIKLING

WWF’s overordnede mål med arbejdet i
Myanmar er at fremme en grøn økonomisk udvikling.
”Vi ønsker at være med til at skabe en
www.wwf.dk

udvikling i Myanmar, der bygger på den
værdi, sunde økosystemer har - i stedet
for at ødelægge naturen og dyrelivet for
kortsigtet økonomisk vinding. Vi er f.eks.
rent praktisk ude med fotofælder og
registrere, hvor der er tigre, skabe planer
for bæredygtig udvikling i lokalsamfund,
hjælpe virksomheder med at lave de rigtige
investeringer for naturen og samarbejde
med embedsmænd i ministerierne for at
give dem bedre mulighed for at medtage
værdien af naturen, når der skal tages stilling til nye udviklingsprojekter,” fortæller
Jacob Fjalland, der samtidig kan berette, at
en stor del af arbejdet stadig besværliggøres af de mange konflikter, der er mellem
det nationale system og de etniske grupper.
”Det er helt afgørende for os at have
støtte fra de lokale etniske grupper i vores
arbejde. Vi kommer ingen vegne med
naturbevarelse, hvis ikke det bygger på
de lokale interesser. Samtidig er det også
nødvendigt at have et godt forhold til de
nationale systemer, så vi også kan være

med til at indføre nogle systemer, der tager mere højde for den unikke natur med
det enorme dyreliv, når landet udvikles,”
siger Jacob Fjalland.
WWF kigger også de udenlandske investorer og virksomheder over skulderen.
Myanmars regering og ministerier har
meget få mennesker ansat til at screene
de projekter, der kommer ind til godkendelse, når der skal bygges en vej
eller et kraftværk, som kan have negative konsekvenser for naturen. Derfor
gør WWF meget for at opbygge et godt
system internt i de nationale ministerier,
så de bliver bedre rustet til at tage højde
for naturens værdi, når nye projekter skal
sættes i søen.
En af WWF’s større opgaver er også at
sikre bevarelsen af de tigre, der lever i
et af verdens største sammenhængende
områder for tigre på grænsen mellem
Myanmar og Thailand, der er på størrelse
med Frankrig.
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SLUK LYSET OG TÆND HÅBET
19. MARTS 2016
Earth Hour nærmer sig, og det er endnu engang tid til at slukke lyset – i hvert fald
bare i én time for at vise, at vi tager klimaforandringerne alvorligt. Mørket symboliserer kampen for
klimaet, og i år inviterer WWF Verdensnaturfonden alle medlemmer samt en gæst til
Earth Hour i Planetariet, Odense ZOO og Aalborg Zoo i den mørke time.
Af Rasmus Hylleberg
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UNIK EVENT FOR WWF’S MEDLEMMER

WWF GLADE FOR RESULTATET AF COP21 I
DECEMBER
© JEREMIAH ARMSTRONG / WWF-CANADA

Igen i år inviterer WWF alle medlemmer
til den globale klimaevent Earth Hour,
hvor folk fra hele verden står sammen om
at vise, at vi tager klimaforandringerne
alvorligt. Lørdag d. 19. marts vil man i
Planetariet, Odense ZOO og Aalborg Zoo
have mulighed for at opleve et eksklusivt
arrangement, hvor lyset bliver slukket
og sanserne pirret. Gennem spektakulær dramatik og scenografi vil du kunne
opleve nogle af Danmarks bedste artister
fremføre et helt unikt show.
”Earth Hour er en aften, hvor vi på
en anderledes måde understreger, at
klimakampen er vigtig. Og vi vil i den
anledning invitere vores medlemmer med
til denne helt specielle event i mørket.
Det er den perfekte mulighed for at få en
god aften, samtidig med at vi i fællesskab
sender et vigtigt budskab til politikerne
om, at de skal tage klimasagen alvorligt,”
siger Gitte Hemmingsen, eventchef i
WWF Verdensnaturfonden.
I år er der særligt fokus på klimaforandringer over hele verden, og mange
steder oplever man allerede, at antallet af
storme og oversvømmelser er stigende, at
afsmeltningen af is i nord er faretruende
høj, og at tørken flere steder breder sig.
Og derfor er det i år vigtigere end nogensinde før, at vi står sammen om at råbe
politikerne og magthaverne op.
I KØLVANDET PÅ COP21

Hvert år mødes de af verdens lande, der
har underskrevet FN’s klimakonvenwww.wwf.dk

tion til et internationalt klimatopmøde
(COP). Siden den første COP i 1995,
har der været afholdt 21 COP’er. Og
først med den seneste aftale, som blev
underskrevet i Paris i december 2015,
ser det ud til, at verdens ledere har fået
øjnene op for vigtigheden af, at vi tager
klimaforandringerne alvorligt.
195 lande skrev under på klimaaftalen
i Paris, og vejen er nu banet for, at vi
sammen kan bevæge os i en langt mere
bæredygtig retning med vedvarende
energikilder. Men det kræver, at politikerne lever op til deres løfter om at holde
den globale temperaturstigning under 2
grader, der er den internationalt vedtagne
smertegrænse for, hvor ophedet jorden
må blive. Vi er desværre allerede alt for
hurtigt på vej mod grænsen.
Vær med til at markere Earth Hour og
send et klart signal til verdens ledere om,
at aftalen i Paris kræver konkret handling
fra vores politikere. Med mørket kan vi
vise, at vi tror på, at der er lys for enden
af tunnelen.
Fremtiden kan blive lysere, hvis vi alle
sammen giver en hånd med. Earth Hour
holdes én gang om året i 60 minutter.
Men se på logoet. Der er et plustegn efter
de 60, som symboliserer, at vi også resten
af årets timer skal kæmpe klimaets kamp.
Den ene mørklagte time om året kræver
kun lidt handling, men symboliserer
meget mere.

