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ANSVAR FOR  
NATUR OG LOKAL- 
SAMFUND
Landarbejderen Pak Godi viser de høstede pal-
mefrugter på plantagen Musim Mas på Sumatra, 
Indonesien. Småbønderne arbejder sammen i et 
kollektiv, der er tilknyttet plantagen, og arbejder 
i øjeblikket hen imod RSPO-certificering.
 
Når palmeolien er stemplet med RSPO og 
sojaen med RTRS, er der nemlig taget særlige 
hensyn til natur, miljø og lokalbefolkningen. 
Miljøcertificeringen betyder blandt andet, at 
det er forbudt at rydde oprindelig skov og natur 
med høj biologisk mangfoldighed for at gøre 
plads til flere sojamarker og palmeolieplantager 
– ligesom de mest miljøskadelige pesticider i 
dyrkningen skal udfases. Men certificeringerne 
sikrer også bedre arbejdsrettigheder og ansvar-
lige arbejdsforhold for de lokale, der arbejder i 
markerne og plantagerne.
 
Læs mere om, hvorfor det er vigtigt, at sojaen 
og palmeolien er ansvarligt produceret i dette 
nummer af Levende Natur og på wwf.dk/skov
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REGNSKOV PÅ GAFLEN
Store tropiske skovområder og unikke økosystemer bliver hvert år ryddet for 
at gøre plads til plantager og landbrug med palmeolie og soja. Palmeolien 
indgår i vores fødevarer som vegetabilsk olie, og sojaen indgår som ingredi-
ens i foderet til vores millioner af svin, kvæg og fjerkræ. Når skoven bliver 
ryddet mister truede arter som orangutangen, dværgelefanten, tigeren og ja-
guaren deres levesteder – ligesom lokalbefolkningens levegrundlag forsvinder.
 
I løbet af det seneste årti er det globale forbrug af palmeolie steget med 2-3 
millioner ton om året. Det er en fordobling siden 2002. Udviklingen skyldes 
i høj grad, at lande som Kina og Indien har oplevet en økonomisk vækst, 
og befolkningerne dermed har fået større købekraft. Men på trods af dette 
slår ingen EU, når det gælder om at ødelægge verdens skov via import af 
varer. Det blev i sommer kortlagt i en stor EU-rapport. Den ærgerlige rekord 
er sket på trods af, at EU’s stats- og regeringschefer i 2008 vedtog, at den 
globale afskovning skal være halveret i 2020 (i forhold til 2008) og helt være 
stoppet inden 2030.
 
Dette nummer af Levende Natur sætter fokus på vores forbrugsrelaterede 
skovrydning. På side 8 kan du blive klogere på, hvordan vores glubende 
appetit på kød og andre dagligvarer er med til at rydde regnskov. I WWF 
mener vi ikke, at løsningen er at stoppe med at producere eller importere 
palmeolie og soja – men at efterspørge en ansvarlig produktion af de to 
råvarer. På side 10 kan du få svar på, hvordan fødevareminister Karen Hæk-
kerup vil arbejde for at reducere Danmarks fodaftryk i regnskoven som følge 
af palmeolie- og sojaproduktion.
 
Når man går på gaden og taler med de danske forbrugere, er vi ganske få, der 
overhovedet ved, hvad palmeolie er – og at den gyldne olie er skyld i massiv 
regnskovsrydning. Ligeledes er det nærliggende at tænke, at soja bare er de 
sorte dråber, man kommer i sin forårsrulle – og det bruger man som bekendt 
ikke meget af. Få ved, at foderet til vores 29 millioner svin i høj grad består af 
netop soja, som er fuld af proteiner. Det er på tide, at forbrugerne får ren be-
sked om deres varer. Men da soja og palmeolie ofte er skjult i vores fødevarer, 
er det desværre svært at agere politisk forbruger og styre udenom de varer, 
der indirekte er med til at rydde regnskov på den anden side af kloden.

Så hvem har ansvar for, at de varer, vi kan købe i supermarkedet, er  
ansvarligt produceret? I Holland, Sverige og England er 
foderproducenter, supermarkeder og myndigheder gået i 
gang med at sætte mål og forpligte sig på at købe ansvarligt 
produceret soja og palmeolie. Men hvad med de danske 
supermarkeder? Vi har spurgt Danmarks to største detailkæ-
der – Coop og Dansk Supermarked – og de forbrugere, der 
handler i butikkerne. Læs hvad de svarer på side 12-16.
 
God læselyst!

Gitte Seeberg
Generalsekretær
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WORLD WIDE
FUND FOR NATURE
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Beskyttelse af floddelfiner. Cambod-
jas regering har udpeget et område på 56 
km langs Mekong-floden som beskyttet 
område. Området består af selve floden 
og oversvømmede skovområder langs 
floden, der er hjemsted for et mang-
foldigt dyreliv, herunder den kritisk 
truede Irrawaddy delfin. WWF arbejder 
sammen med lokale myndigheder for 
at skabe bæredygtige erhverv, der skal 
sikre, at forvaltningen af kritisk truede 
ressourcer som fisk og tømmer er ansvar-
lig og kommer lokalbefolkningen til gode 
– og at minedrift, fiskeri og skovdrift i 
det belastede område kontrolleres og 
reguleres. 

