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En skov af EnErgi
I Virunga Nationalpark i DR Congo i hjertet af Afrika er 
en mand i færd med at transportere træstammer, der 
skal bruges til kul og brænde i byen Goma. Her bor over 
en million mennesker, men kun tre procent har adgang 
til stabil elektricitet. De resterende 97 procent er derfor 
afhængige af trækul til blandt andet madlavning.
 
Det enorme behov for træ truer Virungas unikke natur og 
dyrearter, der mister deres levesteder, når skoven bliver 
fældet. Den massive afskovning medvirker også til klima-
forandringer. Tabet af naturlig skov over hele kloden står 
i dag for 15-20 procent af de globale, menneskeskabte 
CO2-udledninger.
 
På verdensplan er over tre milliarder mennesker – altså 
næsten halvdelen af klodens befolkning – afhængige af 
trækul. Indsamling af brænde er enormt tidskrævende. 
Tid, som i stedet kunne bruges på andet arbejde eller på 
at gå i skole. WWF er derfor med til at udbrede energief-
fektive komfurer i DR Congo, der reducerer mængden af 
træ og trækul til gavn for både familierne og naturen.
 
Læs mere om Virungas fascinerende natur og WWF’s ar-
bejde for at udbrede bæredygtig energi overalt på kloden 
i dette nummer af Levende Natur og på wwf.dk
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Slut med 
”buSineSS aS uSual”
Argumentet for kul og olie lyder ofte, at 
fossile brændsler er nødvendige, fordi 
vedvarende energi ikke kan dække verdens 
energibehov. Men sådan forholder det sig 
ikke. Grøn energi fra vind, vand og sol vok-
ser kraftigt i disse år og kan stabilisere de 
finansielle markeder, skabe arbejdsplad-
ser og øge den globale velstand i en mere 
bæredygtig og retfærdig retning. Hvis blot 
0,3 pct. af Sahara-ørkenen eksempelvis 
var dækket af solceller, ville hele Europa 
kunne blive forsynet med energi. Men hvis 
vi for alvor skal rykke, kræver det større 
fokus og villighed til at flytte investeringer 
fra den sorte til den grønne energi. 

WWF har derfor lanceret en global kam-
pagne, der opfordrer de ansvarlige politi-
kere, pensionskasser og investeringsban-
ker til at flytte 40 mia. dollars fra sort til 
grøn energi. Ifølge FN’s klimapanel er det 
nødvendigt at investere helt op mod 1.400 
mia. dollars i vedvarende energi inden for 
de næste fire år, hvis vi skal have kloden 
tilbage på bæredygtig kurs og dæmme op 
for klimaforandringerne. 40 mia. dollars er 
i første omgang et vigtigt signal og et nød-
vendigt skridt mod den grønne omstilling, 
vi er i gang med. 

Du kan læse mere om WWF’s globale ener-
gikampagne på side 8. Her kan du også 
blive klogere på, om den danske regering 
støtter investeringer i kulkraftværker i 
udlandet, når udviklingsminister Chri-
stian Friis Bach giver svar på tiltale. WWF 
Verdensnaturfonden har i forbindelse med 
den globale energikampagne analyseret 
de otte største danske pensionskassers 
investeringer. Desværre investerer pensi-
onskasserne i høj grad i forurenende virk-
somheder og alt for lidt i grøn, vedvarende 
energi. Find undersøgelsen på side 10.

Også syd for ækvator i DR Congo skaber 
jagten på fossile brændsler problemer. 
Det britiske olieselskab Soco står nemlig 
klar til at bore efter olie i Afrikas ældste 
nationalpark, Virunga, hvis de får lov af 
regeringen. Oliejagten i hjertet af Afrika 
fylder ikke meget i de danske medier, men 
kan få store konsekvenser for national-
parkens unikke naturrigdom. Virunga er 
hjem for sjældne arter som blandt andet 
lavlandsgorillaer, chimpanser, okapier, 
flodheste, skovelefanter og de truede bjerg-
gorillaer – det er derfor helt afgørende for 
parkens fremtid, at olieplanerne stoppes. 
Heldigvis lykkedes det WWF i foråret at få 
det franske olieselskab Total til at stoppe 
planerne om olieboringer. Nu mangler vi 
bare at stoppe Soco. Tag med til Virunga 
på side 14.

Et gammelt kinesisk ordsprog lyder, at når 
forandringens vinde blæser, bygger nogle 
læhegn, mens andre bygger vindmøller. I 
WWF er vi ikke i tvivl om, at det er vind-
møllerne, der er svaret på de udfordringer, 
vi står over for. Det skal være slut med 
”business as usual” – forandringens vinde 
tilhører den vedvarende energi.

God læselyst!

Gitte Seeberg
Generalsekretær
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WWF resultater teMa NYHeDer

indHOld

6  Globale resultater  
WWF-projekt i DR Congo  
vinder international pris

23  Havets blide kæmper  
Økoturisme kan gavne 
hvalhajer og lokalbefolk-
ning

8  Opråb til ansvarlige 
ledere – flyt støtte fra 
sort til grøn energi  
Ny WWF-kampagne skal 
flytte 40 mia. dollars fra 
fossile brændsler

10  Pensionskasser modar-
bejder grøn omstilling  
Din pension investeres i 
stor stil i kul, olie og gas

12  Bæredygtig energi  
i hele verden  
Sol, vind, vand og biogas 
kan skabe vækst i ulande

14  Stop olien i at flyde i 
Afrikas grønne hjerte  
Virungas unikke natur og 
dyreliv trues af olieborin-
ger

18  Bæredygtige fisk og 
skaldyr for milliarder  
Dansk Supermarked og 
WWF har indgået samar-
bejde

20  Dystre udsigter kræver 
handling i samlet flok  
Hvordan påvirker klima-
forandringerne hverdagen 
i Arktis?

26  WWF nyt  
Køb biodynamisk vin med 
panda-rabat

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 
redaktør anne burlund 
Mail til redaktionen 
levende.natur@wwf.dk 
aD en:60, www.en60.dk 
Forside © Graham eaton/ WWF-Canon 
tryk KLS Grafisk Hus A/S oplag 22.000 
Papir arctic Volume White. du kan blive med-
lem ved at betale minimum 360 kr. om året. 
levende natur sendes gratis til medlemmer.
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Nye reservater i russisk Arktis. Med 
støtte fra WWF har de russiske myndig-
heder etableret to nye beskyttede områ-
der i den arktiske del af det nordøstligste 
Sibirien. Det omfatter hele 15.000 km2 
af den tjukiske halvø ud til Det Tjukiske 
Hav mellem Sibirien og Alaska og et 
tilhørende område af havet på 3.000 km2 
omkring øerne Wrangel og Herald. Det 
er vigtige områder for flere truede arter, 
blandt andet isbjørnen, og indeholder 
en meget spændende flora på over 1.000 
forskellige plantearter. Etableringen af 
reservatet indgår i en plan om at binde 
områderne sammen med den tilsvarende 
nationalpark i Alaska på den amerikan-
ske del af Beringshavet.

Håb for sjælden leopard-underart. 
For første gang i 50 år er to unger af 
den ekstremt sjældne leopard-underart, 
persisk leopard, kommet til verden i Sochi 
Nationalpark i det sydvestlige Rusland. 
Det er et resultat af en samlet indsats for 
at genetablere denne truede underart 
til den vilde natur, og projektet ledes af 
WWF-Rusland. Den persiske leopard var 
engang vidt udbredt i bjergområderne 
mellem Sortehavet og Det Kaspiske Hav, 
men er gået voldsomt tilbage i 1900-tallet 
som følge af krybskytteri og ødelæggelse af 
dens levesteder. I dag en den en af de mest 
sjældne og truede af de mange leopard-
underarter, og det vurderes, at der kun er 
lidt over 1.000 individer tilbage i naturen. 

globale resultater
Af Tommy Dybbro og Ditte Roslyng

RUSLAND ARktiS

WWF-projekt vinder international 
pris. WWF’s projekt om energieffektive 
komfurer i Virunga Nationalpark i DR 
Congo har vundet den prestigefyldte pris, 
Ashden Award, for at være et banebryden-
de projekt, der reducerer CO2-udledning, 
forbedrer levevilkårene for de lokale og 
mindsker presset på et af Afrikas mest 
enestående naturområder. Virunga presses 
blandt andet af træfældning til trækul, der 
truer det sårbare økosystem, som er hjem-
sted for de truede bjerggorillaer. WWF 
oplærer små, lokale virksomheder i at 
bygge og sælge de energibesparende kom-
furer, der halverer mængden af trækul, der 
bruges til madlavning, og dermed er med 
til at beskytte det følsomme skovmiljø. 

DR CoNgo

Find Flere globale resultater 
og succeshistorier Fra WWF’s 
arbejde rundt om i verden på 
wwf.Dk/SUCCeSeR
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Bæredygtigt fiskeri. Regeringen i 
Mozambique har vedtaget en ny lov om 
bæredygtigt fiskeri, der skal sikre, at de 
lokale fiskere får større rettigheder over 
fiskeressourcerne. WWF roser Mozam-
bique for at være det første land i den 
vestlige del af Det Indiske Ocean, som vil 
indføre en rettighedsbaseret forvaltning 
af deres marine ressourcer. Det giver 
officielt fiskerne retten til fiskekvoter og 
forpligter dem til at fiske bæredygtigt. 
Mere end 100.000 mennesker i Mozam-
bique er direkte afhængige af fiskeriet og 
over 500.000 er indirekte afhængige. I 
2012 mistede Mozambique indtægter på 
67 mio. dollars på grund af ulovligt fiskeri 
af specielt tun og rejer. 

