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DEN BLÅ PLANET
Over 70 procent af jordens overflade er dækket af 
vand. Vores have rummer en uovertruffen biodi-
versitet og fungerer som spisekammer for flere 
hundrede millioner mennesker verden over – sær-
ligt i udviklingslandene, der er afhængige af fisk og 
skaldyr som deres primære føde- og indtægtskilde.
 
Især de farvestrålende koralrev er fulde af liv. Selv-
om revene udgør mindre end én procent af klodens 
havnatur, rummer de 25 procent af alt marint liv 
og op mod to millioner forskellige arter. Desværre 
er livet i havet sårbart og udfordringerne mange. 
Ubæredygtige fiskerimetoder, forurening, skibstra-
fik, befolkningstilvækst og klimaforandringer truer 
det blå univers under overfladen.
 
Hvis vi skal sikre et levende og mangfoldigt hav 
med sunde fiskebestande – og sikre levegrundlaget 
for fattige og sårbare befolkningsgrupper – er det 
nødvendigt med handling nu.
 
Levende Natur sætter i dette nummer fokus på bæ-
redygtigt hav og på WWF’s arbejde for at beskytte 
det dyrebare liv under overfladen.

Hvis du har lyst, kan du give en ekstraordinær gave 
til havet på det brev, vi har lagt bagpå dette num-
mer af Levende Natur. Du kan også vælge at støtte 
på bidrag.wwf.dk/koral
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F“VI KENDER MÅNENS OVERFLADE 
BEDRE, END VI KENDER HAVBUNDEN”
Udsagnet stammer fra biolog Anders Kofoed, 
kendt fra GO’Morgen, og jeg tror desværre, 
at han har ret. I modsætning til naturen på 
land, som vi kan se og færdes i hver eneste 
dag, ligger havnaturen skjult under vand-
overfladen. Få danskere får derfor indblik i 
det unikke og fascinerende dyre- og planteliv, 
vores have rummer. Sunde og bæredygtige 
have er en vigtig del af vores velfærd og livs-
kvalitet. Særligt i sommermånederne nyder 
både danskere og turister at tilbringe tid på 
og omkring vandet. Havet udgør også en stor 
del af vores spisekammer og skaber mange 
danske arbejdspladser. 

I dette sommernummer af Levende Natur, 
sætter vi fokus på livet under overfladen. Vi 
giver blandt andet tip til lækre, bæredygtige 
sommerfisk til grillen og spændende snor-
kelruter i Danmark – hvis du er heldig, kan 
det være, at du møder hummeren, der tisser 
hurtigere end sin egen skygge og se med 
egne øjne, hvorfor man kalder torsken havets 
kronhjort. 

Desværre har naturen i havet trange kår og er 
presset af blandt andet de store udledninger 
af næringsstoffer fra landbruget, fiskeri og 
brugen af bundslæbende redskaber som trawl, 
og udledning af miljøfremmede stoffer fra 
industrien. Også råstofindvinding, invasive 
arter, klimaforandringer, støj og forskellige 
fysiske forstyrrelser presser havets natur. Det 
er derfor på tide, at der bliver taget de nød-
vendige politiske beslutninger for at beskytte 
havnaturen – jo før, jo bedre! I WWF kæmper 
vi blandt andet for, at havnaturen kommer 
med i regeringens Naturplan Danmark, og at 
der bliver etableret beskyttede havområder i 
Kattegat, Lillebælt og Øresund, hvor havnatu-
ren kan blomstre frit.

Også i det store udland er det vigtigt, at vi 
passer på vores blå oceaner. Tag med til 
Indonesien, hvor WWF arbejder sammen 
med lokale fiskere for at redde de truede 
havskildpadder og for at udvikle bæredygtige 
fiskerimetoder, der kan standse det katastro-
fale dynamitfiskeri. I dette nummer går turen 
også til Tanzania, hvor en stor del af fiskeriet 
i landets farvande i dag er ulovligt og ubære-
dygtigt. Det skyldes blandt andet utilstræk-
kelige fiskeriaftaler og lovgivning, skadelige 
fangstmetoder, og at andre lande overfisker 
i farvandene – ofte med en voldsom bifangst 
til følge. Lokale fiskere er derfor gået til kamp 
mod det illegale fiskeri, og WWF er taget med 
på bådpatrulje langs Østafrikas kyst. 

I juni starter vi også vores treårige projekt, 
som Åge V. Jensens fonde har finansieret, 
der handler om havet omkring Danmark. 
Projektet skal være med til at åbne vores øjne 
for al den fascinerende natur og de arter, der 
findes i de danske have. Biolog Peter Skødt 
Knudsen, som mange måske kender fra DR-
programmerne ”NØRD på Eventyr”, vil stå for 
en stor del af projektet og gennem spændende 
aktiviteter rundt om i landet, vil han gøre sit 
for at engagere små som store i at gå på opda-
gelse i havet. Hør om Peters forhold til livet 
under overfladen i dette blad – og ikke mindst, 
hvorfor det er vigtigt, at vi beskytter det. 

God sommer!

Gitte Seeberg
Generalsekretær

© POLFOTO
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6  Globale resultater  
Totalt stop for japansk 
hvalfangst ved Antarktis

17  Vigtige naturområder 
udpeget i Grønland  
Se hvilke områder i Grøn-
land, der er særligt vigtige 
at beskytte

8  Der er et yndigt vand 
Mød Kattegats søane-
moner og armlæggende 
hummere

12  Mæsk dig i lækre,  
danske sommerfisk  
WWF guider til bæredyg-
tige fisk til sommergrillen

16  Havet kalder på mig 
Peter Skødt Knudsen skal 
engagere danskerne i havet

18  Lokale til kamp mod 
illegalt fiskeri  
Kom med lokale fiskere 
på kystpatrulje ved Mafia 
Island i Tanzania

20  Et land fyldt med fisk, 
men ingen fiskerbåde  
Udenlandske fartøjer tøm-
mer Tanzanias have for fisk

22  Den arktiske isbryder, 
kanariefuglen og en-
hjørningen  
Mød de store arktiske 
hvaler og deres liv i de 
larmende have

24  Prinsgemalen med 
WWF i Indonesien 
Koraltrekanten er et af 
verdens mest artsrige 
havområder

26  WWF nyt  
Støt Kenneths næsehorns-
indsamling til WWF – og 
start din egen!

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 wwf.dk

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

No. 001

KLIMA-NEUTRAL
TRYKSAG

Farverigt vægmaleri på WWF 
Tanzanias kontor i Dar es 
Salaam i afrikansk Tingatinga-
stil, der viser WWF’s arbejde for 
bæredygtigt fiskeri i Afrika.
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Oliefond investerer i vedvarende 
energi. Norges regering har meldt ud, 
at en del af landets oliefond, den største 
statsejede fond i verden, skal bruges til at 
investere i vedvarende energi. Udmeldin-
gen kommer under WWF’s globale ener-
gikampagne, hvor WWF presser på for 
at få lande til at flytte deres milliardinve-
steringer fra sort til grøn energi. Norge 
kommer dermed til at investere næsten 
dobbelt så meget i vedvarende energi 
som hidtil; hele 5-8 milliarder dollars. 
Norge bliver dermed verdens førende i 
forhold til offentlige investeringer i grøn 
energi og håber at kunne inspirere andre 
lande til at følge efter.  

Verdens største beskyttede våd-
område. WWF har overrakt prisen Gift 
to the Earth til Bolivias regering for at 
udpege et 6,9 millioner hektar stort våd-
område som beskyttet område. Arealet 
svarer til halvanden gang Danmarks 
areal, og indsatsen er et led i Ramsar-
konventionen, der skal bevare vigtige 
vådområder med meget høj biodiversitet 
og kulturel værdi. Den tropiske region 
ved navn Llanos de Moxos ligger i det 
nordlige Bolivia og i lavlandet af Ama-
zonas og er nu det største vådområde i 
verden af international betydning, der 
også bidrager væsentligt til beskyttelsen 
af Amazonas. 

90.000 hektar beskyttet havområ-
de. Chiles regering har godkendt etable-
ringen af landets hidtil største beskyttede 
marine område ved navn Tic Toc. Det er 
et vigtigt skridt for bevarelsen af blåhva-
ler og andre unikke havpattedyr, som for 
eksempel den chilenske delfin også kendt 
som den sorte delfin. Parken omfatter 
et område på cirka 90.000 hektar, hvor 
blåhvalerne blandt andet kælver og har 
adgang til føde. Den marine park er re-
sultatet af et 15-årigt samarbejde mellem 
WWF og andre miljøorganisationer for 
at beskytte havområdet mod trusler som 
overfiskeri og andre negative miljøpå-
virkninger. 

GLOBALE RESULTATER

BOLIVIA CHILE NORGE

  90.000 
hektar har Chile 
afsat til en ny ma-
rin nationalpark.

 50 mio. km2
ved Antarktis er blevet forbudt 
område for hvalfangst.
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Af Julie Schoos og Tommy Dybbro

FIND FLERE GLOBALE RESULTATER 
OG SUCCESHISTORIER FRA WWF’S 
ARBEJDE RUNDT OM I VERDEN PÅ 
WWF.DK/SUCCESER
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Stop for hvalfangst ved Antarktis. 
Den Internationale Domstol i Haag har 
beordret Japan til at stoppe alle former 
for hvalfangst i et område omkring 
Antarktis på 50 millioner km2 – eller tre 
gange Ruslands størrelse. Kommerciel 
hvalfangst blev forbudt på verdensplan 
i 1986, og de sydlige oceaner omkring 
Antarktis blev udnævnt som fristed for 
hvaler otte år senere. Trods beskyttelsen 
har Japan fanget over 10.000 hvaler i 
området siden forbuddet blev indført. Af-
gørelsen er derfor en stor sejr for beva-
relsen af hvaler og et klart signal om, at 
hvalfangst ved Antarktis skal stoppe helt.

