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HAVETS BJØRN
Isens konge. Verdens største landlevende 
rovdyr. Dens latinske navn, Ursus maritimus, 
betyder ”havets bjørn” – et passende navn til 
dette fantastiske dyr, som tilbringer meget af sit 
liv i, omkring eller på vandet – overvejende på 
den arktiske havis.
 
Store rovdyr er følsomme indikatorer for øko-
systemers sundhed. Forskere studerer derfor 
isbjørnene nøje for at forstå, hvad der sker i hele 
Arktis. Hvis isbjørnen ikke trives, er det ofte et 
tegn på, at noget er galt et sted i det arktiske, 
marine økosystem.
 
Den globale opvarmning, der betyder, at havisen 
smelter, er den største trussel mod det arktiske 
ikon. Isbjørne er afhængige af havisen til at jage. 
Når havisen hvert år smelter tidligere på foråret 
og gendannes senere på efteråret, tilbringer 
isbjørnene længere perioder uden mad. Det 
påvirker både deres helbred og betyder, at de får 
færre unger. Men det betyder også, at de søger 
mod byerne for at finde føde, hvilket giver sam-
menstød med de lokale.
 
Dette nummer af Levende Natur sætter fokus på 
Grønland og de udfordringer, landet højt mod 
nord står over for i disse år.
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HVAD RAGER GRØNLAND OS?
2.166.086 km2 klipper, sne og is. Mellem Ishavet og Atlanterhavet ligger 
verdens største ø. Og Kalaallit Nunaat, som grønlænderne selv kalder deres 
land, er i sandhed både stor og storslået. Øen rummer verdens største natio-
nalpark, der er større end Danmark, Norge og Sverige tilsammen. På sneklædte 
fjelde, drivende isflager og i det iskolde hav lever ikoniske arter som isbjørnen, 
moskusoksen, narhvalen og hvalrossen. Den arktiske natur er ét stort, sårbart 
økosystem, hvis dyr og planter gennem titusinder af år har tilpasset sig et liv 
under ekstreme betingelser.

Derfor er det også alarmerende, at Grønland og Arktis er et af de steder i ver-
den, hvor klimaforandringerne rammer hårdest. Stregen på termometeret er  
i gennemsnit steget dobbelt så meget hér sammenlignet med resten af verden, 
og den grønlandske indlandsis er nogle steder smeltet op til tre gange så hurtigt 
som for bare ti år siden. 

Den globale opvarmning påvirker allerede i høj grad den udsatte arktiske natur.  
I år blev der sat endnu en trist rekord. Vinterhavisen i Arktis dækkede det mindste 
areal, der er målt, siden NASA begyndte at registrere isen via satellitter i 1979.

Det er stærkt problematisk, da både mennesker og dyr er afhængige af havisen 
for at jage. Forsvinder isen, forsvinder blandt andet sælerne, der er isbjørnens 
fødegrundlag og truer dermed den hvide bjørns eksistens. Havisen fungerer 
også som transportvej. For bare 20 år siden var havisen ved Diskobugten i Vest-
grønland tyk nok til, at en bus kunne køre over den. I dag er isen store dele af 
året så tynd, at fangerne ikke tør bevæge sig derud til fods. Fangererhvervet er 
derfor truet, og fangerne skal omstille sig til et andet liv – og en anden identitet.

Men hvad rager det egentlig os, om naturen er presset og befolkningen arbejdsløs 
i et land flere tusinde kilometer væk? Det gør det, fordi de historiske bånd mel-
lem Grønland og Danmark betyder, at vi har et helt særligt ansvar for at være 
med til at skabe en miljømæssig og social bæredygtig udvikling i Grønland. Men 
også fordi klimaforandringerne er globale, og derfor kræver et stærkt samar-
bejde på tværs af grænser. Hvis indlandsisen smelter helt væk, vil havoverfladen 
globalt stige mere end syv meter. Et scenarie, de færreste af os tør tænke til ende.

I WWF arbejder vi derfor på den internationale arena for at få politikere og 
virksomheder til at tage ansvar og bekæmpe årsagerne til den globale opvarm-
ning. Men vi er også til stede med et nyoprettet kontor i Grønland, hvor vi 
sammen med organisationer, lokalsamfund, virksomheder og politikere ar-
bejder for at sikre en langsigtet og bæredygtig forvaltning, der bevarer sårbare 
økosystemer og sikrer grønlænderne fisk i nettet og sæl på bordet både nu og i 
fremtiden. Det kræver et stærkt samarbejde og en ambitiøs indsats – og det er 
ikke en dag for tidligt. 

Venlig hilsen

Anne Burlund
Redaktør
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Shell stopper oliejagt i naturområde. 
Shell Canada har fraskrevet sig deres 
40 år gamle ret til at bore efter olie ved 
Lancaster Sund i Canada. WWF og lokale 
fra området har i længere tid presset på 
for at få Shell til at droppe tilladelsen, 
da et olieudslip ville være katastrofalt 
for dyrelivet. Lancaster Sund ligger i det 
nordlige Canada og er et utroligt vigtigt 
område for både inuitter og marine pat-
tedyr. Hver sommer kommer flere tusind 
narhvaler og hvidhvaler for at søge føde 
i det næringsrige vand. Også isbjørne er 
afhængige af Lancaster Sund. Faktisk har 
området verdens andentætteste popula-
tion af isbjørne.

Koraltrekanten får ny marin natio-
nalpark. Næsten en million hektar af 
koralrev, mangrover, havgræs og 50 øer 
med gode fiskeområder bliver nu beskyt-
tet med oprettelsen af Tun Mustapha 
Park i Malyasia i Koraltrekanten i det 
vestlige Stillehav. WWF har arbejdet i 
mere end 13 år for at få etableret natio-
nalparken i samarbejde med blandt andre 
Sabah Parks og Sabah State Government. 
Det unikke økosystem, som parken 
beskytter, har været truet af overfiskeri 
og forurening. Men med oprettelsen af 
nationalparken ser det lysere ud for både 
miljøet og de lokale samfund, der lever i 
et af verdens biologisk rigeste økosyste-
mer. 

Nyt håb for Afrikas største skov-
park. WWF og the Congolese Institute 
for Nature Conservation (ICCN) har 
underskrevet en aftale om at samarbejde 
om driften af Salonga Nationalpark i 
Congo. Planen er, at WWF og ICCN vil 
involvere de lokale samfund og sætte 
en stopper for krybskytteriet. Parken er 
verdens andenstørste nationalpark, som 
udelukkende består af tropisk skov og 
bliver betegnet som en global skat.  
Salongas skove gemmer på et rigt dyreliv. 
De er levested for blandt andet dværg-
chimpanser og skældyr, og så er skovene 
et af de sidste steder i verden, hvor der 
lever afrikanske skovelefanter. 

MALAYSIA CONGO CANADA
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Af Siri Dannesboe

Tusind tak for din støtte til WWF, der gør vores arbejde muligt! Med din støtte kan vi fortsat arbejde 
over hele kloden for at bevare verdens truede arter og udbrede bæredygtig energi, fiskeri og skovbrug, 
der sikrer, at der også i fremtiden er en mangfoldig natur og ressourcer nok til vores børn og børnebørn. 
Kun i fællesskab kan vi gøre en forskel og sikre en klode i balance.

GLOBALE SUCCESER
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Den sortprikkede los fører sig atter 
frem. Fra 2014 til 2016 er antallet af den 
iberiske los gået fra 327 til 400 individer 
i Spanien og Portugal. I 2002 var der kun 
cirka 100 losser tilbage i naturen. Det er 
et stort, glædeligt fremskridt for verdens 
mest truede katteart. Den iberiske los 
lever i nogle af de mest ufremkommelige 
områder på halvøen og er meget sky. 
WWF er involveret i det projekt, som 
arbejder for at genindføre lossen forskel-
lige steder på Den Iberiske Halvø. Det 
stigende antal losser er et symbol på, 
hvad samarbejde og målrettet arbejde 
mellem regeringer og ngo’er kan gøre for 
at bevare de truede arter. 

Muslingefiskeri giver kvinder 
muskler. Et muslingefiskeri i Viet-
nams sydlige Ben Tre-provins er blevet 
MSC-certificeret og har givet kvinder en 
stærkere stemme i samfundet. Muslin-
gefiskeriet er blevet det første landsbyfi-
skeri i Sydøstasien til at opfylde kravene 
til MSC-certificeringen. Det er lykkedes 
med støtte fra WWF. Muslingefiskeriet 
bliver drevet af ni lokale kooperativer. 
Tidligere havde hver familie kun ét med-
lemslod i et kooperativ, og ofte var det i 
mandens navn. Dette har ændret sig, så 
hver familie nu får tildelt to lodder – ét 
til manden og ét til kvinden. Det betyder, 
at kvinderne arbejder selvstændigt og er 
med til at træffe beslutninger.  

