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Når eN sommerfugl  
basker med viNgerNe…
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Et gammelt ordsprog lyder, at når en sommer-
fugl basker med vingerne i Kina, kan det starte 
en orkan på den anden side af kloden. Sagt på en 
anden måde – når vi ændrer naturens balance 
gennem vores adfærd og forbrug, risikerer vi at 
sætte gang i en dominoeffekt. For naturen hæn-
ger sammen på kryds og tværs over hele kloden.

Når du vasker hår med din velduftende ynd-
lingsshampoo, kan du indirekte – og formentlig 
uden, at du skænker det en tanke – være med til 
at rydde regnskovsområder i Asien. Store, frodi-
ge skove i Indonesien og Malaysia bliver ryddet 
i et hastigt tempo for at gøre plads til palmeolie-
plantager, der indgår i alt fra chokolade, kiks og 
smør til sæbe og kosmetik. Skovene er en vigtig 
kilde til biodiversitet, mad og brændstof og 
fungerer som et vigtigt lager af kulstof, der mod-
virker klimaforandringer. Men hvert år bliver 
der rundt om på kloden ryddet et skovområde, 
der svarer til tre gange Danmarks størrelse. Det 
har store konsekvenser for klimaet, de lokale 
der lever af skoven og de mange – ofte truede og 
sjældne – arter, der mister deres levesteder.

Også vores glubende appetit på sushi og velsma-
gende fisk og skaldyr sætter livet under havover-
fladen under pres. Ifølge FN er over 57 procent 
af verdens fiskebestande fuldt udnyttede, 
mens 30 procent er på grænsen til at kollapse. 
Livet i havet er også presset af fiskerimetoder, 
der ikke er bæredygtige, forurening, befolk-
ningstilvækst, turisme, industri og klimaforan-
dringer. Over 40 millioner mennesker verden 
over er beskæftiget med fiskeri og akvakultur. 
95 procent af dem i udviklingslandene. Det 
har derfor stor betydning for både havmiljøet 
og fiskerne om den dåse tun eller pakke rejer, 
du hiver op af køledisken i supermarkedet, er 
bæredygtig eller ej.

På den anden side af kloden i Vietnam tror en 
stigende del af befolkningen, at pulveriseret 
horn fra næsehorn kan kurere kræft. Det har 

betydet, at et kilo knust horn nu er mere værd 
end guld, og at krybskytteriet i Sydafrika derfor 
er steget over 5.000 procent fra 2007 til 2012. 
Også tigeren og elefanten er i de seneste år blevet 
presset hårdt af den skruppelløse jagt på elfenben, 
naturmedicin og souvenirs til kaminhylden.

Men naturbeskyttelse handler ikke kun om, 
hvordan vi redder ikoniske arter som næsehor-
net, tigeren og elefanten. WWF’s arbejde for en 
mangfoldig natur og for at bevare truede arter 
handler i lige så høj grad om at sikre de økosy-
stemer og områder, som de lever i. Et arbejde, 
der foregår i tæt samarbejde med lokalsam-
fundene, som lever i og af naturen og derfor på 
første række oplever konsekvenserne af vores 
rovdrift på naturens ressourcer. Tusindvis af 
fascinerende dyre- og plantearter er allerede 
helt forsvundet – på landjorden, i luften og i 
verdenshavene. Og yderligere tusinder er tæt 
på at kollapse. Men vi kan stadig gøre meget for 
den natur, der er tilbage.

Levende Natur sætter denne gang fokus på 
nogle af klodens fascinerende arter, hvoraf flere 
trues af vores adfærd og forbrug. Vi i den rige 
del af verden lever og forbruger på en måde, der 
svarer til, at vi har tre jordkloder til rådighed. 
Vi er derfor nødt til at ændre vores adfærd og 
måde at bruge naturens ressourcer på i en mere 
bæredygtig retning. Så vores livsstil – ligesom 
sommerfuglens basken – ikke skaber orkaner i 
resten af verden.

God læselyst!

Gitte Seeberg
Generalsekretær
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WorlD WiDe
FuND For Nature
er en privat og uafhængig 
organisation, som arbejder 
for at løse globale natur- og 
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 www.wwf.dk

udgivet af WWF Verdensnaturfonden, 
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tlf. 35 36 36 35 
e-mail wwf@wwf.dk giro 500-2001 
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Forside © naturepl.com/anup Shah
tryk KLS Grafisk Hus A/S oplag 22.000 
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palmeolieplantager rydder 
store skovområder i malaysia 
og Indonesien.



www.wwf.dk 6   Levende Natur    juni 2013 

Dæmningsbyggeri standset  
Takket være en stor indsats fra WWF  
– med støtte fra WWF Verdensnaturfon-
dens partnerprogram Tiger – er et stort 
dæmningsbyggeri i Mae Wong national-
park i det nordlige Thailand blevet stand-
set. Mae Wong har oplevet stor succes 
med naturbevarelse og tigerpopulationen, 
og en dæmning ville skade dette arbejde. 
Projektet blev afvist, da en ekspertkommis-
sion mente, at regeringens miljøanalyse 
manglede information om effekterne på 
dyrelivet og de økologiske virkninger på 
skovsystemet. Det er en stor sejr for især 
WWF Thailand, som også giver håb om, 
at en samlet ngo-alliance kan stoppe en 
endnu større dæmning på Mekong-floden.

1 mio. hektar FSC-skov  
I marts blev godt 285.000 hektar regnskov 
i Mbang i Cameroun FSC-certificeret, og 
landet når dermed op på mere end en 
million hektar bæredygtige skovområder. 
Skovene i Mbang-regionen er rige på bio-
diversitet, og udmærkelsen er den første 
betydelige forøgelse af FSC-certificeret 
skov i mange år i Congo-bassinet, der er 
verdens største regnskov. WWF undersø-
ger i øjeblikket, hvilke barrierer der er for 
skovcertificering for at hjælpe virksomhe-
der med at overvinde dem. Baka-samfun-
det er nogle af de ældste beboere i Came-
rouns regnskove, og certificeringen er også 
med til at understøtte deres traditioner og 
sikre arbejdsrettigheder.

Til kamp for menneskeaber  
På CITES-topmødet i marts blev det 
besluttet at intensivere kampen mod 
den ulovlige handel med menneske-
aber. Det vurderes, at der årligt sker en 
ulovlig eksport af 3-4.000 menneskeaber 
til markeder for kæledyr verden over. 
Kontrollen skal nu gøres væsentligt mere 
effektiv i alle de afrikanske lande, hvor 
aberne lever. Guinea er et af de værste 
lande, når det kommer til illegal eksport 
af menneskeaber. På CITES-mødet blev 
det derfor besluttet at indføre sanktioner 
mod landet, så det slet ikke må eksporte-
re nogen af de titusinder af truede dyr og 
planter, der er omfattet af CITES regler.

globale resultater
Af Tommy Dybbro og Ditte Roslyng

CAMEROUN CITES THAILAND

Find de seneste nyheder 
Fra WWF’s arbejde rundt 
omkring i verden på 
www.wwf.Dk/NyHEDER
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Nye beskyttede vådområder
Hele syv større vådområder er blevet 
oprettet som Ramsar-områder i Rumæ-
nien. Det betyder, at de skal leve op til 
den internationale Ramsar-konvention, 
hvis formål er at beskytte vådområder, 
især hvis de har betydning for vandfugle. 
Områderne dækker et samlet areal på 
omkring 4.000 km2 eller, hvad der svarer 
til Fyn. De ligger alle i tilknytning til 
Donau-floden og indeholder vigtige yng-
lepladser for mange sjældne og truede 
fugle og er hvilested for et enormt antal 
trækfugle. WWF bakker stærkt op om 
oprettelsen af de beskyttede områder. 

Mobilisering mod krybskytteri
Krybskytteriet mod elefanter er steget 
kraftigt de senere år, og bestanden i det 
centrale Afrika er gået meget tilbage. 
Blandt andet i den vigtige nationalpark 
Bouba N’Djiba i Cameroun, der stadig 
har en god bestand af elefanter. Sidste år 
dræbte krybskytter hele 300 elefanter og i 
marts i år dræbte krybskytter 89 elefanter 
i det sydlige Chad. Nu har myndighederne 
i flere af de centralafrikanske lande i fæl-
lesskab besluttet at indsætte cirka 1.000 
elitesoldater for at forhindre krybskytter 
i at trænge ind i de områder, hvor der 
endnu findes bestande af elefanter. WWF 
roser landene for denne betydningsfulde 
indsats.

Første Climate Saver  
En af verdens største producenter af sol-
cellepaneler, Yingli, er blevet den første 
kinesiske virksomhed, der tilslutter sig 
WWF’s Climate Savers program. Vedva-
rende energi udgør én procent af Kinas 
energiforbrug, og det er Yinglis mission 
at levere billig grøn energi og samtidig 
skære i egne CO2-udledninger og energi-
forbrug. For at få en Climate Saversaftale 
skal virksomheden i samarbejde med 
WWF opstille en række ambitiøse mål-
sætninger for at nedsætte eller effektivi-
sere energiforbruget væsentligt der, hvor 
de har den største miljøbelastning. WWF 
ser frem til det kommende samarbejde 
med Yingli.