Fiskekroge mindsker bifangst. Tu-
sindvis af hajer og havskildpadder ender 
hvert eneste år som bifangst, når fiskerne 
trækker deres langliner gennem vandet. 
WWF har derfor været med til at uddele 
30.000 cirkelformede kroge i Papua Ny 
Guinea, som har været en stor succes 
andre steder, da de mindsker bifangsten 
af særligt havskildpadder, som ikke kan 
bide på den runde krog. Cirkelkrogene 
skal erstatte de J-formede kroge, der 
normalt bruges i Papua Ny Guineas tun-
fiskeri. Forsøg med cirkelkrogene resul-
terede i ingen bifangst af havskildpadder 
samtidig med, at tunfangsten steg. 

Fem ton elfenben destrueret. I juni 
knuste og brændte den filippinske rege-
ring fem ton konfiskeret elfenben, hvilket 
er den største ødelæggelse af beslaglagt 
elfenben uden for Afrika. Aktionen er et 
klart signal fra den filippinske regering 
om, at den for alvor sætter ind i kampen 
mod den ulovlige handel med elfenben. 
Samtidig tager myndighederne også 
kampen op mod korruption og fjerner 
fristelsen for at sælge elfenbenet på det 
sorte marked.  Det er en stor milepæl i 
kampen mod den ulovlige handel, som 
WWF og vores partner TRAFFIC arbej-
der hårdt for at standse.

MozAMbiqUe PAPUA NY gUiNeA fiLiPPiNeRNe

  5 ton 
elfenben har  
den filippinske  
regering  
destrueret

  30.000
cirkelformede fiskekroge 
har WWF distribueret i 
Papua Ny Guinea
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Din støtte 
gør WWF’s 

arbejDe 
muligt



Tema:
bæredygTig
energi

Opråb Til ansvarlige ledere: 

FlyT sTøTTe Fra sOrT 
Til grøn energi

Der skal flyttes 40 mia. dollars fra investeringer i fossile brændsler til investeringer 
i grøn, bæredygtig energi. Så klart er budskabet i WWF’s nye globale energikampagne. 

Levende Natur har spurgt den danske udviklingsminister, hvorfor Danmark 
støtter investeringer i kul – og om regeringen vil arbejde for at afskaffe 

støtten til de fossile brændsler helt.

Af Anne Burlund

Der investeres i dag milliarder af dollars 
i et energisystem, der er en trussel mod 
vores civilisation: fossile brændsler. I 
2009 blev investeringer i fossile brænd-
sler støttet med hele 312 mia. dollars. I 
2010 steg beløbet til 409 mia. dollars, og i 
2011 blev der kastet hele 523 mia. dollars 
efter den sorte energi. Det er ifølge Det 
Internationale Energiagentur seks gange 
mere end støtten til investeringer i vedva-
rende energi. 

WWF’s globale energikampagne, der blev 
sparket i gang i sommer, er derfor et op-
råb til de ansvarlige ledere og finansielle 
institutioner om at forpligte sig til at 
øge investeringerne i vedvarende energi 
med mindst 40 mia. dollars inden for 12 
måneder.

”Det er på tide, at de lever op til deres an-
svar og bruger deres position til at sætte 
fart i overgangen til bæredygtig, vedva-

rende energi og stopper brugen af kul, olie 
og gas helt,” siger Gitte Seeberg, general-
sekretær i WWF Verdensnaturfonden. 

Energikampagnen kører i mere end 20 
lande, og pilen er særligt rettet mod 
politikerne, pensionskasserne og de 
internationale finansieringsinstitutioner 
som Verdensbanken og Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB). Kampagnen sæt-
ter fokus på de miljømæssige, sociale og 

8   Levende Natur   oktober 2013 www.wwf.dk 
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op til 40-50 år. Det er derfor helt afgø-
rende, at der skiftes kurs nu, hvis vi skal 
nå klimamålene i 2050 og holde tempera-
turstigningen under 2 grader – og jo før, 
jo bedre.”

ToTalT kulsTop er nødvendigT
WWF mener derfor, at EIB, Verdensbanken 
og de øvrige internationale finansierings-
banker uden undtagelse skal stoppe med at 
udlåne penge til nye kulkraftværker.

”Det vil understøtte både Danmarks 
og EU’s klimamål frem mod 2050 og 
sende et klart og utvetydigt signal om, at 
kulkraft – med sin store klimabelastning 
– ikke hører hjemme i fremtidens energi-
system,” understreger Hanne Jersild og 
fortsætter: 

”Med den ambitiøse danske politik på 
klima- og energiområdet er det uforståe-
ligt, hvis Danmark ikke kæmper hårdt for 
et totalt stop for investeringer i den sorte 
kulenergi internationalt.”

Så sent som i 2010 støttede Verdensban-
ken det gigantiske Eskom-kulkraftværk 
i Sydafrika med 19 mia. kroner. Valg-
gruppen, som den danske repræsentant 
sad med i, stemte ja til investeringen på 
trods af den danske regerings målsætning 
om, at fossile brændsler skal udfases helt 
inden 2050. Ifølge udviklingsminister 
Christian Friis Bach blev investeringen 
støttet, da der var tale om et mere ener-
gieffektivt kraftværk, og der samtidig var 
tale om støtte til ny sol- og vindenergi.

”Et moderne energieffektivt kulkraftværk 
kan give en betydelig gevinst i forhold 
til CO2-udledning. Men i hvert enkelt 
tilfælde stiller vi kritiske spørgsmål og 

benhårde krav til, at klimapolitikken er 
indfriet, og at der ikke er bedre energi-
mæssige løsninger,” forklarer Christian 
Friis Bach og uddyber: 

”Verdensbankens energipolitik bygger på 
tre ben: En klar forøgelse af energieffekti-
viteten, en klar forøgelse af den vedva-
rende energi og en sikring af moderne 
energiformer til alle verdens indbyggere. 
Kul vil desværre være en del af løsningen 
på verdens energibehov også i årtierne 
fremover. Vi kan ikke nægte udviklings-
landene at bruge kul og stille strengene 
krav til dem, end vi gør til os selv. Men 
hvis vi skal støtte kul i exceptionelle til-
fælde fremover, skal de to andre mål være 
indfriet. Det, synes jeg er en fornuftig og 
pragmatisk måde at gå til det på.” 

Arbejder den danske regering konkret 
for, at de internationale finansierings-
institutioner, herunder Verdensbanken, 
afskaffer støtten til investeringer i kul 
helt – uden undtagelser?

”Ja, vi arbejder for, at støtten til fossile 
brændsler skal udfases helt. Der er en over-
gangsperiode, hvor der må indgås kompro-
misser – men det går i den rigtige retning.” 

Hanne Jersild undrer sig dog over, at 
regeringen siger ét, men gør noget andet 
i praksis.

”Fra WWF’s side vil vi kraftigt opfordre 
regeringen til at kæmpe for, at der ikke 
anvendes offentlige midler fra de interna-
tionale finansieringsinstitutioner på nye 
kulkraftværker. Og danske ulandskroner 
bør under ingen omstændigheder bruges 
på at subsidiere fossile brændsler.”

økonomiske risici, der følger med fossile 
brændsler. Udvinding af olie, kul og gas 
har nemlig store konsekvenser for vigtige 
dyre- og plantearter, herunder tab af 
levesteder, og er en af de største syndere 
i forhold til de eskalerende klimaforan-
dringer over hele kloden.

”Energimarkedet drives af enorme øko-
nomiske og politiske interesser. Det er 
derfor på høje tid, at vi sætter fokus på de 
reelle omkostninger ved fossile brænd-
sler – både de økonomiske og miljømæs-
sige – og samtidig fremhæver de positive 
aspekter ved investeringer i vedvarende 
energi,” understreger Gitte Seeberg.

undTagelser udhuler  
posiTive Toner
Debatten om fossile brændsler tog fart, 
da Barack Obama i en stor klimatale i 
juni opfordrede til, at USA stopper al 
støtte til offentlig finansiering af nye kul-
kraftværker i udlandet. I juli fulgte Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) op 
med en ny lånepolitik på energiområdet, 
der skal stramme kravene til støtten til 
fossile brændsler. Også Verdensbanken 
fremlagde i sommer en ny strategi, der 
begrænser finansieringen til kulkraftvær-
ker til ”exceptionelle tilfælde”. 