To år uden krybskytteri på næ-
sehorn. Det er nu to år siden, at en 
krybskytte sidst fik ram på et næsehorn 
i Nepal. Det skyldes, at regeringen har 
sat alt ind på at beskytte næsehornene og 
samtidig har involveret myndighederne 
fra forskellige nationalparker i Nepal. 
Succesen skyldes både, at rangerne 
arbejder lokalt med at beskytte næsehor-
nene og den såkaldte SMART-patrulje-
ring, der betyder, at rangerne registrerer 
alt, hvad de ser, elektronisk – fra antal 
dyr til ekskrementer. På den måde kan 
rangerne lettere danne sig et overblik 
over området.

DEN IBERISKE HALVØ VIETNAM NEPAL 

  400 
iberiske losser er der nu  

i Spanien og Portugal   2 
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”Hov! Der er en pukkelhval uden for mit 
vindue.” Sådan lyder det jævnligt, når vi 
her fra kontoret på den københavnske 
stenbro har telefonmøde med vor mand 
i Grønland. Han hedder Kaare Winther 
Hansen, er 46 år, uddannet marinbiolog, 
og har boet i den grønlandske hovedstad 
Nuuk de seneste otte år. 

”Gennem mine tidligere job i den of-
fentlige forvaltning i Grønland har jeg 
set et stort behov for at få sat mere fokus 
på bæredygtighed og på naturen som en 
vedvarende ressource. Som biolog vil jeg 
gerne være med til at præge den udvik-
ling,” svarer Kaare Winther Hansen på 
spørgsmålet om, hvorfor han har valgt at 
arbejde for WWF. 

Sidste år åbnede WWF Verdensnatur-
fonden et kontor i Nuuk. Og det er altså 

GRØNLAND I 
DØDENS GAB
Mens den smeltende is forandrer Grønland, 
rykker landet sig samtidig nærmere en øko-
nomisk afgrund. Politikerne forsøger at styre 
udenom med kortsigtede løsninger.

Af Maria Hornbek

TEMA:
GRØNLAND

Kaare Winther Hansen, der sidder her 
og fra kontorvinduet spotter springende 
hvaler i Godthåbsfjorden, mens han skri-
ver rapporter og holder møder. 

REKORD-ÅR
Grønland er et af WWF’s store indsats-
områder. Grønland forvalter mange 
globalt vigtige dyrebestande. Mange af 
hvalarterne i de grønlandske farvande 
vandrer over hele verden, og mange hav-
fugle fra store dele af Arktis har vinterbo-
lig i Sydgrønland. Men Grønland er under 
særligt pres i disse år.

2016 ser ud til at blive det varmeste år i 
målingernes historie. Og ingen mærker 
de globale klimaforandringer tydeligere 
end grønlænderne. I Grønland er der i år 
blevet sat varmerekorder på stribe. Alene 
i april blev der sat hele 13 stk.  

I byen Kangerlussuaq, der ligger på højde 
med polarcirklen, røg termometerstregen 
op på 17,8 plusgrader den 11. april, mens 
danskerne gik og skuttede sig i kulden. 
Samtidig begyndte indlandsisen at smelte 
usædvanlig tidligt, og havisen brød op 
tidligere end nogensinde. I takt med at 
isen smelter, forandres det Grønland, 
som både vi og grønlænderne selv kender. 
Og det har konsekvenser både for men-
nesker og dyr på verdens største ø.

Sideløbende med klimaproblemerne 
kæmper det unge arktiske demokrati også 
med en slunken landskasse og en uholdbar 
økonomi. Ifølge Grønlands økonomiske 
råd vil landskassen om ganske få år mangle 
en milliard kroner om året frem mod 
2040, med mindre man finder nye ind-
tægtskilder. Et enormt beløb i grønlandsk 
sammenhæng. Så Grønland forsøger med 
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møje og besvær at gå fra industrielt uland 
til iland. Fra fiskersamfund til industri-
nation og måske uraneksportør.   

UDFORDRINGERNE
”I de otte år, jeg har boet i Grønland, har 
man kæmpet med de samme problemstil-
linger. Men tingene spidser mere og mere 
til, og det er som om fremtidsoptimismen 
er blevet afløst af et mismod. Hos poli-
tikerne mærker man forståeligt nok en 
voksende bekymring for landets udvik-
ling,” siger Kaare Winther Hansen.

De seneste år har man i Grønland talt om 
“dødens gab“ – afgrunden mellem ind-
tægter og udgifter, der vokser i takt med, 
at der bliver flere ældre, samtidig med at 
flere unge forlader landet for at uddanne 
sig og aldrig vender tilbage. Med en lil-
lebitte befolkning på knap 56.000 spredt 

ud over en gigantisk ø med ufremkomme-
ligt terræn er Grønland i forvejen et dyrt 
samfund at holde kørende. 

”Det har sat politikerne under pres, så 
de ofte kun fokuserer på de kortsigtede 
løsninger, hvor den økonomiske gevinst 
vægtes højere end hensynet til natur og 
miljø,” mener Kaare Winther Hansen.

På trods af, at en overvældende inte-
resse fra det store udland er skyllet ind 
over Grønland de senere år, har man 
endnu ikke kunnet omsætte de mange 
fine besøg fra præsidenter, ministre og 
mulige investorer til penge. I dag kom-
mer indtægterne næsten udelukkende fra 
fiskeriet og fra det fastfrosne bloktilskud 
fra Danmark. Bloktilskuddet udhules af 
inflationen, og fiskeriet er en branche 
med svingende verdensmarkedspriser. »

URAN
Grønland sidder på en af verdens 
største uranreserver. Mineprojektet 
ved Kvanefjeld har desuden rørt ved 
det forfatningsmæssige forhold mellem 
Grønland og Danmark, idet uraneksport 
ikke kun handler om råstoffer, men 
også om udenrigs- og sikkerhedspolitik, 
som stadig sorterer under den danske 
stat. Det danske folketing vedtog før 
sommerferien en række love, der baner 
vejen for uranproduktion i Grønland.

WWF I 
GRØNLAND Naturbeskyttelse

Lomviekolonier

Isbjørnepatrulje

Fiskeri

Råstofprojekt

KLIMAMÅL
Efter pres fra især WWF har Selvstyret 
besluttet at fastsætte klare nationale 
klimamål, som gælder såvel energi-  
området, boligområdet, transportsektoren, 
fiskeriet som erhvervs- og råstofprojekter.
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Narsarsuaq

Tasiilaq

Illoqqortoormiut

Mestervig

Danmarkshavn

Qaanaaq

Kullorsuaq

Siorapaluk

Hans Ø

Narsaq
Uran-projektet 
ved Kvanefjeld

Nanortalik

Paamiut

Nuuk

Qaqortoq

Thule Air Base

Upernarvik

Uummannaq

IlulissatQeqertarsuaq

Maniitsoq

Sisimiut

Qasigiannguit

Last Ice Area

Nordvandet

WWF’s kontor

Grønlands nationalpark

WWF’s isbjørnepatrulje

WWF kæmper 
for midlertidig 
fredning af den 
stærkt truede 
polarlomvie

I Diskobugten falder 
gennemsnitsstørrel-
sen og biomassen på 
hellefisk

Kortet viser udpluk af steder og aktiviteter  
i Grønland, hvor WWF Verdensnaturfonden  
gør en indsats.
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TEMA:
GRØNLAND

Den ofte mangelfulde inddragelse af bor-
gerne er netop grunden til, at WWF for et 
par år siden tog initiativ til at danne ngo-
koalitionen for bedre borgerinddragelse, 
som ud over WWF blandt andet består 
af inuit-organisationen ICC og organisa-
tionen Transparency International, der 
modarbejder korruption.   

INGEN TRADITION FOR NGO’ER 
Så grønlænderne må i disse år vænne sig 
til, at ngo’er blander sig i debatter om alt 
fra fiskekvoter til olieboringer. Grønland 
er ellers ikke et land, hvor der er tradition 
for ngo’er. Tværtimod faktisk. 

Især på grund af Greenpeaces kampagner 
i 1970-80’erne om boykot af sælskind, 
som ramte Grønlands sælskindseksport 
som en forhammer, er miljøorganisatio-
ner bagud på point. Ifølge en menings-
måling, som WWF har fået foretaget, er 
grønlændernes syn på miljøorganisatio-
ner dog blevet lidt mere positivt gennem 
årene. 

Og i Kaare Winther Hansens øjne er der 
brug for uafhængige organisationer i 
Grønland. Det kan dog godt føles noget 
op ad bakke at være ngo i Grønland.