RUMÆNIEN CENTRALAfRIkA kINA
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  1 mio. 
Cameroun råder  

nu over 1 mio. hektar 
FSC-certificeret skov.

  1.000 
Myndighederne 
i Centralafrika 
har indsat 1.000 
elitesoldater 
for at bekæmpe 
krybskytter.

tak! 
Din støtte 
gør WWF’s 

arbejDe 
muligt
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Tema:
Truede 
arTer

De lavtliggende skovområder, der er levested for 
Asiens eneste store abe – orangutangen – er ved at 
forsvinde med alarmerende hast. Skoven bliver hugget 
ned til tømmer eller brændes af for at gøre plads til 
landbrug og palmeolieplantager, der leverer vegeta-
bilsk olie til bl.a. kager og shampoo i Vesten.



www.wwf.dk Levende Natur   juni 2013   9

Verden består af millioner af fascinerende og 
obskure arter til lands, til vands og i luften. 
De største trusler mod klodens arter er tab af 
levesteder, vores ubæredygtige forbrug, klima-
forandringer og bifangst under fiskeri. WWF 
arbejder derfor tæt sammen med de lokale i 
vores programlande, der lever i og af naturen 
og derfor kan være med til at ændre udviklin-
gen. En udvikling, vi som forbrugere i Vesten 
også kan påvirke ved at ændre vaner, skrue 
ned for vores forbrug og efterspørge bæredyg-
tige produkter.

Af Anne Burlund

De findes i svovlholdigt slam, frosne ødemarker, under-
jordiske floder, tornede skove, dybe oceaner, på farefulde 
klipper og i den frie luft. Klodens millioner af arter. 
Forskere har til dato beskrevet mere end 1,6 millioner 
forskellige plante- og dyrearter, men ingen kender det 
nøjagtige antal. Nogle forskere skønner, at jorden rummer 
helt op mod svimlende 100.000.000 forskellige arter, som 
vi endnu ikke har opdaget langt hovedparten af. Denne 
utrolige biodiversitet danner grundlag for alt liv på kloden. 

Mens du læser denne artikel, vil en af klodens arter uddø. 
På samme tidspunkt i morgen vil yderligere 150-200 arter 
være forsvundet for evigt. Og ved denne tid næste år, vil 
kloden være 50.000 arter fattigere – langt de fleste vil vi 
ikke engang have opdaget eksisterede. Den internationale »

Vores adfærd 
kan redde 
Truede arTer
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Tema:
Truede 
arTer

naturbeskyttelsesorganisation IUCN har 
udviklet en rødliste, der vurderer, hvor 
udsatte de forskellige dyre- og plantear-
ter er. Ifølge IUCN er mere end 20.000 
blandt et udvalg af de beskrevne arter i 
dag truede af udryddelse på grund af øde-
læggelser af deres levesteder og rovdrift 
på naturen. 

”Vores planet forandrer sig konstant 
– nogle arter kommer til, mens andre 
forsvinder. Det er en helt naturlig proces. 
Men det, vi er vidne til i dag, er en udryd-
delse, der sker med alarmerende hast, 
ja helt op til 1.000 gange hurtigere end 
naturligt. I modsætning til tidligere, hvor 
det var geologiske begivenheder, der var 
årsag til masseudryddelse af klodens ar-
ter, er den udslettelse, vi ser i dag, forår-
saget af en enkelt art, nemlig mennesket,” 
siger Gitte Seeberg, generalsekretær i 
WWF Verdensnaturfonden.

Homo SapienS 
er StørSte truSSel
Nogle af de største trusler mod klodens 
arter og biodiversitet er tab af levesteder, 
vores ubæredygtige forbrugsmønster, kli-
maforandringer og bifangst under fiskeri. 
Men stort set alle former for menneskelig 
aktivitet belaster kloden og sætter økosy-
stemer og dermed vores fantastiske natur 
og dyreliv under pres. 

efTerspørger Vi som forbrugere 
bæredygTigT producerede produkTer, 
kan Vi Være akTiVT med Til aT beVare 
naTuren og dens ressourcer for 
fremTidige generaTioner. 
giTTe seeberg

”Når vi borer i den grønlandske under-
grund i jagten på olie og sjældne mine-
raler, sætter vi den unikke arktiske natur 
under pres. Og når vi fælder tropisk 
regnskov i Malaysia og Indonesien for 
at gøre plads til palmeolieplantager, 
der skal levere olie til vores forbrug af 
shampoo, kager og andre fødevarer har 
det konsekvenser for de mange truede og 
sjældne arter, der kun lever i regnskoven. 
Det er for eksempel abeørnen, bongoen, 
Java-næsehornet og orangutangen. Oran-
gutangen kaldes ofte ”skovens gartner”, 

»

HVerT 4. paTTedyr er TrueT

iucn vedligeholder den 
røde liste, der tæller mere 
end 65.000 kendte arter.  
iucn vurderer, at lidt over 
20.000 af disse i dag er 
truede. det gælder bl.a.:

25% af alle paTTedyr

33% 

25% 

af alle nåleTræer

13% af alle fugle

20% af alle Hajer

af alle padder

Surkhha Darai på 5 år rører i gylletanken i 
landsbyen chitwan i nepal. næsten 90% 
af landsbyen har fået installeret biogas-
anlæg med støtte fra WWF. Før brugte de 
brænde til al deres madlavning, men nu 
bruger de biogas lavet af komøg og affald. 
Det er både renere for beboerne og også 
langt mere bæredygtigt, da de ikke skal 
fælde nær så meget træ i den omgivende 
nationalpark.

Læs mere på www.iucn.org
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fordi den er med til at sprede plantefrø i 
regnskoven, så hvis den forsvinder, vil det 
have en stor indvirkning på hele økosy-
stemet og mange af skovens andre arter,” 
forklarer Gitte Seeberg.

den udsleTTelse af arTer, Vi ser i 
dag, er forårsageT af en enkelT arT, 
nemlig menneskeT. 
giTTe seeberg  

Den stigende befolkningstilvækst og 
vores ubæredygtige produktionsformer 
og overforbrug er med til at sætte hastig-
heden af udryddelsen af arter op. I den 
vestlige verden bruger vi 70 procent af 
klodens ressourcer til at opretholde vores 
høje levestandard, selvom vi kun udgør 
30 procent af jordens befolkning. Vi 
fælder træer og fanger fisk hurtigere, end 
de kan nå at vokse og formere sig. Dette 

WWf’s arbejde med aT  
beVare klodens arTer
WWF’s arbejde fokuserer på udvalgte 
arter, der er særligt vigtige for enten 
deres økosystem…
▪  Arter, der udgør en central del af 

fødekæden
▪  Arter, der skaber stabilitet i det økosy-

stem, hvor de lever
▪  Arter, der har et stort bevaringsbehov

... eller for mennesker
▪  Arter, der er vigtige for sundhed og 

indtjeningsmulighederne for lokalsam-
fundene

▪  Arter, der udnyttes kommercielt
▪  Arter, der er vigtige kulturelle ikoner

Disse arter kan opdeles i to grupper:
ikonarter: ikoniske dyr, der er med til at 
øge bevidstheden og stimulere tiltag og 
finansiering til det bredere naturbevarel-
sesarbejde.

Fodaftryk-arter: Arter, der primært er 
truet på grund af menneskers ubære-
dygtige jagt, skovrydning, klimaforan-
dringer eller fiskeri.

Du kan se et udpluk af WWF’s fodaftryk- 
arter her på siden. Vil du vide mere om, 
hvorfor de er særligt vigtige, så besøg: 
wwf.panda.org/what_we_do/endange-
red_species/

»

Napoleonfisk

Korkeg

Stør

Kaktusciklider

Koraller
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for, hvor og hvordan de er fanget, og om 
det er sket bæredygtigt. Nedbrydningen 
af miljøet er derfor en stor trussel for 
både rejerne og farmerne.

”Store dele af verdens frodige mangro-
veskove er i dag udryddet på grund af 
rejefarmene, og det er problematisk, da 
de er levested for et utal af planter, fisk, 
fugle og andre dyr og værner mod natur-
katastrofer som tsunamier og cykloner,” 
forklarer Christoph Mathiesen, pro-
gramleder for hav og akvakultur i WWF 
Verdensnaturfonden.

WWF har derfor gennem de seneste år 
arbejdet på at udvikle globale standar-
der for opdrættede fisk og skaldyr – den 
såkaldte ASC-certificering – der fokuse-
rer på social og miljømæssig bæredygtig 
akvakultur, der er den hurtigst voksende 
fødevareproduktion i verden.