EIB, Verdensbanken og Den Europæiske 
Bank for Genopbygning og Udvikling 
(EBRD) låner tilsammen mere end 168 
mia. dollars om året til projekter i og 
uden for Europa, og bankerne er derfor 
afgørende spillere i overgangen til bære-
dygtig, grøn energi. Selvom der er gode 
takter i de nye udmeldinger fra EIB og 
Verdensbanken, koges der imidlertid for 
meget suppe på gamle ben, mener Hanne 
Jersild, klima- og energirådgiver i WWF 
Verdensnaturfonden: 

”EIB lægger eksempelvis op til at skærpe 
kravene til udlån til nye kulkraftværker, 
men kravene er ikke skrappe nok, og 
samtidig risikerer undtagelser reelt at 
udhule de positive tiltag,” siger Hanne 
Jersild og tilføjer: 

”Investeringer i store kraftværker 
planlægges flere år i forvejen, og når et 
kulkraftværk først står klar er levetiden 

Læs det fulde interview 
med udviklingsminister 
Christian Friis Bach på 
wwf.dk/christianfriisbach
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Hanne Jersild, klima- og 
energirådgiver i WWF 
Verdensnaturfonden

vi vil kraFTigT OpFOrdre regerin-
gen Til aT kæmpe FOr, aT der ikke 
anvendes OFFenTlige midler Fra de 
inTernaTiOnale FinansieringsinsTi-
TuTiOner på nye kulkraFTværker. 
Og danske ulandskrOner bør under 
ingen OmsTændigheder bruges på aT 
subsidiere FOssile brændsler.
hanne Jersild
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Pensionskasser modarbejder grøn omstilling
De danske pensionskasser investerer i alt for høj grad i forurenende virksomheder 

og alt for lidt i grøn, vedvarende energi. Dermed modarbejder de den politiske målsætning om 
en verden fri af fossile brændsler, mener WWF Verdensnaturfonden, der har undersøgt 

de otte største danske pensionskassers investeringer.

Af Rune Langhoff og Anne Burlund

det kan du selv gøre

Påvirk investeringerne i din pensionskasse! 
Hvis der skal ske en reel ændring i pensionskas-
sernes investeringer, kræver det et klart pres fra 
kunderne. Benyt derfor enhver mulighed for at 
presse på for grønne investeringer og søg aktivt 
indflydelse ved at skrive til dit pensionsselskab, 
henvende dig til bestyrelsen, deltage i general-
forsamlingen m.v.

Hvis du har en arbejdsgiverbetalt pensionsord-
ning, kræver det din arbejdsplads’ samtykke, 
hvis du ønsker at skifte pensionsselskab. Kon-
takt din arbejdsplads og dit pensionsselskab for 
at høre mere.

tema:
bæredygtig  

energi
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det endvidere, at Nordea ”vil bidrage til 
og understøtte en bæredygtig fremtid for 
kommende generationer.” 

Nordea Liv & Pension investerer imidler-
tid samtidig i fossil energi, der bidrager 
betragteligt til den globale opvarmning. 
Og pensionskassen har ifølge WWF’s 
analyse ingen direkte investeringer i grøn 
energiteknologi (fx havmølleparker) eller 
fonde, der udelukkende investerer grønt.

Men ifølge investeringsdirektør Anders 
Schelde ligger ansvaret reelt hos politi-
kerne, der kan ændre rammebetingel-
serne for fossil og grøn energi.

”Vi investerer meget gerne grønt, når 
der er et rimeligt forhold mellem afkast 

og risiko. I praksis er der endnu ikke så 
mange investeringsmuligheder, men vi 
har faktisk allerede grønne investeringer, 
og vi er ved at investere yderligere over 
100 millioner kroner i en ny grøn fond,” 
skriver Anders Schelde til WWF.

Den største danske pensionsforvalter, 
ATP, har også nedtonet sine høje ambi-
tioner på klimaområdet. I 2009 fastslog 
pensionskassens daværende direktør, at 
det ikke var utænkeligt, at de inden for 
de næste 4-5 år ville investere op til 40 
mia. kroner i klima og energi, svarende til 
omkring 10 procent af investeringspor-
teføljen. Den ambition er droppet. ATP 
har i dag kun investeret én milliard af sin 
formue på 600 mia. kroner i klima- og 
energiteknologi, og den officielle hold-
ning er, at fossil energi er nødvendig for 
samfundet.

Ifølge ATP’s underdirektør, Ulrik Weu-
der, reflekterer ambitionen fra 2009 
en holdning, man var nødt til at ændre 
allerede i 2010:

”Rammebetingelserne kom ikke på plads, 
og det var oftest ikke muligt med et 
afkast, der afspejler investeringens risiko. 
Vi er sat i verden for at sikre pensioni-
sterne den bedst mulige pension og ikke 
for at subsidiere klimaet. Desuden ser 
vi klimainvesteringer i bredere forstand 
frem for blot at kigge på anlæg for alter-
nativ energi, og det afspejler WWF’s rap-
port ikke. Vi gør, hvad vi kan – og endda 
rigtig meget – når det gælder policy og 
sikring af vores investeringer mod klima-
tiske forandringer,” skriver Ulrik Weuder 
til WWF.

Men forklaringerne fra de to pensions-
kasser er en tynd kop te og slet ikke godt 
nok, mener Gitte Seeberg:

”Det er uansvarligt at investere i fossil 
energi – uanset årsagen. Pensionskasser-
ne overser desværre den store mulighed, 
de har for at påvirke samfundet i positiv 
retning. I stedet er de med til at bevare 
status quo, som ikke er en mulighed, hvis 
vi vil undgå en ustabil verden med mil-
lioner af klimaflygtninge og mangel på alt 
fra drikkevand til fødevarer.” 

Danmark skal være fossilfrit i 2050. 
Sådan lyder den politiske målsætning fra 
et stort flertal i Folketinget. I stedet skal 
landet køre på vedvarende, grøn energi. 
Men de otte største danske pensions-
kasser, der råder over en formue på 
over 2.000 milliarder kroner, bidrager 
langt fra nok til at drive den nødvendige 
grønne omstilling, der skal sikre, at 
klimaforandringerne ikke kommer endnu 
mere ud af kontrol.

Kun fire af de største pensionskasser har 
investeret direkte i grøn energi i Dan-
mark, mens alle otte investerer i forure-
nende fossil energi, viser en analyse, som 
WWF Verdensnaturfonden har foretaget. 
Rapporten, der udgives som led i WWF’s 
globale energikampagne, viser, at ingen 
af pensionskasserne har sat en klar, 
kvantitativ målsætning om konkret at øge 
deres investeringer i vedvarende energi, 
ligesom ingen af pensionskasserne har en 
målsætning om at tilbagetrække investe-
ringer i fossil energi. 

Og det er skuffende, mener Gitte Seeberg, 
generalsekretær i WWF Verdensnatur-
fonden. 

”Pensionskasserne burde tage større 
ansvar i stedet for at modarbejde den 
grønne omstilling. Det er trist og uan-
svarligt. Det er selvfølgelig vigtigt, at 
vores pensioner giver et godt afkast, men 
spørgsmålet er, hvor smart det er – også 
økonomisk – at investere i fossil energi, 
når kul og olie skal udfases og samtidig 
betyder massive klimaforandringer.”

Overdriver grønt ansvar
Rapporten viser også, at pensionskas-
serne er bedre til at beskrive sig selv som 
miljøbevidste, end de er til faktisk at 
tage ansvar for den grønne omstilling og 
investere i bæredygtig energi.

En af de store pensionskasser er Nordea 
Liv & Pension, der har en investeringsfor-
mue på omkring 125 milliarder kroner. På 
pensionskassens hjemmeside står der, at 
den værner om miljøet, arbejder med bæ-
redygtighed og følger FN’s retningslinjer 
for ansvarlige investeringer. I en folder 
om virksomhedens sociale ansvar lyder 

om raPPorten
WWF har undersøgt pensionsselskaberne 
aTP, DanicaPension, industriens Pension, 
nordea liv & Pension, PensionDanmark, 
PFA, PKA og Sampension. Analysen byg-
ger på offentligt materiale fra hjemmesider, 
samt telefoninterview med selskabernes 
investeringsansvarlige. 

Pensionskasserne har fået point ud fra 
fem kriterier: er der en formuleret grøn 
målsætning? er der forståelse af klimafor-
andringers betydning for investeringerne? 
Kan medlemmer påvirke investeringerne? 
Dropper man investeringer i klimabe-
lastende virksomheder? og hvordan 
fordeler investeringer sig mellem grøn og 
sort energi? Der kan maksimalt opnås 10 
point, men ingen af de undersøgte pensi-
onskasser opnår mere end fem point.

Du kan finde hele analysen og se de 
enkeltes pensionsselskabers ranking på 
wwf.dk/pensionskasser

Pensionskasserne burde tage 
større ansvar i stedet for 
at modarbejde den grønne 
omstilling. det er trist og 
uansvarligt.
gitte seeberg



Bæredygtig energi i hele verden
Af Anne Burlund

tema:
Bæredygtig  

energi

Sydafrika
To mænd opsætter solpaneler i en 
økologisk landsby ved Johannes-
burg. Landsbyen er støttet af WWF 
og skal være vise, hvordan miljø-
venlig livsstil kan gavne lokalsam-
fundet. Alle bygninger er maksimalt 
energieffektive og så vidt muligt 
konstrueret af genbrugsmaterialer, 
ligesom der er gode eksempler 
på energieffektiv opvarmning og 
madlavning.