”COP21 i Paris resulterede i mere end en
aftale. Det har smedet verdens lande
sammen til et samarbejde om at løse
klimaproblemet. Mens Paris-aftalen blev
forhandlet på plads, lovede 1000 byer
at få al deres energi fra vedvarende
energi, fra Afrika kom en ambitiøs plan
om at udvikle vedvarende energikilder
fra 2020, og Indien lancerede den
internationale solcelle-alliance, der
omfatter over 100 lande. Det er den
slags samarbejder, vi har brug for for
hurtigt at videreudvikle Paris-aftalen,”
siger Yolande Kakabadse, præsident for
WWF International.

ARIET
PLANET
iet
i Planetar på
Eventen
ing
tilmeld
kræver rthhour.dk
www.ea

ENTRE BILLET

Denne billet giver en person fri entre til en helt unik event i Aalborg Zoo Odense ZOO eller Planetariet når
vi slukker lyset og markerer Earth Hour sammen med resten af verden den 19. marts 2016, kl. 19-21.30.
Billetten giver fri adgang for 1 person med medlemskab til WWF. Kan ikke ombyttes til kontanter.

GRATIS ADGANG FOR ALLE WWF
MEDLEMMER + EN GÆST

fribillet_120x120mm_sort_bagside.indd 1

12/01/16 13.59

Her på siden finder du to billetter, der
giver adgang til WWF’s eksklusive Earth
Hour-event, hvor vi slukker lyset og
tænder for sanserne. Eventen foregår i
Planetariet i København, Odense ZOO
og Aalborg Zoo lørdag den 19. marts fra
kl.19-22. Følg med på earthhour.dk
OBS!
Hvis du og din gæst ønsker at deltage
i eventen i Planetariet, skal I tilmelde
jer på earthhour.dk, da der er et
begrænset antal billetter.
I kan tilmelde jer fra den 1. marts 2016.
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APP EN KLIMA-FISK
Registrering.

Gå på opdagelse i klimaforandringerne med WWF’s Opdag Havet-app
Af Jan Kjærgaard
Med Opdag Havet-app’en, som WWF
Verdensnaturfonden sendte på gaden
i sommeren 2015, kan du ikke alene
bidrage med vigtig viden om biodiversiteten i de danske farvande ved at registrere
dine marine fund i havet eller strandkanten. Du kan faktisk også gå på opdagelse i
klimaforandringerne med app’en.
Flere af de fiskearter, du kan registrere
med Opdag Havet-app’en, er nemlig
såkaldte klimaindikatorer.
Det gælder fiskearter som stribet mulle
og tyklæbet multe, som efterhånden er
blevet faste gæster i de danske farvande
i den varme del af sæsonen. Mindre
kendt er det måske, at den spektakulære,
gigantiske klumpfisk i stigende antal også
er begyndt at gæste danske farvande som
følge af klimaforandringerne:
”Stribet mulle og tyklæbet multe er her
kun i sommersæsonen, hvor man kan opleve dem tæt på kysten. Det samme gælder klumpfisken, der holder til længere
fra kysten. Nogle af dem har tilsyneladen16 Levende Natur marts 2016

de svært ved at finde tilbage til Atlanten,
når vandet bliver koldt. Og derfor dør de,
og så kan man finde dem som opskyld
på danske strande,” forklarer WWF Verdensnaturfondens havformidler,
Peter Skødt Knudsen.
I 2014 blev der registreret 80 klumpfisk
i danske farvande. De fleste som opskyld
på de vestvendte kyster. Aldrig tidligere
er der fundet så mange klumpfisk i danske farvande og det er sandsynligvis en
direkte konsekvens af de højere havtemperaturer.

Peter Skødt Knudsen.

Tyklæbet multe.

Klumpfisken er en spektakulær kæmpefisk. Så selv om den dukker op hos os på
en trist baggrund, så er det en rigtig god
og vigtig anledning til at registrere dine
klumpfiske-fund. Enten via WWF’s Opdag Havet-app eller via Den Blå Planets
klumfisk-hotline (telefon: 45 26 83 90 07
– lso@denblaaplanet.dk).

– op mod 3.000.000 æg ad
gangen. Når klumpfiskene
solbader – derfor dens engelske navn, sunfish – kan
mågerne rense fiskens hud,
mens den mæsker sig i parasitter. Klumfisken kan blive tre meter lang
– og hold nu fast – veje 2,5 tons.

Klumpfisken fascinerer med sit særprægede udseende. Den er verdens største
benfisk og den fisk, der lægger flest æg

Opdag Havet-app indgår i WWF’s Opdag Havet-projekt, som er finansieret
af Aage V. Jensen Naturfond.
www.wwf.dk

© DEN BLÅ PLANET

NYT PROJEKT:

NATURSKÅNSOM FISK – FRA HAV TIL TALLERKEN
© WWF / DK

WWF har sammen med blandt
andet Foreningen for Skånsomt
Kystfiskeri, Langø Fiskeriforening på Vestlolland og Fiskerikajen Aps modtaget godt 7,7
millioner kroner af VILLUM
FONDEN og VELUX FONDEN
til at fremme udvikling af bæredygtigt og skånsomt kystfiskeri i
Danmark. Et fantastisk afsæt for
et nyt år!
Af Jan Kjærgaard og Cecilie Schantz
WWF’s nye indsats hedder ’Naturskånsom fisk – fra hav til tallerken’ og løber
over de næste tre år. Projektet har til
formål at vise vejen for, at det naturskånsomme fiskeri i Danmark bliver funktionelt, smidigt og kosteffektivt forankret
gennem hele forsyningskæden – fra
fiskere til forbrugere.
ET HAV I BALANCE