”Rejefarmerne har en stigende interesse i 
at blive ASC-certificerede. Dels for at øge 
deres indtjening gennem salg til det vok-
sende internationale marked, der efter-
spørger bæredygtige og certificerede pro-
dukter, men også for bedre at forvalte og 
beskytte nærmiljøet og reducere risikoen 

”Hvis vi vil redde havskildpadderne, er vi 
også nødt til at sikre de strande, hvor de 
lægger deres æg, beskytte de havområder, 
hvor skildpadderne lever og samarbejde 
med de lokale og internationale fiskere, 
der bruger og er afhængige af havets 
ressourcer for at overleve,” forklarer 
Gitte Seeberg om grundlaget for WWF’s 
arbejde – at ændre menneskers ødelæg-
gende adfærd over for naturen. 

Og det er netop, hvad WWF arbejder for 
i Mekong-deltaet i Vietnam. Millioner 
af vietnamesere er direkte eller indi-
rekte afhængige af akvakultur, herunder 
opdræt af tigerrejer. Men det populære 
skaldyr bliver ofte opdrættet på måder, 
der forurener og udpiner miljøet omkring 
selve rejefarmene. 

Størstedelen af de varmtvandsrejer man 
kan købe i Danmark kommer fra Sydøst-
asien og Mellemamerika, hvor følsomme 
naturområder bliver ødelagt for at give 
plads til rejeopdræt. I 2010 nåede pro-
duktionen af   tigerrejer i Mekong-floden 
309.000 ton, svarende til 92 procent af 
den samlede vietnamesiske produktion. 
Men rejerne bliver ofte fodret med fisk 
fra havet, hvor der ikke er dokumentation 

kan lade sig gøre for en kortere periode, 
men på sigt medfører denne rovdrift, at vi 
opbruger klodens ressourcer, som vores 
egen overlevelse er helt afhængig af. 

”Naturen er på mange måder ligesom en 
pengeformue. Man kan leve af renterne, 
men hvis man begynder at bruge af 
kapitalen, så går det galt – og det er det, 
vi er i gang med nu,” understreger Gitte 
Seeberg.

naturen Hænger Sammen
Men selvom vi mennesker er en væsent-
lig del af problemet, er vi – netop i kraft 
heraf – samtidig også en del af løsningen 
– for det er muligt at ændre den negative 
udvikling. Men hvis vi vil bevare vigtige 
dyre- og plantearter og en mangfoldig 
biodiversitet, er det ikke nok at indhegne 
naturen i beskyttede, overvågede områ-
der. Der skal arbejdes på flere niveauer, 
for selvom det måske er en fortærsket 
kliché, så hænger alt i naturen sammen.

Tema:
Truede 
arTer

»

en Verden af liV 
ifølge iucn (international union for 
conservation of nature), kender vi til 
omkring 1,6 millioner forskellige arter på 
denne planet. Det omfatter blandt andet:

950.000 insekter
250.000 højere planter
40.000 krebsdyr
25.000 fisk
21.000 mosser
9.000 fugle
8.000 krybdyr
5.000 padder
4.000 pattedyr
En art kan ifølge definitionen enten 
være kritisk truet (Cr), truet (en) eller 
sårbar (Vu):

Kritisk truet (Cr): Arten står over for en 
ekstrem høj risiko for at blive udryddet i 
naturen.
truet (en): Arten anses for at være 
udsat for en meget høj risiko for at blive 
udryddet i naturen.
Sårbar (Vu): Arten anses for at være 
udsat for en høj risiko for at blive udryd-
det i naturen.

læs mere på www.iucn.org 
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svar for at indkøbe de varer, der sikrer, 
at forbrugerne kan træffe et bæredyg-
tigt valg. Og en forudsætning for at 
kunne agere bæredygtigt – både som 
forbruger, virksomhed og politiker – 
er information og viden. 

”Oplysning og uddannelse er vigtig 
på den lange bane, så både børn og 
voksne lærer, hvorfor det er vigtigt at 
værne om naturen, og hvordan den 
hænger sammen med vores forbrug af 
tøj, mad, elektronik – ja, alle former 
for forbrug. Men vi er også nødt til at 
arbejde med virksomhedernes pro-
duktionskæde og på det politiske plan 
her og nu for at ændre vilkårene for, 
hvordan vi bevarer naturen og bruger 
ressourcerne på en mere bæredygtig 
måde,” siger Gitte Seeberg og under-
streger, at det først og fremmest er en 
opgave for os i Vesten:

”Det kræver, at vi ændrer adfærd, hvis 
vi skal leve mere i harmoni med natu-
ren. I vores del af verden skal vi lære at 
forbruge mindre og samtidig arbejde 
for, at fattige mennesker i Syd får 
adgang til flere ressourcer og forbedret 
levestandard,” forklarer Gitte Seeberg.

for udbrud af sygdomme på rejefarmene,” 
forklarer Christoph Mathiesen, der netop 
har været i Vietnam for at besøge WWF’s 
projekt, der samler rejeproducenter i 
grupper og træner dem i, hvad der skal til 
for at opnå ASC-certificering.

Bæredygtig  
udnyttelSe aF reSSourCer
En vigtig del af WWF’s arbejde både 
herhjemme og internationalt er derfor 
at fremme og udbrede kendskabet til 
certificeringsordninger for både træ og 
opdrættede og vildtfangede fisk og skal-
dyr, som sikrer en bæredygtig udnyttelse 
af naturressourcerne og en større værdi-
tilførsel for producenterne i de fattige 
udviklingslande.

”Der er ingen tvivl om, at vores livsstil 
her i Vesten har indflydelse på, at tusind-
vis af fantastiske, sære og vigtige arter 
er truede eller i værste tilfælde uddør. 
Efterspørger vi som forbrugere bæredyg-
tigt producerede produkter, kan vi derfor 
være aktivt med til at bevare naturen og 
dens ressourcer for fremtidige generatio-
ner,” siger Gitte Seeberg.

Hun peger også på virksomhedernes an-

        pandaclub  
         – naTur i børneHøjde 
i Danmark arbejder WWF’s pandaclub 
også med oplevelsesbaseret formidling 
til børn og unge via skolekampagner 
og familieevents. med udgangspunkt 
i børns fascination af dyr og natur, er 
målet at gøre børn og unge bevidste om 
vigtigheden af en mangfoldig og levende 
verden.

”når du tænker over, at de børn og 
unge, som vi arbejder med, er frem-
tidens forældre, erhvervsledere og 
politikere, så er det ikke svært at se, 
hvorfor vi gør det, vi gør. hvis børn 
allerede tidligt har forståelse for, hvor-
for en levende verden er vigtig, vil de 
forhåbentlig også som voksne handle 
derefter,” siger gitte hemmingsen, der 
er leder af pandaclub.

læs mere på www.pandaclub.dk

WWF holder workshop 
med lokale rejefarmere.
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AFRIKANSK ELEFANT (Loxodonta africana)

IUCN status: Sårbar
Bestand: 470.000-690.000.

25.000-30.000 afrikanske elefanter bliver hvert år dræbt af 
krybskytter for deres stødtænder. Det værste krybskytteri finder 
sted i Chad, Cameroun og Den Centralafrikanske Republik. El-
fenben transporteres gennem Østafrika (over 80 %) og ender i 
Kina og Thailand. Kina har på papiret en omfattende regulering 
af markedet, men i realiteten er håndhævelsen af lovgivningen 
svækket. I Thailand er det lovligt at handle med elfenben fra 
de lokale elefanter. Derfor eksporteres mange stødtænder fra 
afrikanske elefanter til Thailand og sælges videre som den 
lovlige ”lokale” vare. På den måde hvidvaskes penge fra salg af 
ulovligt elfenben.

WWF arbejder for:
▪  at styrke kampen mod krybskytter og illegal handel med 

elfenben.
▪  at sikre at huller i lovgivningen i både afrikanske og asiatiske 

lande bliver lukket, og at straffen for både drab og salg er så 
hård, at den afskrækker kriminelle bander.

▪  at minimere konflikter mellem lokalbefolkning og elefanter og 
styrke de lokale myndigheders arbejde for at bevare elefantens 
levesteder.

Læs mere på http://wwf.panda.org/what_we_do/endange-
red_species/elephants/african_elephants/

Sort næsehorn

TEmA:
TRuEdE 
ARTER

Hvidt næsehorn

AFRIKANSKE NÆSEHORN (Ceratotherium simum, diceros bicornis) 
Hvidt næsehorn (Ceratotherium simum) 
IUCN status: Næsten truet
Bestand: Cirka 20.000, langt de fleste i Sydafrika, få i Namibia,  
Zimbabwe og Kenya.

Sort næsehorn (Diceros bicornis)
IUCN status: Kritisk truet
Bestand: Cirka 5.000 (i 1960 cirka 100.000). 40 procent lever i Sydafrika. 

Cirka 80 procent af alle verdens næsehorn lever i Sydafrika. Sidste år blev hele 
668 næsehorn dræbt af krybskytter i Sydafrika, og i år er over 200 dyr allerede 
blevet dræbt. Den illegale handel med horn er mere end fordoblet på fire år. 
Over 1.500 horn blev ulovligt handlet i perioden 2006-2009, mens det i årene 
2000-2005 var cirka 650. I årene 2000-2010 blev 11.500 næsehornsprodukter, 
over 700 horn og udskæringer og næsten 850 levende næsehorn handlet il-
legalt. Vietnam er den primære destination for ulovlige horn fra Sydafrika. 