Kritisk truet havskildpadde opda-
get. En skildpadde af arten uægte ka-
rette er blevet registreret i de pakistanske 
farvande for første gang nogensinde. Be-
standen af uægte karette er faldet mere 
end 80 procent i løbet af det seneste år-
hundrede, og arten er nu på IUCN’s liste 
over kritisk truede arter. Mange hav-
skildpadder drukner, hvis de ender som 
bifangst i fiskernes net. WWF arbejder 
derfor for at involvere de lokale fiskere 
og støtte udviklingen af bæredygtige 
fiskemetoder. Skildpadden blev fundet 
viklet ind i et net af lokale fiskere, der fik 
reddet den ud i live – og det bekræfter, 
at arbejdet med at involvere de lokale i 
naturbevarelse bærer frugt.  

Et år uden krybskytteri. Nepal med-
delte i februar den fantastiske nyhed, at 
der i et helt år har været nul krybskyt-
teri mod tigre, næsehorn og asiatiske 
elefanter. Det gode resultat skyldes et 
stærkt samarbejde mellem regeringen, 
WWF og andre miljøorganisationer, 
parkmyndigheder, involvering af både 
hær og politi samt lokalbefolkningen. Det 
skærpede fokus har betydet, at myndig-
hederne sidste år arresterede hele 700 
krybskytter. WWF lykønsker Nepal med 
det stærke resultat, der bekræfter, at det 
er muligt at bekæmpe krybskytteriet med 
en kombination af politisk vilje og streng 
håndhævelse af lovgivningen.

JAPAN PAKISTAN NEPAL 
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DIN STØTTE 
GØR WWF’S 

ARBEJDE 
MULIGT



DER ER ET 
YNDIGT VAND

TEMA:
BÆREDYGTIGT 
HAV

90.000 TON
BLÅMUSLINGER FISKES ÅRLIGT I 
DANMARK – HERAF EKSPORTERES 
20.000 TIL UDLANDET.

500 ÅR
GAMMEL BLEV VENUSMUSLINGEN 
’MIN THE CLAM’, DER BLEV FUNDET 
I 2006. DER FINDES TRE ARTER I 
DANSKE FARVANDE.

38 VILDE ARTER
AF FERSKVANDSFISK LEVER 
I DANMARK.

18 HAJARTER
LEVER I DANMARK ÅRET RUNDT  
– FRA DEN 60 CM LANGE RØDHAJ  
TIL DEN 12 METER LANGE BUGDEN.

35.000 TON
ØRREDER OPDRÆTTES I DAMBRUG  
I DANMARK.
Kilder: WWF



Efter hudskiftet æder hummeren som 
en vild. Som det første sin egen gamle 
skal. Ellers går den næste tid med at 
gemme sig, for den nye skal er blød 
som skumgummi, indtil den hærder. 
Derfor er stenrevets huler livsnødven-
dige for hummeren og en god ting at 
bevare i Danmark, hvis vi fremover 
vil have armlæggende, strintende 
pansermaskiner kravlende rundt i 
Kattegat.

SØANEMONEN  
– HAVETS HURTIGSTE REFLEKS
På stenrevenes hårde bund kan man 
også finde søanemoner, der lige-
som koraller og vandmænd hører til 
nældedyrene. Alle, der har nusset en 
brandmand, kender nældecellerne 
lidt for grundigt. Cellerne er beregnet 
til at affyre en giftig tråd med enorm 
kraft ind i offerets hud. Acceleratio-
nen under affyring er så kraftig, at 
hverken racerbiler eller jetjagere kan 
være med. Faktisk affyres giftpilen 
med op til en million gange så stor 
acceleration som en rumfærge. Intet 
mindre end fem millioner G-kræfter.

På de helt enestående boblerev, hvor me-
tangasserne bobler op fra undergrunden, 
sidder de flammerøde søanemoner. Med 
brændende tentakelkroner sidder de ved 
siden af dødningehænder og slangestjer-
ner. Smukke ser de ud, men de har giftige 
nældeceller, der kan affyres hurtigere, 
end øjet kan følge med.

Stenrevene er resterne af den seneste is-
tid, hvor de enorme gletchere, der bredte 
sig fra nord, ikke slæbte alle de klippe-
stykker, de havde skrabet op, med tilbage 
til Sverige. I stedet efterlod de det i Katte-
gat. Det var i istiden, at de mange slugter, 
skrænter og dramatiske formationer, der 
i dag er kendetegnende for Kattegat blev 
skabt. Det skal vi være glade for – for med 
stenrevene har vi noget natur, hvor vi med 
stolthed kan sige til resten af verden: ”Se 
hvad vi har – er det ikke vildt?”

HUMMEREN – TISSER  
HURTIGERE END SIN EGEN SKYGGE
I de mørke huler i stenrevet lurer blandt 
andet den ældgamle hummer. En enorm 
knuseklo og en knivskarp skæreklo gør, 
at byttedyr ikke skal komme for tæt på – 

og det skal andre hummere heller ikke. 
Hvis to hanner mødes, handler det om at 
trække først og skyde hurtigst. Hum-
meren kan tømme de to urinblærer, den 
har ved hovedet, med så stor kraft, at de 
kan sprøjte to meter. Den, der tisser på 
den anden først, er vinderen. Taberen 
må slukke for urinstrømmen og finde sig 
i, at sejrherren fortsætter, til han er uden 
for rækkevidde. Er der tvivl om sejren 
gribes til armlægning. Formålet er, at 
holde fast til den anden giver op eller 
taber kloen – enten med vilje, eller fordi 
den bliver flået af. Heldigvis kan hum-
mere gendanne tabte kløer.

Hummere skifter skal for at vokse. Om-
trent som en middelalderridder, der må 
skifte pladerustning efter et lidt for stort 
ædegilde. Alt skiftes; det ydre panser, 
hinderne på øjnene, tænderne der sidder 
inde i maven – ja selv overfladen i ende-
tarmen, mavesækken og svælget må flås 
ud, når hummeren trækker sig ud af sit 
gamle skind. Efter sådan et skifte er den 
tabte klo gendannet som en lille ynkelig 
tyrrannosaurus-arm, men efter fire hud-
skifter er den så god som ny.

DER ER ET 
YNDIGT VAND

I de små huller og sprækker i de huledannende stenrev i Kattegat myldrer det 
med liv. Der er en myriade af former, farver og finurligheder, man ellers kun finder 

på Great Barrier Reef. Her findes både højtbrølende fisk, giftige søanemoner 
og skalskiftende hummere, der lægger arm med hinanden.

Af Anders Kofoed, biolog og foredragsholder
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De danske søanemoner brænder ikke lige 
så kraftigt som brandmænd, men man 
skal ikke stikke ansigtet ned i dem. I ste-
det for dræbende gift fanger de byttet ved 
at være klistrede som skolelim. Småfisk, 
snegle og krebsdyr, der kommer for tæt 
på, bliver fanget og ædt. Munden sidder 
midt mellem de blafrende tentakler, og 
fordi søanemoner er en gammel opfindel-
se, er mund og anus det samme. Det der 
kommer ind kommer ud samme sted.

Generelt gør søanemonerne tingene lidt 
anderledes. De kan sagtens forplante sig 
på den traditionelle facon med æg og sæd, 
men de kan også bare knække en lille 
stump af kroppen og lade den vokse op og 
blive en ny søanemone. Ikke dårligt for 
et dyr, der hverken har hjerte eller hjerne.

WWF ARBEJDER FOR, AT:
▪  Der etableres sammenhængende be-

skyttede områder i Kattegat, Lillebælt 
og Øresund. Der har tidligere været 
fremsat forslag om store beskyttede 
havområder, hvilket blev nedstemt af 
den tidligere regering. WWF arbejder 
for, at der bliver oprettet beskyttede 
områder for eksempel som del af Na-
turplan Danmark eller EU’s havstrategi.

▪  EU’s havstrategi fører til en god 
miljøtilstand i havet omkring Danmark, 
herunder bedre forhold for biodiversi-
teten og mindre forurening og affald. 
Vandplanerne, der skal beskytte 
havene mod forurening, skal også 
implementeres. De er indført som en 
del af EU’s vandrammedirektiv og skal 
sikre renere vand i Danmarks fjorde 
og åer, men forsinkelser i den danske 
proces har betydet, at planerne endnu 
ikke er trådt i kraft.

▪  De udpegede Natura 2000-områder 
lever op til deres formål om ’gunstig 
bevaringsstatus’. Forvaltningen af 
områderne er i høj grad mangelfuld, 
og det er usikkert om de nuværende 
planlagte indsatser er tilstrækkelige til 
at genoprette den bredere biodiversi-
tet. Derudover er de udpegede Natura 
2000-områder ikke dækkende for 
biodiversiteten i havet – for eksempel 
mangler biologisk vigtige naturtyper og 
dyrearter, eksempelvis leveområder på 
den bløde bund.

Hummeren skifter skal for 
at vokse – og alt fra øjets 
nethinder til mavesækken 
skiftes ud.
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Selvom de ikke brænder på fingrene, skal 
man holde nallerne for sig selv. Søanemoner 
er skrøbelige, og bliver de forstyrret, trækker 
de sig sammen til små slimede knolde. Så 
må man ellers pænt vente, til de folder sig ud 
igen som rødglødende undervandsgeorginer 
på Kattegats utrolige stenrev.

TORSKEN – HAVETS KRONHJORT
Blandt revets sten svømmer også torsken, 
men kun få kender dens hemmeligheder. 
Torskene søger efter gode fødeområder 
i flok – ledt af de store, gamle hunner. 
Noget tyder endda på, at de unge uerfarne 
torsk på den måde lærer vejen til de bed-
ste fødekilder – ikke helt ulig elefanternes 
måde at leve på.