”Den offentlige debat i Grønland er meget 
polariseret. Når jeg argumenterer for 
mere bæredygtighed i fiskeriet, udløser 
det altid kraftige reaktioner fra inte-
resseorganisationer og politikere. Det 
skyldes nok, at de tror, at medlemmer og 
vælgere forventer det af dem. Men når 
det kommer til stykket, er alle enige om, 
at bæredygtighed er vigtig,” siger Kaare 
Winther Hansen.

FRA FANGERSAMFUND  
TIL INDUSTRINATION
Selvom det er rejerne og hellefiskene, der 
skæpper i landskassen, er grønlændernes 
stolthed stadig fangererhvervet. Storfan-
geren i kajakken eller på hundeslæden er 
en mytisk figur i Grønland og en vigtig del 
af den grønlandske identitet. Og selvom 
kajakkerne de fleste steder for længst er 
afløst af motorbåde, forsyner det tradi-
tionelle erhverv stadig mange hjem med 
mad og klæder. Klimaforandringerne 
giver også problemer i fangererhvervet 

mængder. Men siden Selvstyrets indfø-
relse i 2009 har Grønland selv haft rå-
deret over råstofferne. Og der er sjældne 
jordartsmetaller, olie, guld, ædelstene 
og mange andre kostbare råstoffer i den 
grønlandske undergrund, som man i åre-
vis har forsøgt at få udvundet. Men det er 
ikke så ligetil at stable miner på benene 
i klippeterræn midt i Arktis. Og slet ikke 
uden omkostninger for natur, miljø og 
klima. Indtil videre er det ikke lykkedes 
at opstarte et råstofprojekt i stor skala.

Olien er det heller ikke lykkedes nogen at 
finde frem til endnu, selv om alle ved, at 
den findes. Efter en årrække med seismi-
ske undersøgelser og hundedyre prøvebo-
ringer, og i en tid med dårlige oliepriser, 
har langt de fleste af licenshaverne lagt 
Grønland på hylden. 

Det mest omtalte mineprojekt for tiden 
er Kvanefjelds-projektet i Sydgrønland. 
Kvanefjeldet rummer en af verdens  
største forekomster af sjældne jordarts-
metaller, som blandt andet bruges  
i smartphones og vindmøller, og dem har 
et australsk selskab i flere år arbejdet for 
at få lov til at bryde. Men projektet inde-
bærer også en biproduktion af uran. Og 
det kontroversielle grundstof har delt den 
grønlandske befolkning midt over. 

”Uranminen er et eksempel på, hvordan 
man fra politisk side forsøger at presse 
en vigtig sag igennem med et snævert 
flertal. Det på trods af højlydte protester 
og store bekymringer over udsigten til 
betydelig miljøpåvirkning og radioaktivt 
affald. Det er også et kedeligt eksempel 
på, at borgerne ikke har været inddraget 
nok i processen,” forklarer Kaare Winther 
Hansen. 

Pressede politikere giver desværre tit 
pressede fiskebestande, fordi politikerne 
ofte lukker øjnene for de biologiske anbe-
falinger, når de fastsætter kvoterne.

”Hellefiskene i Diskobugten er for eksem-
pel over de seneste ti år blevet markant 
mindre og færre, men alligevel vælger 
den grønlandske regering at lægge kvoten 
meget højere end den videnskabelige 
anbefaling. Hvis bestanden ender med 
at blive nedfisket, kommer det til at gå 
hårdt ud over indtjeningsmulighederne 
for vores børn og børnebørn,” fortsætter 
Kaare Winther Hansen.

Alle er enige om, at der skal findes flere 
indtægtskilder, hvis velfærdsniveauet skal 
bevares. De fleste grønlændere ønsker, at 
Grønland bliver økonomisk selvbåren og 
uafhængig af bloktilskuddet fra Danmark. 
Turismen, som man ellers har haft store 
forhåbninger til, går det sløjt med. Det 
mest nærliggende for politikerne er at 
vende blikket og forventningerne mod 
råstofferne. 

GULDET UNDER KLIPPERNE
Der gemmer sig nemlig enorme rigdom-
me under isen og fjeldene i Grønland, og 
det er dem, som politikerne håber, kan 
redde landets økonomi. Tidligere har 
danskerne brudt kryolit og kul i store 

VEDVARENDE ENERGI
Grønland er faktisk grønnere end man-
ge andre lande. Landet har reduceret 
sin udledning af drivhusgasser med 8,6 
procent i perioden 1990 til 2013 – især 
fordi vandkraft udgør en voksende andel 
af energiforbruget.

»

HELLEFISKENE I DISKOBUGTEN ER FOR 
EKSEMPEL OVER DE SENESTE TI ÅR 
BLEVET MARKANT MINDRE OG FÆRRE, 
MEN ALLIGEVEL VÆLGER DEN GRØN-
LANDSKE REGERING AT LÆGGE KVOTEN 
MEGET HØJERE END DEN VIDENSKABELIGE 
ANBEFALING.
KAARE WINTHER HANSEN, 
MARINBIOLOG

Kaare Winther  
Hansen, biolog i WWF 
og bosat i Grønland
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spændende tid i Grønland, men også en 
svær tid. Der er brug for udvikling, men 
udviklingen skal ske på en måde, så der 
også er ressourcer nok til de kommende 
generationer,” slutter Kaare Winther 
Hansen.

I WWF har vi lige nu særligt fokus på dels 
at få beskyttet vigtige sårbare områder i 
Grønland og dels på at fremme bæredyg-
tig forvaltning af naturressourcerne og 
skabe bæredygtig økonomisk udvikling. 

og den kultur, som omgiver det. For den 
svindende is indsnævrer mulighederne for 
at tage på fangst med hundeslæde og sne-
scooter. Og for dyrene, der lever på og ved 
isen, for eksempel isbjørne, hvalrosser og 
sæler, bliver det sværere at overleve.

”I WWF arbejder vi for, at grønlæn-
derne kan gå en fremtid i møde, hvor 
den enestående natur, som mennesker 
i Grønland har været afhængige af gen-
nem årtusinder, stadig findes. Det er en 

BORGERINDDRAGELSE
Det grønlandske landsstyre har i år 
fremlagt forslag til en ny råstoflov, 
der betyder, at en klageinstans i den 
offentlige myndighed bliver fjernet, og 
at muligheden for aktindsigt bliver be-
grænset betydeligt. WWF har kritiseret 
forslaget. 

VIDSTE DU, AT…
…INGEN BYER I GRØNLAND ER 
FORBUNDET MED VEJE? 

…DE FLESTE GRØNLÆNDERE 
ALDRIG HAR SET EN ISBJØRN? 

… SELVOM NÆSTEN 80 % AF 
GRØNLAND ER DÆKKET AF IS, 
ER DET ISFRIE AREAL PÅ STØR-
RELSE MED SVERIGE?

Turistbåde sejler gennem isbjerge 
nær Sermeq Kujalleq-gletsjeren ved 
Ilulissat i Vestgrønland, der er den 
største gletsjer uden for Antarktis. 
Den kælver så meget is på en dag 
at den kan forsyne New York med 
vand i et helt år. Den er en af de 
hurtigste gletsjere i verden og flytter 
sig i dag op til 40 meter om dagen 
mod 19 meter før 2002 – primært 
på grund af klimaforandringerne og 
de stigende temperaturer. I Grøn-
land er temperaturen steget over 12 
grader i løbet af de seneste 60 år.
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POLARLOMVIEN
 (Uria lomvia)

TÆT PÅ:

TEMA:
GRØNLAND

64-75 CM 
ER LOMVIENS VINGEFANG

40-44 CM 
FRA HALESPIDS TIL NÆBSPIDS

900-1.100 GRAM
VEJER LOMVIEN

5 ÅR 
ER LOMVIEN, FØR DEN YNGLER

1 ÆG
LÆGGER LOMVIEN OM ÅRET
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Polarlomvien var tidligere en almindelig 
ynglefugl i store dele af Grønland, hvor 
den ynglede på stejle fuglefjelde direkte 
ud til havet. I dag er der kun store kolo-
nier tilbage i Nordvest- og Nordgrønland. 
De fleste kolonier sydpå er enten for-
svundet eller stærkt reducerede, selvom 
de ofte har været beboet af de sort-hvide 
alkefugle i århundreder. 

Der findes i dag kun 17 aktive yngle-
steder langs Grønlands vestkyst og to i 
Østgrønland. De største kolonier findes i 
Qaanaaq-området og det nordligste Uper-
navik, hvor der stadig er kolonier med 
mere end 100.000 fugle. Ved den seneste 
optælling i 2006-2011 nåede Grønlands 
Naturinstitut frem til et skøn på cirka 
453.200 polarlomvier. 