WWF arbejder for:
▪  at styrke det afrikanske næsehornsprogram, der blev etableret i 1997.
▪  at styrke de naturområder, hvor næsehornet lever og flytte dele af bestanden 

til sikre, beskyttede områder.
▪  at Sydafrika på højeste politiske niveau skal arbejde aktivt for at bekæmpe 

krybskytteri og sikre de nødvendige ressourcer til at håndhæve lovgivningen.
▪  at Vietnam udviser stærk politisk vilje til at opprioritere næse-

hornskriminalitet og styrker lovgivningen og sanktioner for 
den ulovlige handel.

▪  at gøre op med myten om, at horn fra næse-
horn kan kurere kræft, blandt andet gennem 
oplysning og globale kampagner.

Læs mere på http://wwf.panda.org/what_we_do/
endangered_species/rhinoceros/
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KAmpEN mOd ILLEgAL HANdEL FORTSÆTTER
WWF’s globale kampagne mod ulovlig handel med truede dyr har særlig fokus på tigeren, den afrikan-
ske elefant og næsehornene, der alle er truet af krybskytteri og ulovlig handel med dele fra dyrene, som 
blandt andet bruges i traditionel asiatisk medicin eller som udsmykning. Levende Natur giver her et 
overblik over, hvordan det står til med de prægtige dyr.

Af Anne Burlund

TIgER (panthera tigris) 
IUCN status: Truet
Bestand: 3.200 i naturen (faldet 97 % på 100 år).

Den ulovlige handel med tigerdele og produkter, 
som bl.a. bruges i traditionel medicin er stærkt 
centreret i asien. Kina er den største destination 
for tigerdele, selvom det har været ulovligt siden 
1993. Vietnam er også et stort aftagerland. Tigrene 
hentes især fra Laos, Cambodja, Thailand og ma-
laysia. I årene 2000-2010 blev 480 tigerskind, over 
1.250 kilo knogler, 197 døde tigre og over 1.300 
kløer beslaglagt i asien.

WWF arbejder for:
▪  at de 13 tigerlande i Asien arbejder aktivt for at stoppe den 

ulovlige handel med tigerdele og lukker huller i lovgivningen, 
som stadig giver mulighed for salg af tigerdele.

▪  at tigerlandene følger de beslutninger, der er vedtaget af CITES 
og udviser politisk vilje til at fordoble antallet af vilde tigre i 
naturen i 2022.

▪  at al handel med tigerprodukter gøres ulovligt og der etableres 
nødfonde, som skal standse det eskalerende krybskytteri. 

▪  at sikre uddannelse og træning til parkvagterne.
Læs mere på wwf.panda.org/what_we_do/endangered_spe-
cies/tigers/
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Den økonomiske vækst i Asien har bety-
det en øget efterspørgsel på horn fra næ-
sehorn, der bruges i traditionel asiatisk 
medicin. Og i hælene på denne vækst føl-
ger stigende krybskytteri. I Afrika er der i 
dag omkring 25.000 næsehorn tilbage, og 
i Sydafrika, hvor omkring 80 procent af 
dyrene lever, blev 668 næsehorn ofre for 
krybskytter i 2012. Som en del af WWF’s 
næsehornsprogram er der derfor blevet 
etableret syv nye og mere sikre levesteder 
i Sydafrika.

”Når en næsehornsbestand er vokset 
til det optimale antal for reproduktion, 
flytter vi en gruppe på 20 dyr, da vi ved, 
at det er det bedste antal for at få dyrene 
til at avle succesfuldt,” fortæller Joseph 
Okori, leder af WWF’s afrikanske næse-
hornsprogram og tilføjer, at 120 næse-
horn indtil nu er blevet flyttet.

Den lange transport til et nyt område sker 
ofte på lastbil, men det kan være nær ved 

Højt at flyve
Næsehornet i Afrika er flere steder stærkt truet af stigende krybskytteri.  

For at fremme næsehornsbestanden i Sydafrika har WWF derfor været med til at oprette flere nye  
levesteder til de prægtige sorte næsehorn, der rummer bedre muligheder for avl og har  

 sikkerhedssystemer af høj kvalitet. Men før næsehornene kan indtage deres nye hjem, må de op at flyve. 

Af Ditte Roslyng

umuligt at komme helt frem til næsehor-
net, hvis dyret efter at være blevet bedø-
vet, falder om i ufremkommeligt terræn. 
Derfor bruger man helikopter til at løfte 
næsehornet ud af det ujævne terræn.

Ny og mere sikker metode
Tidligere løftede man næsehornet med 
hjælp af et net, når det skulle ud at flyve, 
men dyrets vejrtrækning bliver begrænset 
af det stramme net, og WWF er derfor 
gået over til en relativt ny metode, hvor 
man løfter næsehornet op ved dets ankler 
og transporterer det med helikopter til 
den ventende lastbil.

”Den nye metode er mere skånsom for 
næsehornet, da den forkorter tiden, 
hvor dyret er bedøvet. Flyvningen tager 
ofte kun 10 minutter, og næsehornets 
vejrtrækning bliver ikke begrænset. Det 
er altid en risiko at flytte et næsehorn, 
men vi er nødt til at flytte nogle dyr for at 
fremme bestanden og mindske risikoen 

for krybskytteri. Næsehornenes nye le-
vesteder er valgt, fordi de er mere sikre,” 
forklarer WWF’s projektleder Jacques 
Flamand.

Det er altiD en risiko at flytte  
et næseHorn, men vi er nøDt til  
at flytte nogle Dyr for at fremme 
bestanDen og minDske risikoen for 
krybskytteri.
jacques flamanD

iNtet horN er guld værd 
Prisen for et kilo af næsehornets horn 
er nu højere end prisen på guld. Så hvis 
hornet er guld værd for krybskytter, så 
må intet horn være guld værd for næse-
hornet? Levende Natur har spurgt Joseph 
Okori, hvilke muligheder der er for at 
gøre hornet værdiløst. 

Vil man kunne fjerne hornene kirur-
gisk, så det ikke kan betale sig for 
krybskytter at slå næsehornet ihjel?
”Et næsehorns horn vokser til fuld stør-
relse i løbet af tre til fire år, så man er 
nødt til at fjerne det igen og igen. Der er 
risiko for, at dyret dør, hvis det ofte ud-
sættes for bedøvelse. Der er også en risiko 
for, at næsehornet får betændelse, hvis 
hornet ikke bliver fjernet professionelt,” 
fortæller Joseph Okori og understreger, 
at der alene i Krüger Nationalpark er 
10.000 næsehorn, og det derfor ville være 
meget dyrt og tæt på umuligt at bedøve 
og afhorne dem alle.

tema:
trueDe 
arter

til kamp moD ulovlig HanDel
På CITES-mødet i Bangkok i marts besluttede deltagerlandene at føre en hård linje over 
for Mozambique og Vietnam – to af de værste syndere i handlen med horn fra næse-
horn. For at undgå handelssanktioner skal de to lande inden sommeren 2014 have gjort 
betydelige fremskridt i kampen mod handlen med horn fra næsehorn. Handlen foregår 
primært i Vietnam, der nu er forpligtet til at implementere en strategi for at reducere 
efterspørgslen i landet og sikre, at bagmændene bliver retsforfulgt og hårdt straffet.

Mozambique, der er et stort transitland for hornene, blev på CITES-mødet pålagt at 
stramme lovgivningen for at mindske handlen på det afrikanske kontinent. Landet deler 
grænse med den sydafrikanske nationalpark Krüger, der udover at have den største 
andel af verdens næsehorn også er epicenter for de ulovlige drab.

16   Levende Natur   juni 2013 
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Kan man farve hornet og dermed 
gøre det værdiløst, ligesom man gør 
med pengesedler?
”Generelt udgør farvning af hornet ikke 
en risiko for næsehornet. Farven kan 
hjælpe med at gøre hornet mindre attrak-
tivt både til forbrug og som trofæ. Det er i 
forvejen risikabelt at bedøve et næsehorn, 
men det tager længere tid at farve hornet 
end at fjerne det, og faren for dyret er 
derfor større,” forklarer Joseph Okori.

Ingen af de to løsninger er optimale, og 
derfor er den bedste løsning at flytte dy-
rene til mere sikre områder for at komme 
krybskytteriet til livs og dermed fremme 
bestanden af næsehorn. 