WWF’s vision er, at al energi kommer 
fra vedvarende energikilder i 2050. 
WWF arbejder derfor allerede i dag over 
hele kloden for at udbrede bæredygtige 
energiformer – lige fra omlægning af den 
centrale energiforsyning gennem opfø-
relse af kæmpe havmølleparker til mindre 
solcelle- og biogasanlæg i landsbyer og 
private husholdninger, der kan skabe job 
og vækst i de fattigste lande. Bæredygtig 
energi spænder altså bredt fra vind, sol 
og vandkraft til biogas og energieffektive 
komfurer. Levende Natur bringer her et 
udpluk af de mange succeshistorier om, 
hvordan bæredygtig energi kan gavne 
både mennesker og natur og bidrage til 
vækst i udviklingslandene og en klode fri 
af fossile brændsler.

indien
Mand koger vand ved hjælp af 
energi fra en solfanger. Solfange-
ren fungerer som en stor parabol, 
der reflekterer sollyset og omdan-
ner det til energi. Solfangerne 
virker bedst i højtliggende regioner, 
der får masser af solskin. I Indien 
er solfangerne særligt populære, 
og den indiske regering 
har som en del af landets 
energistrategi arbejdet for 
at udbrede solfangere i 
de afsidesliggende lands-
byer, der ofte ikke har 
adgang til elektricitet.

Bliv WWF-klimapartner!
Du kan være med til at styrke WWF’s 
arbejde for en bæredygtig fremtid fri for 
fossile brændsler. 
Læs mere og bliv klimapartner i WWF 
på wwf.dk/partner
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nepal
kvinde laver mad på et ener-
gieffektivt komfur i nepal. cir-
ka tre mia. mennesker verden 
over er afhængige af gødning 
og trækul til at tilberede deres 
mad. De energibesparende 
komfurer, som WWF er med 
til at udbrede i bl.a. nepal 
og Dr congo, reducerer 
familiernes udgifter til træ og 
trækul og den tid de bruger 
på at samle træ. komfurerne 
er konstrueret så der kommer 
mindre røg i køkkenet, hvilket 
gavner familiens sundhed. 
Who skønner, at 1,5 mio. 
mennesker hvert år dør af 
luftvejssygdomme på grund af 
indånding af brænderøg.

Thailand
Vindmøllepark i Thailand med 20 små vindmøller. 
Møllerne er specialdesignet til at kunne operere 
ved lave vindhastigheder. Traditionelle vindmøller 
har brug for kraftige vinde og skal dermed place-
res på højere arealer, hvor der ofte fældes skov 
for at gøre plads til møllerne. ud over at levere 
strøm til nærliggende landsbyer er de tilpassede 
vindmøller dermed også med til at bevare skov 
og fremme bæredygtig energi.

vidste du, at… 
…hele europa kunne Få leveret energi, 
hvis 0,3 % aF sahara-ørkenen var et 
kraFtværk? 

…15 milliarder menneskers energi-
Behov ville Blive dækket, hvis vi kunne 
udnytte Blot 0,1 % aF energien  
i verdenshavene?
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indoneSien
en mand sidder på det vandrør, der leverer vandkraft til 
hans landsby på Borneo. En af Mahakam-flodens bifloder 
løber gennem den intakte, mangfoldige regnskov – og det 
er denne lille biflod, der leverer strøm til mikro-vandværket, 
der er støttet af WWF og den lokale regering. Med det 
nye vandværk, der er bygget under stor hensyntagen til 
regnskov og natur i området, vil landsbyernes udgifter til 
brændstof falde, og befolkningen vil få adgang til stabil 
elektricitet.
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stop olien i at flyde 
i afrikas hjerte

tema:
bæredygtig  

energi

Virunga

Verdens øjne hviler lige nu på Virunga Nationalpark i hjertet af Afrika. En stor 
trussel nærmer sig det urgamle tropeparadis, der rummer en sjælden biologisk 
rigdom af skovelefanter, regnskov, vulkaner og nogle af verdens sidste bjerggo-
rillaer. Uden for det unikke naturparadis, gør det britiske olieselskab Soco sig 
nemlig klar til at indtage parken for at udvinde olie, hvilket kan få katastrofale 
konsekvenser. Kampen om energikilderne vil afgøre Virungas skæbne, og det 
er vigtigere end nogensinde, at der bliver truffet bæredygtige valg.

Af Signe Waltoft Madsen
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”Soco er i den seneste tid begyndt at lave 
undersøgelser i området for at lokalisere 
olien. Udvinding kan have store konse-
kvenser for de flere tusinde mennesker, 
der bor i parken, og de mange sjældne 
arter, som ikke findes andre steder i ver-
den. Derfor sender WWF et stærkt opråb 
til olieselskabet og regeringen i DR Congo 
om at rulle alle olieplanerne tilbage med 
det samme,” fortæller Maj Manczak, der 
arbejder med Virunga i WWF Verdensna-
turfonden.

Når maN løfter et palmeblad
WWF har siden midten af 1980’erne 
været til stede i Virunga for at beskytte de 
truede bjerggorillaer. Trods mange udfor-
dringer i parken med bevæbnende kon-
flikter, vulkanudbrud, omlægning af skov 
til landbrug og den omfattende illegale 
trækulsproduktion, er det med intensiv 
beskyttelse lykkedes at få bestanden til at 

Flodhestene driver ud på dagens første 
dukkert. En koncert af fuglesang og abe-
skrig vågner inde fra regnskoven. Og oppe 
på vulkanernes bjergsider begynder de 
allermindste i bjerggorillaflokken at tumle 
rundt. Det er morgen i Virunga, Afrikas 
ældste og mest artsrige nationalpark i det 
østlige DR Congo. Men lytter man til de 
seneste udmeldinger fra den congolesiske 
regering, bliver den farverige morgenidyl 
måske snart overdøvet af bulldozere 
og mænd med orange arbejdstøj. Det 
congolesiske parlament overvejer nemlig 
at ændre miljølovgivningen, så der åbnes 
for olie- og mineraludvinding i landets 
beskyttede naturområder. Hvis dette sker, 
vil det britiske olieselskab Soco Interna-
tional få tilladelse til at bore efter olie i 
Virunga, og parken vil miste sin status 
som FN verdensarvsområde. Virunga er 
med andre ord placeret ovenpå en farlig 
guldmine.

beVar VirUnga  
– stop olieselskaberne!
WWF har indledt en global kampagne, 
der skal stoppe Socos olieplaner i 
Virunga og i stedet udvikle de vedva-
rende energikilder. i foråret lykkedes 
det at få det franske olieselskab Total 
til at trække sig fra parken! Følg med 
og støt kampen for Virunga med din 
underskrift på wwf.dk

©
 n

aTu
r

e
p

l.c
o

m
 / Ja

b
r

u
S

o
n

 / W
W

F-c
a

n
o

n

©
 n

aTio
n

a
l g

e
o

g
r

a
p

h
ic

 S
To

c
k

 / e
d

 k
a

S
h

i / W
W

F-c
a

n
o

n

880 
bjerggorillaer er der tilbage  
i den frie natUr, heraf 480 i VirUnga.

20.000 
mennesker leVer af fiskeri i VirUnga 
– en beskæftigelse, der kan komme 
Under pres, hVis der bores efter 
olie Under søerne.

+3.000
dyre- og plantearter er der regi-
streret i VirUnga.

45.000 
job kan VirUnga skabe inden for 
fiskeri, tUrisme og Vandkraft

600
flodheste er der tilbage i VirUnga. 
for kUn 30 år siden Var der omkring 
30.000 i parken.

100.000 
har allerede skreVet Under på 
WWf’s Underskriftindsamling 
for at få soco til at stoppe deres 
olieplaner.

okapien er en slags 
mini-skovgiraf, som 
findes i mange zoo-
logiske haver verden 
over. men et af de 
eneste steder, den 
lever i naturen, er i 
Virunga.
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vokse. I dag er der mindst 880 bjerggoril-
laer i Centralafrika mod cirka 786 i 2010, 
heraf lever de 480 i Virunga. Det er en 
stigning på hele 10 procent. Men jagten 
på det sorte guld i Virungas undergrund 
kan drive gorillaerne på flugt og forværre 
den højspændte konflikt mellem militser 
og hæren i området: 

”Selvom olieudvindingen vil foregå ved 
søen Lake Edward og ikke midt i goril-
laernes levested i skoven, kan støjen fra 
maskiner og seismiske målinger i jorden 
forstyrre dyrelivet, herunder den sårbare 
gorillabestand. Det viser erfaringen fra 
andre steder. Vejbygning og rørlægning 
fører til rydning af vegetation og dyrenes 
levesteder bliver dermed fragmenteret, 
hvilket også giver lettere adgang for kryb-
skytter i parken,” forklarer Maj Manczak 
og fortsætter:

”Dertil kommer den store risiko for 
udslip, der altid er forbundet med olie-
udvinding, ligesom forurening af luft, 
jord og vand også belaster naturen. Det 
vil være ekstremt vanskeligt, hvis ikke 
umuligt at rydde op efter et oliespild i et 
område som Virunga.”

tomme fiskeNet 
Naturen udgør livsgrundlaget for de men-
nesker, der bor i parken. Fiskeriet ved 
Lake Edward giver eksempelvis mad på 
bordet til mere end 20.000 mennesker 
i området. Selvom Soco hævder, at man 
ikke vil skade miljøet, kan boringerne 
betyde forurening af søen og dårligere 
forhold for fiskeri.

”Regeringen i det fattige land ser mulig-
heder i olien. Men det er usikkert om de 
lokale vil opleve nogen økonomisk ge-

vinst. Tværtimod risikerer de at blive ladt 
tilbage med skadelige olieudslip, tomme 
fiskenet og stor forurening, når olieeven-
tyret er slut,” siger Maj Manczak.