Hannerne er generelt lidt mindre end 
hunnerne, men til gengæld mere højrø-
stede. Nøjagtig som kronhjorte ”brøler” 
torskehannerne af hinanden, når gydesæ-
sonen er over dem. Mange fisk laver lyde 
og torsk både grynter, klikker og stønner 
i bestræbelserne på at vise, hvor store og 
stærke, de er.

Torsken er måske ikke så dum, som vi 
går og forestiller os – men grådigheden 
slipper man ikke udenom. I maven på 
torsk ender strengt taget alt, hvad der 
kan gabes over – også andre torsk. Ikke 
kun lillebror ender i torskens mave, det 
gør også makrel, sild, fladfisk og til tider 
mobiltelefoner. Der skal også en del 

næring til for at opnå maksimal størrelse. 
Verdensrekorden er 2 meter og næsten 
hundrede kilo.

Hvis det ikke er nok til at fortjene respekt 
så husk at uden torsk ingen vikingetid. 
Danmarks stolte vilde krigere ville aldrig 
have kunnet plage nonner i Irland eller 
have opdaget Amerika uden tørrede 
humpler af Kattegats storøjede fisk – og 
det er faktisk det navnet torsk kommer 
af – tørfisk.

De seneste år har torsken haft det hårdt 
med fiskeri og forurening – den fortjener 
bedre, så det er vigtigt, at vi passer på 
vores havområder.

DER BØR OPRETTES BESKYTTEDE HAVOMRÅDER I DANMARK – NU!
Danmarks vilde natur i havet er 
under et stigende pres. Presset 
på naturen i havet kommer 
blandt andet fra de store ud-
ledninger af næringsstoffer fra 
landbruget, overfiskeri og bru-
gen af bundslæbende redskaber 
som trawl samt udledning af 
miljøfremmede stoffer fra indu-
strien. Også råstofindvinding, 
invasive arter, klimaforandringer, 

støj og forskellige fysiske for-
styrrelser presser havets natur.

Det er derfor på tide, at der 
bliver taget de nødvendige poli-
tiske beslutninger for at beskytte 
havnaturen.

Der skal i det kommende år 
blandt andet udarbejdes nye 
naturplaner for de danske Na-

tura 2000-områder, den danske 
indsats i forhold til EU’s hav-
strategidirektiv skal besluttes, 
ligesom EU’s nye fiskeripolitik 
skal implementeres i Danmark. 

”Til trods for politiske erklæ-
ringer om at beskytte havet, 
halter det desværre med 
indsatsen. Der har været en 
udpræget mangel på lang-

sigtede planer og målrettede 
indsatser, når det kommer til 
en ambitiøs havindsats. Det er 
helt nødvendigt, at vi træffer de 
rigtige politiske beslutninger nu, 
hvis vi vil beskytte den unikke 
natur i de danske havområder,” 
understreger Mette Blæsbjerg, 
havpolitisk medarbejder i WWF 
Verdensnaturfonden.

Torsken æder stort set alt, 
den kan gabe over – selv 
andre torsk!
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SNORKELGUIDE:

Danmark er et af de få steder i verden, 
hvor man kan se aktive boblerev.  
WWF har samlet de bedste snorkel-
ruter på wwf.dk/snorkling – så ifør dig 
snorkel og svømmefødder og gå på 
opdagelse i Danmarks vildeste natur!

GÅ PÅ OPDAGELSE BLANDT TANGNÅLE, 
SØNELLIKKER OG NØGENSNEGLE



VIDSTE DU, AT…
…FØDEVAREMINISTERIET ANBEFALER, 
AT DU SPISER 30-40 GRAM FISK OM 
DAGEN? I ØJEBLIKKET SPISER BØRN I 
GENNEMSNIT 12 GRAM FISK OM DAGEN 
OG VOKSNE 21 GRAM. 

…FISK INDEHOLDER OMEGA-3 
FEDTSYRER, D-VITAMIN, JOD OG 
SELEN, DER NEDSÆTTER RISIKOEN FOR 
HJERTE-KAR-SYGDOMME? FISK UDGØR 
I DAG 49 PROCENT AF DANSKERNES 
D-VITAMININDTAG. 

…DANMARKS EKSPORT AF FISK OG 
FISKEPRODUKTER I 2012 UDGJORDE 
19,8 MILLIARDER KRONER?

TEMA:
BÆREDYGTIGT 
HAV
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MÆSK DIG I LÆKRE, 
DANSKE SOMMERFISK

Sommeren står for døren, og det betyder for mange danskere, at grillen støves af og den  
kolde hvidvin lukkes op. Du kan være med til at gøre en forskel for livet i havet ved at vælge lokale  
og bæredygtige fisk og skaldyr til grillen og sommermiddagen. Og der er heldigvis mange lækre  

og bæredygtige alternativer i vores egne farvande. Mæsk dig for eksempel i en lækker,  
grillet rødspætte eller hvidvinsdampede blåmuslinger. 

Af Anne Burlund

Det er derudover en god idé at gå efter 
det blå MSC-mærke, når du vælger fisk 
og skaldyr til sommermiddagen. MSC er 
flere år i træk kåret som det mest trovær-
dige og anerkendte globale miljømærke 
for bæredygtigt fiskeri.

”Som forbruger kan du gøre en forskel 
ved at støtte de bæredygtige fiskerier, 
der gerne vil tage ansvar for vores fisk og 
havnatur. I WWF arbejder vi for at sikre 
sunde fiskebestande ved blandt andet at 
stille krav til og samarbejde med indu-
strien, så forbrugerne får bedre mulighed 
for at vælge de bæredygtige alternativer,” 
forklarer Iben Rathje. 

Du behøver hverken kigge mod Norge 
eller Middelhavet, når du skal diske op 
med lækre fiskeretter til sommerbordet. 
De danske farvande rummer nemlig 
lækre fisk som rødspætte, sild, makrel 
og blåmusling, der gør sig lige så godt på 
sommerbordet som grillet laks fra Norge 
eller blæksprutte fra Middelhavet. 

”Fisk er sundt og lækkert – vel at mærke 
de bæredygtige af slagsen – og slet ikke så 
kompliceret og dyrt, som mange danskere 
tror.  Vi er det land i Norden, der spiser 
mindst fisk, selvom vores farvande er 
et sandt spisekammer af lækre fisk og 
skaldyr,” siger Iben Rathje, fiskeripolitisk 
medarbejder i WWF Verdensnaturfon-
den, og fortsætter:

”Hvorfor købe importeret fisk, når du kan 
få lækre, lokale rødspætter, der er i sæson 
netop nu? Husk at spørge efter rødspæt-
ter, der er fanget med garn og snurrevod i 
Nordsøen eller i det vestlige Skagerak, for 
her er bestanden sund og velforvaltet.”  

Et sommerbord med krydrede bornhol-
mersild, grillet makrel eller et kæmpe fad 
lækre hvidvinsdampede blåmuslinger vil 
også være et sikkert hit. 

”Her bør du gå efter lineopdrættede blå-
muslinger, der ikke forstyrrer havbunden 
i samme grad som skrabemuslinger. Som 
bonus er der sjældent sand i linemuslin-
gerne, så det er en lækker sommer-deli-
katesse, som du kan spise rå eller dampe 
med hvidvin,” siger Iben Rathje. 

Rødspætte (garn og snurrevod, MSC-mærket)

Blåmusling (linefanget og MSC-mærket)

Koldtvandsreje fra Vestgrønland (MSC-mærket)

Torsk fra den østlige Østersø, Barentshavet og Island
Mørksej (MSC-mærket) 

Alle slags sild
Taskekrabbe (MSC-mærket)

Regnbueørred fra Danmark

www.wwf.dk Levende Natur   juni 2014   13

MINI-GUIDE: 
Udvalg af bæredygtige  
fisk og skaldyr til  
sommerbordet – er du  
i tvivl, så spørg i dit  
supermarked eller  
hos din fiskehandler.

Læs mere på
hvaforenfisk.dk
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Danske forskere vil løse ålens mysterium
Island i nord til Marokko i syd, tilhører den 
samme bestand.
 
Ålebestanden er faldet over 98 procent i 
forhold til 1980’erne og er nu kritisk truet. 
Det drastiske fald skyldes en kombination 
af massivt fiskeri, forurening, opdæmmede 
vandløb og ødelagte levesteder. 
 
Et hold forskere, der ledes af DTU Aqua, 

En fisk, du til gengæld ikke skal sætte 
på sommerbordet, er ålen, der er kritisk 
truet. Ålen er fortsat lidt af et mysterium 
for forskerne, der mangler viden om den 
lange fisks vandring, gydning og opvækst. 
Forskerne ved, at ålen gyder i Sargas-
sohavet ud for Florida, hele 5-6.000 kilo-
meter væk fra Europas kyster. Ved hjælp 
af dna-prøver har forskere også fundet 
ud af, at den europæiske ål, som lever fra 

tog derfor i foråret på togt til Sargasso-
havet for at sætte den truede og mystiske 
ål under lup. Ekspeditionen har gennem 
mere end 20 forskningsprojekter forsøgt 
at udfylde hullerne i forskernes viden om 
ålens tidlige opvækstforhold.
 
”På grund af den dramatiske nedgang i 
bestanden af europæiske ål de seneste 
30 år er der et særligt akut behov for at 

TEMA:
BÆREDYGTIGT 
HAV

Det er krav fra bevidste forbrugere, der gør det attraktivt for 
fiskeribranchen at opnå MSC-certificering. Royal Greenland, 
der i fjor fik certificeret sit vestgrønlandske rejefiskeri, 
kaster sig nu over stenbideren. 