”Vores vision er et hav i balance, hvor
naturens ressourcer udnyttes bæredygtigt. Vi ønsker at vise vejen for fremtidens kommercielle fiskeri i Danmark.
Et fiskeri, hvor havets naturressourcer
anvendes bæredygtigt og langsigtet og
herved bidrager til, at havet omkring
Danmark igen bliver fyldt med liv og
sunde og robuste fiskebestande,” udtaler
Susanne Amsinck, der er WWF Verdensnaturfondens leder af projektet. ”Vores
mål er at skabe et cost-effektivt naturskånsomt fiskeri i udvikling og vækst og
herved styrke de lokale fiskesamfund.
Gennem de sidste 10 år er erhvervsfiskeriet i mange mindre danske havne lukket
ned. Dén udvikling ønsker vi at vende, så
den enkelte kystfisker igen får noget at
leve af,” siger Amsinck.
LANGØ HAVN SOM CASE

Langø Havn i Nakskov på Lolland er et
klassisk eksempel på den store udfordring, mange kystfiskere i Østdanmark
www.wwf.dk

MED LANGØ SOM CASE VIL VI BEVISE, AT SKÅNSOMT OG BÆREDYGTIGT
KYSTFISKERI KAN BLIVE TIL EN SUND OG OVERSKUDSGIVENDE FORRETNING FOR DEN ENKELTE ERHVERVSFISKER.
SUSANNE AMSINCK,
WWF VERDENSNATURFONDENS CHEF FOR DANSK NATUR

står overfor i dag, hvor deres fisk ikke
kan afsættes eller forarbejdes lokalt, men
i stedet fragtes til Vestjylland, hvor de
puljes med andre fisk, og hvor fiskenes
sporbarhed tabes. ”Dén situation ønsker
vi med projektet at ændre ved blandt andet at opbygge lokale fiskeforarbejdningsog opbevaringsenheder i Østdanmark,”
siger Amsinck.
Projektets partnerskab er med WWF i
spidsen nu trukket i arbejdstøjet for at
udrulle projektet i praksis.
I næste nummer af Levende Natur bringer vi meget mere om vores nye spændende projekt, der i fremtiden vil komme
os alle til gavn.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
er almennyttige fonde, stiftet af Villum
Kann Rasmussen, grundlægger af
blandt andet VELUX. Fondene støtter
en bred vifte af projekter og aktiviteter
inden for forskning, miljø, sociale og
kulturelle formål i ind- og udland. I 2015
uddelte de to fonde tilsammen 829 mio.
kr. til almennyttige formål.
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OMFATTENDE FUSKERI MED
TRUEDE PAPEGØJER
Af Jan Kjærgaard
© ROGER LEGUEN / WWF

Handel med truede papegøjer og parakitter på den såkaldte CITES I-liste kan kun
lovligt handles videre, hvis der følger
et såkaldt CITES-certifikat – udstedt af
Naturstyrelsen – med fuglene.
Men der fuskes i stor stil med reglerne
– den såkaldte Washington-konvention
om illegal handel med truede dyr og planter. Det afslører kendere af det danske
fuglemarked over for WWF Verdensnaturfonden.
En udbredt måde at omgå konventionen
på er ved at hævde, at et par af f.eks.
truede og sjældne kakaduer, som man
har et CITES-certifikat på, har fået
unger. I virkeligheden er der tale om
kakadu-unger, som er kommet hertil
i form af ulovligt indsmuglede æg fra
Fjernøsten.

Kendere af markedet oplyser, at sjældne
og truede kakadu-par indbringer 40.60.000 kroner i Europa, mens æg fra
sjældne og truede kakaduer kan købes
i Fjernøsten for blot ca. 1.500 kroner.
Typisk indsmugler man så ti æg ad gangen. Heraf vil syv-otte stykker typisk blive
udklækket og overleve i Danmark.
Normalt vil Naturstyrelsen udstede et
CITES-certifikat på hver af de nye påståede kakadu-unger. Efter at de nu CITEScertificerede unger yderligere er forsynet
med fast ring eller chip, er de klar til salg.

Molukkakaduen er en af de fugle, som kommer til Europa
ulovligt og bliver handlet videre med falske certifikater.

Kun hvis Naturstyrelsen får mistanke
om urent trav, vil styrelsen udbede sig
DNA-bevis på, at ungerne stammer fra
de påståede kakadu-forældre. Men ifølge
WWF’s kilder vurderer de wildlife-kriminelle risikoen som minimal – set i forhold
den fortjeneste, der kan scores.

HÆV STRAFFERAMMEN FOR ILLEGAL HANDEL MED TRUEDE DYR
Politiet må have bedre redskaber i efterforskningen i sager om illegal handel med truede dyr
og planter som f.eks. kakaduer.
Som led i underskriftskampagnen, hvor
man personligt kan afgive pandaløftet,
foreslår WWF Verdensnaturfonden, at
strafferammen for illegal handel med
truede dyr og planter sættes op fra ét til
to års fængsel.
Den nuværende lave strafferamme på
maksimalt ét års fængsel betyder, at
politiet i dag ikke har adgang til mailkorrespondance og telefonaflytning i
efterforskningen i sager om illegal handel
med truede dyr og planter. Retsplejeloven bestemmer nemlig, at kun alvorlige
forbrydelser, der har udsigt til at udløse
en fængselsdom på mindst to års fængsel,
giver politiet adgang til indgreb i den nor18 Levende Natur marts 2016

malt gældende meddelelseshemmelighed.
”Uden adgang til især mail-korrespondance har politiet ofte ikke en kinamands
chance for at løfte bevisbyrden i sager om
illegal handel med truede dyr og planter.
Derfor må politiet have flere redskaber
i efterforskningen. Konkret foreslår vi
derfor, at strafferammen for overtrædelse
af Washington-konventionen hæves fra de
nugældende ét års til to års fængsel,” siger
WWF Verdensnaturfondens generalsekretær, Gitte Seeberg.
SLIPPER OFTE FOR STRAF

”Som det er i dag, slipper de, der handler illegalt med dyr og planter, ofte helt for straf.