GrøNNe poteNtialer i ViruNGa
Men oliejægernes indtog i Virunga er ikke 
den eneste trussel mod parkens mangfol-
dige natur. Udbredt fattigdom betyder, 
at de lokale udnytter parkens ressourcer 
på ubæredygtige måder. Den omfattende 
produktion af trækul, der er en vigtig 
energikilde til madlavning, gør hvert år 
enorme indhug i regnskoven, hvor blandt 
andet de truede bjerggorillaer lever. Træ-
kulsproduktion fra Virunga er en kæmpe 
industri, der ofte er illegal og involverer 
både militæret og bevæbnede grupper. 

Men der kan opnås en langt større 
økonomisk gevinst på sigt, hvis skovene 

tema:
bæredygtig  

energi

Turisme vil bidrage til en mere 
bæredygtig udvikling end olie, da 
gæster gerne betaler 500 dollars for 
at se de king kong lignende kæm-
peaber, der måler op til 2,4 meter, 
og kan være ligeså stærke som otte 
fuldvoksne mænd tilsammen.

Lake Edward er et paradis for flodheste. Det 
er her, i undergrunden, Soco international vil 
udvinde olie – en trussel mod dyrelivet og de 
tusindvis af mennesker, der lever af fiskeri. 
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bevares. Økoturisme, produktion af ren 
energi, fiskeri og god skov- og parkfor-

valtning kan danne ramme om en langt 
mere bæredygtig udvikling for naturen, 
dyrelivet og for de lokales fremtidsmu-
ligheder. 

”Olie og skovrydning vil ødelægge par-
kens natur. Der findes mere langsigtede 
og økonomiske rentable alternativer til 
olieudvinding og illegal trækulsproduk-
tion. Potentialet i Virunga er kæmpe-
stort. En ny WWF-rapport viser, at 
Virungas naturrigdomme kan generere 
tusindvis af arbejdspladser og en værdi 
på over 1,1 milliarder dollars om året, 
hvis skov, fiskeri, turisme og energi-
produktion bliver forvaltet bæredygtigt 
under fredelige forhold,” påpeger Maj 
Manczak.

eNerGi med VaNdets kraft
Udviklingen af vedvarende energi er 
en del af løsningen, hvis man vil skabe 
udvikling og bekæmpe fattigdom blandt 
de lokale i Virunga. Vandkraft er en af 
de energikilder, der ikke lægger pres på 
parkens skovressourcer og som samtidig 
kan bidrage til den lokale udvikling. I 
byen Mutwanga har opførelsen af et nyt 
vandværk forsynet 10.000 lokale med 

Vidste dU, at…
…VirUnga nationalpark er på stør-
relse med sjælland og er det mest 
artsrige område på hele det afrikan-
ske kontinent? 

…VirUnga også er hjem for laV-
landsgorillaer, chimpanser, okapier, 
skoVelefanter, bøfler og træskonæb?

VirUngas natUr er gUld Værd
en ny WWF-rapport, 
draw the line, 
har sat værdi på 
Virungas natur. 
Tallene taler deres 
eget sprog: parken 
kan indbringe langt 
større rigdomme 
og lokal udvikling, 
hvis der i stedet 
for olieudvinding 
og trækulsproduk-
tion satses på at 
beskytte fiskeri, skov, turisme og rene 
energikilder:

▪  10 mio. dollars er den potentielle årlige 
indtægt for lokalbefolkningen, hvis der 
investeres i vandkraft som energikilde. 

▪  235 mio. dollars kan turismen po-
tentielt indtjene om året, hvis parken 
bevares og der opnås sikkerhed i par-
ken, der lige nu er lukket pga. politisk 
ustabilitet.

▪  90 mio. dollars kan fiskeri potentielt 
indbringe befolkningen hvert år, hvis 
der ikke foretages olieudvindinger i 
lake edward.

▪  1,1 mia. dollars kan Virunga i alt poten-
tielt indtjene om året ved bæredygtig 
udnyttelse af parkens ressourcer.

... og tilslUt dig kampen for VirUnga!
scan koden

bliV WWf-partner!
Vil du hjælpe WWF med at bevare 
verdens sidste bjerggorillaer og andre 
truede arter? bliv WWF-partner på 
wwf.dk/partner

Træskonæb-storken kan blive 1,4 
meter høj og lever i sumpområder 
i blandt andet Virunga. der er kun 
5-8.000 tilbage i naturen, og storken 
betragtes derfor som ’sårbar’ over for 
udryddelse. de største trusler er jagt 
og ødelæggelse af dens levesteder.

energi og været med til at skabe nye 
arbejdspladser og forretningsmuligheder. 
Det er det udviklingsmønster, vi bør satse 
meget mere på, forklarer Maj Manzcak: 

”Ren energi og bæredygtig udvikling går 
hånd i hånd og kan danne rammen om 
fremtidens naturbevarelse i Virunga. 
Adgang til vedvarende energi er en af de 
vigtigste parametre for fattigdomsbe-
kæmpelse og bæredygtig udvikling i den 
fattige del af verden. Det kan give bedre 
muligheder for at levere undervisning og 
sundhedsydelser, reducere luftvejssyg-
domme forårsaget af røg fra afbrænding 
af trækul og brænde og åbner samtidig 
for en mere effektiv udnyttelse af lokale 
ressourcer og udviklingen af nye produk-
tive erhverv. Det er en vigtig udvikling i 
en tid, hvor det er absolut nødvendigt at 
vi bevæger os væk fra de fossile energikil-
der og investerer i de bæredygtige.”
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Det kræver ekspertviden, grundighed ud 
over det sædvanlige og en stor portion 
vedholdenhed at implementere den 
aftale, som WWF Verdensnaturfonden 
og Dansk Supermarked indgik i foråret 
2013. Samarbejdet, der strækker sig over 
tre år, skal forbedre udbuddet af fisk og 
skaldyr i Dansk Supermarkeds butikker, 
der blandt andet omfatter Netto, Føtex og 
Bilka. Målet er et helt igennem bæredyg-
tigt sortiment. Men er det overhovedet 

muligt, og rykker sådan et samarbejde 
egentlig noget? Hvis man spørger Helene 
Regnell, der er CSR-chef i Dansk Super-
marked, er det ikke svært at svare på de 
to spørgsmål: 

”Svarene er ja og ja!” siger Helene Reg-
nell og fortsætter: 

”I Føtex, Netto og Bilka sælger vi fisk og 
skaldyr for mere end en milliard kroner om 

året. Og det er rigtig store mængder fisk, 
der bliver langet over disken. Eksempelvis 
sælger vi millioner af dåser tun hvert år og 
tonsvis af laks og torsk i vores tre super-
markedskæder. Det er ret omfattende, når 
man tæller op og lægger sammen.” 

Hver eneste fisk er dyrebar
Tunen i dåserne og fisken i kølediskene 
kommer ofte fra fiskerier på den anden 
side af kloden, hvor små fiskekuttere el-

Bæredygtige fisk og 
skaldyr for milliarder

Nu bliver det endnu lettere for dig som forbruger at finde miljømærkede fisk i Netto, Føtex og Bilka. 
Dansk Supermarked, der ejer de tre kæder, er nemlig gået sammen med WWF Verdensnaturfonden 

om at sikre, at alle fisk og skaldyr i kædernes butikker på sigt skal være bæredygtige.

Af Mie Oehlenschläger
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Der går dog en rum tid, før forbrugerne 
frit kan vælge bæredygtige produkter på 
alle hylder. Men hos Dansk Supermarked 
er målet lysende klart: 

”Kunderne skal vide, at deres fisk er 
bæredygtige, når de handler hos os. Og 
der, hvor vi ikke er i mål, skubber vi på. 
Det er et langt sejt træk at ændre fiskeri 
og fiskeopdræt på den anden side af 
kloden i en mere bæredygtig retning, men 
vi forventer, at vi sammen med WWF 
kan sikre resultater og være med til at 
flytte det danske marked markant,” siger 
Helene Regnell.

ler store industriflåder har hevet dem op 
af havet. Men mængden af fisk og skaldyr 
i verdenshavene er ikke ubegrænset. 
Over 85 procent af verdens fiskebestande 
er i dag ifølge FN enten fuldt udnyttet, 
fisket til det yderste eller på grænsen til 
kollaps.
  
Men derudover er der også en stigende 
mængde fisk og skaldyr som kommer fra 
dambrug (akvakultur). Christoph Mathie-
sen, som er programansvarlig for WWF’s 
marine område, forklarer: 

”Over halvdelen af verdens samlede for-
brug af fisk og skaldyr kommer i dag fra 
hav- og dambrug. Men den produktion er 
desværre også ofte forbundet med bety-
delige miljøproblemer som følge af vand-
forurening, degradering af unik natur og 
landskab eller på grund af ubæredygtigt 
fiskefoder fra overudnyttede bestande af 
havfisk. Alt det har vi et ansvar for at gøre 
noget ved, og vi kan faktisk gøre noget. 
Og forbrugerne vil rigtig gerne være med 
til at skubbe på.” 