Af Rune Langhoff

Af Anne Burlund

kunderne, der har fået virksomheden til 
at arbejde for MSC-certificering. 

At de vestgrønlandske rejer har fået det 
blå bæredygtighedsstempel, har dog ikke 
betydet højere priser for forbrugerne, 
konstaterer Schönemann Paul. Hun 
mener i stedet, at det har hjulpet Royal 
Greenland til at fastholde eksisterende 
markeder, som efterspørger MSC-mær-
kede produkter – primært England og 
Sverige, men også Tyskland og Frankrig.

”Det er afgørende for fiskeribranchen, 
at der forsat er fokus på en god forvalt-
ning, da det er en forudsætning for et 
langsigtet bæredygtigt fiskeri, som kan 
resultere i en MSC-certificering,” siger 
Schönemann-Paul og fremhæver, at 
Royal Greenland arbejder hen imod at få 
certificeret stenbiderfiskeri i Grønland.

Hvis man vil sikre forretningen, må man 
sikre fiskeriets bæredygtighed. Sådan 
lyder rationalet fra en af verdens største 
seafood-aktører, grønlandske Royal 
Greenland, der i fjor var med til at sikre 
MSC-certificering af det vestgrønlandske 
rejefiskeri. Næste skridt er certificering af 
stenbider-fiskeriet.

”Det er min opfattelse, at rejecertificerin-
gen har været en succes. Det har været 
med til at styrke fokus på bæredygtighed 
hos alle de involverede parter i Grønland, 
og det har givet en forståelse for, hvor 
vigtig en god forvaltning er,” siger Lisbeth 
Due Schönemann Paul, Corporate Su-
stainability Manager hos Royal Greenland.

Hun understreger, at Royal Greenland 
har stor fokus på bæredygtighed i fiske-
riet – men at det primært er et krav fra 

Royal Greenland er aktiv i organisatio-
nen Sustainable Fisheries Greenland og 
samarbejder blandt andre med det grøn-
landske departement for fiskeri, fangst og 
landbrug samt Grønlands Naturinstitut.

Forbrugerne kræver bæredygtighed
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forstå, hvordan ålens livscyklus påvirkes 
af mennesker, miljøforhold og klimaæn-
dringer,” siger togtleder og seniorforsker 
Peter Munk, DTU Aqua. 
 
Forskerne skal også undersøge, hvorfor 
ålen yngler netop i Sargassohavet, hvilken 
rute ålelarverne tager tilbage til Europa, 
og hvad de tidligste larver lever af i 
Sargassohavet. Den manglende viden 

om ålelarvernes fødevalg er en afgørende 
hæmsko i forhold til at kunne opfostre 
ålelarver i opdræt i Danmark. Indtil 
ålebestanden er kommet sig, anbefaler 
WWF derfor et totalt stop for ålefangst, 
hvis vi også skal have ål i fremtiden.
 
Læs mere om ekspeditionen på  
facebook.com/aaleekspedition

Danskernes enorme kødforbrug belaster i høj 
grad klimaet og er en trussel mod verdens 
regnskove og dyreliv. Så hold igen med kødet 
og gå i stedet på opdagelse i alle de lækre 
fiske- og skaldyrsretter, der er mindre CO2-
belastende end kød. Et kilo ferske rejer ud-
leder kun tre kilo CO2, mens et kilo oksekød 
slipper hele 19,4 kilo CO2 ud i atmosfæren.*

Sammen med tv-kok Anne Hjernøe har WWF 
lanceret en håndfuld lækre sommerretter 
med bæredygtige fisk. 

”Det er slet ikke så besværligt, som mange 
tror, at lave lækre retter med sæsonens fisk 
og skaldyr. Jeg håber, at opskrifterne kan 
inspirere danskerne til at spise mere fisk i 
hverdagen – selvfølgelig af den bæredygtige 
slags,” siger Anne Hjernøe. 

*  KILDE: Fødevareministeriet. Fødevarernes klimaaftryk bestemmes gennem  
livscyklusvurderinger, hvor klimaeffekten bestemmes fra ”vugge til grav.” 

Spis fisk og 
skaldyr for 
klimaet

Anne Hjernøe

DANSKERNES 
YNDLINGSFISK
▪  Marineret sild
▪  Rødspætte, skrubbe
▪  Tun på dåse
▪  Laks, hellefisk
▪  Makrel
▪  Torskerogn
▪  Torsk

KILDE: Fødevarestyrelsen (2010)

OPSKRIFT 
Pillerejer med citrusaioli
Ingredienser:  
1-2 kg pillerejer (MSC-rejer fra Vestgrønland)  
Citrusaioli: 
1 æg  
5 dl smagsneutral rapsolie Flagesalt 
Revet skal af 1 økologisk citron 1-2 fed hvidløg, efter smag Et lille bundt citronmelisse  

Kom ægget i en skål og tilsæt olien dråbevis,  mens du pisker. Når massen begynder at tykne, til- sættes mere og mere olie ad gangen, til du har en  tyk mayonnaise. Smag den til med lidt salt og tilsæt revet citronskal, friskpresset hvidløg, samt finthak- kede citronmelisse. Spis aiolien til friskpillede rejer, serveret med et friskbagt brød. Aiolien kan holde  i en lille uges tid i køleskabet, og er skøn til alle  former for fisk, i sandwich og andet godt.
Find flere af Anne Hjernøes lækre opskrifter med bæredygtige fisk og skaldyr på wwf.dk/hav
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Du er uddannet biolog og 
sejler både kajak, fridykker 
og fisker i din fritid. Hvad 
betyder havnaturen for dig?
Jeg har en enorm kronisk 
længsel efter havet. Det er 
næsten som om, det kalder på 
mig. Når jeg står på en mole 
og kigger ned i det klare vand, 
vil jeg bare ned i det. Ned og 
undersøge livet mellem stene-
ne og tangplanterne. Jeg har 
altid følt mig meget hjemme, 
når jeg ligger i havet. 

Hvorfor er det vigtigt at 
passe på havnaturen?
Fordi havet med alle dets 
forunderlige væsener ganske 
enkelt er fantastisk! Og fordi 
vi mennesker (ofte) med kort-
sigtede økonomiske gevinster 
for øje tror, at vi kan tillade 
os hvad som helst. Bare her i 
Danmark har vi i de seneste 
50-100 år bombet havet med 
næringsstoffer og spildevand, 
fisket masser af revsten op 
til moler og trawlet bunden 
igennem til ukendelighed 
efter muslinger og fisk. Det er 
på tide, at vi for alvor vender 
skuden og får hjertet med i, 
hvordan vi behandler den 

natur, der er gemt væk under 
overfladen. Det bør være alle 
mennesker forundt at opleve 
havet i så god en økologisk 
tilstand som muligt. Vi er ikke 
længere afhængige af havets 
ressourcer for at overleve, 
men måske er vi afhængige af 
en rig (hav)natur for at kunne 
leve mere harmonisk med 
vores omgivelser? 

Hvordan kan man få dan-
skerne til at interessere sig 
for havnaturen?
Ved at opleve og se livet under 
overfladen med egne øjne. 
Simpelthen. Man kan godt se 
billeder og høre foredrag, men 
det er først, når du med hele 
din krop sanser søanemoner, 
edderkoppekrabber, slange-
stjerner eller en stime store 
multer cruise forbi, mens du 
gemmer dig i en tangbusk, at 
du virkelig tager det ind. Der 
er så mange smukke under-
vandslandskaber, som bare 
ligger og venter på at blive 
besøgt noget mere. Vi har 
margueritruten og masser af 
vandreruter med smuk dansk 
natur på land, men vi har end-
nu ikke en udbredt bevidsthed 

om mulighederne for flotte 
svømmeruter i havet. Det skal 
vi have gjort noget ved!

Hvad glæder du dig mest til  
i dit nye arbejde?
At formidle havets herlighe-
der til den brede befolkning 
i stedet for kun til venner og 
familie. Jeg glæder mig til 
at overraske danskerne med 
viden om vores meget tilgæn-
gelige undervandsverden, som 
de færreste benytter, og som 
de fleste tror ikke rummer 
noget særligt. Når jeg viser 
billeder af savgylter, panse-
rulke, snipper og fløjfisk, tror 
folk som regel, at det er fra en 
dykkerferie sydpå. Men alt det 
og mere til har vi lige uden for 
vores eget dørtrin. 

Hvilken naturoplevelse har 
gjort størst indtryk på dig?
En novemberaften da jeg 
snorklede langs høfderne ved 
Aarhus og pludselig opdagede 
små ti-armede blæksprutter, 
der susede rundt i vandet 
omkring mig. Det lykkedes at 
fange én i hænderne, og jeg 
husker tydeligt, hvordan den 
skiftede farve og til sidst skød 

en lille stråle blæk efter min 
dykkermaske. Jeg ææælsker 
bare blæksprutter, de har no-
get magisk over sig. Jeg ken-
der dem ellers kun fra tropiske 
egne, så jeg blev simpelthen 
så glad, da jeg pludselig også 
mødte dem i dansk farvand.

Hvad er dine bedste tip til 
spændende oplevelser ved 
havet og kysten i det danske 
sommerland?
Få fat i en dykkermaske med 
snorkel, et sæt finner og gerne 
en våddragt. Tag ud til kysten, 
når der er vindstille eller fra-
landsvind, så er sigtbarheden 
som regel bedst, helt op til 
10 meter. Tjek Google Earth 
og kig efter mørke plamager, 
som indikerer stenrev og 
tangskove tæt på land. Disse 
områder er de mest arts-
rige habitater og findes især 
nedenfor skrænter og ved 
pynter. Bevæg dig rundt her 
på blot 1-3 meters dybde og se 
hvor mange forskellige slags 
arter, du kan observere. 