Inklusive kriminelle, der begår wildlifekriminalitet i stor eller større skala. Det er
uacceptabelt. Derfor må der simpelt hen
strammes op nu,” siger Gitte Seeberg.
FN vedtog i sommeren 2015 en historisk
resolution, der forpligter alle lande til at
stramme op på deres kollektive bestræbelser på at stoppe det markant stigende
krybskytteri og tackle den enorme illegale
handel med truede dyr og planter.
”En forhøjelse af den danske strafferamme for illegal handel med truede dyr
vil være et naturligt skridt i forlængelse
af den danske tilslutning til FN-resolutionen,” påpeger Gitte Seeberg.
www.wwf.dk

© JAMIE COTTEN/IFAW / WWF-US

11.000

har allerede
skrevet under!

HAR DU AFGIVET PANDA-LØFTET?
WWF Verdensnaturfonden har i efteråret og vinterhalvåret kørt en
underskriftskampagne, hvor du kan yde dit personlige bidrag til
kampen mod krybskytteri og illegal handel med truede dyr.
Baggrunden for kampagnen er alvorlig: Ulovlig jagt og en udbredt
handel med dele fra sjældne dyr er ved at udrydde flere arter. Ikke
mindst de store pattedyr som elefant, næsehorn og tiger er under
massivt pres på grund af krybskytteri og handel med kropsdele fra
de døde dyr.
Der er desværre et stigende marked for produkter lavet af truede
dyr. WWF arbejder hver eneste dag hårdt for at stoppe udviklingen,
men du kan også gøre en direkte forskel ved at aflægge et ’pandaløfte’ til WWF. Dele af truede dyr skal nemlig ikke forvandles til
smykker, beklædning, pyntegenstande, delikatesser eller medicin!

PANDALØFTET

Ved personligt at aflægge pandaløftet lover du:
▪ Aldrig at købe genstande lavet af dele fra

truede dyr.

▪ Aldrig at spise truede dyr.

▪ Aldrig at købe et truet dyr som kæledyr.

▪ At støtte op om WWF Verdensnaturfondens

arbejde for at stoppe den illegale handel med
truede dyr.

Godt 11.000 har allerede skrevet under – og
dermed aflagt panda-løftet.

LÆS MERE OM UNDERSKRIFTSKAMPAGNEN OG SKRIV SELV UNDER HER: HTTP://BIDRAG.WWF.DK/AKTION/WILDLIFE2015
www.wwf.dk
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Fremtiden ser grønnere ud – også for danske pensionsselskaber. Dog viser ny rapport fra WWF,
at alle de største danske pensionsselskaber stadig har investeringer i kul. Det skader klimaet.
Tekst: Sofie Møller Enevoldsen, Illustration: Mette Ehle
Størstedelen af de kendte reserver af kul, olie og gas skal blive i
jorden, hvis verdens befolkning
skal have en chance for at begrænse den globale opvarmning
til en stigning på maksimalt 1,5-2 grader
- det mål, som verdens lande er blevet
enige om at stile imod. Ydermere har
prisen på kul og olie været i frit fald over
de seneste fem år. Argumenterne for, at
pensionsselskaber og andre investorer
skal holde sig fra at investere i fossile
brændsler, synes at stå i kø. På trods af
dette har de 16 største danske pensionsselskaber alle fortsat investeringer i sort
energi. I de seneste tre år har WWF i flere
analyser haft pensionsselskabernes energiinvesteringer under luppen med det
formål at skabe større opmærksomhed
om pensionskassernes ansvar for at flytte
investeringer fra sort til grøn energi.
”Der hviler et kæmpe samfundsansvar
på pensionsselskabernes skuldre med de
store pensionsformuer, de forvalter. Ved
at investere mere grønt og mindre sort
kan selskaberne være med til at hjælpe
den grønne omstilling på vej,” siger
Hanne Jersild, seniorrådgiver i WWF.
”Det ansvar mener vi, at pensionsselskaberne skal påtage sig. Og så vil vi gerne
have, at der bliver gjort op med forestillingen om, at investeringer i fossil energi
er nødvendige for at sikre et godt afkast
til pensionskunderne.”
DU ER MEDEJER AF EN KULMINE

I november offentliggjorde WWF en
undersøgelse af de 16 største danske
20 Levende Natur marts 2016

pensionsselskabers investeringer i kul.
Rapporten viser, at de undersøgte pensionsselskaber alle har aktier i kulselskaber. I alt har de investeringer i kul for to
milliarder kroner, selvom der synes at
være både økonomisk og miljømæssigt
incitament for at lade være. Eksempelvis
har mange amerikanske kulselskaber
mistet 80 % af deres aktieværdi i løbet af
de seneste tre år.
Med andre ord kan alle pensionskunder
hos de 16 pensionsselskaber kalde sig
medejere af en kulmine. Især økonomer,
arkitekter og lærere er dem, hvis pensionskasser har flest penge investeret pr.
medlem i kulminer. Enkelte pensionskasser har store investeringer i få kulselskaber, mens andre pensionskasser har
mindre investeringer i flere kulselskaber.
Eksempelvis har Nordea Liv & Pension
aktier i det største antal af de undersøgte kulselskaber, nemlig 29 ud af 50
undersøgte. Men Nordea kommer kun
ind på en 7. plads i opgørelsen af, hvilken
pensionskasse der har flest penge investeret i kul. PFA, derimod, har kun aktier i
seks kulselskaber, men har til gengæld
investeret allerflest penge i kul af alle
pensionsselskaberne.
KULSELSKABER KOMMER
PÅ DEN SORTE LISTE