Det kan dog være svært for den enkelte 
forbruger at vide, om fisken eller rejen i 
køledisken kommer fra en presset bestand 
eller ej, når der skal købes ind til familiens 
aftensmad. Derfor vil Dansk Supermarked 
arbejde for at skabe fuld sporbarhed og 
synlighed, så forbrugerne kan se, hvor og 
hvordan fiskene er fanget eller opdrættet. 
Og det skal gælde for alle produkter, der 
indeholder fiskeingredienser, herunder 
også fiskeoliepiller og dyrefoder.

sporbarHed set 
fra maskinrummet
Gennemsigtigheden starter med sporbar-
hed. Kun gennem dokumenteret sporbar-
hed kan man ifølge Christoph Mathiesen 
vurdere, om fisken er bæredygtig eller ej.

”Vi er i gang med at indsamle oplysninger 
fra samtlige leverandører af produkter, 
som indeholder fisk og skaldyr, til Dansk 
Supermarked. Leverandørerne skal 
blandt andet oplyse, hvilke produkttyper, 
de leverer, hvilke arter, der indgår i pro-
dukterne, og hvornår fiskene er fangede,” 
forklarer Christoph Mathisen. Helene 
Regnell uddyber:

”Det er et omfattende arbejde at om-
lægge et fuldt sortiment på den måde. 
Men det rykker virkelig. Vores mål 
motiverer nemlig leverandørerne til at 
være innovative og tænke i udvikling af 
mere bæredygtige produkter. Det skyldes 
ikke mindst det grundlæggende forhold i 
vores samarbejdsaftale: At vi ikke umid-
delbart ønsker at droppe de problemati-
ske fiskearter, men i stedet arbejde for, 
at vi over de næste tre år vil flytte dem så 
meget så muligt i den rigtige retning. Det 
er jo den åbenlyst lette løsning at droppe 
problematiske arter nu og her, men 
det flytter jo ikke noget nævneværdigt i 
længden.” 

Langt, sejt træk 
mod bæredygtigHed
Når vejen går mod fuld sporbarhed og 
bæredygtighed er certificeringsordnin-
ger som MSC og ASC nyttige redskaber. 
MSC’s sporbarhedsstandard betyder, at 
fisk og skaldyr med det blå MSC-mærke 
kan spores hele vejen tilbage til det 
bæredygtige fiskeri, som har fanget dem. 
MSC-mærket må kun bruges på produk-
ter, hvor en uafhængig kontrolinstans 
har bekræftet, at produktet stammer 
fra et certificeret bæredygtigt fiskeri. 
Det samme gør sig gældende for det 
grønne ASC-mærke for opdrættet fisk og 
skaldyr. 

Christoph Mathiesen understreger dog, 
at der findes fisk og skaldyr på markedet, 
som uden at være miljøcertificeret godt 
kan være fanget eller opdrættet på en mil-
jøskånsom måde, og som Dansk Super-
marked derfor også bør tage i betragtning 
i deres fremtidige sortiment. Det kan for 
eksempel være fisk, som er fanget med 
skånsomme redskaber som snurrevod, 
line og krog, men som måske endnu ikke 
er MSC-certificeret. 

Hvad Betyder samarBejdet?
dansk Supermarked vil være med til 
gradvist at flytte den danske og interna-
tionale fiskesektor i en mere miljørigtig 
retning ved at fastholde det brede sorti-
ment og stille krav om bæredygtighed til 
alle produkter. 

WWF leverer miljøfaglig rådgivning til 
Dansk Supermarked.

Samarbejdet omfatter 45-50 fiske- og 
skaldyrsarter, herunder også produkter 
som fiskeoliepiller, kattemad osv.

Målet er at øge udvalget og salget af 
bæredygtig og miljøcertificeret fisk  
(MSC og ASC).

85 % 
af alle fisk er ifølge fN eNteN 
fuldt udNyttet, fisket til det 
yderste eller på græNseN til 
kollaps.

7 %
af verdeNs fiskerier er i dag 
msC-CertifiCerede.

700
msC-mærkede produkter kaN du 
i dag køBe i de daNske Butikker.

Helene regnell Christoph Mathiesen
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interesseorganisationer, fuldtidsfangeren 
Mads Ole Kristiansen fra byen Qaanaaq 
samt embedsmænd fra den grønlandske 
administration.

Workshoppen varede i to dage og bød på 
fremlæggelse af ny viden, fortællinger fra 
en hverdag på havisen og livlig diskussion 
om fremtiden for Arktis. Levende Natur 
har talt med et udpluk af deltagerne, der 
her fortæller om deres oplevelser med 
klimaforandringerne.

Klimaforandringerne i Arktis truer ikke bare områdets unikke dyreliv. Ældgamle traditioner og kultur 
risikerer også at forsvinde, hvis fangerne mister deres vigtigste jagtmark: havisen. WWF holdt derfor i 
sommer workshop i Arktis for at sætte fokus på problemerne, og hvordan vi kan løse dem – i fællesskab.

Af Rune Langhoff

og Canadas nordlige kyster, hvor havisen, 
der er udgangspunkt for meget af livet 
i Arktis, formentlig vil kunne modstå 
klimaforandringerne. 

Blandt workshoppens deltagere var fem 
medlemmer af Grønlands parlament, 
blandt andet den tidligere minister for 
fiskeri og fangst. Derudover deltog den 
nyligt pensionerede politiker Josef Tuusi 
Motzfeldt, der i en generation har tegnet 
grønlandsk politik, repræsentanter for 

Dystre uDsigter kræver 
hanDling i samlet flok

WWF afholdt i sommer en workshop 
om projekt ’Den Sidste Is’ i det nordlige 
Canada. Her diskuterede politikere, fan-
gere, embedsmænd og repræsentanter for 
interesseorganisationer, hvordan vi kan 
sikre, at der også i fremtiden er grundlag 
for et rigt liv for både mennesker og dyr 
i Arktis. 

Omdrejningspunktet for workshoppen er 
det område, som WWF kalder ’Den Sidste 
Is’. Området strækker sig over Grønlands 

tag meD til Den siDste is
På wwf.dk/lasticearea kan du se små 
videoer, hvor de grønlandske fangere og 
politikere i denne artikel fortæller, hvad 
klimaforandringerne betyder for deres 
hverdag, kultur og traditioner. 

scan koDen
...og hør fortællinger fra arktis
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maDs ole kristiansen,  
fanger i QaanaaQ
Når jeg ser tilbage, så har klimaet 
ændret sig så meget over de seneste 
ti år, at det næsten er umuligt at 
sammenligne. Klimaet og vilkårene 
for fangere har ændret sig konstant 
det seneste årti.

Tidligere plejede isen at lægge sig før mørketiden – måske al-
lerede i september. Det betød, at vintersæsonen var sikret for 
fangerne, og at vi kunne færdes sikkert på isen. Så når mørket 
kom i december, kunne vi tage ud på isen uden at bekymre os 
om, hvorvidt den kunne bære. Sådan er det ikke længere.

Klimaforandringerne bliver i store træk skabt af det øvrige 
verdenssamfund, hvor brugen af fossile brændsler som 
eksempelvis olie uden tvivl har indvirkning på klimaet og 
balancen i naturen. Det vigtigste for os er derfor at opretholde 
respekten for vores fangstdyr og de andre ressourcer i havet. 

Hvis man ikke nedbringer verdens forbrug af ressourcer og 
fossile brændsler, vil det i høj grad ramme os, der bor i det 
arktiske område. Hvis vi skal have mulighed for at gøre vores 
indflydelse gældende og forhindre denne udvikling, har det 
efter min mening stor betydning, at vi kan arbejde sammen 
med WWF.

nikolaj jeremiassen, meDlem af 
inatsisarut for siumut og formanD 
for fiskeri- og fangstuDvalget
Vejret er som følge af klimaforandrin-
gerne blevet væsentligt mere ustabilt 
med flere perioder med storm og meget 
få stille dage. Det resulterer i en mere 
usikker dagligdag for os alle.
Det er selvsagt svært at hamle op med klimaforandringerne, 
både som menigmand og som politiker, men det er for os, der 
bruger naturen meget vanskeligt at foretage os noget i forhold til 
klimaforandringerne. Vi må forsøge at tilpasse os undervejs.
Workshoppen her i Iqaluit har været god og udbytterig – blan-
dingen af eksperternes viden og vores egen viden betyder, at vi 
har lært af hinanden undervejs.

ane hansen, meDlem af inatsisar-
tut for inuit ataQatigiit og tiDli-
gere minister for fiskeri, fangst 
og lanDbrug
Jeg er meget glad for, at denne work-
shop viste, at der er en fælles forståelse 
mellem fiskere, fangere og videnska-
ben. WWF gør et vigtigt stykke arbejde, 

og jeg er glad for, at WWF bruger ressourcer på at bygge broer 
og forene de forskellige spillere i Arktis. 

mette frost, grønlanDsmeDarbej-
Der i WWf verDensnaturfonDen
Hovedformålet med workshoppen var 
at bringe folk sammen og få gang i en 
livlig diskussion om fremtiden for ’Den 
Sidste is’. Og det lykkedes i høj grad!

Vi bruger debatten fra mødet og de 
spørgsmål, der blev rejst til at arbejde videre med projektet. Vo-
res mål med mødet var at lægge vores viden på bordet, invitere 
andre til at dele deres viden og herfra begynde dialogen om den 
fremtidige forvaltning af ’Den Sidste Is’.