Læs det fulde interview med 
Peter Skødt Knudsen på 
wwf.dk/hav

HAVET 
KALDER 
PÅ MIG
Peter Skødt Knudsen har rejst jorden rundt som naturreporter i DR-programmet ”NØRD på Eventyr” 
og arbejdet som dykkerinstruktør i både Thailand og Australien. Men også de danske have – og særligt 
blæksprutten – står hans hjerte nær. Som led i WWF’s nye projekt om det danske havmiljø skal Peter lave 
spændende aktiviteter rundt om i landet og engagere danskerne i den danske havnaturs herligheder.

Af Anne Burlund

TEMA:
BÆREDYGTIGT 
HAV

BLÅ BOG 
PETER SKØDT KNUDSEN
▪  32 år, far til Carl Emil (7) og  

Julius (4) 
▪  Cand. scient. i Bioscience
▪  Medvirket i TV-programmer på 

DR siden 2007: Agent NØRD, 
Vildmarks NØRD, Klima NØRD, 
Ramasjang Live, NØRD på Eventyr 
(Papua, Sierra Leone, Ghana, 
Myanmar, Zambia)

▪  Gymnasielærer i biologi og idræt
▪  Divemaster på Koh Tao i Thailand 

og Great Barrier Reef i Australien 
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Og det er netop en idé, som en række 
grønlandske politikere allerede har dis-
kuteret. Flere grønlandske organisationer 
har ligeledes fremhævet nødvendigheden 
af at sikre, at særligt olieefterforskning 
ikke ødelægger andre erhverv, eksempel-
vis fiskeri og turisme.

Eva Garde påpeger, at RACER-studiet 
skal suppleres af andre forvaltningstiltag. 
For mens RACER fokuserer på produk-
tivitet og biodiversitet i bred forstand, er 
der mindre fokus på for eksempel beskyt-
telsen af de enkelte arter, for eksempel de 
unikke, højarktiske dyr, som har så stor 
kulturel værdi i Grønland, og som verden 
over er ikoner for naturlivet i Arktis, 
herunder isbjørn og narhval. 

WWF Verdensnaturfondens RACER-
studie er støttet af Mars Nordics. 

Læs hele rapporten på 
wwf.dk/racer

VIGTIGE NATUROMRÅDER 
UDPEGET I GRØNLAND

En stribe havområder ud for Grønland er så vigtige for dyr og men-
nesker, at de grønlandske politikere må undersøge, hvordan de kan 
beskyttes bedre i fremtiden, mener WWF Verdensnaturfonden på 
baggrund af et nyt studie.

Af Rune Langhoff

De grønlandske politikere bør igangsætte 
en proces, der undersøger, hvordan man 
i fremtiden vil forvalte nogle af landets 
mest højproduktive og artsrige havom-
råder. Der er nemlig områder, der er så 
vigtige både for dyr og mennesker, at 
vi ikke kan risikere, at de ødelægges af 
eksempelvis olieudslip.

Sådan lyder opfordringen fra WWF 
Verdensnaturfonden efter færdiggørelse 
af RACER-studiet, der har undersøgt 
hvilke områder til havs og til land, der er 
kendetegnet ved at være særligt fulde af 
liv – og som også vil være det i fremtiden 
trods temperaturstigninger og klimafor-
andringer. 

Samlet set peger rapporten, der fokuserer 
på Vestgrønland, på seks marine områ-
der, mens det er blevet til ti områder på 
land, der skiller sig positivt ud. Hvad an-
går de marine områder, er de vigtige som 
spisekammer for eksempelvis hvaler, der 
vandrer til områderne år efter år, mens 

de er vigtige for mennesker, fordi der 
foregår fiskeri her og generelt har været 
rige muligheder for at ernære sig. 

Og sådan skal det gerne fortsætte, me-
ner WWF: ”Hvis vi skal beskytte disse 
højproduktive områder og de vigtige 
arter, der befinder sig i de her områder, 
og som for flere af dem er unikke for 
Arktis – blandt andet isbjørn og de tre 
arktiske hvaler, hvidhval, grønlandshval 
og narhval – skal vi politisk arbejde for 
at forhindre, at eksempelvis olieselska-
ber gambler med disse økosystemers ve 
og vel,” siger arktisk biolog og ph.d. hos 
WWF Verdensnaturfonden, Eva Garde, 
der har gennemført studiet.

”Selvfølgelig har Grønland brug for at 
udvikle sig, men vi foreslår, at man laver 
en opdeling, så udvikling tillades i nogle 
områder, mens det forbydes i andre. På 
den måde kan både natur og dyrelivet, 
som Grønland stadig lever af i dag, også 
trives i fremtiden,” forklarer hun. 

De seks udpegede 
RACER-områder langs den 
vestgrønlandske kyst
1. Upernavik kystnære zone
2. Diskobugten
3. Store Hellefiske Banke
4.  Søndre Isortoq Fjord og 

fjordmunding
5. Fyllas Banke området
6.  Sydvest Grønlands sok-

kel og banker 
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LOKALE TIL KAMP MOD ILLEGALT FISKERI
En stor del af det fiskeri, som foregår langs Tanzanias kyst er ulovligt og ubæredygtigt.  
Det betyder pressede fiskebestande og mistede indtægter til et i forvejen fattigt land,  

hvor millioner er afhængige af fiskeriet. En gruppe lokale fiskere er derfor gået  
til kamp mod det illegale fiskeri i deres farvande, og WWF er taget med på kystpatrulje.

Tekst og foto:  Anne Burlund

TEMA:
BÆREDYGTIGT 
HAV
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En lettere slidt motorbåd er trukket op 
på det varme sand i den lille kystlandsby 
Dongo på Mafia Island i det sydlige Tan-
zania. Rundt om båden sidder en gruppe 
mænd og kvinder i skyggen og taler. De 
er alle medlemmer af landsbyens Beach 
Management Unit (BMU) eller på dansk 
– kystpatrulje. 

En stor del af det fiskeri, som foregår 
i Tanzanias farvande i dag er ulovligt, 
ubæredygtigt og ureguleret. Det skyldes 
blandt andet ugennemsigtige fiskeriafta-
ler, utilstrækkelig lovgivning og regule-
ring, skadelige fangstmetoder og for store 
fangster fra andre landes kommercielle 
fiskeri med voldsom bifangst til følge. 

Kystpatruljerne er lokalt forankrede 
grupper, der inden for et geografisk 
afgrænset område har ansvar for blandt 
andet at sikre, at der ikke foregår illegalt 
fiskeri. Men også at der ikke bliver brugt 
ubæredygtige fangstmetoder som for 
eksempel bundtrawl, dynamitfiskeri og 
fiskenet med for små huller, så de mind-
ste fisk også ryger med – eller net med 
risiko for stor bifangst af blandet andet 
havskildpadder, som der findes hele fem 
arter af ved Mafias kyster. 

”Dynamitfiskeri har været – og er stadig 
– et stor problem i området. Dynamitten 
detoneres under vand, og de døde fisk 
flyder op til overfladen og er bare til at 
skovle sammen. Det er langt nemmere 
for fiskerne end at bruge bæredygtige 
langliner, hvor de kan være uheldige kun 
at fange et par enkelte fisk. Men dynamit 
har massive konsekvenser for havmil-
jøet og efterlader døde koraller og andre 
sårbare arter i havet, ” forklarer Sware 
Semesi, der er ansvarlig for WWF Tanza-
nias marine projekter i området omkring 
Kilwa og Mafia.

KYSTSAMFUND SKAL INDDRAGES  
I NATURBESKYTTELSEN
Der findes 36 kystpatruljer i Tanzania, 
hvoraf WWF har støttet oprettelsen af de 
tre. De er hver især ledet af 30 komite-
medlemmer, der vælges af landsbyen. 
Tidligere var det alene regeringen og de 
lokale distriktsmyndigheders ansvar at 
dæmme op for de illegale aktiviteter i far-

vandene, men man indså hurtigt, at det 
var nødvendigt at inddrage lokalsamfun-
dene – som bor og arbejder ved kysterne 
– hvis udviklingen skulle vendes.

”Vi oprettede kystpatruljen i 2007, fordi 
vi ønskede at bevare havnaturen i vores 
område. Vi er nemlig helt afhængige af 
sunde fiskebestande og havets andre na-
turressourcer i vores hverdag, hvis vi skal 
overleve og udvikle os,” forklarer  
Abdallah Abedi Isa, der er 51 år og for-
mand for Dongos kystpatrulje.

”Jeg gik med i kystpatruljen, fordi jeg 
følte en smerte over, at fiskene og res-
sourcerne forsvandt og blev misbrugt 
lige for øjnene af mig, uden at jeg kunne 
gøre noget ved det. At være kommet med 
i kystpatruljen giver mig en styrke og 
handlekraft, jeg ikke havde før. Nu kan 
jeg aktivt gøre noget ved problemerne, og 
jeg kan allerede nu se forandringer,” sup-
plerer Tano Hussein, en ældre kvinde på 
55 år, der sidder med i komitéen. 

Lokal modstand vendt til opbakning
Stort set alle beboerne i de små kyst-
samfund er totalt afhængige af fiskeriet. 
Kystpatruljerne og den lokale forankring 
er i dag nedskrevet i Tanzanias Fiskeri-
lovgivning. Men det var ikke nemt at få 
alle fiskerne i kystsamfundene overbevist 
om, at de skulle ændre adfærd og droppe 
de ubæredygtige fiskerimetoder. 