FEM KOLONIER UDRYDDET
Fra 1990 til i dag er antallet af ynglende 
polarlomvier faldet 35-40 procent, hvis man 
ikke medregner Qaanaq og Upernavik. I 
hele 13 ud af de 19 kolonier i Grønland er 
bestandene gået tilbage, og fem kolonier er 
blevet udryddet på bare 25 år. Erfaringerne 
viser, at hvis en koloni først er udryddet, så 
kommer den sjældent tilbage. 

De største trusler mod lomvien er klima-
forandringer, ulovlig jagt, forstyrrelser i 
yngletiden og ulovlig ægindsamling. Når 
havtemperaturen stiger på grund af den 
globale opvarmning, ændrer hele økosy-
stemet i havet sig – og dermed også lom-
viens fødegrundlag. Polarlomvier er sam-

men med edderfuglen den fugleart, man 
jager mest i Grønland. Polarlomvien er 
særligt sårbar over for fangst af ynglefug-
lene, da den først bliver kønsmoden som 
femårig, og hvert ynglepar højst opfostrer 
én unge om året. Derfor har Grønlands 
Naturinstitut anbefalet at lomvierne 
totalfredes i mindst en tiårig periode med 
undtagelse af Qaanaq-området, hvor en 
begrænset jagt kan tillades. 

Hvis de grønlandske børn også skal 
kunne opleve lomvien i naturen, når de 
bliver voksne, anbefaler WWF derfor lige 
som Grønlands Naturinstitut, at det grøn-
landske Selvstyre indfører en midlertidig 
totalfredning af lomvien i mindst ti år 
eller som minimum begrænser fangsten 
til en måneds vinterjagt fra 15. november 
til 15. december.

VIDSTE DU, AT…
…LOMVIEN BETRAGTES AF MANGE SOM 
GRØNLANDS NATIONALFUGL? 

…MANGE GRØNLÆNDERE SPISER LOMVIE 
TIL HØJTIDER SOM JUL OG FØDSELSDAGE? 

…POLARLOMVIEN KENDES PÅ ET KORT OG 
KRAFTIGT NÆB MED EN LYS STRIBE LANGS 
OVERNÆBBETS UNDERKANT? HOVED, RYG 
OG VINGEOVERSIDER ER SORTBRUNE OG 
UNDERSIDEN ER HVID. 

…LOMVIEN IKKE BYGGER EN REDE, MEN 
LÆGGER SIT ENE ÆG DIREKTE PÅ SMALLE 
KLIPPEHYLDER?  

…HANNEN OG HUNNEN SKIFTES TIL AT 
RUGE? 

…NÅR POLARLOMVIENS UNGE ER CA. 
TRE UGER GAMMEL, KALDER FORÆLDRENE 
PÅ DEN FRA VANDET NEDEN FOR REDEN I 
FJELDET? UNGEN KAN ENDNU IKKE FLYVE, 
MEN DEN KASTER SIG ALLIGEVEL UD FRA 
REDEN OG FALDER NED I VANDET TIL 
FORÆLDRENE.  

…HVIS INGEN DØR, KAN ÉT RYPEPAR BLIVE 
TIL 2.000 RYPER PÅ FEM ÅR, MENS ÉT 
LOMVIEPAR HØJEST KAN BLIVE TIL OTTE 
LOMVIER PÅ FEM ÅR?

Fuglefjelde med sammenlagt 
flere millioner fugle. Det syn 
mødte de danske biologer Finn 
Salomonsen og Christian Vibe 
på en rejse til Grønland i 1938. 
Siden er det desværre gået ned 
ad bakke for en af Grønlands 
mest markante fugle – polar-
lomvien. Den centrale bestand 
i Vestgrønland er i dag nede på 
kun fire procent af, hvad biolo-
gerne observerede i 1930’erne.

Af Anne Burlund

BESKYTTELSE AF 
VIGTIGE OMRÅDER
WWF arbejder på at få lavet forvalt-
ningsplaner med beskyttede zoner 
for flere områder i Grønland. Bl.a. det 
ekstremt vigtige økosystem Nordvandet, 
for Nationalparken i Nordøstgrønland, 
og for området Last Ice Area, som i 
fremtiden vil være det sidste område 
med sommerhavis og dermed udgøre et 
helle for de dyrearter, der er afhængige 
af isen.

©
 P

O
LFO

TO

©
 P

O
LFO

TO



14   Levende Natur   oktober 2016 www.wwf.dk 

TEMA:
GRØNLAND

Klimaforandringerne presser isbjørnene stadig tættere på beboede områder i Grønland, hvor de store, 
sultne bjørne støder sammen med mennesker. En ny isbjørnepatrulje skal med støtte fra WWF gøre 
hverdagen tryggere for indbyggerne i den isolerede østgrønlandske by Ittoqqortoormiit. 

Af Siri Dannesboe

ISBJØRNE SPREDER 
UHYGGE I BYER

Tanken om at komme i karam-
bolage med en isbjørn kan få 

hårene til at rejse sig på de fleste. For 
indbyggerne i den isolerede østgrønland-
ske by Ittoqqortoormiit er det en reel 
risiko. Når de går ud med skraldet, når 
de følger børnene i skole eller endda i 
deres eget hjem. For en fuldvoksen bjørn 
kan med lethed bryde en dør ned med sin 
egen kropsvægt. 

Byen oplever flere og flere ubehagelige 
besøg af de sultne bjørne. Den globale 
opvarmning betyder, at havisen, hvor is-
bjørnene jager deres føde, smelter under 
deres poter – og bjørnene bliver dermed 
tvunget tættere på land. Det giver store 

problemer for isbjørnene, der lever af 
sælernes spæk og jager sælerne fra ha-
visen. De hjemløse og sultne isbjørne er 
nu tvunget til at finde mad andetsteds og 
bevæger sig derfor tættere på land. Her 
opfanger de lugten fra bygderne og går 
mod dem i deres søgen efter mad. 

ISBJØRNE-UHYGGEN  
SPREDES MED VARMEN
Sidste vinter var særligt varm i Grønland, 
og det samme gjaldt foråret. DMI målte 
i april rekordtemperaturer over hele 
Grønland. Og hvor der i Ilulissat på den 
tid af året burde ligge dyb sne, bredte der 
sig i stedet et tæppe af lyng og græs over 
grundfjeldet.  

Med rekordtemperaturerne vil antal-
let af konflikter mellem mennesker og 
isbjørne kun vokse. Derfor oprettede 
WWF i samarbejde med Ittoqqortoor-
miits indbyggere en isbjørnepatrulje i 
sommeren 2015, der skal jage bjørnene 
væk fra byerne. Det har gjort en kæmpe 
forskel for indbyggerne, der nu er blevet 
tryggere.

”En mors værste mareridt er, at der skal 
ske hendes børn noget. Før patruljen blev 
oprettet, var jeg meget nervøs, når jeg 
fulgte mine børn i børnehave. Sådan er 
det heldigvis ikke mere. Isbjørnepatruljen 
har gjort os alle meget mere trygge,” siger 
Lea Sanimuinaq Pedersen.
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Men når konflikterne med isbjørnene 
skyldes temperaturstigninger, kan man 
ikke løse problemet ved at oprette flere 
patruljer og købe mere udstyr. 

”WWF og patruljens indsats er kun symp-
tombehandling på de store klimaproble-
mer, som vi mærker meget voldsommere 
her i Arktis – og som desværre nok bliver 
meget værre i den nærmeste fremtid. 
Hvis vi vil løse dette – og alle de andre 
problemer, der er forårsaget af klimafor-
andringerne – er vi derfor nødt til at tage 
dette yderst seriøst og prioritere arbejdet 
for at stoppe den globale opvarmning,” 
siger Kaare Winther Hansen, biolog og 
projektkoordinator for WWF i Grønland.

VIDSTE DU, AT…
…DEN GRØNLANDSKE ISBJØRNEPATRULJE ER 
DELVIS FINANSIERET AF BIDRAG FRA PRIVATPER-
SONER, DER STØTTER WWF? 

…HVIS DE NUVÆRENDE OPVARMNINGSTENDEN-
SER FORSÆTTER MED SAMME STYRKE, KAN TO 
TREDJEDELE AF ISBJØRNENE IFØLGE FORSKERE 
VÆRE UDRYDDET I 2050? 

…I 2015 VAR DER FLERE END 20 KONFLIKTER 
MELLEM ISBJØRNE OG MENNESKER I ITTOQQOR-
TOORMIIT? DET TAL ER STØRRE END, HVAD HELE 
GRØNLAND OPLEVEDE I 2012. 