De seneste års stigende pres fra NGO’er
for, at klimahensyn spiller en stærkere
rolle i pensionsselskabernes investeringer, samt den aktuelle krise i kulbranchen
har indtil videre fået to af de danske

pensionskasser til at stramme op. Nordea
Liv & Pension og PKA besluttede begge
i 2015 at ekskludere en række kulselskaber. Begge selskaber fastholder dog investeringer i en række andre kulselskaber.
Fælles for de 16 danske pensionskasser
er, at ingen har taget skridtet fuldt ud og
frasolgt alle deres investeringer i kul.
Fra WWF kommer der nogle klare anbefalinger til pensionsselskaberne: De skal
få afviklet alle deres investeringer i kul og
i det hele taget være mere klimabevidste
i deres investeringsbeslutninger. ”Hvis
man virkelig vil den grønne omstilling,
må man lægge en klar linje og starte med
at frasælge alle investeringer i kul,” siger
WWF’s klimachef, John Nordbo. ”Hvis
pensionsselskaberne er parat til lægge en
sådan linje, vil der være både økonomiske
og miljømæssige gevinster at hente, og
pensionskasserne vil efterfølgende kunne
høste ros for deres arbejde.”

DU KAN SELV GØRE EN FORSKEL
Tag aktivt stilling til din egen pension.
Hvis du er medlem af en medlemsejet
pensionskasse, så brug din indflydelse
til at stemme for frasalg af kul på den
kommende generalforsamling i foråret.
LÆS MERE
Se alle WWF’s rapporter om sorte
investeringer på wwf.dk. Du finder
rapporterne ved at klikke på ’WWF’s
arbejde’, ’Klima & Energi’ og ’Klima og
din pension’.

www.wwf.dk

© THOMAS HAUGERSVEEN / WWF-NORWAY

DINE PENSIONSPENGE BLIVER
INVESTERET I KUL

WWF’S ANBEFALINGER
TIL PENSIONSSELSKABERNE
FRASÆLG AKTIEINVESTERINGER
I KUL.
OFFENTLIGØR CO 2-FODAFTRYKKET
FOR ALLE INVESTERINGER.
SÆT KLARE MÅL OM ØGEDE
INVESTERINGER I GRØN ENERGITEKNOLOGI.

HIGHLIGHTS FRA WWF’S KULRAPPORT

Levn fra fortiden

– Danske pensionskassers inves

▪ Kulbranchen har oplevet store aktiefald og flere

konkurser.
▪ De 16 danske pensionsselskaber har tilsammen
investeringer i 32 ud af de 50 største kulselskaber.
▪ Nordea Liv & Pension har aktier i 29 ud af de 50.
▪ ATP og Topdanmark har investeret i færrest kulselskaber.
▪ PFA er det pensionsselskab, der har investeret
flest penge i kulselskaber og giver anledning til den
største potentielle CO2-udledning.
▪ PKA, PFA og Nordea har udtalt, at de vil begrænse
investeringer i kulselskaber.

teringer i kul

Foto: WWF

WWF Verdensnaturfonden, novemb
er 2015

www.wwf.dk
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DEN SMUKKE VADEFUGL,
STOR KOBBERSNEPPE,
YNGLER PÅ STRAND- OG
MARSKENGE. MEN DEN ER I
TILBAGEGANG. TRUSLERNE
KOMMER FRA VORES EGEN
REGERING, DER MED EN NY
LOV TILLADER, AT ENGENE
KAN SPRØJTES MED GIFT OG
GØDES MED GYLLE.

© RUNE LANGHOFF / WWF

© WILD WONDERS OF EUROPE / JAN PELTOMAKI / WWF

NÆSTEN HALVDELEN AF
ALLE TRUEDE ARTER I
DANMARK ER KNYTTET TIL
SKOV. DERFOR HAR VORES
SKOVE STOR BETYDNING
FOR BIODIVERSITETEN.
NATURSKOVE ER DE VIGTIGSTE, OG DER ER ALT FOR
FÅ UBERØRTE NATURSKOVE
MED GAMLE TRÆER.

© WILD WONDERS / EUROPE/IGOR SHPILENOK / WWF

HAREN ER KNYTTET TIL DET ÅBNE
LANDBRUGSLAND. DEN ER I STÆRK
TILBAGEGANG. DET SKYLDES ISÆR
DEN EFFEKTIVE MÅDE, MARKERNE
NU UDNYTTES PÅ.
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DANMARK BLIVER FATTIGERE
PÅ NATURRIGDOMME
Guldblomme, hvid stork og rødmende vokshat. Danmark mister sine naturrigdomme, og naturen bliver
stadigt mere fattig. Alligevel skruer regeringen ned for de indsatser, der skal vende nedturen i naturen.
Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfonden.
Af Jan Kjærgaard
Biodiversitet. Naturens mangfoldighed.
Blåhat, overdrev, moseperlemorsommerfugl, å, bæk, lærker, laver og mosser.
Naturen skal være et mylder af liv, lyde
og lugte, men bliver stadigt mere stille.
Selvom Danmark har forpligtet sig til
at stoppe tabet af biodiversitet, så kan
WWF Verdensnaturfonden og Danmarks
Naturfredningsforening (DN) konstatere,
at det går den forkerte vej.
De to foreninger har målt regeringen på
FN’s 20 Aichi-biodiversitetsmål, der blev
vedtaget ved klimatopmødet COP10 i
2010, og resultatet er, at det går markant
tilbage med den danske indsats – set i
forhold til den status, som WWF og DN
opgjorde for et år siden.
Danmark har forpligtet sig til at opfylde
de 20 mål senest i 2020. Halvdelen af
tiden er nu gået, og regeringen har nu
kun fem år til at levere en effektiv indsats.
Status nu er, at:
• 2 mål er opfyldt.
•8
 mål er Danmark i gang med at udmønte, uden dog at være i mål.
• 9 mål har Danmark hidtil ydet en ringe
eller slet ingen indsats for – for 3 af målene er indsatsen gået tilbage siden 2014.
• 1 mål er ikke vurderet på grund af
manglende relevans i Danmark.
MARKANT TILBAGEGANG