Som en organisation, der sætter samarbejde meget højt, ligger 
det i vores dna at udveksle idéer og diskutere med både lokale, 
fiskere og fangere, politikere, andre ngo’er, embedsmænd og 
erhvervslivet. Det er helt afgørende for succesen af dette projekt. 

lars mathæussen, fanger i nuuk og 
meDlem af inatsisartut for Partii inuit
Gennem en kort årrække har klimaet 
ændret sig tydeligt. Isen har flyttet sig 
mærkbart nordpå og i de gængse islægs-
områder er isen forsvundet. Det volder 
sammen med det ustabile vejr problemer. 
Omvendt har det positive konsekvenser 

længere mod syd, men jeg håber, at opvarmningen stopper.

Jeg er modstander af udvindingen af olie ud for Grønlands vest-
kyst, fordi det kan gøre stor skade på havet ved Grønland og helt 
over til den canadiske østkyst, hvis der sker en ulykke. Det er jeg 
bange for, da havet mellem vore lande næsten altid er fyldt med 
is, og store isfjelde bevæger sig i området i mindst halvdelen af 
året. Hvis der skulle ske uheld, frygter jeg, at det kan få kata-
strofale konsekvenser.

karl kristian kruse, fanger  
i bygDen niaQornat og meDlem  
af Det grønlanDske Parlament, 
inatsisartut for siumut
For ti år siden kunne vi stadig have 
is på havet, som vi kunne færdes på 
i juni. Men i dag kan vi ikke længere 
bruge isen til transport heller ikke om 
efteråret eller foråret. I år har vi slet ikke haft nogen is. 
Vi har tidligere tvivlet på klimaforandringernes påvirkning af 
isen, men forudsigelserne har desværre vist sig at være rigtige. 
Hvis det fortsætter på denne måde, får vi problemer. Det er mit 
håb, at vi, der lever af naturen, kan nå at tilpasse os.

josef tuusi motzfelDt, tiDligere 
minister for inuit ataQatigiit og 
formanD for inatsisartut
Med WWF’s adgang til generøse spon-
sorer kan organisationen fortsætte med 
at være brobygger mellem industrien 
og den arktiske befolkning. Vi har brug 
for den slags hengivne venner på den 
internationale scene. Vi kan så være med til at levere egne 
erfaringer om vilkårene i Arktis, sådan som de vil fortsætte 
med ændre sig i al fremtid.
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verDens største fisk
i andre områder har der i årevis været  
undersøgelser og forskning i hvalhajerne.  
men lignende information findes endnu ikke 
for cenderawasih-området i indonesien.

australien: 808
mozambiQue: 624

filiPPinerne: 377

mexico: 812 hvalhajer



havets bliDe kæmPer
På Papua i Indonesien har man for nylig opdaget en bestand af hvalhajer. 

Den gigantiske fisk kan blive op til 20 meter og har et gab på næsten 1,5 meter. 
WWF arbejder for at indsamle viden om hvalhajerne i området og udbrede bæredygtig 

turisme til gavn for både hvalhajerne og lokalbefolkningen.

Af Anne Burlund og Signe Waltoft Madsen
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som en leopard. Udover at være et smukt 
syn kan pletterne være med til at fortælle 
hajernes historie. Ligesom fingeraftryk 
er der nemlig ikke to hajer, der har ens 
pletter. 

Derfor tager fridykkere fra WWF billeder 
af de pletter, der sidder over hver enkelt 
hajs brystfiner og bruger derefter et com-
puterprogram til at analysere hajernes 
unikke pletter. Siden projektets start er 
der blevet indsamlet mere end 1.000 
billeder.

”WWF arbejder på at etablere en lokal 
database for at finde ud af, hvor mange 
forskellige hvalhajer, der bruger områ-
det. I databasen registreres hvalhajernes 
forskellige mønstre sammen med oplys-
ninger om køn og størrelse eller særlige 
kendetegn for at kunne skelne de forskel-
lige individer,” fortæller Mette Blæsbjerg.

Satellitmærkning er en anden brugt 
teknik, hvor man påhæfter satellitsendere 
med GPS på hvalhajerne. Senderen er 
designet til at falde af og komme op til 

i slowmotion,” siger Mette Blæsbjerg, 
der er hav og fiskerimedarbejder i WWF 
Verdensnaturfonden og netop har besøgt 
projektet på Papua.

På trods af hvalhajens massive størrelse 
lurer mange farer. Det gælder især fiskeri, 
hvor de store kæmper enten havner som 
utilsigtet bifangst i fiskenet eller bliver 
jagtet målrettet på grund af deres vær-
difulde finner. Også påsejling af både på 
grund af turisme udgør en stigende trus-
sel. I dag anses hvalhajen som ”sårbar 
over for udryddelse” af naturbeskyttelses-
organisationen IUCN. 

Hajens pletter  
er ”fingeraftryk”
Manglende viden om hvalhajens liv og 
færden er også et stort problem, hvis man 
skal kunne beskytte den fascinerende 
skabning bedre. WWF satte derfor i 2011 
en række undersøgelser i gang, der skal 
skaffe videnskabelig dokumentation, 
så hvalhajerne kan blive bedre beskyt-
tet. Det mest karakteristiske ved hajen, 
udover dens størrelse er, at den er plettet 

I Indonesien skyder 
øerne ved Papua op 

som små grønne tro-
petoppe i det klare vand. Og nede i dybet, 
mellem koraller i tusind farver og faconer 
svømmer verdens største og måske mest 
spektakulære fisk: hvalhajen. 

Hvalhajerne i Cenderawasih National-
park er ved at blive et tilløbsstykke for 
turister, der vil opleve de blide kæmper 
helt tæt på. Og det med god grund. Hval-
hajens gab er 1,5 meter bredt og dermed 
langt større end den hvide hajs. Men der 
er ikke tale om Dødens Gab – tværti-
mod er hvalhajen havets blide kæmpe. 
Når hvalhajen svømmer gennem vandet 
med fem kilometer i timen, åbner den 
munden som en støvsuger, der filtrerer 
6.000 liter vand i timen. Det er dog kun 
værdifulde fund som plankton, små fisk, 
blæksprutter og fiskeæg, der ryger inden-
bords i det store svælg.

”Det er en kæmpe oplevelse, når man 
under vandet igennem en simpel snorkel-
maske ser en haj på ti meter passere forbi 

viDste Du, at…
…hvalhajen ikke er en hval, men en 
haj? Det vil sige, at Den har gæller, 
og at Dens skelet består af brusk. 

…hvalhajen er båDe verDens 
største haj og Den største fisk? 
Den største registrereDe hvalhaj 
var 12,65 meter lang og vejeDe 
over 21,5 ton – men Der er sPottet 
væsentligt større hvalhajer På oP 
moD 18-20 meter. 

...hvalhajen kan blive over 70 
år gammel, og Dens føDe består 
Primært af Plankton? 

…hvalhajen anses som ”sårbar 
over for uDryDDelse” af naturbe-
skyttelsesorganisationen iucn? 
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De lokale kan  
gøre stor forskel
Hidtil har lokalsamfundets rolle i turis-
men været begrænset. Men de lokale bør 
være et bærende element i økoturismen, 
mener Mette Blæsbjerg, for inddrages de 
lokale bliver deres incitament til at passe 
bedre på havnaturen også større.  

”De lokale kender området bedst. Og hvis 
de bliver inddraget i turismen, kan det 
være med til at ændre deres opfattelse 
af områdets unikke natur som en mulig 
kilde til indtægt. Og være et reelt alter-
nativ til skadelige aktiviteter ved kysten 
som for eksempel destruktive fiskerime-
toder eller forurening,” forklarer Mette 
Blæsbjerg.

Med støtte fra Danida og Børnenes 
Ulandskalender arbejder WWF allerede 
med at engagere lokalsamfundene i at 
beskytte naturen. Med undervisningsski-
bet Gurano Bintang har WWF siden 2010 
sejlet rundt til en række af Cenderawasihs 
små landsbyer og undervist de lokale 
børn i plante- og dyrearter og økosyste-
mer, og hvordan de bedst udnytter og 
passer på naturen. 

”For at udviklingen på Papua kan være 
bæredygtig, er det vigtigt, at de kommen-
de generationer uddannes og engageres, 
så de lærer at forstå sammenhængen 
mellem et sundt miljø, udvikling og deres 
egen fremtid,” siger Mette Blæsbjerg. 

I næste nummer af Levende Natur kan 
du læse mere om WWF’s arbejde med 
miljøundervisning af børn på Papua, når 
Mette Blæsbjerg går ombord på under-
visningsskibet Gurano Bintang.

På wwf.dk/hvalhaj kan du se endnu 
flere flotte billeder af den fascinerende 
kæmpe.

overfladen efter nogle måneders dataind-
samling. Dermed kan man studere hval-
hajernes bevægelser og vandringsmøn-
stre. Siden WWF startede projektet er 14 
hajer blevet mærket med satellit-tags.
 
Vejen moD  
bæreDygtig turisme
Langs Papuas kyster skyder små res-
sorts op, der er målrettet især dykkere og 
snorklere, og flere og flere dykkerbåde 
finder vej til Cenderawasih Nationalpark. 
Turisterne er opsatte på at få et glimt 
af hvalhajerne fra dykkerbåde og med 

snorkler og svømmefødder i vandet, men 
nogle bliver ivrige og griber fat i finnerne, 
andre fotograferer hajerne med blitz. Ofte 
kolliderer hvalhajerne også med bådene, 
når de søger op mod havoverfladen efter 
føde. WWF arbejder derfor tæt sam-
men med lokale partnere for at fremme 
økoturisme. 