…ÅRSMIDDELTEMPERATUREN I ILULISSAT IFØLGE 
DMI ER STEGET FRA CIRKA -6° I SLUTNINGEN AF 
1800-TALLET TIL CIRKA -4° I DAG?

WWF kendte til det store behov for at 
oprette en isbjørnepatrulje i Ittoqqortoor-
miit. For jagtbetjent i isbjørnepatruljen, 
Erling Madsen, var det heller ikke et 
øjeblik for tidligt, da den blev oprettet. 

”Isbjørnepatruljen er blevet rigtig godt 
modtaget af byens indbyggere. Men der 
var også et stort behov for at gøre noget. 
Tidligere var der en reel risiko for, at 
Ittoqqortoormiits beboere kunne blive 
udsat for at blive antastet af en isbjørn 
– selv inde midt i byen,” siger Erling 
Madsen, der som jagtbetjent koordinerer 
patruljen. 

I en anden østgrønlandsk by, Tasiilaq, er 

isbjørne-uhyggen også begyndt at sprede 
sig. Folk er blevet nervøse for at bevæge 
sig rundt i byen og frygter et sammenstød 
med en sulten bjørn. WWF overvejer der-
for at oprette en lignende isbjørnepatrulje 
her, som kan skræmme bjørnene væk. 

SYMPTOMBEHANDLING 
Her i oktober er isbjørnepatruljens anden 
sæson ved at være slut. I år har der været 
midler nok til at anskaffe nyt udstyr blandt 
andet en firhjulet såkaldt ATV-motorcykel 
og et gummikugle-gevær. Det har gjort 
jobbet mindre farligt for patruljen, der før 
skulle bevæge sig rundt til fods. Gummi-
kugle-geværet har også gjort det lettere at 
jage bjørnene væk uden at såre dem. 

VIL DU STØTTE  
ISBJØRNEPATRULJEN?
Sms ”isbjørn” til 1231 og støt med 50 kr*
*Det koster støttebeløbet + alm. sms-takst.

WWF VERDENSNATURFONDEN

I S BJ Ø R N E P AT R ULJE
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Kan du gætte, hvad dette er for et dyr? 
Måske ikke… Men det er altså en søhare! 
Den lille brune slimklat har fået dette 
forunderlige navn, fordi den har to par 
følehorn, hvoraf de bagerste kan minde 
om hareører. 

Det var en noget usædvanlig opdagelse, 
der blev gjort til årets første Opdag Ha-
vet-event på Naturmødet i Hirtshals. Der 
blev fundet ikke bare én, men to flotte ek-
semplarer af søharen, Aplysia punctata, 
som er en havsnegl med prikker. 

”Jeg har kun set søharer sydpå, aldrig 
i Danmark!” siger en forbløffet og glad 
Peter Skødt Knudsen, havbiolog i WWF, 
der med dagens største artsoverraskelse 
understreger, at det altid er muligt at 

finde noget vildt, så længe man bare 
opsøger undervandseventyret. 

Søharen er en baggællesnegl uden 
sneglehus og kan derfor svømme 
frit i vandet med sine vinger, der 
med bølgende bevægelser driver 
den fremad. ”Et forunderligt 
og graciøst syn,” tilføjer Peter Skødt 
Knudsen. 

SPRØJTER MED SLIMET BLÆK
Ved første øjekast kan søharen ligne 
en blæksprutte. Den har også nogle af 
de samme egenskaber. Den kan nemlig 
lamme sine fjender ved at frigive slimet 
blæk, hvis de kommer for tæt på. Dette 
blæk kan lamme fjendens lugtesans, og 
søharen kan derfor nå at smutte væk. 

SLIMEDE SØHARER OG 
PYNTESYGE SANDKRABBER

125 danskere var i bølgen blå, og en masse forunderlige arter blev udforsket, da WWF skød sæsonens  
første Opdag Havet-event i gang med et brag under Naturmødet i Hirtshals.  

Af Amalie Rolst Christensen

DANMARKS FASCINERENDE 
FARVANDE
Naturen under havoverfladen i Danmark 
byder på et meget alsidigt og fascine-
rende dyreliv. De danske havområder 
er ikke bare ét hav. De forskellige hav-
områder byder på forskellige arter. Der 
er derfor stor forskel på, om du går på 
opdagelse i havnaturen i Roskilde Fjord 
eller Vadehavet på den jyske vestkyst. 

En stor del af havbunden i Danmark er 
blødbund bestående af sand eller mud-
der, men der findes også hårdere bund 
med grus og ral eller store stenrev. De 
forskellige typer havbund er et resultat 
af de to sidste istider for henholdsvis ca. 
10.000 og 100.000 år siden.
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Det var WWF-fridykkerne Jessica Teng-
vall og Frederik Bjare, der havde øjnene 
med sig og kom ind på stranden med de 
spøjse væsener. Søharerne blev derefter 
nøje studeret i WWF’s medbragte akva-
rium, inden dyrene igen blev sluppet fri.

DÅRLIG SIGTBARHED
Sigtbarheden var ellers ikke optimal 
denne dag, da man kun kunne se en halv 
meter foran sig. Det betød, at WWF’s 
dykkerguider, og de friske danskere der 
var med ude og opdage havet, måtte 

svømme helt tæt på havbunden for at få 
øje på noget. Alligevel fandt Peter Skødt 
Knudsen også en sandkrabbe. 

”Sandkrabber er altså heller ikke hver-
dagskost at se på en snorkletur i Dan-
mark,” siger Peter Skødt Knudsen fornø-
jet. Sandkrabben kom også ned i akvariet 
sammen med søharerne. Der kom dog 
ikke nogen blækkamp, da sandkrabben 
holdt sig på afstand. 

”Sandkrabben er også en sjov fætter. Den 
tilhører nemlig pyntekrabbefamilien og 
”pynter sig” med tang og muslinger for 
at kamuflere sig. Den kan tilmed finde på 
at sætte en levende søanemone oven på 
skjoldet,” tilføjer Peter Skødt Knudsen 
med et smil. 

VIDSTE DU, AT…
…SØHAREN ER ET MEGET STUDERET MO-
DELDYR INDEN FOR FORSKNING I NERVEFY-
SIOLOGI, DA DEN MED SINE BLOT CA. 20.000 
KREDSLØB I HJERNEN OG NERVESYSTEMET 
ER TIL AT OVERSKUE? VI MENNESKER HAR 
TIL SAMMENLIGNING CIRKA 150 BILLIONER 
FORBINDELSER (SYNAPSER). SÅ MEGET AF 
DEN VIDEN, VI HAR OM NERVER I DAG, ER 
BLEVET UDFORSKET PÅ DETTE SPÆNDENDE 
HAVDYR. 

…SANDKRABBEN KAN FINDE PÅ AT DEKO-
RERE SIG SELV MED ALVERDENS TING? DET 
ER DERFOR, DEN SER SÅ BEHÅRET UD OG TIL 
FORVEKSLING LIGNER EN FUGLEEDDERKOP? 

…SØSTJERNER SPISER MUSLINGER?

OPDAG HAVET
Vær med til at bidrage til 
værdifuld forskning omkring 
havmiljøet i Danmark: 
Download app’en Opdag Havet – og 
kom i gang med at registrere arter!

Lige nu har danskerne lavet over 3.000 
registreringer af arter på danske kyster 
og have. 

Observationerne skal i et samarbejde 
med Københavns Universitet være med 
til at gøre os klogere på biodiversitet og 
miljøtilstande i den danske havnatur. 

JEG HAR KUN SET SØHARER SYDPÅ, 
ALDRIG I DANMARK!
PETER SKØDT KNUDSEN, 
HAVBIOLOG I WWF

Der var stor interesse for at hoppe i bølgen og undersø-
ge det spændende liv under vandet nærmere sammen 
med WWF’s Opdag Havet-team.
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VILDE NATURSKUD 
FRA NÆR OG FJERN

I seneste nummer af Levende Natur bad 
vi jer indsende jeres bedste billeder af vild 
natur. Vi har modtaget over hundrede 
fascinerende og farvestrålende billeder fra 
både Danmark og det store udland. Tak for 
det! Her bringer vi de fem bedste billeder 
– vinderbilledet præmieres med et WWF-
håndklæde.

Af Anne Burlund

LÆSERNES NATURBILLEDER:

BRUMBASSE VED LUPIN. VEJLE 
FOTO: SIMON LUNDSGAARD 
Billedet er taget en lun sommerdag i 
juni. En kombination af de summende 
og omhyggelige brumbasser, farverige 
blomster, som kappes om at lokke insek-
terne til at bestøve sig på en af de første 
lune dage. 