”I starten var der stor modstand fra de 
lokale fiskere, der troede, at WWF og 
myndighederne ville oprette marine 
nationalparker i området og forbyde alt 
fiskeri – og dermed deres levebrød,” for-
klarer Sware Semesi og fortsætter:

”Men ved at blive ved med at oplyse om 
bæredygtig udvikling og lovlige fiskerime-
toder, begyndte stemningen langsomt at 
vende – fiskerne kunne jo godt se, at de 
fangede færre og færre fisk, og at de selv 
kunne være med til at vende udviklingen.”

ILLEGALE FISKERE FRA ZANZIBAR
I Dongo er det ved at være tid til dagens 
patrulje. Men før vi kan sejle ud, skal der 
hentes benzin i den nærmeste by, og den 
kostbare motor findes frem fra gemmer-

TANZANIA

»

ØSTAFRIKA RUMMER:

3.000 
ARTER AF BLØDDYR 

1.500 
ARTER AF FISK 

1.000 
ARTER AF TANG 

200 
KORALARTER 

100 
ARTER AF SØPØLSER 

50 
ARTER AF SØSTJERNER 

ne. Da alt er på plads, og redningsvestene 
er spændt, sejler vi ud på åbent hav. 

Efter 20 minutter opdager spejderen 
forrest på båden en lille fiskerbåd af træ 
ude i horisonten. Da vi kommer tættere 
på, råber dagens patruljeleder, at det er 
inspektion, og at føreren af båden skal 
stoppe. Patruljelederen går ombord på 
båden, der viser sig at være fra Zanzibar 
– en større ø længere nordpå i Tanzanias 
farvande. 

Der er heldigvis ingen ulovlige fiskered-
skaber ombord på båden, men fiskerne 
kan ikke fremvise en gyldig licens til at 
fiske i Mafias farvande. De fisker dermed 
ulovligt, og deres navne og fiskerbådens 
navn og nummer bliver derfor registre-
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til,” forklarer Hamadi Saluum Mkwanda, 
der påpeger, at der også er langt mindre 
dynamitfiskeri end tidligere, selvom det 
dog stadig forekommer.

ret i en notesbog. Der bliver også taget 
billeder med et lille digitalkamera som 
dokumentation. Patruljen har lovhjem-
mel til at foretage arrestationer, men det 
finder de ikke nødvendigt med fiskerne 
fra Zanzibar.

MANGLER PENGE TIL BENZIN
Kort efter støder vi på endnu en fisker-
båd, men den er lokal, og fiskerne kan 
fremvise gyldig legitimation og ingen il-
legale redskaber. Vi er sejlet direkte ind i 
et kæmpe regnskyl, som er hverdagskost i 
regntiden. Patruljen bliver gennemblødt, 
men sejler ufortrødent videre. En normal 
patrulje tager 6-7 timer i al slags vejr, så 
det er hårdt arbejde. Men det tager ikke 
modet fra dagens patrulje:

”Jeg ville ønske, at vi kunne patruljere 
endnu mere – måske 2-3 gange om ugen. 
Men vi har ikke råd til benzin til båden. 
Og vi kan heller ikke være mere væk fra 
vores eget fiskeri, som brødføder vores 
familier,” siger Hamadi Saluum Mkwan-
da, der er med på dagens patrulje og 
sidder i kystpatruljens komite.

ILLEGALT FISKERI ER REDUCERET
WWF har støttet kystpatruljen ved at 
købe motorbåden, digitalkamera, kik-
kert, notesbøger og gennem uddannelse 
i registrering og dataindsamling og 
bæredygtige fiskerimetoder. En udfor-
dring er derfor blandt andet, hvordan 
kystlandsbyen skal skaffe penge til nyt 
udstyr, når det gammelt er for slidt.  
Det forsøger WWF at finde en løsning 
på sammen med kystpatruljens med-
lemmer.

Men mens solen går ned og farver himlen 
rød, er der dog enighed om, at indsatsen 
indtil nu har virket:

”På bare få år har vi allerede kunne se 
forandringer. Det illegale fiskeri er blevet 
reduceret – og vi kan mærke, at flere 
lokale fiskere lytter til os, når vi fortæl-
ler om bæredygtige fiskerimetoder. Vi 
er fiskere ligesom dem selv – og ikke 
myndighederne, der kommer oppefra og 
vil gennemtvinge noget. Men vi har kun-
net mærke på egen krop og indtægter, at 
det kan gøre en forskel, og det lytter folk 

RIGE NATURRESSOURCER, MEN 
FATTIGE BEFOLKNINGER
Østafrika rummer et utal af unikke 
naturressourcer og økosystemer. Den 
østafrikanske kyst er derfor et af WWF’s 
13 globale indsatsområder, som har 
høj prioritet. Her lever mere end 11.000 
forskellige plante- og dyrearter, herunder 
truede og sårbare arter som fx. hvalha-
jen, søkoen og talrige arter af koraller. 

På trods af unikke naturressourcer rum-
mer disse lande også nogle af verdens 
fattigste befolkninger. Der bor over 20 
millioner mennesker langs kysten i Øst-
afrika – og dette tal forventes at blive for-
doblet inden 2030. De fleste af dem bor i 
fattige kystsamfund og er helt afhængige 
af sunde have og bæredygtige fiskebe-
stande for at forbedre deres levevilkår.

ET LAND FYLDT MED FISK, MEN INGEN FISKERBÅDE

Af Anne Burlund

95 procent af Tanzanias fiskere er små 
kystfiskere uden professionelt udstyr, og 
Tanzanias kommercielle fiskerflåde er 
derfor stort set ikke-eksisterende. Der 
findes ikke industrielle fiskerbåde, der 
kan gå langt nok ud på havet til at fange 
de store og værdifulde tun, og Tanzania 
og flere andre østafrikanske lande sælger 
derfor deres fiskekvoter videre til lande 
i Europa og Asien til langt under den 
værdi, de kan indbringe. 

Op mod 70 procent af alt den tun, der 
fanges i Det Indiske Ocean, fanges af 

udenlandske fartøjer langs den østafri-
kanske kyst – og har en værdi af op mod 
17 milliarder kroner om året. Kystlandene 
går dermed glip af millioner, der ellers 
kunne være brugt på at hæve levestan-
darden for de mange fattige kystsam-
fund, der har svært ved at kontrollere, at 
der fiskes bæredygtigt og legalt i deres 
farvande. 

Der findes kun fem fiske-forarbejdnings-
fabrikker i hele Tanzania – og ingen af 
dem kan håndtere store fisk som tun. 
Der er også problemer med ordentlige hy-

giejneforhold og nedfrysning af fiskene, 
da fiskerne ikke kan opbevare is på de 
små fiskerbåde – og der heller ikke findes 
ordentlige nedkølingsforhold på land.

”Ofte fanges fiskene her, men sendes der-
efter videre til Asien og Europa, hvor de 
forarbejdes. Derefter sejles de tilbage til 
Østafrika og sælges til overpris. Det er jo 
helt absurd og både miljømæssigt, socialt 
og økonomisk ubæredygtigt,” forklarer 
Domingos Gove, der er leder af WWF’s 
marine program i Østafrika.

Med hele 1.474 km. kyststrækning udgør Tanzanias fiskeri en vigtig 
føde- og indtægtskilde for en stor del af befolkningen. Alligevel udgør 
fiskeriet langs fastlandets kyst kun 2-5 procent af landets BNP og ind-
tjener knap 70 mio. kr. i eksport. Til sammenligning udgjorde  
Danmarks eksport af fisk og fiskeprodukter i 2012 hele 19,8 mia. kr.
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WWF TIL KAMP MOD 
ROVDRIFT PÅ HAVETS 
RESSOURCER
En stor del af det fiskeri, som foregår 
langs Østafrikas kyst er illegalt, ubæ-
redygtigt og ureguleret. Det skyldes 
blandt andet ugennemsigtige fiskeri-
aftaler, utilstrækkelig lovgivning og 
regulering, skadelige fangstmetoder 
og for store fangster fra det uden-
landske industrifiskeri med voldsom 
bifangst til følge. 

Fiskebestandene kender ingen 
grænser, så det er nødvendigt med en 
regional indsats for at bekæmpe det 
ubæredygtige fiskeri. WWF arbejder 
derfor sammen med myndigheder, 
erhvervslivet og civilsamfundet i både 
Tanzania, Mozambique og Kenya for 
at sikre en fælles bæredygtig for-
valtning og udvikling af de marine 
ressourcer, der kan give staterne 
indtægter og hæve lokalbefolkningens 
levestandard. 

DET GØR WWF:
▪  Arbejder for at sikre overlevelsen af   

globalt vigtige levesteder og arter 
og mindske presset på de marine 
naturressourcer – bl.a. gennem MSC-
certificering.

▪  Samarbejder med lokale kystsamfund 
om bæredygtige fiskerimetoder, organi-
sering og selvforvaltning. 

▪  Rådgiver myndigheder om, hvordan 
de igennem nationale og regionale 
fiskeristrategier og lovgivning om bæ-
redygtigt fiskeri kan sikre en større 
del af indtægterne fra fiskeriet i egne 
farvande. 

▪  Arbejder for, at fangsterne opgøres 
korrekt og gennemsigtigt, da de of-
ficielle tal i dag er langt under, hvad  
der reelt fanges.

Fiskernes børn er vilde med 
WWF’s pandatatoveringer.
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Kystpatruljen inspicerer båden 
med illegale fiskere fra Zanzibar.