Det er en tilbagegang i forhold til sidste
år. Her var Danmark:
• I mål på 2 af 20 delmål.
• For 11 delmål var regeringen på rette
www.wwf.dk

kurs, men man var ikke i mål.
•F
 or 6 af delmålene var der ydet en ringe
eller slet ingen indsats.
• 1 mål var ikke vurderet på grund af
manglende relevans i Danmark.
Tre delmål er dermed på retur i forhold
til indsatsniveauet i 2014:
”Det er direkte pinligt. Danmark må
virkelig rubbe neglene for at kunne nå
de mål, vi har forpligtet os til i FN-regi.
Danmark skrev i 2010 under på, at man
ville opfylde alle 20 Aichi-biodiversitetsmål senest i 2020. Her halvvejs ser vi, at
det går markant tilbage med den danske
indsats,” siger WWF’s generalsekretær
Gitte Seeberg.
Hun ærgrer sig især over, at den nationale artsforvaltningsplan stadig lader
vente på sig. Den endnu ikke eksisterende
plan skulle ellers være et markant led i
Danmarks forebyggende indsats over for
kendte truede arter.
”Mens resten af verden kæmper for grøn
omstilling, synes den danske regering
nærmest at kæmpe imod. Natur- og
miljøindsatsen blev alene ved den seneste
finanslov skåret med et stort tre-cifret
millionbeløb, samtidig med at landbruget nu får lov at forurene endnu mere.
Vores natur er et fælles ansvar, og de
fortsatte tab af biodiversitet er udtryk for
regeringssvigt,” siger Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Ella Maria
Bisschop-Larsen.

Biodiversitetsbarometeret er skabt på
baggrund af eksperters vurdering og tager temperaturen på Danmarks samlede
indsats for at indfri de globale mål for
bevaring af verdens natur.

BIODIVERSITETSBAROMETRE
- SÅ LANGT ER DANMARK

2014

2015

De to biodiversitetsbarometre fortæller, hvordan det går
med at indfri FN’s 20 Aichi-biodiversitetsmål i Danmark.
Det er desværre gået tilbage fra 2014 til 2015.

DE STØRSTE UDFORDRINGER
De største udfordringer for at stoppe
tabet af biologisk mangfoldighed er, at:
▪ Naturen har for lidt plads i landskabet.
▪ Naturområderne er for små og spredt
beliggende til at understøtte levedygtige
bestande af planter og dyr.
▪ Naturområderne er negativt påvirket af intensivt landbrug og skovbrug (næringsstoffer, sprøjtegifte, monokulturer og dræning)
samt manglende pleje.
▪ Fortsat opsplitning og tab af naturarealer.
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Tilmeld dig nu og Ta’ med på dit livs eventyr

til

VERDENS ENDE

UNGE TIL KAMP
FOR VERDENSHAVENE

Gør en forskel. tilmeld dig og din bedste ven
WWF Wildlife Reporters ekspedition

til coll island.
ved de indre Hebrider, tæt på kanten af verden
vil du og
med de andre Wildlife Reporters og tv skal Din bedste ven blive udfordret når i sammen
rapportere hjem til Danskerne.
www.wildschool.dk

Wildschool tilbyder gratis foredrag til 6.-10.
klasser. Foredragene er elevinddragende
og omhandler WWF’s arbejde, Wildschool
kontakt Dina Mølgaard tlf. 3524 7848, mandagog de problematikker, naturen står over for.
eller torsdag, kl. 10-14. Der er begrænset
antal.

WWF Verdensnaturfondens Wildschool-kampagne søger at uddanne unge i at
formidle til andre unge og den danske befolkning i problematikker omkring truede dyr, klima og miljø.
plakat_50x70_2016.indd 1

Af Monique Djarn
I 2010 uddannede Wildschool de første
WWF Wildlife Reporters, og siden er der
blevet sendt Wildlife Reporters på ekspedition én gang om året. Som Wildlife
Reporter bliver man oplært i at formidle
ud til danskerne. Man lærer at stå foran
et kamera, at tale i radioen og at skrive så
læseren fanges, inspireres og oplyses. Alle
unge mellem 13 og 17 år kan tilmelde sig
kampagnen, men det er kun tre par, der
kommer med på ekspedition.
Vejen til at blive Wildlife Reporter er
hård! Gennem en tredelt udvælgelsesproces skal de unge bevise, at de er motiverede for at gøre en forskel, at de kan tænke
klart i pressede situationer og arbejde
under tidspres med stramme deadlines.
24 Levende Natur marts 2016

Aspiranterne beviser deres værd i en
spørgeskema-screening, en hjemmelavet videoopgave og på en action- packed
basecamp.
Plastik og affald i verdenshavene er omdrejningspunktet for dette års kampagne.
Problematikken vil blive undersøgt ved
Hebriderne, en øgruppe nær Skotlands
vestkyst, hvor havets næststørste haj,
brugden, holder til. Brugden lever af
plankton, og en nylig undersøgelse viste,
at forholdet mellem plastik og plankton er 1:6. På ekspeditionen vil Wildlife
Reporterne møde den blide kæmpe,
interviewe lokalbefolkningen og tale
med specialister for at finde ud af, hvilke
konsekvenser, der knytter sig til affald og

plastik i havet. Deres tanker, opdagelser
og oplevelser vil undervejs – og efterfølgende – blive videreformidlet gennem
skreven presse, radio og TV, således at
danskerne kan følge med og blive klogere
på udfordringerne og potentielle løsningsmuligheder.
Tilmeldingen til kampagnen lukker den 1.
april, og Basecampen finder sted den 21.22. maj 2016 i Kattegatcentret i Grenå.
De endelige Wildlife Reportere skal til
Hebriderne den 1.-5. august 2016.