Da WWF’s afrikanske næsehornsprogram 
blev etableret i 1997 i samarbejde med 
en række andre partnere, var der kun 
8.466 hvide og 2.599 sorte næsehorn 
tilbage i naturen. I dag er der mere end 
20.000 hvide og næsten 5.000 sorte vilde 
næsehorn takket være blandt andet et 

viDste Du at…
… det hvide næsehorn har samme farve 
som det sorte næsehorn? De er begge 
grå. Forskellen på de to arter er blandt 
andet, at det sorte næsehorn har en spids 
snude, mens det hvide næsehorn har en 
bred snude. På det lokale sprog afrikaans 
betyder ordet weit ”bred” (altså det 
samme ord som det danske ”vid”). Det er 
muligvis blevet misforstået som ”hvid”.
… det sorte næsehorn er betydeligt min-
dre end det hvide næsehorn? Det sorte 
næsehorn vejer 800-1.400 kilo, og det 
hvide næsehorn vejer 1.400-3.600 kilo.
… næsehornets horn består næsten 
udelukkende af keratin – det samme ma-
teriale som menneskers negle og hår?

scan koDen…
…og se næsehornet blive 
fragtet med helikopter til 
beskyttede områder.

Levende Natur   juni 2013   17

omfattende anti-krybskytteriprogram 
og samarbejde med lokalbefolkningen. 
Men det betyder ikke, at der kan hviles på 
laurbærrene. Der er stadig et stort arbej-
de forude, hvis næsehornet skal have en 
fremtid. På side 14-15 kan du læse mere 
om, hvordan WWF konkret arbejder for 
at bevare næsehornet.

sms ”WWf” 
til 1231 
– så støtter Du 
WWf’s arbejDe 
meD 100 kroner ©
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Tema:
Truede 
arTer

HisTorisk sejr for Truede arTer
Den globale, illegale handel med truede arter er eskaleret de seneste år.  

Det gjorde forårets møde i CITES, der overvåger og regulerer den internationale handel,  
til et af de vigtigste i konventionens historie.

Af Andreas Nilaus Larsen

34.000
arTer er i dag omfaTTeT  
af CiTes

67
arTers bevaringssTaTus  
blev diskuTereT på CiTes- 
mødeT i bangkok

178
lande Har underskreveT  
CiTes-konvenTionen
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Hammerhajer, djævlerokker, ibenholt, 
rosentræ, næsehorn, elefanter og tigre 
– arter, der alle i forskellig grad er truet 
af internationale handel. De var derfor i 
fokus, da der i marts blev holdt CITES-
møde i Thailand, hvor repræsentanter 
fra samtlige af de 178 medlemslandes 
regeringer var til stede. Målet med dette 
forum er at forhindre, at den internatio-
nale handel fører til kraftige nedgange 
i bestanden hos en række truede dyr 
og planter, der i sidste ende kan betyde 
deres udryddelse.

I Vietnam har der i de seneste år været 
en eksplosion i efterspørgslen af horn fra 
næsehorn, og på CITES-mødet blev den 
vietnamesiske regering kraftigt opfordret 
til at straffe smuglerne hårdere og indføre 
lovmæssige tiltag, som skal forhindre de 
kriminelle netværk i at holde liv i handlen, 
som går fra Afrika til Asien. Lignende krav 
blev stillet til Thailand, Kina, DR Congo, 
Mozambique og Nigeria. Landene har 
indtil 30. juni 2014 til at indføre nationale 
tiltag – ellers vil de blive mødt af sanktio-
ner i form af blandt andet handelsforbud 
for arter, der er omfattet af CITES.

”For at bekæmpe den frygtelige udvikling 
i krybskytteri og illegal handel med truede 
dyr er der brug for at oplyse, overvåge og 
stramme lovgivningen i de involverede 
lande. CITES er helt afgørende i den kamp, 
da krybskytteri og illegal handel er græn-
seoverskridende, og der derfor er brug for 
et stærkt, internationalt samarbejde for at 
stoppe udviklingen,” siger Gitte Seeberg, ge-
neralsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Gennembrud for  
træarter oG hajer
Udover bekæmpelse af krybskytteri, blev 
det på CITES-mødet besluttet, at handel 
med ibenholt og rosentræ nu skal regu-
leres. Begge er eftertragtede og anvendes 
blandt andet til musikinstrumenter og 
møbler i Vesten. Det er en stor sejr for 
WWF, der igennem flere år har kæmpet 
for reguleringen.

Mødet blev også et historisk gennembrud 
for tre arter af hammerhajer og to arter af 
djævlerokker. Fremover skal alle handler 
med disse arter have en særlig tilladelse 

for aT bekæmpe den frygTelige udvik-
ling inden for krybskyTTeri og illegal 
Handel med Truede dyr er der brug 
for aT oplyse, overvåge og sTramme 
lovgivningen i de involverede lande. 
giTTe seeberg

Hvad er CiTes?
CIteS (Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora) opstod i 1963 (underskrevet i 1973 
og trådte i kraft fra 1975) som resultat 
af et møde i IuCn (International Union for 
Conservation of Nature). CITES tæller i dag 
178 medlemslande og er en af de største 
globale konventioner om handel med 
truede arter. Det er frivilligt at deltage, 
men lande, der har underskrevet kon-
ventionen, er juridisk bundet. Dog kan 
vedtagelser ikke træde i stedet for na-
tional lovgivning, hvorfor alle parter skal 
vedtage deres egen nationale lovgivning 
på baggrund af vedtagelser i CITES. 

Omkring 5.000 dyrearter og 29.000 
plantearter er i dag omfattet af CITES. 
Graden af beskyttelse er afhængig af 
artens biologiske status, og handels 
indvirkning på denne. I Danmark har 
aftalen været gældende siden 1977, og 
Naturstyrelsen er CITES-myndighed.

CITES kategoriserer arterne i tre appen-
dikser alt efter, hvor truede de er. På de 
samlede møder i CITES, der finder sted 
hvert andet eller tredje år vurderes det, 
hvilke arter der skal flytte appendiks:
1)  Cirka 1.000 arter, der er omfattet af et 

totalt handelsforbud. Kun under gan-
ske særlige omstændigheder kan der 
gives tilladelse til import eller eksport 
af disse arter.

2)  Omfatter arter, som er i fare for at 
blive truet af handel. Handel er tilladt 
med CITES-tilladelse, som sikrer en 
bæredygtig handel.

3)  Omfatter arter, som er lokalt truet af 
handel. Handel er tilladt med CITES-
tilladelse, som sikrer en bæredygtig 
handel. 

Læs mere på www.cites.org

fra CITES. Det skal også kunne dokumen-
teres, at fangsten er lovlig og bæredygtig. 
Også den regulering har WWF arbejdet 
hårdt på at få indført.

”Det er stærkt nødvendigt med internatio-
nal regulering, da hajarters finner mange 
steder betragtes som et statussymbol. 
Mange kinesiske restauranter bruger dem 
derfor i hajfinnesuppe. I Kina er der også 
opstået en ny trend, hvor rokkearters 
gællelåg bruges til at lave en styrkende 
tonic. Det har betydet, at nogle bestande 

af djævlerokker er reduceret med op imod 
90 procent i løbet af de sidste seks til otte 
år,” forklarer Gitte Seeberg.

WWf-Sejr I elfenbenSkampen
Også den illegale handel med elfenben er de 
seneste år eskaleret til nye, rystende højder. 
WWF havde i forbindelse med CITES-mø-
det håbet på øjeblikkelige sanktioner mod 
de lande, som er involverede i handlen, 
men det bliver først aktuelt i 2014, hvis 
landene ikke møder de opstillede krav. 

Alligevel ser det nu ud til, at der kommer 
skub i sagerne takket været blandt andre 
WWF, som sammen med organisationen 
Avaaz har indsamlet over 1,5 millioner 
underskrifter for at få stoppet handlen med 
elfenben i Thailand, som er verdens største 
uregulerede elfenbensmarked. Det massive 
pres resulterede i, at Thailands premier-
minister Yingluck Shinawatra nu har lovet 
at lukke det hul i lovgivningen, som i dag 
holder liv i handlen med elfenben. 

”Det er en kæmpe sejr, som vi kan være 
rigtigt stolte af. Det er glædeligt, at 
Thailand endelig reagerer på den triste 
udvikling for vores vilde natur og dyreliv, 
vi kæmper så hårdt for at stoppe. Det 
er et vigtigt skridt, der nu tages, som vil 
hjælpe med at redde elefanten,” siger 
Gitte Seeberg.

Ibenholt, der ofte bruges til dekorative figurer og musik-
instrumenter, bliver nu bedret beskyttet.
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Vidste du, at…
… det lille krebsdyr, den 
antarktiske krill, kan leVe i op 
til seks år og spiller en Vigtigt 
rolle i det sydlige VerdenshaVs 
økosystem, da den er bytte 
for roVdyr som hValer, sæler, 
pingViner og fisk? 

… den antarktiske krill trues 
blandt andet af de globale kli-
maforandringer, der medfører 
temperaturstigninger i haVet?

antarktisk krill
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fascinerende og 
sjældne skabninger 

Du har med sikkerhed hørt om isbjørnen, orangutangen og 
tigeren. Men kloden består af millioner andre fascinerende 
og ukendte arter. Arter som kun de færreste kommer til at 
opleve. Levende Natur giver her et udpluk af vores forun-
derlige, men sjældne arter fra de kolde polarområder til de 
varmere himmelstrøg i troperne. 

Af Ditte Warrer Petersen

tema:
truede 
arter

pilekoggertræ

Vidste du, at…
…pilekoggertræet ikke er et træ,  

men en plante fra aloe-slægten, der  
indeholder omkring 500 plantearter? 