Kystpatruljen ville gerne patruljere 
2-3 gange om ugen i stedet for en 
enkelt gang som nu. Men de har 
ikke råd til benzin til båden.
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DEN ARKTISKE ISBRYDER, 
KANARIEFUGLEN 
OG ENHJØRNINGEN

Store dele af det iskolde arktiske hav virker utilnærmeligt 
og øde. Men under havoverfladen findes der en dybhavs-
verden, der er både magisk og mangfoldig. Her i dybet 
højt mod nord lever de arktiske hvaler. Men isen smelter i 
alarmerende hast, og menneskelige aktiviteter påvirker det 
sårbare naturfristed. Gennem politisk påvirkning, forsk-
ning og samarbejde med oprindelige folks organisationer, 
arbejder WWF for, at udviklingen af de arktiske områder er 
bæredygtig og tager hensyn til både mennesker og natur. 

Af Siff Cecilie Mossin
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”Rapporten viser, at støjniveauet stiger i 
alle verdenshavene. Skibstrafik, olieefter-
forskning og -udvinding og militærøvel-
ser bombarderer havene med larm. Det 
kan potentielt være meget ødelæggende 
for hvalerne, der kommunikerer med 
lyd under havoverfladen. Vi er derfor 
bekymrede for, hvordan støjen påvirker 
de arter, der lever i områder, som tidli-
gere var mere stille, herunder de arktiske 
have,” siger Eva Garde, arktisk biolog i 
WWF Verdensnaturfonden.

BEHOV FOR NO-GO ZONER
Rapporten fra WWF viser, at det er 
muligt at skrue ned for larmen i verdens-
havene. Blandt andet ved at oprette no-go 
zoner for industri og skibsfart i områder, 
der er vigtige for hvaler. 

For at Arktis kan gå en lys og stabil frem-
tid i møde, er det vigtigt med en ansvarlig 
forvaltning af unikke naturområder og 
at udnyttelsen af de arktiske ressourcer 
sker på en bæredygtig måde. WWF er 
i konstruktiv dialog med de arktiske 
beslutningstagere og den grønlandske del 
af inuitorganisationen ICC om fremtidens 
Arktis. 

”Det er vigtigt, at vi træder varsomt i 
Arktis og tager hensyn til natur og dyreliv 
ved at sørge for, at udviklingen i de ark-
tiske egne sker så skånsomt som muligt,” 
understreger Eva Garde. 

I havene omkring Arktis findes der 17 
forskellige hvalarter, der besøger Arktis 
i kortere eller længere perioder af året. 
Men tre hvaler er her året rundt: grøn-
landshvalen, narhvalen og hvidhvalen, 
der har med deres specielle kendetegn 
har givet dem hver et kælenavn.
 
DEN ARKTISKE ISBRYDER
Grønlandshvalen er en bardehval og er 
med en gennemsnitlig længde på 15-18 
meter for de voksne hanner langt den 
største af de arktiske hvaler. Grønlands-
hvalen kan især kendes på det enorme 
kranium, der udgør omkring en tredjedel 
af hvalens fulde længde. Med sit store 
hoved og stærke krop er grønlandshvalen 
i stand til at gennembryde is, der er mere 
end 20 centimeter tyk. Grønlandshvalen 
indtager føde ved at filtrere plankton fra 
vandet med dens store barder – helt op til 
100 ton plankton om året.

HAVETS KANARIEFUGL
De to andre arktiske hvaler, hvidhvalen 
og narhvalen, er mellemstore tandhvaler. 
Begge arter kan blive cirka fem meter 
lange, og de voksne hanner kan veje op til 
1,5 ton. 

Hvidhvalens nakkehvirvler er ikke sam-
menvoksede, hvilket giver hvalen stor 
bevægelighed i nakken. På den måde kan 
hvidhvalen dreje hovedet mere end andre 
delfiner og hvaler. Hvidhvalen har des-
uden en meget udtryksfuld ansigtsmimik 
og lever primært af fisk, blæksprutter og 
skaldyr, som den finder i havdybet.

Hvidhvaler er akustisk meget aktive og 
har et stort register af sociale lyde. De kan 
udstøde en stribe fløjt, skrig og klanglyde, 
som har givet dem kælenavnet ”havets 
kanariefugl”. 

ISENS ENHJØRNING
Narhvalen, der er hvidhvalens nærmeste 
slægtning, er kendt for sin lange, snoede 
stødtand, der vokser i en spiral ud af 
venstre overlæbe. Narhvaler af hankøn har 
typisk en stødtand, men hanner med to af 
de opsigtsvækkende tænder ses i ny og næ. 
Hunnerne har som oftest ingen stødtæn-
der, men kan i sjældne tilfælde have både 
én og to stødtænder. I middelalderens 

Europa blev narhvalens tand forvekslet 
med fabeldyret enhjørningens horn.

Narhvalens kost består primært af hel-
lefisk, torsk, rejer og blæksprutter. Den 
finder både sin føde ved kanten af isfla-
ger, men dykker også dybt for at få fat i 
hellefiskene. Nogle narhvaler dykker helt 
ned på 2.300 meters dybde.

HVALER OG INDUSTRI  
KOLLIDERER I ARKTIS
Den globale gennemsnitstemperatur 
stiger, og i Arktis er temperaturen siden 
1980 steget dobbelt så hurtigt som i 
resten af verden. Både indlandsisen og 
havisen smelter i et hidtil uset tempo. 
Når isdækket bliver mindre, bliver 
hvalerne tvunget til at tilpasse sig. De 
arktiske hvaler er afhængige af havisen. 
Plankton og lyskrebs, som er grønlands-
hvalens primære føde, lever i vandet 
under og langs med isen. Både narhval og 
hvidhval søger ofte ly i den tætte pakis, 
for at undgå spækhuggere. Det er uvist, 
hvordan hvalerne vil reagere med mindre 
is og øgede havtemperaturer.  

I takt med at isen smelter, og de arktiske 
have bliver farbare, er hvalernes leveste-
der i højere grad blevet tilgængelige for 
mennesker, og den industrielle udvik-
ling i Arktis har for alvor taget fart. Den 
intensiverede jagt efter olie og gas udgør 
en potentiel katastrofe for havpattedy-
rene i Arktis. En ny WWF-rapport viser, 
at seismiske undersøgelser i forbindelse 
med olieefterforskning kan have negative 
konsekvenser for hvalerne. En seismisk 
undersøgelse udføres ved, at der sendes 
kraftige trykbølger fra en lydkilde ned 
gennem havbunden.

LIVET I ET HAV AF LARM
Lyd og hørelse er livsvigtig for hvaler. De 
kommunikerer med hinanden ved hjælp 
af lyd og bruger sonar til at finde føde og 
lokalisere potentielle farer. Så når havet 
fyldes af menneskeskabt støj fra skibstra-
fik og seismiske undersøgelser, bliver det 
både sværere for hvalerne at finde føde 
og at finde hinanden. Forskere mener 
desuden, at undervandsstøj potentielt 
kan drive hvalerne væk fra deres leveom-
råder. 

VIDSTE DU, AT…
…DE TRE ARKTISKE HVALER IKKE HAR EN 
RYGFINNE? DEN EVOLUTIONÆRE ÅRSAG TIL 
DEN MANGLENDE FINNE MENES AT VÆRE 
EN TILPASNING TIL AT SVØMME UNDER IS. 

…AT GRØNLANDSHVALEN KAN BLIVE HELT 
OP TIL 200 ÅR GAMMEL? 

...DER ANSLÅET ER 10.000 GRØNLANDS-
HVALER, 150.000 HVIDHVALER OG CIRKA 
80.000 NARHVALER PÅ VERDENSPLAN?
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gang Prinsgemalen, i sin egenskab af 
præsident for WWF Verdensnaturfonden, 
rejser til Koraltrekanten for at se nær-
mere på WWF-projekter. 

DE STORE HAVSKILDPADDER
Turens første besøg gik til The Turtle Con-
servation and Education Center på Bali, 
som WWF var med til at etablere for otte 
år siden. Et stort, sort marked for skild-
paddekød og andre skildpaddeprodukter 
havde udviklet sig og stortrivedes i årevis. I 
2006 besluttede lokalbefolkningen at gøre 
op med den illegale handel og jagt på skild-
padderne og startede derfor et samarbejde 
med WWF for at få centeret op og køre. 

Hvalhajer, djævlerokker, havskildpadder, 
revfisk samt et vifte af andre fascinerende 
arter lever i vandet i Koraltrekanten. Det 
er det mest artsrige sted på jorden, når 
det kommer til livet i havet. Koraltrekan-
ten strækker sig fra Indonesien op mod 
Filippinerne i nord, ud til Malaysia i vest 
og Papua i øst. Her lever over 6.000 arter 
af fisk og mere end 75 procent af verdens 
koralarter. Området brødføder dagligt 
mere end 120 millioner mennesker over 
hele kloden – også os her i Danmark. 

”Det er rigtig vigtigt at bevare et sundt 
miljø i havet både for naturens skyld, 
men også for de mange mennesker, som 

er afhængige af havets ressourcer. Vi skal 
sikre, at udviklingen foregår bæredygtigt. 
Overfiskeri, destruktivt fiskeri med dyna-
mit, forurening fra store skibe, ubæredyg-
tig turisme samt stigende temperaturer 
i havet på grund af klimaforandringerne 
er til stor skade for koralrevene. Det 
er blot nogle af de store problemer, vi 
arbejder på at løse – blandt andet gen-
nem en tæt dialog mellem lokalsamfund, 
myndigheder og industrien,” forklarer 
Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF 
Verdensnaturfonden. 

Det vigtige område har også tiltrukket sig 
kongelig opmærksomhed. Det er anden 

PRINSGEMALEN MED 
WWF I INDONESIEN

Venlige hajer, farlige komodovaraner og farvestrålende revfisk. Koraltrekanten i Asien er et af de mest arts-
rige områder i verden. Det stiller store krav til naturbevarelse og til en bæredygtig udvikling af området. I 
februar rejste H.K.H. Prinsgemalen og Gitte Seeberg til den indonesiske del af Koraltrekanten for at besøge 
WWF’s projekter.  