Mere information og tilmelding sker
via hjemmesiden wildschool.dk
www.wwf.dk
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MØD ET MEDLEM

HVEM: A LLAN BIRGER LARSEN,
62 ÅR
HVOR: AALBORG
HVAD: M EDLEM OG TIDLIGERE
FRIVILLIG I WWF

Allan Birger Larsen har støttet WWF i mange år.
I 1980’erne var han frivillig i WWF, og det er noget,
der bringer gode minder frem.
Hvad fik dig til at kaste dig over
frivilligt arbejde for WWF Verdensnaturfonden?
Det er en fantastisk verden, vi lever i, og vi skal passe godt på den.
WWF Verdensnaturfonden gør et rigtigt godt stykke arbejde, og
det skulle de gerne være i stand til at blive ved med. Vi har brug
for naturen, men der kommer flere og flere mennesker på kloden,
og det skal vi være meget opmærksomme på.
Hvad har du lavet for WWF?
Før jeg blev aktiv for WWF, var jeg med i en forening for krybdyr
og padder, for det er de dyr, der fascinerer mig mest. Så blev jeg
opfordret til at starte en lokalafdeling for WWF i Aalborg. Her
startede vi en lokal WWF-afdeling og en afdeling for PandaClub.
Det var helt tilbage i starten af 1980’erne. Her var jeg blandt
andet med til at opstarte det, der dengang hed Naturens Hus,
og vi havde et godt samarbejde mellem WWF og PandaClub og
Aalborg Zoo i forbindelse med bevaringsindsatsen for truede dyr.
Der blev arrangeret rundvisninger, og vi fortalte om dyrene og
arbejdet med at bevare dem i naturen. Vi lavede desuden kampagner, holdt foredrag og viste film for at udbrede kendskabet til
WWF og PandaClub. Vi tog også ud på stande, hvor vi solgte ting
fra pandashoppen og forklarede folk om, hvorfor det er vigtigt at
passe godt på vores natur, og hvordan WWF arbejder med det.
Vi fik også Prins Henrik på besøg, og vi havde Poul Thomsen fra
”Dus med Dyrene” ude og fortælle til arrangementer. Det var alt
sammen noget, vi gjorde for at få folk mere engagerede i naturbevaringsarbejdet.
Hvad er dit forhold til naturen?
Selvom jeg har haft et par slanger som kæledyr, så synes jeg, at dyrene egentlig hører til i naturen, og det er vigtigt, at de fortsat kan
overleve dér uden at mennesket ødelægger deres levesteder. Selv
her i Europa har vi flotte steder, og jeg synes, at bjergene omkring
Gardasøen er en af de største naturoplevelser, jeg har haft her.

VIL DU FORTÆLLE OM, HVORFOR DU ER MEDLEM?
Har du en særlig naturoplevelse, du gerne vil dele med andre
WWF- medlemmer eller partnere? Er du medlem, partner, frivillig
eller støtter du på anden måde WWF´s arbejde, og kunne du
tænkte dig at være personen i ”mød et medlem”?
Allan beskriver bjergene omkring
Gardasøen i Italien som et af de
flotteste steder i Europa.

www.wwf.dk

Så skriv til levende.natur@wwf.dk
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DIT WWF

TAK!
DIN STØTTE
GØR WWF’S
ARBEJDE
MULIGT

VIL DU HJÆLPE OS MED AT SIKRE TIGRENES LEVESTEDER?
Du kan hjælpe WWF Verdensnaturfonden med at bevare
verdens vilde tigre og den fantastiske natur, som de lever i.
Panthera tigris corbetti

© KABIR BACKIE / WWF-GREATER MEKONG

Det er et kapløb med tiden, for antallet
af vilde tigre i verden er faldet med 97%
på 100 år, og tre underarter er allerede
uddøde. Der er nu kun 3200 tigre tilbage.
Heldigvis arbejder WWF på mange fronter
for at give disse majestætiske dyr en chance.

WWF’s

GRØNNE
Tip

I Verdensnaturfonden arbejder vi især med de
indokinesiske tigre, der lever i skovene på grænsen mellem Thailand og Myanmar.
Det er vigtigt for tigrene og de andre dyr i dette
skovområde, at vi beskytter det ordentligt. Tigre
har brug for meget plads, dvs. meget natur.

Du kan give tigrene en gave på

bidrag.wwf.dk/tigergave

Arv & Testamente

ARV

Vidste du, at…

…alle, der støtter WWF gennem et partnerskab,
modtager et digitalt nyhedsbrev,
der fortæller om, hvad støtten går til. Savner du
dit partnernyhedsbrev, så kontakt medlemsservice.
Måske har vi kun din gamle e-mailadresse i databasen.