”Økoturisme handler om at vende de 
negative effekter af turismen til noget 
positivt, så de penge, der lægges af de 
valfartende turister går til aktiviteter, der 
beskytter hvalhajen og naturen og er med 
til at udvikle lokalområdet,” forklarer 
Mette Blæsbjerg og fortsætter:

”Men det er nødvendigt, at vi først får en 
helt grundlæggende viden om hajerne 
og deres færden, samt hvilke trusler og 
udfordringer, der er, og hvordan vi bedst 
imødekommer dem.”

WWF og hvalhajsforskeren Brent Stewart 
har derfor udarbejdet nogle retningslinjer 
for turister og lokales interaktion med 
hvalhajerne, så hvalhajerne ikke bliver 
generet af for meget støj, undervands-
paparazzi og bådtrafik. 

”I januar lykkedes det at få nationalpar-
ken til at gøre retningslinjerne til lov, 
og det er en kæmpe sejr for WWF og for 
hvalhajerne,” siger Mette Blæsbjerg.

hvaD er økoturisme?
i de senere år har der været en stigende 
interesse for økoturisme, som tilskynder 
turisterne til at opleve og lære om de 
forskellige seværdigheder, naturen har 
at tilbyde – og som samtidig forhindrer 
skader og unødige forstyrrelser for 
naturområder og arter. WWf arbejder 
mange steder i verden med økoturisme, 
der beskytter forskellige naturområder 
og arter. ens for alle økoturismeprojek-
ter er, at:

▪  Projekterne er så skånsomme for mil-
jøet og energieffektive som muligt.

▪  De økonomiske muligheder, der opstår 
ved økoturisme, kommer de lokale til 
gode.

▪  Lokalbefolkningens kulturelle integritet 
kan udfolde sig.

WWf-medarbejderne embet 
og David noterer data fra 
dagens hvalhaj-observationer 
i deres notesbøger.
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wwf nyt
Giv wwf et 
”thumbs up” 

Hvis du endnu ikke har liket 
WWF Verdensnaturfonden 
på Facebook, så skynd dig 
at gøre det på facebook.
dk/wwfdk. Så kan du følge 
med i nyheder, quizzer og 
se fantastiske billeder af 
klodens fascinerende natur 
og dyreliv eneste dag! 
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WWF og IKEA i Danmark 
har netop forlænget vores 
partnerskab med tre år. 
Samarbejdet har været i gang 
siden 2002 og skal sikre øget 
kendskab til WWF og IKEAs 
fælles projekter for at skabe 
en mere bæredygtig fremtid. 

Hvilket partnerskab har 
IKEA med WWF?
WWF og IKEA arbejder sam-
men om tre kerneområder, 
der omfatter bæredygtig 
skovdrift, ansvarlig bom-
uldsproduktion og reduktion 
af vores energiforbrug. WWF 
er vores grønne vagthund, 

NavN: Jonas EngbErg
JOb: sustainability  
ManagEr iKEa a/s

der hjælper os med at udvikle 
rammerne for bæredygtig for-
retning og produktion – både 
herhjemme og ude i verden 
hos vores leverandører.

Hvad er hensigten med 
partnerskabet?
Hensigten er, at vi i løbet af de 
næste tre år skal blive endnu 
bedre til at udnytte hinandens 
kompetencer og kommunika-
tionskanaler. Vi vil udbrede 
kendskabet til, hvilke miljø-
mæssige udfordringer, vi står 
over for, samt hvordan IKEA 
og WWF på globalt og natio-
nalt plan igennem længere tid 
har arbejdet sammen for at 
indføre og udbrede bæredygti-
ge løsninger – også for måden 
vi lever livet derhjemme.

Hvorfor er det vigtigt 
for IKEA at arbejde med 
bæredygtighed?
For IKEA går miljø og øko-

nomi hånd i hånd. Naturen 
er vores vigtigste leverandør. 
Hvis vi vil sælge spiseborde og 
køjesenge, der er lavet af træ, 
om 40 eller 50 år, må vi også 
sikre, at vores træ kommer 
fra en bæredygtig skovkilde. 
Her er vores indkøb af FSC-
mærket træ med til at sikre, 
at skovene også i fremtiden 
kan levere træ. Vi undergraver 
ganske enkelt vores egen for-
retning, hvis vi ikke tager de 
nødvendige hensyn til miljøet 
her og nu. 

Hvorfor er det vigtigt for 
jer at have et partner-
skab med WWF?
Presset på jordens ressour-
cer stiger. Vi ved, hvordan 
man laver designmøbler og 
håndværk. Men WWF kan 
give os den bedste ekspertise 
og sikkerhed for, at vi gør 
mindst mulig skade på miljøet 
og klimaet.

M ø d  e n 
virksoMheds-

støtte

Hvad ønsker IKEA at få ud 
af det nye partnerskab? 
WWF kan hjælpe os med at gøre 
det endnu bedre i en verden, 
hvor vi skal blive bedre til at 
bruge vores ressourcer mere 
effektivt. Vi glæder os til at fort-
sætte samarbejdet, der fremad-
rettet blandt andet indeholder 
en fælles indsats for at udbrede 
bæredygtige valg blandt medar-
bejderne og forbrugerne. 

WWF kørte over sommeren en landsdæk-
kende kampagne, der satte fokus på fremtiden 
for vores planet. Kampagnen var designet af 
PR-bureauet Uncle Grey, som donerede sin ar-
bejdskraft gratis til WWF. Gennem de tre ikon-
dyr – løven, isbjørnen og chimpansen – satte 

kampagnen fokus på det stigende krybskytteri 
og handlen med truede dyr, på klimaforandrin-
gerne i Arktis og på verdens skovområder, der 
blandt andet trues af olieboringer, minedrift og 
illegalt tømmer.

sMs “wwf” 
til 1231 

– så støtter du 
wwf’s arbejde 
Med 100 kroner
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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 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, Martin bencher group a/s, 
PFa Pension, regner grasten Film og tV a/s, rigtigHundemad aps, silicon.dk aps, www.superkoi.dk, søndergaard nedrivning aps, t.J. transmission a/s, 
VITAL PETFOOD GROUP A/S, webCRM A/S, GA-Import A/S, EnergiMidt, Malerfirmaet NPC ApS, 

køb biovin Med panda-rabat
Skal du have gæster til middag 
eller leder du efter en bæredyg-
tig julegave? Så kan du nu købe 
udvalgte biovine fra L’Esprit du 
Vin, der sammen med vinprodu-
centerne støtter WWF’s arbejde. 
Siden 2007 har WWF i samarbej-
de med L’Esprit du Vin udvalgt 
et sortiment af bio-certificerede 

vine fra nogle af verdens bedste 
biodynamiske eller økologiske 
vinproducenter. WWF’s støtter 
kan nu få særlige tilbud på disse 
vine med levering direkte til 
døren. Der er i alt cirka 24 WWF-
vine at vælge mellem, og den 
viste flaske Monastrell 2009 er 
en af de mest populære rødvine.

julen nærMer sig
Husk, at du kan købe 
bæredygtig julepynt og 
julekort i WWF’s web- 
shop til glæde for både 
naturen og miljøet. Ju-
lehjerterne er fremstillet 
af genanvendt træ og 

produceret af indsatte i Kriminal-
forsorgens arresthuse. 

 Vi rydder op i webshoppen for at få 
plads til nye varer. Derfor har vi sat en masse 
lækre produkter drastisk ned i pris. Klik ind 
og se de gode tilbud på shop.wwf.dk

viGtiGt samarbeJde 
med verdeNsbaNkeN

WWF og Verdensbanken har 
indgået en samarbejdsaftale, 
der skal forbedre bæredygtig-
heden inden for olie,- gas- og 
mineindustrierne i Afrika. 
Fokus er især rettet mod at 
nedsætte CO2-udledningen 
kraftigt, undgå at udvindingen 
har negative konsekvenser for 
naturen og sikre ordentlige 
arbejdsforhold for de ansatte. 
Derudover er der fokus på 
at indføre klare politiker, 
lovgivninger og praksisser i de 
enkelte lande, så der blandt 
andet sikres en fair fordeling 
af overskuddet mellem de 
internationale investorer og de 
fattige afrikanske lande.

I 2013 indgik WWF et samarbej-
de med Eurest (Compas Group), 
der dagligt serverer 100.000 
måltider i kantiner og persona-
lerestauranter landet over, hvor 
Eurest forpligtede sig til at ser-
vere 100 procent bæredygtig fisk 
og skaldyr ved udgangen af 2015 
– og det samarbejde  bærer nu 
frugt. Efter anvisning fra WWF’s 
fiskeguide Hva’ for en fisk? er det 
lykkedes at udfase hele 16 truede 
arter fra frokostmenuerne, herun-
der ål, haj, sværdfisk og helleflyn-
der, ligesom der også arbejdes på 
at indføre ASC-mærket pangasius 
fra fiskefarme med ansvarligt og 
miljøcertificeret opdræt.

Læs mere på www.esprit-du-vin.com og på www.nemlig.com,  
hvor du kan bestille vinene. Din særlige kode er: LEVnemWWF2013. 
Når du opretter dig som kunde, skal du oplyse dit medlemsnummer hos 
WWF for at få del i de gode tilbud.

grønne fisk i de 
danske kantiner
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