…pilekoggertræet findes i sydafrika og kan 
bliVe 9 meter højt og haVe en stamme på op 

til 1 meter i diameter? plantens foretrukne 
Voksesteder er klippegrund, da den her kan 

absorbere store mængder af Varme.

…pilekoggertræet er kritisk truet – der 
er mindre end 200 tilbage – da baVianer og 

hulepindsVin graVer stænglerne op?
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Vidste du, at…
…palmetyVen er en stor eremit-
krebs, der kan klatre i kokospal-
mer, hVor den frigør nødder?  

…den er altædende og spiser 
mindre dyr, frugter, nødder eller 
ådsler? 

…den kan Veje op til 4 kilo og 
haVe et benspænd på op til 91 cm? 

…dens største trusler er tab af 
leVesteder og krebsens langsom-
me Vækst, der er problematisk, 
fordi de unge krebs bliVer spist 
af rotter, sVin og store myrer, 
inden de når at formere sig? palmetyV

sydamerikansk skoVhund

Vidste du, at…
…den sydamerikanske skoVhund 

både kan sVømme og dykke og 
jager sine byttedyr under Vand? 

…den Vejer i gennemsnit 5-8 kilo  
og er 55-75 cm i længden? 

…den sydamerikanske skoVhund 
er klassificeret som ’næsten 

truet’, fordi dens leVeområder 
bliVer inddraget til landbrug?
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  »  Bliv WWF-partner 
du kan hjælpe WWF med at beskytte 
vores fascinerende arter og bygge 
en fremtid, hvor mennesker lever i 
harmoni med naturen.  
læs mere og bliv WWF-partner på 
wwf.dk/partner
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Du sætter dig ind bag rattet 
og drejer bilnøglen om, men 
der kommer ingen larm fra 
motoren. Den oplevelse kan 
flere danskere se frem til, hvis 
de skifter deres benzinsluger 
ud med en lydløs og miljørig-
tig elbil. Danmark er i gang 
med en omstilling til 100 pro-
cent vedvarende energi inden 
2050. Her bliver en af de helt 
store udfordringer at omstille 
transportsektoren. 
 
Transportsektoren er en af de 
største CO2-syndere, da den 
næsten udelukkende er ba-
seret på fossile brændstoffer. 
CO2 -udslippet fra transport 
er steget med 23 procent fra 
1990 til 2010, mens udslippet 
fra husholdninger, industri 
og energisektoren i samme 
periode er kommet under 
kontrol og endda faldet. 
Elbilen er derfor det mest 

energieffektive valg og helt 
afgørende i kampen for at 
reducere udledningerne fra 
den private transport. Det 
kræver dog, at danskerne gør 
op med deres transportvaner 
og trodser tvivlen.
 
”Vi kæmper imod 100 års 
transportvaner. Mange dan-
skere er i tvivl om, hvorvidt 
elbilen kan opfylde deres 
daglige behov, men det kan 
den i langt de fleste tilfælde,” 
forklarer Hanne Jersild, 
seniorrådgiver for energi og 
klima i WWF Verdensnatur-
fonden.
 
8 ud af 10 danskere 
kan køre elbil
Elbilens batteri kan holde 
mellem 100-150 kilometer, 
hvilket gør den til et reelt 
alternativ i bytrafikken og 
til de danskere, der pendler. 

Trafikstyrelsen udgav en re-
degørelse i 2010, som viste, at 
hele 80 procent af danskerne 
har et dagligt kørselsbehov 
på under 100 kilometer, som 
dermed kan dækkes af elbilen.
 

Vi kæmper imod 100 års 
transportVaner. mange 
danskere er i tViVl om, 
hVorVidt elbilen kan op-
fylde deres daglige behoV, 
men det kan den i langt de 
fleste tilfælde. 
hanne Jersild

Men for at elbilen skal vinde 
indpas i danskernes hver-
dag, er der flere barrierer, 
der skal overvindes. En af 
elbil-ejernes udfordringer 
i dag er, at netværket af 
ladestandere endnu ikke er 
tilstrækkeligt udbredt. Derfor 

har partierne bag Folketin-
gets energiaftale fra sidste år 
afsat i alt 70 millioner kroner 
frem til 2015 til blandt andet 
udrulning af ladestandere til 
elbiler. Et skridt i den rigtige 
retning, men WWF efterlyser 
en samlet strategi på tværs af 
ministerier for, hvordan poli-
tikerne vil sikre udbredelsen 
af elbiler. 
 
”Regeringen bør udarbejde 
en overordnet strategi for, 
hvordan elbilerne kan udrul-
les i Danmark frem mod 
2020. Det er brug for en vifte 
af initiativer, der sikrer flere 
elbiler i både bybilledet og 
resten af landet, fordi elbilen 
bliver opfattet ikke blot som 
et miljørigtigt, men også som 
et attraktivt og helt naturligt 
alternativ, når danskerne 
skal købe ny bil,” siger Hanne 
Jersild.

fremtidens biler er lydløse

Af Andreas Nilaus Larsen

danmark står oVer for 
en stor og Vigtig udfor-
dring. inden 2050 skal 
hele Vores energiforsy-
ning køre på 100 procent 
VedVarende energi, og 
elbilen har potentiale til 
at spille en central rolle 
i omstillingen Væk fra de 
fossile brændsler.
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dialog skaber resultater
WWF’s arbejde handler om mere end bevarelse af truede dyr med blød 
pels. Et projekt i Grønland i samarbejde med den grønlandske inuitor-
ganisation ICC har allerede været med til at sikre en bredere og mere 
kvalificeret debat om konsekvenserne af olieboringer og minedrift – 
samtidig med at natur- og miljøbeskyttelse har fået højere prioritet.

Af Rune Langhoff

udvalgte råstof- 
projekter i grønland
Kun én mine er i drift i dag, men  
planlægningen af følgende projekter  
er fremskreden: 
 
JERN: Det britiske mineselskab 
London Mining er langt i processen 
med at planlægge en gigantisk jern-
malmsmine i Isukasia i Godthåbsfjor-
den ved Nuuk. Kinesiske investorer 
og kinesisk arbejdskraft er på tale.  
SJÆLDNE JORDARTER, 
URAN: Australske Greenland 
Minerals and Energy planlægger en 
multimine i Kvanefjeld ved Narsaq i 
Sydgrønland. Minedrift forudsætter 
ophævelse af den såkaldte nultole-
rancepolitik mod uran, der forhindrer 
minedrift med uran – også som 
biprodukt. 
SJÆLDNE JORDARTER: 
Australske Tanbreez vil udvinde 
sjældne jordarter fra fjeldkomplekset 
Kringlerne ved Narsaq i Sydgrøn-
land. Her er der kun uranforekomster 
i mængder, der ikke overskrider 
nultolerancen. Danske investorer har 
udvist interesse. 
OLIE, GAS: Skotske Cairn Energy 
har siden 2010 gennemført efter-
forskningsboringer efter olie og gas 
ud for Vestgrønland. De har fundet 
spor efter olie og gas, men endnu 
ikke i kommercielle mængder. 
OLIE, GAS: Canadiske Husky 
Energy planlægger efterforskningsbo-
ringer ud for Vestgrønland.

Udenlandske olie- og mineselskaber, 
der hver især har milliardomsætnin-
ger, der i sig selv overstiger Grønlands 
bruttonationalprodukt, står i disse år på 
dørtrinnet til rigsfællesskabets nordligste 
del, verdens største ø. De står klar til at 
udnytte de betragtelige ressourcer, som 
Grønlands storslåede natur gemmer til 
havs, under isen og i fjeldet.

For at få gang i landets sårbare økonomi, 
skal det unge grønlandske demokrati 
og den lille grønlandske centraladmini-
stration derfor bide skeer med hære af 
udenlandske jakkesæt, der spiser para-
graffer til morgenmad og skriver meget 
med småt. 

Samtidig skal befolkningen kunne følge 
med, stille krav og være aktiv medspiller 
i beslutningsprocesserne – og det kræver 
et stærkt civilsamfund, som interesserer 
sig for andet end bundlinje, men også fo-
kuserer på bæredygtighed og en levende 
natur.

FOkUS på mILJø ER STyRkET
Det arbejde kastede WWF sig over i fjor, 
hvor man støttet af Villum Fonden ind-
ledte et samarbejde med den grønlandske 
afdeling af inuitorganisationen ICC om at 
skabe mere borgerinddragelse og åben-
hed. Arbejdet har i dag allerede bidraget 
til øget og grundigere debat i Grønland, 
ligesom der blandt andet er produceret 
høringssvar med fokus på miljø til en 
foreslået jernmine ved Nuuk. Her blev 
der sat fokus på blandt andet beskyttelse 
af hvaler, minimering af forurenende 

skibstransport og muligheden for vedva-
rende energi.