Vask ikke engangskarklude – de er fyldt
med plastik, der ryger
direkte i havet og ind i
maverne på fisk, fugle
og hvaler. Køb i stedet MODTAG
NYHEDER
bomuldskarklude eller DIGITALE
FRA WWF
hold øje med, at der
Hvis du ikke allerede modtaWWF’s digitale nyhedsikke står polyethylen ger
brev Naturen Kalder, så kan
(PE) på varedeklara- du modtage vores nyheder
om dyr, natur og klima helt
tionen. Det er nemlig gratis – ligesom 20.000
andre.
plastik.
Du tilmelder dig på forsiden
af wwf.dk

WWF Verdensnaturfonden
i dit testamente

En gave til en
levende verden
1

WWF’S
ARVEBROCHURE

Du kan rekvirere WWF’s
brochure om arv, der kan give
dig svar på flere almindelige
spørgsmål om emnet ved at
ringe på tlf. 35 36 36 35 eller
skrive til info@wwf.dk.
FRITAGET FOR AFGIFT

Arv til organisationer med et
almennyttigt formål – herunder WWF Verdensnaturfonden – er fritaget for afgift.
Derfor går hele det beløb,
som testamenteres til WWF
Verdensnaturfonden, til vores
naturbevarende arbejde.

2.392.253 kr.

Stor tak for jeres spontane gaver og for jeres bidrag til WWF’s indsamlinger i 2015.
I gør arbejdet for naturen muligt. Mange tak!
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BLIV

TIGERPARTNER
© MARTIN HARVEY / WWF Panthera tigris tigris

Som Tigerpartner får du:

•Digitalt nyhedsbrev om WWF’s arbejde med
tigrene min. 2 x årligt
•Magasinet Levende Natur 4 x årligt
•Invitationer til aktuelle arrangementer

Bliv tigerpartner i dag på

bidrag.wwf.dk

Tigeren er i dag et af de mest truede dyr
i verden. Der er kun 3.200 tigre tilbage i
den vilde natur. Det skyldes især krybskytteri, samt at tigerens leveområder og dens
byttedyr forsvinder.
WWF arbejder med at redde tigeren i dens
vigtigste leveområder - fra Sibirien til Sumatra. I samarbejde med nationalparker

BESØG WWF’S WEBSHOP
Her kan du finde masser af spændende og
bæredygtige gaver til både børn og voksne.
Støt vores arbejde ved at købe en af vores
bæredygtige og søde tigerbamser. Bamserne
er fremstillet i overensstemmelse med WWF’s generelle
principper om bæredygtig
produktion i et materiale, der ikke indeholder
skadelige stoffer for børn
eller voksne. Bamserne tåler
maskinvask.
Priser fra 149 kr.

Bestil dine bamser på

shop.wwf.dk

og landsbyer arbejder vi målrettet med at
stoppe krybskytteri og øge bestandene af
tigrenes byttedyr, for eksempel hjorte og
vilde okser.
Hjælp WWF med at indfri vores mål om
en fordobling af antallet af vildtlevende
tigre inden 2022.

Meld dit barn, din nevø/niece eller dit
barnebarn ind i WWF’s PandaClub og
giv din interesse for naturen videre til
næste generation.

Et medlemskab til kun 250 kr. giver gratis adgang til de ni største Zoos og dyreparker samt Planetariet. Derudover får barnet
PandaClub-magasinet, vilde events og meget mere!

Læs mere på pandaclub.dk

VIRKSOMHEDER, DER STØTTER WWF VERDENSNATURFONDEN

Danske virksomheder kan blive erhvervssponsorer i WWF Verdensnaturfonden og derved støtte arbejdet for at sikre verdens natur. Der findes tre forskellige
erhvervssponsorater. De er fuldt fradragsberettigede og koster mellem 3.500 og 25.000 kr. om året. Læs mere på wwf.dk/erhvervssponsor.
Følgende virksomheder støtter WWF Verdensnaturfonden med sponsorpakker til 25.000 kr. og 10.000 kr.:
25.000 kr. JØRGEN KRUUSE A/S, Østerbro Tømmerhandel ApS, Sandskulpturfestivalen, Essential Foods, System Frugt A/S, Rødovre Centrum A/S, Rockwool
International A/S, JN Meat ApS, Paper Collective ApS
10.000 kr. www.superkoi.dk, Aksel Benzin A/S, Ejendomsselskabet Oasen ApS, GodEnergi, Dansk Miljøforbedring ApS, Martin Bencher Group A/S, Regner Grasten
Film, RigtigHundemad ApS, Raaco A/S, Søndergaard Nedrivning ApS, KLS Grafisk Hus, Xena ApS
www.wwf.dk
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FOR AT BEVARE.

Vi bygger en fremtid, hvor men

1 ark
Naturmærker

50
kr.
shop.wwf.dk

naturen.

Giv et bidrag på det brev,
vi netop har sendt
til
rker på shop.wwf.dk
dk • Du kan bestille flere Naturmæ
wwf.
35.
36
36
35
on
Telef
NV.
evej 12. 2400 København
udvalgte medlemmer,
WWF Verdensnaturfonden. Svan
eller køb Naturmærket
på WWF’s webshop
til 50 kr.

nesker lever i harmoni med

HJÆLP
WWF
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VERDENS VILDE TIGRE, SOM VI SAMMEN KÆMPER

KØB ÅRETS
NATURMÆRKE
SÆT KULØR PÅ DINE BREVE

Nu kan du bestille WWF’s populære Naturmærker for 2016
og støtte arbejdet for en levende planet. Med årets Naturmærker sætter WWF fokus på vores arbejde i Sydøstasien.

DU STØTTER

SHOP.WWF.DK

wwf.dk

Overskuddet fra årets flotte naturmærker går direkte til
WWF Verdensnaturfondens arbejde med at bevare de sidste
250 vilde indokinesiske tigre og deres leveområder i Thailand og Myanmar. Så hver gang du klistrer et mærke på en
konvolut, telefon eller andet, er du med til at redde tigrene
og utallige andre kendte og ukendte truede dyr og planter.