Af Charlotte Brix Andersen

INDONESIEN
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Det lille fiskersamfund er nu involveret 
i at beskytte området og fiske på mere 
bæredygtig vis, som både kommer dem 
selv og havmiljøet til gode. Og det er 
vigtigt. For øens 1.800 mennesker lever 
af fiskeriet. 

DEN MYTISKE KOMODOVARAN
Komodoøen i Indonesien er opkaldt efter 
komodovaranerne, der lever på øen. De 
er verdens største nulevende øgleart, og 
man skal ikke komme for tæt på dem, 
for de er både giftige og kan være meget 
aggressive. Komodo Nationalpark blev 
etableret i 1980 for at beskytte de mytiske 
øgler. Senere blev formålet også at be-
skytte øernes øvrige dyreliv, og i 1991 blev 
øen et UNESCO verdensarvområde. 

”Arbejdet har virket rigtig godt. For 20 år 
siden var der omkring 800 varaner. I dag 
er der over 5.000. Det er dejligt, når der 
er disse succeshistorier, og man kan se, 
at det med den rigtige indsats går fremad 
med naturbevarelsen,” forklarer Gitte 
Seeberg.  

Prinsgemalen var glad for at besøge 
WWF’s projekter i Indonesien: 

”Jeg har endnu engang været meget glad 
for at være med WWF ude og rejse. På 
den måde kan jeg se med egne øjne, hvor 
vigtigt arbejdet er. Og det er altid dejligt 
at være sammen med andre, som er moti-
verede for at støtte naturen.”

I dag har centeret en solid plads blandt de 
lokale, som er dybt engagerede i at bevare 
skildpadderne. De ringer til personalet, 
når skildpadder bliver set lægge æg på 
stranden. For at undgå at æggene ødelæg-
ges i de tæt befolkede områder, bringes 
æggende op på centeret, hvor de kan 
udklække i sikkerhed. Centeret tager også 
imod skildpadder, som er kommet til 
skade i fiskernes net, og fiskerne kommer 
ofte selv med dem. 

Siden 2006 er der blevet sat tusindvis af 
skildpadder ud i havet. De små skildpad-
der er klar til et liv på egen hånd, når 
de er blevet tre til fire måneder gamle. 
Prinsgemalen og Gitte Seeberg var med 
til at sætte 100 baby-skildpadder ud som 
afslutning på dette besøg. 

”Jeg var glad for at se skildpadderne og 
centeret. Det var godt at se, at skildpad-
derne i dag trives så godt, og at de lokale 
er så engagerede,” sagde Prinsgemalen. 

BÆREDYGTIGT ANKER SKAL BE-
SKYTTE KORALLERNE 
Koralrev er helt afgørende for biodiver-
siteten, da de er hjemsted for over 25 
procent af alt marint liv. Men de er under 
stigende pres fra forurening, store skibe, 
skadeligt fiskeri og klimaforandringerne. 
Et af de konkrete tiltag WWF arbejder 
med er at etablere bæredygtige ankre. I 
stedet for at skibene selv kaster anker og 
skader korallerne, kan de i stedet sætte 

krog i de faste bøjer, som bliver opsat 
forskellige steder. 

FISKERE HAR DROPPET DYNAMIT
Prinsgemalen besøgte også kystlands-
byen Pasir Putih på øen Messa. Her lever 
de lokale af at sælge fisk til markeder 
på øerne Flores, Java og Bali. Tidligere 
fiskede de med dynamit, der igennem de 
seneste 20 år har ødelagt store og værdi-
fulde områder. Når dynamitten springer 
under vandet, flyder de døde fisk op til 
vandoverfladen, og så kan de let hives 
op i fiskernes både. Men eksplosionen 
ødelægger koralrevene og efterlader en 
død og gold havbund. 

”Vi så nogle af de steder, hvor der er 
blevet fisket med dynamit. Det er let at se, 
for pludselig er der en stor tør plet, hvor 
der intet liv er. Det er rigtig trist. Det ta-
ger jo ekstremt mange år, før naturen kan 
genetablere sig selv, hvis det overhovedet 
kan lade sig gøre, ” siger Gitte Seeberg. 

For 20 år siden var der 
kun cirka 800 af de truede 
komodovaraner tilbage 
– i dag er der over 5.000 
takket være en storstilet 
bevaringsindsats.

VI ER I GANG MED AT ETABLERE 
ET TÆT SAMARBEJDE MED DE 
STORE TURISTBÅDE, SKIBENE OG 
HAVNENE OM INITIATIVET, SÅ VI 
KAN FÅ UDBREDT KENDSKABET 
TIL DEN NYE ANKERFORM OG 
SKABE OPBAKNING TIL DET.
GITTE SEEBERG 
GENERALSEKRETÆR I WWF VERDENSNATURFONDEN
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Hvorfor er du blevet  
naturfotograf?
Jeg har altid interesseret mig 
for dyr, store som små. Og 
det at fotografere var bare en 
udvikling af min interesse for 
dem. Det er så blevet til en 
rigtig hobby at tage gode bille-
der af dyr, og jeg bruger også 
hele min fritid på det. 

Du har startet en indsam-
ling til WWF igennem en 
række næsehornsbilleder 
– hvorfor næsehornet?

NAVN: KENNETH TINNESEN
JOB:   NATURFOTOGRAF,  
ARBEJDER I PHOTOCARE  
VIBORG, SOM ER MEDLEM  
AF WWF

Jeg har lige været i Afrika, 
og efter mit besøg til dette 
fantastiske kontinent er jeg 
blevet vild med næsehornet. 
Jeg synes, det er et smukt dyr, 
og det gjorde mig trist at se, 
hvor truede de er. Jeg rejste 
med en anden fotograf, der 
fortalte mig, at han havde 
støttet en miljøorganisation 
ved hjælp af sine billeder. Og 
det inspirerede mig til at gøre 
noget lignende, og på den 
måde anvende min hobby til 
et godt formål. 

Hvorfor valgte du at sam-
le penge ind til WWF?
Jeg besluttede mig for at 
samle penge ind til WWF, 
fordi jeg synes, at I er den 
organisation, som man 
kender bedst og som er mest 

troværdig. Derudover er den 
fotobutik, jeg arbejder i, også 
medlem af WWF – og jeg ville 
gerne bidrage med lidt ekstra 
penge udover det beløb, jeg 
selv som medlem er med til at 
give hver måned. 

Hvordan vil du samle 
pengene ind?
Mine billeder kommer til at 
ligge som opslag på sociale 
medier som Facebook. Nogle 
af billederne kan folk købe, og 
det koster for eksempel 200 
kroner for tre billeder i A4 
størrelse – og så vil overskud-
det gå til WWF.

Hvad håber du på, at din 
indsamling vil betyde?
Jeg håber selvfølgelig på at 
kunne samle mange penge ind 

til WWF. Men jeg håber også, 
at mine billeder af næsehorne-
ne vil øge folks opmærksom-
hed om dette fantastiske dyr 
– og gøre dem mere bevidste 
om krybskytteriet i Afrika, 
som truer dyrene så gevaldigt, 
at deres bestand efterhånden 
er forsvindende lille.

Du kan se og købe Kenneths 
flotte næsehornsbilleder på 
www.facebook.com/ 
ktfotografi

M Ø D  E T 
M E D L E M

SMS “WWF” 
TIL 1231 

– SÅ STØTTER DU 
WWF’S ARBEJDE 
MED 100 KRONER
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Du kan ligesom Kenneth starte din egen online 
indsamling til fordel for WWF. Skal du holde rund 
fødselsdag, jubilæum eller bryllup – og har hverken 
brug for flere sovsekander eller lysestager – så opret 
en indsamling på BetterNow.org. Du skal bare sende 
en mail med dit navn, telefonnummer og e-mail til 
orgsupport@betternow.dk og skrive, at du gerne 
vil samle ind til WWF´s arbejde. Så bliver du hurtigt 
kontaktet og får hjælp til at komme i gang.
Læs mere på betternow.org/dk/wwf

BANKSKIFT?

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

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

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

Levende Natur har modtaget dette fine 
naturtip fra Mia Carlsen fra Dragør: 
Hej og tak for et rigtig godt blad! Jeg 
har et lille tip, som jeg gerne vil dele 
med WWF’s medlemmer. I sidste num-
mer af Levende Natur var der en artikel 
om vores skove og deres mangel på for-

fald. Naturen har jo også brug for dødt 
ved for at tiltrække svampe, insekter og 
de dyr, der lever at disse. Derfor kom 
jeg til at tænke på min træstub hjemme 
i haven – se billede. Jeg kalder den for 
”billehotellet”. En træstub i haven behø-
ver nemlig ikke at være grim.

BILLEHOTELLET

WWF’s webshop har fået lækkert nyt design 
og masser af nye og spændende varer.

Besøg os på 

SHOP.WWF.DK

NY WEBSHOP!

BETÆNK NATUREN
Arv er en vigtig del af 
WWF’s indtægter, og vi er 
altid glade for at få besked, 
hvis du har betænkt WWF i 
dit testamente. Kontakt ven-
ligst økonomichef Ole Møs 
på telefon 40 58 69 71 eller 
e-mail o.moes@wwf.dk, 
hvis du vil høre mere om arv 
og testamente. Du kan også 
læse mere på wwf.dk/arv 

Når du skifter bank eller bare 
skifter kontonummer i samme 
bank, så risikerer du, at din 
støtte til WWF via Betalings-
service afmeldes. Husk derfor 
at fortælle banken, at du 
ønsker at fortsætte din støtte. 
Så kan banken nemt overføre 
din betalingsordning til dit 
nye kontonummer.

START DIN EGEN INDSAMLING TIL NATUREN 
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