Samarbejdet med ICC vil resultere i 
mindst fire studier, der løbende vil blive 
offentliggjort i løbet af i år og 2014. Studi-
erne vil skabe ny viden, der kan være med 
til at sikre, at vidensniveauet stiger, og at 
miljøproblematikker får en mere central 
placering i den offentlige debat: 

”En af vores største opgaver er at sikre, at 
den udvikling, der finder sted i verden, er 
bæredygtig. Det er det, vi arbejder med i 
Grønland, og jeg synes allerede nu, at vi 
har været med til at påvirke udviklingen 
i positiv retning,” siger WWF Verdens-
naturfondens Arktismedarbejder Mette 
Frost og fortsætter:

”Minedrift og olieudvinding bliver aldrig 
bæredygtigt eller miljøvenligt, men vi har 
forståelse for og støtter det grønlandske 
folks ret til udvikling. Vi appellerer dog 
meget indtrængende om, at man hele 
tiden vælger og stiller krav om, at de mest 
miljøvenlige løsninger benyttes. Når man 
skal skaffe strøm til minedriften, giver 
det for eksempel god mening at bruge 
vandkraft frem for dieselgeneratorer, og 
hvis man vil udvinde sjældne jordarter, 
så er det bedst at gøre det, hvor der ikke 
følger radioaktivt uran med op.”

Læs mere om WWF’s arbejde i Grønland 
og Arktis på den nye hjemmeside  
wwf.dk/arktis, hvor du også kan læse 
WWF’s reaktion på det grønlandske valg 
i marts.

www.wwf.dk 
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Dansk samarbejDe skal 
gøre UganDa grøn

WWF arbejder sammen med danske kommuner, forskere og energivirksomheder 
i netværket access2innovation for at udvikle grønne energiløsninger 

til Kasese distriktet i Uganda.

Af Jakob Brodersen, acces2innovation

scan koDen
… og se en lille 
film fra tUren til 
UganDa.

uganda
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drevet generator,” forklarer Maj Manczak, 
der er seniorrådgiver for energi og skov i 
Afrika hos WWF Verdensnaturfonden.

I starten af året begyndte danske virk-
somheder at se nærmere på, hvordan de 
kan udvikle forretningsmodeller, der pas-
ser til virkeligheden i Kasese-distriktet, 
så det ikke kun er forretningerne og små 
produktionsvirksomheder, der får adgang 
til strøm, men også de fattige hushold på 
landet.
 
”Det er helt centralt, at vi finder frem 
til løsningsmodeller, som er bæredyg-
tige og økonomisk overkommelige for 
de fattige på landet. Adgangen til grøn 
energi blandt de fattige vil ikke blot 
kunne måles i form af mindre træfæld-
ning, færre jordskred og en reduktion 
i CO2-udslippet, men også i forbedrede 
levevilkår i form af øget adgang til lys- og 
energikilder til at læse og udføre produk-
tive formål,” fortæller Maj Manczak.

EnErgi fra affald
Et andet åbenlyst potentiale er Kaseses af-
faldshåndtering. Nu bliver en del af byens 
skrald samlet sammen og fragtet videre til 
en renovationsplads, hvor plastik bliver 
sorteret fra og organisk affald formuldes. 

”Indbyggerne går dermed glip af en god 
og miljøvenlig energikilde, da affaldet kan 
omdannes til varme og el, når det bliver 
brændt. Alternativt kan man lade det 
organiske materiale rådne under iltfrie 
forhold og dermed producere biogas, som 
kan bruges til brændsel til produktion af el, 
varme og køling,” forklarer Maj Manczak. 

WWF arbejder sideløbende med acces-
s2innovation sammen med lokale firmaer 
og organisationer om at etablere bære-
dygtige incitamentsdrevne løsninger, som 
kan reducere forbruget af træ og trækul 
til madlavning med op til 40 procent. 
Når de rigtige modeller er udviklet og 
afprøvet, skal de implementeres. Så bliver 
Kasese til en showcase, der kan vise vejen 
for grøn vækst. Ikke kun i Uganda, men 
forhåbentlig i hele Afrika.

Læs mere om acces2innovation på 
www.access2innovation.com

Ved foden af Rwenzori-bjergene i det 
sydvestlige Uganda ligger Kasese-
distriktet. Her bor godt 750.000 men-
nesker, som hovedsageligt lever af at 
dyrke smålandbrug med kaffe, kakao, 
bananer og bomuld. Kasese er omgivet af 
vigtige naturområder herunder tre store 
nationalparker, hvor cirka halvdelen af 
verdens tilbageværende bjerggorillaer 
lever. De frodige områder langs bjergene 
var engang dækket af skov, men befolk-
ningstilvækst og stigende energibehov 
har betydet, at mange træer er fældet 
uden, at der er blevet plantet nye. Det 
har medført store jordskred, der også har 
kostet menneskeliv.

Kun meget få af Kasese-områdets beboere 
har adgang til strøm. Lysnettet dækker kun 
en brøkdel af distriktet. Selv de familier, 
der har adgang til strøm, bruger størstede-
len træ eller trækul, når de skal lave mad.

”Hvis det fortsætter som nu, har det 
dystre udsigter. Hvis ikke vi gør noget, 
er der ikke et eneste træ tilbage uden for 
nationalparkerne i Uganda om 25 år,” 
fortæller Job Mutyaba, der er energimed-
arbejder hos WWF i Uganda.

Derfor har WWF Verdensnaturfonden 
udpeget Kasese til at være et foregangs-
distrikt for grøn energi. Målet er at sikre 
Kasese distriktet adgang til ren og vedva-
rende energi i 2020.  

forrEtning skal drivE  
dEn grønnE udvikling
WWF’s mål er ambitiøst, men ikke 
uopnåeligt. Gennem tæt samarbejde med 
ngo’er, lokale organisationer og myndig-
heder har WWF sikret bred opbakning til 
at gennemføre Clean Energy Champion 
projektet, der skal vise vejen for resten 
af Uganda – og på sigt forhåbentlig for 
resten af Østafrika.

For at sikre adgang til den nyeste viden 
og de bedste løsninger, har WWF blandt 
andet allieret sig med det danske netværk 
access2innovation. acces2innovation er et 
strategisk netværk, der sætter ngo’er sam-
men med forskere fra universiteterne og 
danske virksomheder, der er interesserede i 
at bygge en forretning op omkring innova-

tive og bæredygtige løsninger til markeder 
i udviklingslande, herunder energi.

Den helt store UDforDring er at 
finDe en forretningsmoDel, Der 
kan gøre Det rentabelt for Danske 
virksomheDer at brUge tiD og penge 
på at UDvikle proDUkter til Det 
afrikanske markeD.
jacob ravn 

”Vi er nødt til at se på hele værdikæ-
den. Hvis folk allerede nu bruger penge 
på diesel eller petroleum, kan løsnin-
gen være at få dem til at sætte de penge 
til side til at betale af på solceller, der 
på sigt er langt billigere i drift og ikke 
forurener eller skaber luftvejsproble-
mer. Når solcelleanlægget er betalt af 
over et år eller to, vil de lokale kunne 
sælge strømmen som nu og have en 
langt bedre forretning. Det ville være 
en situation, alle ville vinde på.”

access2innovation besøgte sammen 
med WWF og Dansk Industri Kasese 
sidste sommer for at finde bæredygtige 
energiløsninger, der samtidig kan dan-
ne grundlag for forretning for danske 
virksomheder. I vinter besøgte netvær-
ket igen Kasese-disktriktet. Denne gang 
deltog en række virksomheder, der har 
den tekniske viden til at løse de grønne 
udfordringer.

El udEn lysnEt
En af de helt store udfordringer er at 
gøre energien tilgængelig for beboerne i 
de små landsbyer, der ligger i bjergene. 
El-nettet er som regel mangelfyldt i de 
større byer, men ude i de små lands-
byer, er det ofte helt fraværende.

”Sammen med danske virksomhe-
der skal vi finde løsninger, der kan få 
strømmen ud på landet. Ved at få lokale 
grupper til at investere i solceller eller 
andre grønne energiløsninger bliver 
energien tilgængelig på centrale steder. 
For eksempel ved at etablere et mindre 
lokalt netværk, hvor et solcelleanlæg 
sørger for strøm til byens forretninger, 
som betaler dyrt for strøm via en diesel-
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Lørdag den 23. marts gik Earth Hour igen jorden rundt i 150 lande 
og 7.000 byer. Herhjemme slukkede lyset på Den Lille Havfrue, 
i 52 kommuner og i 190 danske virksomheder. På Nørrebro i 
København holdt WWF stor Earth Hour fest på Rust med mere 
end 300 gæster. Der blev uddelt præmier til vinderne af årets 
klimapriser og Shaka Loveless, Erann DD og Master Fatman satte 
kulør på den mørke time med musik, mens stand-up komikeren 
Sebastian Dorset underholdte med klima-jokes.