ZEBRA, SYDAFRIKA 
FOTO: KATRINE  
HØJFELDT JAKOBSEN
Billedet er taget i et område, hvor 
der ugen før havde været skov-
brand. Vi så først denne zebra, der 
gik lidt ensom gennem skoven, og 
derefter så vi dens flok.

PRAGTVANDNYMFE, GUDENÅEN
FOTO: ANIKA METTE VILLADSEN 
Den smukke, slanke guldsmed sad på 
et siv langs Gudenåen, tæt på Mossø. 
Aftensolen fik dens smukke farver til at 
fremstå næsten eventyrlige.

VINDER
billedet

№1



SOLDUG, RØMØ 
FOTO: NINNA SENFTLEBER
Min mor så første gang soldug på 
Rømø som barn, da min mormor 
fandt dem. Mange år senere fandt 
min mor dem selv på øen og viste mig 
dem med stor begejstring. Planten er 
kødædende og fanger små dyr med de 
klistrende dråber af slim, man kan se 
på billedet.

NÆSEHORNSFUGL, SYDAFRIKA  
FOTO: SANNE HALKJÆR NIELSEN 
Efter flere timers kørsel holdt vi en pause for at 
strække benene. Og dér kom den flyvende og satte 
sig på en gren en meter fra os – og lignede én, der 
bare ventede på, at vi skulle tage et billede af den. 
Efter fem minutter fløj den væk igen. 

LØVER, UGANDA 
FOTO: REBECCA LANGHORN
De to løver klatrede op og ned ad 
træet gentagne gange i Ugandas 
Queen Elizabeth National Park, før 
de til sidst lagde sig ned og kiggede 
sødt på kameraet.
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TIL KAMP MOD 
PLASTIK I HAVET

Seks unge, seje Wildlife Reporters var i starten af 
august med WWF på ekspedition i Skotland for at 
dykke med verdens andenstørste haj og sætte fokus 
på de massive og stigende problemer med plastik-
forurening i havet. 

Tekst af Monique Djarn. Foto: Søren Koch

SINCE 2010

W i l d s c h o o l  b e c a u s e  i t  m a t t e r s
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Det føltes ikke som om, klokken var 
04.00 om natten, da vi mødte de seks 
forventningsfulde Wildlife Reporters i 
Kastrup lufthavn. Amalie og Amalie fra 
Jylland, Mads og Amalie fra Sjælland og 
Ella og Alberte fra Fyn var allerede fulde 
af energi og klar på at skulle stå ansigt til 
ansigt med plastikproblemet i håb om at 
kunne gøre en forskel.

”Wildschool er en af de bedste mulig-
heder for mig som ung for at komme ud 
med et budskab, jeg brænder for og gøre 
en forskel,” sagde Amalie Myrup Wetche 
på 14 år, da vi spurgte, hvorfor hun havde 
tilmeldt sig kampagnen. 

SKOTLANDS IDYLLISKE  
MODTAGELSE
Den friske, kølige luft tog imod repor-
terne, da de stod ud af flyet i Edinburghs 
lufthavn. Spændingen havde nu bygget 
sig så meget op i dem, at de var nødt til at 
tage nogle dybe vejrtrækninger for at holde 
den nede. De næste fire timer præsente-
rede Skotland sig fra sin bedste side. I højt 
solskin – hvilket i sig selv var bemærkel-

sesværdigt – satte vi kurs mod Oban. Vejen 
bød på frodige dale og uberørte bjergland-
skaber med får og køer græssende.

”Det var simpelthen så flot at køre hertil. 
Jeg så intet skrald nogen steder i naturen, 
så jeg håber da, at det samme gælder til 

vands,” sagde Mads Keis Jepsen på 17 år, 
da vi var ankommet til den lille havneby 
Oban. 

EN SØRGELIG  
OPDAGELSE TIL VANDS
Men sådan skulle det ikke være. Allerede 
dagen efter skulle reporterne på ekspedi-
tion for at se, hvordan situationen så ud til 
vands. Der gik ikke lang tid, før de obser-
verede den første plastikpose flyde rundt i 
overfladen. Besætningen bekræftede, at de 
ofte så den slags og altid havde en masse 
plastik med sig hjem, som de havde samlet 
op, når de havde været af sted. Og de 
fortalte, at de flere gange havde set hvaler 
og havskildpadder, som havde fået viklet 
plastik omkring sig, der havde efterladt 
store ar, som de kunne se flere år efter. 

BASKING SHARK I SIGTE!
En anelse triste ved denne nyhed vendte 
humøret med det samme, da en kæmpe 
basking shark (på dansk, brugde) viste sig 
cirka 100 meter fra båden. 

Reporterne kom hurtigt i deres våddragter »

PLASTIC NOT SO FANTASTIC
▪  1 ton plastik for hver fem ton fisk inde-

holder oceanerne i dag.
▪  10 millioner ton plastik bliver der hvert 

år udledt i verdenshavene.
▪  400 år er plastikflasker og six pack 

holdere om at blive nedbrudt i naturen.
▪  14% af al plastikemballage bliver i dag 

genbrugt. For papir er det globale tal 
58% og for jern og stål hhv. 70% til 90%.

▪  62% af al det affald, der fjernes fra 
verdenshavene, er plastik, heraf er 
størstedelen plastikemballage.

▪  100.000 havpattedyr og 1.000.000 
fugle lader hvert år livet på grund af 
plastforurening.

▪  2050 – det år vil den samlede vægt 
af al plastikaffald overstige den totale 
vægt af alle verdenshavenes fisk.
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HVOR BLIVER PLASTIKKEN AF?
Reporternes humør dalede yderligere 
under et interview med marinbiologen 
Luke Saddler. Han fortalte, at plastikpro-
blemet er mere komplekst end som så. 
Når plastik bliver nedbrudt, bliver den 
synlige plastik omdannet til mikropla-
stik. Mikroplastik kan ikke ses og bliver 
derfor med stor sandsynlighed optaget 
i havdyrenes fødekæder, hvilket i sidste 
ende også kan skade os mennesker, der 
er sidst i fødekæden, når vi for eksempel 
spiser store fisk.

”Plastikforurening i verdenshavene er et 
stort problem. Lige nu kan det godt være, 
at vi ikke mærker noget til det, men det 
gør dyrene! Og det kommer tilbage til os 
med dobbelt styrke. Vi er nødt til at sætte 
fokus på emnet og gøre noget før det er 
for sent,” understregede Amalie Schjødt-
Pedersen efter interviewet. 

Alle Wildlife Reporterne skal i den kom-
mende tid ud og holde foredrag for sko-
ler, organisationer og virksomheder for at 
øge danskernes bevidsthed om plastik og 
opfordre til at genbruge og tænke mere 
over vores store forbrug af plastik.

Du kan læse mere og booke et fore-
drag med Wildlife Reporterne på 
www.wildschool.dk

Hver aften skrev de artikler og lavede vi-
deodagbøger til forskellige medier. Denne 
aften kunne man tydeligt mærke, at mø-
det med hajen havde givet dem en større 
motivation for at få folk til at indse, hvor 
altomfattende og ødelæggende plastikfor-
ureningen kan blive for havets dyreliv.   

DER SKAL HANDLES NU!
Hvert eneste år bliver der udledt 10 mil-
lioner ton plast i verdenshavene. Ifølge en 
ny rapport fra World Economic Forum, 
vil den samlede vægt af al plastikaffald 
i 2050 overstige den totale vægt af alle 
verdenshavenes fisk.

Disse skræmmende fakta blev synliggjort 
over de næste dage, hvor reporterne be-
søgte afsidesliggende øer, som stort set 
var uberørt af mennesker. Alligevel kunne 
de observere store mængder plastik skyl-
let op på land fra havet. 

og blev smidt i vandet for at observere den 
blide gigant. 

”Pludselig var den der! Den største fisk 
jeg nogensinde har set. Den store basking 
shark er en vidunderlig skabning. Jeg er 
SÅ heldig at have fået lov at opleve noget 
som dette,” udbrød Amalie Schjødt-Pe-
dersen på 14 år, da hun kom op af vandet. 

STOF TIL EFTERTANKE
At se den store haj satte plastikproblema-
tikken i perspektiv for de unge reportere. 

”At svømme under to meter fra den 
majestætiske basking shark, har givet et 
helt andet perspektiv på forureningen af 

verdenshavene. At se på egen hånd, hvor-
dan et så fantastisk dyr kan blive offer for 
vores tankeløshed, er næsten ikke til at 
bære,” forklarede 16-årige Alberte Busk 
sørgmodigt efter mødet med hajen. 

Alle reporterne bakkede op om dette. 