Hvorfor er du  
medlem af WWF? 
Jeg blev medlem, fordi vi på 
mit plejehjem havde mulig-
hed for at komme på udflugt 
i Zoologisk Have. Her så jeg 
tigrene, som jeg synes er 
nogle flotte dyr. Så begyndte 
jeg at undersøge tigerens le-
vevilkår og først dér, gik det 
op for mig, at tigeren er tæt 
på at blive udryddet. Derfor 
meldte jeg mig ind, da jeg 

NavN: IvaN abRaMoWItz
alder: 81 åR
JOb: PENSIoNISt
bOpæl: vIRuM
MedleM sideN: JaNuaR 2013

kan se, at WWF kæmper for 
at bevare og forbedre tigerens 
levevilkår.  

Hvorfor er det vigtigt 
for dig, at vi beskytter 
tigeren? 
Tigeren har jeg et helt specielt 
forhold til. I mit barndoms-
hjem var der et maleri af en 
tiger. Når jeg fik kammerater 
på besøg, legede vi, at vi var 
tigre. Derudover synes jeg, 
at tigeren er en indikator for, 
om vores biodiversitet går op 
eller ned af bakke. For mig er 
tigeren et symbol på det. Den 
er et led i kredsløbet, da den 
æder ådsler og sørger for at 
holde gang i naturen. Det er 
et stort problem, at tigerens 
leveområder, som hovedsa-
geligt består af skov, bliver 
fældet, ligesom det er stærkt 

problematisk, at tigeren 
bliver udnyttet til at fremstille 
medicin. 

Hvad betyder  
naturen for dig? 
Naturen er næsten hele mit 
liv. Jeg elsker at komme ud 
i naturen. Det er naturens 
fortjeneste, at jeg har levet så 
længe. Jeg er særligt interes-
seret i fugle og har gennem 
mit liv sørget for at sikre 
bevarelsen af fugle. Jeg er 
virkelig glad for naturen og er 
ligeledes glad for alle fugle.

Hvad gør du selv for  
at passe på naturen? 
Jeg har været meget involve-
ret i at undersøge og beregne, 
hvordan forskellige fugle 
trives. Derfor har jeg arbejdet 
som ”caretaker” i Agersø om-

M ø d  e t 
M e d l e M

rådet og kæmpet for bevarelse 
af forskellige fuglearter. For 
eksempel forstår jeg ikke, 
hvorfor man vælger at fælde 
skoven i den periode, hvor 
fugle yngler. Naturen er 
ikke et gode man har – den 
forsvinder, hvis ikke man 
kæmper for den.

Hvad har været din  
største naturoplevelse?
Når jeg ser havørne i Agersø 
området. Førhen skulle man 
tage til Sverige for at opleve 
denne ørn. Det er en sejr 
for naturen, at den er vendt 
tilbage til Danmark.

7.000 byer Mørklagt for kliMaet
Nyt Og spæNdeNde 
arktis-website

Vores nye Arktis-website er 
netop gået i luften! Klik ind 
på wwf.dk/arktis og bliv 
klogere på WWF’s arbejde i 
Grønland og Arktis. Du kan 
blandt andet komme med på 
rejse til ’Den Sidste Is’ og læse 
om Arktis’ fascinerende dyr, 
natur og befolkning.

sMs “wwf” 
til 1231 

– så støtter du 
wwf’s arbejde 
Med 100 kroner
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WWF OG VERDEN

Se, hvor på kloden  

WWF arbejder
I NatuRENs tjENEstE

Fra fascinerende arter til 

klodens klimaudfordringer
POPuLÆR PaNDa

Kom bagom det  

verdenskendte logo

40 ÅR – 40 sEjRE

Tag på rejse gennem fire  

årtiers udfordringer og sejre

Årgang 30

40 år for naturen
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toMMe krukker er guld værd

virksoMheder der støtter wwf verdensnaturfonden
Danske virksomheder kan blive virksomhedssponsorer i WWF Verdensnaturfonden og derved støtte arbejdet for at sikre verdens natur. Der findes fire forskellige 
sponsorpakker. De er fradragsberettigede og koster mellem kr. 3.500 og kr. 25.000 eks. moms om året. Læs mere på wwf.dk/firmasponsor  
Følgende virksomheder støtter WWF verdensnaturfonden med sponsorpakkerne Isbjørn til 25.000 kr. og tiger til 10.000 kr.:

isbJørN better Place Denmark a/S, Care4Nature, JØRGEN KRuuSE a/S, Nordlux a/S, Raaco a/S, Rockwool International a/S, Saxo bank a/S, a/S Dansk 
Shell, SE big blue, René Gross Kærskov tiger a/S Rødovre Centrum, Partner-ads apS, akzo Nobel Deco a/S, boligone Dan Lüth apS, borella projects,  
H. P. therkelsen a/S, Martin bencher Group a/S, PFa Pension, Regner Grasten Film og tv a/S, RigtigHundemad apS, Silicon.dk apS, Storm Group,  
www.superkoi.dk, Søndergaard Nedrivning apS, t.J. transmission a/S, vItaL PEtFooD GRouP a/S, webCRM a/S, Ga-Import a/S, EnergiMidt

Vi vil lave verdens bedste medlemsmagasin og for at kunne gøre 
det, har vi brug for dine indspark, ris og ros! Derfor gennemfø-
rer vi i disse uger en læserundersøgelse af Levende Natur. Hvad 
vil du gerne læse om i Levende Natur? Er artiklerne for lange 
eller korte, svære eller lette? Og er du mest til 
fascinerende dyrehistorier eller resultater fra 
de internationale  
klimaforhandlinger? 

Klik ind på wwf.dk/ 
LN-undersøgelse og 
deltag i undersøgelsen. Det 
tager cirka 10 minutter, og 
du kan være med i lodtræk-
ningen om flotte præmier 
fra WWF’s webshop. Blandt 
andet det flotte sølvarmbånd 
Reach Out, kunsttrykket 
Orangutango af Mie Eje, 
økologisk rødvin fra L’ esprit Du Vin, WWF-bamser, håndklæ-
der og sjove brætspil. Vinderne får direkte besked i august.

Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du få tilsendt spørge- 
skemaet og en svarkuvert med posten. Skriv til redaktør  
Anne Burlund på a.burlund@wwf.dk eller ring på telefon  
35 24 78 51 – også hvis du har andre spørgsmål til læserunder-
søgelsen eller til Levende Natur.
Tusind tak for hjælpen!

The Body Shop har i samarbejde med 
WWF over foråret sat fokus på genbrug 
af tomme emballager i forbindelse 
med Earth Hour kampagnen. The Body 
Shop donerede 10 kroner til WWF 
for hver tom beholder eller 
krukke, der blev returneret. 
Kampagnen indbragte 
100.000 kroner til 
WWF’s arbejde i 
Arktis. 
Stor tak til alle, 
der har bidraget 
til kampagnen!
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Isens konge
Isbjørnen går nye 

tider i møde
sejlads tIl sIku

WWF sætter kurs mod 

den sidste is
spIllet om arktIs

Klima og industri skaber 

nye udfordringer

FsC desIgn award

Kom med på rejse til  

afrikanske landsbyskove

Årgang 30

TEMA: 
ArkTis

Levende Natur

Arktis i forandring
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KAMP MOD KRYBSKYTTER

Global kampagne for tigeren,  

elefanten og næsehornetMERE VILD NATUR

Det går tilbage for de 

danske arter
HAVETS OASER
Beskyttede områder  

skal sikre livet i havet

TUMLE PANDA
Nye bObles-skamler støtter 

naturen og børns motorik
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teMa: 
Dansk 
natur

eksotiske kattegat
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PIRATFISKERI  TRUER TUNENSushibølgen har sat  blåfinnet tun under pres

VERDENS BEDSTE KLIMALOVHvad skal der stå i  Danmarks nye klimalov?

TEMPERATUREN STIGER
Verden har kurs mod  4 graders opvarmning

GRØN VÆKST  I MyANMARWWF har besøgt det tidligere lukkede land

Årgang 31 

teMA: 
kliMAkloden koger – uret tikker

levende Natur

hjælp os Med at gøre  
levende natur endnu bedre!

løb for naturen 
Med run4Charity
Nu kan du både komme 
i form og slå et slag for 
naturen. Når du køber 
en løbe T-shirt gen-
nem Run4Charity til 
329 kroner, går 99,50 
kroner ubeskåret til 
WWF Verdensnaturfon-
dens arbejde. T-shirten 
er hvid og på ryggen er 
trykt WWF’s pandalogo 
og teksten ”Jeg løber for 
skoven… og de andre 
rødder”. Kom i gang med 
at løbe for naturen – køb 
din nye T-shirt på  
www.run4charity.dk
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Nyt i 
webshoppen
shop.wwf.dk

Besøg WWF’s webshop og lad dig inspirere

Designvirksomheden Munio producerer udelukkende 
FSC-certificerede produkter, der er med til at sikre, 
at træet er lovligt fældet med omtanke for miljø og 
lokalbefolkning. Produkterne er af høj kvalitet, og vi 
kan her i WWF varmt anbefale dem.

På WWF’s webshop finder du et stort udvalg af 
bæredygtige varer. Alt overskuddet går til WWF’s 
arbejde for en verden, hvor mennesker lever i  
harmoni med naturen.

Flotte lysestager og armbånd