DET VAR FANTASTISK AT SE SÅ STORSLÅ-
ET NATUR, MEN AT VI STADIGVÆK KUNNE 
FINDE PLASTIK OG ANDET AFFALD PÅ SELV 
DE MEST ISOLEREDE ØER VIDNER I DEN 
GRAD OM PROBLEMETS OMFANG.
ELLA KATRINE SUURBALLE FREDERIKSEN, 16 ÅR

FØLG WILDLIFE REPORTERNE PÅ FACEBOOK.COM/WILDLIFE.REPORTERS

»

SINCE

2010

W i l d s c h o o l  b e c a u s e  i t  m a t t e r s

HVAD ER WWF WILDSCHOOL?
WWF uddanner hvert år en række unge 
Wildlife Reporters i WWF’s Wildschool. 
Wildschool har eksisteret siden 2010, 
og kampagnen har hvert år sendt en 
gruppe unge ud til forskellige dele af 
verden for at sætte fokus på miljø- og 
naturproblematikker. Som Wildlife Re-
porter bliver man ambassadør for WWF 
og uddannet i at formidle miljømæssige 
problemstillinger gennem skrevne artik-
ler, dagbøger, radio og TV. Årets Wildlife 
ekspedition satte fokus på plastikforure-
ning i havet og fandt sted på Hebriderne 
i Skotland fra 1.-5. august.
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Gabriela besluttede i september 2015 at donere sin 40 års fød-
selsdag til WWF. Derfor bad hun sine venner og sin familie om 
at donere penge frem for at give hende gaver. Hun endte med at 
samle 15.000 kroner ind! Gabriela er desuden medlem af WWF og 
hendes datter er medlem af WWF’s PandaClub.

Hvorfor valgte du at donere din fødselsdag til WWF?
Jeg har haft mine største oplevelser i naturen. Derfor så jeg min 
40-års fødselsdag som den perfekte anledning til at kunne give no-
get tilbage til naturen. Jeg havde intet ønske om at få flere cremer, 
billedrammer og sådan nogle ting, som jeg egentlig ikke har brug 
for. For mig ville det være overforbrugerisme. Så gav det meget 
bedre mening for mig at give gaverne til naturen. 

Hvordan oprettede du indsamlingen?
Jeg søgte efter nogle sider på nettet, hvor jeg kunne oprette en 
indsamling. På den måde fandt jeg frem til Betternow, hvor WWF 
Verdensnaturfonden har en indsamlingsside. På Betternow opret-
tede jeg min indsamling og fortalte derefter min familie og mine 
venner om min plan for indsamlingen. Det var let at bruge Better-
now, for hjemmesiden har nogle klare instruktioner. Blandt andet 
står der meget tydeligt, hvordan man kommer i gang med sin ind-
samling, og man får tip til, hvordan man når sit indsamlingsmål. 
Det endte med, at jeg fik indsamlet rigtigt mange penge!

Hvad er din bedste naturoplevelse?
I min hverdag er de bedste naturoplevelser mine daglige gåture på 
en lille strand ved Dyrehaven. Jeg går en tur hver morgen, når jeg 
har afleveret børnene. Gåturen og naturen lægger et godt fun-
dament for resten af dagen. Men udover gåturene er den bedste 
naturoplevelse, jeg har haft, en rejse til Alaska og Canada sammen 
med min familie. Det var en helt fantastisk oplevelse! Vi besøgte 
blandt andet nogle små strande på Victoria Island, hvor naturen 
var helt uberørt. Oplevelsen var dog samtidig tankevækkende. Min 
familie og jeg så gletsjere, der smeltede som en ispind på en varm 
sommerdag. Vi så, hvordan sælerne og de andre dyr bliver gene-
rede af turismen fra krydstogtskibene. Det er en meget overfladisk 
form for turisme, hvor man ikke bekymrer sig om naturen og 
dyrene. Naturen er truet, og derfor er det vigtigt, at organisationer 
som WWF kan fortsætte deres arbejde.

VIL DU VÆRE MØD ET MEDLEM?
Har du en særlig naturoplevelse, 
du gerne vil dele med andre WWF- 
medlemmer eller partnere? Er du 
medlem, partner, frivillig eller støtter 
du på anden måde WWF’s arbejde, og 
kunne du tænke dig at være ”Mød et 
Medlem”? 
 
Så skriv til levende.natur@wwf.dk

MØD ET MEDLEM
HVEM:  GABRIELA GARZA DE LINDE,  

40 ÅR, AUTISMEKONSULENT
HVOR:  GENTOFTE (MEXICO)
HVAD:   MEDLEM AF  WWF OG  

HAR STARTET S IN  EGEN 
INDSAMLING

Du kan 
også starte din 

egen indsamling på

dk.betternow.
org/wwf
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NYT OM VIRKSOMHEDER
VILDT BØRNETØJ I H&M
I alle H&M’s butikker vil 10 
procent af salget af en serie 
børnetøj, der bliver solgt fra 
29.september og så længe 
lager haves, gå til WWF. Tøjet er 
til børn mellem 1,5 og 14 år og er 
lavet af økologisk bomuld med 
print af truede arter. Kampag-
nen er global og har til formål at 
inspirere folk over hele verden 
til at udnytte naturens ressour-
cer ansvarligt. 

WWF og H&M har siden 2013 
haft et strategisk samarbejde, 
der fokuserer på vand, klima og 
bæredygtighed i modebranchen.
 
Kampagnen løber af stablen 
online og i alle de H&M-butik- 
ker, der har børnetøj. Besøg 
din nærmeste H&M butik eller 
www.hm.com/dk og få vildt 
tøj i børneskabet samtidig med, 
at du støtter WWF!

FORKÆL DIN HUND – OG HAVETS DYR
Den internationale veterinærvirksomhed Dechra, der 
producerer fiskebaseret foder til hunde og katte med 
særlige behov, har valgt at donere fem procent af over-
skuddet fra salget af foderlinjen SPECIFIC til velgøren-
hed. I Danmark har Dechra valgt at donere til WWF’s 
arbejde for havmiljøet i og omkring Danmark – og det er 
medarbejderne på dyreklinikkerne, der beslutter hvilke 
af WWF’s havprojekter, der skal have en ekstra hjæl-
pende pote. 

Dechra har et mål om, at alt den fisk, der indgår i deres 
dyrefoder, skal være certificeret – derfor var det natur-
ligt at støtte WWF’s arbejde med at sikre et bæredygtigt 
havmiljø i balance. WWF har indtil videre modtaget 
75.000 kr.

NY REJSEPORTAL GÅR I LUFTEN 1 NOVEMBER
Goodwings er en ny rejseportal, hvor du som privatperson eller 
virksomhed kan bestille hotelophold og samtidig give penge til 
WWF – uden at din rejse bliver dyrere! Goodwings ønsker at 
gøre rejseindustrien mere ansvarlig. Virksomheden går derfor 
nye veje og bruger ikke en eneste krone på markedsføring, men 
sender i stedet det beløb, der ellers skulle have været brugt på 
reklamer, videre til en velgørende organisation, du som kunde 
selv vælger. Goodwings tilbyder overnatning på eco-hotels – og 
på sigt ønsker man også at kunne rådgive kunderne om, hvordan 
de kommer mest grønt og bæredygtigt rundt på destinationen.

Bestil dit næste hotelophold – og støt WWF – på www.goodwings.com
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Ejer af Essential Foods, Christian Degner-Elsner, vil gerne  
være en forskel – både for dyrene, naturen og den klode, vi giver videre til næste generation.

 
Af Cecilie Schantz

Ikke at ville gøre en forskel, men i stedet 
være en forskel er mantraet for den 
succesrige forretningsmand Christian 
Degner-Elsner. Han står bag firmaet Es-
sential Foods, der med succes de seneste 
fire år har forkælet hunde og katte i hele 
verden med måltider baseret på kvali-
tetsråvarer, der tager hensyn til natu-
ren. Samtidig har Degner-Elsner valgt 
at støtte WWF med mere end 250.000 
kroner over de næste ti år og indskrevet 
WWF i sit testamente.

”Jeg føler, det er en del af mit ansvar som 
en heldig mand. Jeg donerer penge til 
mange gode formål. Jeg har været vild 
med naturen, siden jeg var en lille knægt, 
og den glæde er vokset og blevet til en 
forpligtelse for mig selv om blandt andet 
at støtte WWF Verdensnaturfonden. 

WWF er bredspektret og i stand til at 
sætte dagsordenen hos politikere. Det er 
et langt sejt træk at få politikerne til at se 
grønt, og det vil jeg gerne støtte op om,” 
forklarer Christian Degner-Elsner.

BEDRE END I GÅR
Essential Foods arbejder hele tiden på 
at blive mere bæredygtig. Det skal være 
bedre, end det var i går. At koble det at 
drive en succesfuld virksomhed med at 
tage vare på naturen er ifølge Christian 
Degner-Elsner ikke svært – det handler 
om at ville det.

”Det er kun virksomhedsejernes egen 
grådighed, der står i vejen for at drive 
en grøn virksomhed. Hvis man gerne 
vil være en del af løsningen, så er der 
ikke særligt mange barrierer. Jeg har 

altid meldt mit engagement klart ud i 
offentligheden for også at forpligte mig 
selv,” forklarer Degner-Elsner, der har en 
særlig passion for hunde og specielt det, 
de spiser. 

”Jeg elsker hunde, og min erfaring efter 
så mange år i branchen er, at hundens 
mad har en utrolig stor betydning for 
dens mentale tilstand. Hunde har ikke 
godt af korn og stivelse, som der er i 
rigtigt mange hundemåltider. De skal 
have rene råvarer. Stivelse gør hunde 
overvægtige, og korn laver store udsving 
i blodsukkeret, og de reagerer dårligt på 
det. Jeg har med mine produkter prøvet 
at balancere dette.” 

Læs mere på www.essentialfoods.dk

VIRKSOMHEDSSTØTTE I WWF?
Skal din virksomhed også 
være erhvervssponsor i WWF 
og støtte arbejdet for at sikre 
naturen som livsgrundlag for 
mennesker og dyr? Kontakt 
Corporate Relations Manager 
Cecilie Schantz på erhverv@
wwf.dk eller tlf: 35 24 78 55
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"DET SKAL VÆRE BEDRE, END DET VAR I GÅR"



DIT WWF

www.wwf.dk 

1.000.000 km2

TAK! 
DIN STØTTE 
GØR WWF’S 

ARBEJDE 
MULIGT

– så stort et areal fylder sojamarkerne nu i Sydamerika – et område, der svarer til 
 størrelsen på Tyskland, Frankrig, Belgien og Holland tilsammen. Desværre er der ofte ryddet  

uerstattelig tropisk skov for at gøre plads til sojamarkerne. 
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Dit 
GRØNNE 
Tip 
I stedet for forurenende 
sølvpapir, så køb økologisk 
og bæredygtig ”Bees 
Wrap” til at pakke dine 
madvarer ind i eller over-
dække skåle og tallerke-
ner med madrester. De er 
lavet af økologisk bomuld 
og bivoks og kan vaskes 
med koldt vand og mild 
sæbe. De holder op til et 
år og kan komposteres, 
når de er brugt op.
Kan købes hos blandt andre ecoego.dk

Igen i år inviterer 
PandaClub til tre 
vilde events rundt 
om i landet – gratis 
for alle medlemmer 
af PandaClub og  
op til tre familie- 
medlemmer.

Pandaen sveder! 
Det gør den, fordi temperaturen på jorden  
stiger og stiger, hvilket ikke bare går ud over pandaen – men 
også jorden og vores dyr, der lever på den. Så kom sammen med 
din familie og hjælp os med at gøre en forskel, når pandaen ta-
ger jer med til et spændende, eventyrligt og hæsblæsende show 
på en rejse igennem vand, jord og luft. 

8. oktober i København Zoo. 
9. oktober i AQUA Akvarium & Dyrepark, Silkeborg. 
15. oktober i Ree Park Safari.

LÆS MERE PÅ WWW.PANDACLUB.DK

Kontakt Medlemsservice 
Du er altid velkommen til at 
kontakte Medlemsservice, hvis 
du har spørgsmål til dit med-
lemskab eller til din støtte.  
Skriv til  
info@wwf.dk  
eller ring på telefon  
ml. kl. 10-15 
35 36 36 35

WWF kalender
Donér 225 kr. eller mere inden den  
7. november 2016 til WWF Verdens- 
naturfondens arbejde og modtag 
WWF’s flotte vægkalender som tak.
Takkegaven udsendes i starten af decem-
ber, så du kan bruge den som advents- eller 
julegave til én du holder af – hvis du altså 
vil af med den, når du først har set de flotte 
billeder! Få den flotte kalender på 
bidrag.wwf.dk/kalender2017

Træk dit bidrag fra i skat
Husk, at du nu også får fradrag 
for de første 500 kroner, som 
du støtter WWF med. Du kan 
få fradrag på op til 15.200 
kroner årligt, når du støtter. 
Medmindre andet er aftalt, 
indberetter WWF automatisk 
dine bidrag, når vi har dit CPR-
nummer. Når du betaler over 
PBS, har vi dit CPR nummer.

SVEDIG PANDA!
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VIRKSOMHEDER, DER STØTTER WWF VERDENSNATURFONDEN
Danske virksomheder kan blive erhvervssponsorer i WWF Verdensnaturfonden og derved støtte arbejdet for at sikre verdens natur. Der findes tre forskellige  
erhvervs-sponsorater. De er fuldt fradragsberettigede og koster mellem 3.500 og 25.000 kr. om året. Læs mere på www.wwf.dk/erhvervssponsor.  
Følgende virksomheder støtter WWF Verdensnaturfonden med sponsorpakker til 25.000 kr. og 10.000 kr.:
25.000 kr. JN Meat ApS, Paper Collective ApS, A/S Rødovre Centrum, Essential Foods, JØRGEN KRUUSE A/S, Rockwool International A/S, Sandskulpturfestivalen, 
System Frugt A/S, Østerbro Tømmerhandel ApS
10.000 kr. Aksel Benzin A/S, Bikram Yoga College, Copenhagen, Dansk Miljøforbedring ApS, Ejendomsselskabet Oasen ApS, GodEnergi, KLS Grafisk Hus, Martin 
Bencher Group A/S, Nordisk Company A/S, Regner Grasten Film, RigtigHundemad ApS, Raaco A/S, Skulpturparken Blokhus, Super Koi, Søndergaard Nedrivning 
ApS, Xena ApSi

Giv dine børn eller børnebørn en masse vilde op-
levelser og viden om naturen med et medlemskab 
af WWF’s PandaClub – så får du en sød isbjør-
nebamse med! Som medlem af PandaClub kan 
børn komme gratis ind og se film i Planetariet + 
besøge 10 forskellige dyreparker i hele Danmark 
– herunder den Blå Planet. Barnet får også fire 
PandaClub-blade om året leveret i familiens 
postkasse.
Fem gange om året er der gratis adgang for bar-
net og tre familiemedlemmer til de særlige Pan-
daClub events i dyreparker og zoologiske haver.

Naturens regnestykke er simpelt. Jo læn-
gere tid der går, før vi gør noget ved den 
globale opvarmning, des mere kaos giver 
vi videre til de næste generationer.
 
Over hele verden lægger WWF pres på 
regeringer for at få dem til at gribe ind 

over for udslippet af de drivhusgasser, 
der skaber den globale opvarmning. 

Vi overbeviser også virksomheder om, at 
de skal reducere deres klimapåvirkning. 
Hjælp WWF med at stoppe den globale 
opvarmning.

BLIV 
ISBJØRN- OG  

KLIMAPARTNER

Som Isbjørn- og Klimapartner får du: 
•Isbjørn- og Klimanyhedsbrev 2 x årligt 
•WWF magasinet Levende Natur 4 x årligt
•Invitationer til aktuelle arrangementer

Bliv Isbjørn- og Klimapartner i dag på 

bidrag.wwf.dk

Lad ormene 
spise dit magasin
Levende Natur er Cradle to Cradle-
certificeret, der betyder at magasinet 
hverken indeholder tungmetaller eller 
skadelige kemikalier. Det kan bræn-
des, genbruges eller ligefrem kom-
posteres, uden at det skader miljøet. 
Hvis du hellere 
vil have bladet 
elektronisk, er du 
velkommen til at 
skrive en e-mail 
til info@wwf.dk 

TM

Verdens vildeste 
gave til de yngste

Køb et vildt  
medlemskab på
shop.wwf.dk
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Efterlad en arv, der afspejler dit engagement i beskyttelsen af 
vores dyrebare klode, ved at indskrive en donation til WWF  
i dit testamente i dag. 

Din støtte betyder alverden for os.

Dit testamente kan bevare de vilde dyr og 
den vilde natur til kommende generationer

Kontakt venligst Trine Schnell eller Michael Skands for at tale om 
testamente og arv. Fuld fortrolighed. Skriv til t.schnell@wwf.dk eller  
ring til Medlemsservice: 35 36 36 35 (hverdage kl. 10-15)

Bestil WWF’s arvefolder hos Medlemsservice på info@wwf.dk

LAD NATUREN ARVE

(Ursus maritimus) Isbjørnemor og unge hviler på efterårets pakis i et beskyttet område i Alaska.

ARV
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