Bæredygtigt lakseopdræt. 70 procent 
af verdens lakseproduktion skal være bæ-
redygtig. 16 af de største lakseproducenter 
er gået sammen i Global Salmon Initiative 
(GSI) og har forpligtet sig til, at hele deres 
produktion af opdrættet laks skal være 
ASC-miljøcertificeret i 2020. Halvdelen 
af de fisk og skaldyr, der i dag spises på 
globalt plan, kommer fra opdræt, og akva-
kultur har i længere tid været den hurtigst 
voksende fødevaresektor. WWF har været 
med til at starte ASC, der garanterer 
forbrugerne, at opdræt af fisk og skaldyr 
lever op til høje miljømæssige og sociale 
krav. Udover opdræt af laks, omfatter 
ASC-certificeringen otte andre arter her-
under fx ørred og tigerrejer. 

Nye naturreservater. En national-
park og to reservater er blevet oprettet i 
Peru som led i et fælles samarbejde med 
Columbia og Ecuador, der skal forbedre 
mulighederne for indfødte befolknings-
grupper på tværs af grænserne. Samtidig 
har ti års arbejde med genoprettelse 
af landets største vådområde, Abanico 
del Pastaza, omsider båret frugt. Dette 
3,8 millioner hektar store vådområde 
i Amazonas var truet af forurening fra 
olieboringer, men sammen med indfødte 
befolkningsgrupper og andre naturfred-
ningsorganisationer har WWF sørget for, 
at området beskyttes, og at olieborin-
gerne nu overvåges. 

GLOBALE RESULTATER

ASC-MÆRKET PERU CAMBODJA

  70% 
af verdens lakseproduktion 
bliver ASC-certificeret
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Af Tommy Dybbro og Siff Cecilie Mossin

FIND FLERE GLOBALE RESULTATER 
OG SUCCESHISTORIER FRA WWF’S 
ARBEJDE RUNDT OM I VERDEN PÅ 
WWF.DK/SUCCESER
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Tigeren trives. En undersøgelse af 
vilde tigre i Nepal viser, at tigerbe-
standen i Nepal nu er på omkring 198 
individer. Det er en stigning på hele 63 
procent siden 2009, der gør Nepal til 
foregangsland blandt de tiger-lande, der 
har forpligtet sig til at fordoble antal-
let af tigre inden 2022. WWF arbejder 
aktivt for beskyttelse af natur og dyreliv i 
Terai Arc-området, der ligger på grænsen 
mellem Nepal og Indien. Optællingen i 
år blev for første gang lavet i samarbejde 
mellem Indien og Nepal.

Handel med aber straffes. Tre 
mænd er fængslet i Guinea efter at have 
indrømmet ulovlig handel med mere end 
500 truede chimpanser. Krybskytteri og 
ulovlig handel er en stor trussel for de 
arter, der i forvejen er under voldsomt 
pres – som blandt andet chimpansen, 
orangutangen og gorillaen. WWF giver 
finansiel støtte til GALF-projektet, der 
efterforsker illegal handel med truede 
dyr – og det var blandt andet GALF’s 
efterforskning, der førte til anholdelsen 
af de tre mænd. Der er stor efterspørg-
sel efter eksotiske kæledyr, og derfor 
er dommen i Guinea et meget vigtigt 
signal om, at illegal handel med dyr skal 
stoppes. 

Forbud mod hajfinner og tun. WWF 
roser regeringen i Hongkong for at forby-
de servering af blåfinnet tun og hajfinner 
til officielle middage. Over 70 millioner 
hajer bliver hvert år dræbt for deres fin-
ner, og bestanden af blåfinnede tun er 
halveret siden 1970’erne. Forbuddet er 
derfor et stærkt signal om, at forbruget  
af hajfinner og blåfinnet tun skal stoppes. 
I Hongkong har mere end 250 virksom-
heder og cateringfirmaer fjernet hajfin-
ner fra menuen. Både i Hongkong og 
Singapore arbejder WWF for at fremme 
bæredygtigt forbrug af seafood, og nu har 
Singapores to største supermarkedskæ-
der og ti store hoteller besluttet at fjerne 
hajprodukter fra hylderne og menuen.

NEPAL GUINEA HONGKONG

  63% 
er bestanden 

af tigre i Nepal 
steget siden 

2009
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EU FØRER 
MOTORSAVENE 
I REGNSKOVEN

TEMA:
SOJA & 
PALMEOLIE
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Når talen falder på hvilke produkter, der rydder 
regnskov i troperne, tænker mange på havemøbler 

og papir. Men det er i virkeligheden olieholdige råvarer 
som soja og palmeolie, der har mest regnskov på samvit-

tigheden. Både soja og palmeolie bliver dyrket på jord, 
hvor skov og værdifuld natur er blevet ryddet for 

at gøre plads til plantagerne.

Palmeolie indgår i en lang række 
produkter som chokolade, shampoo og 

chips, mens soja primært indgår i foder 
til kvæg, svin og fjerkræ.

De fleste produkter, der er skyld i afskovning, bliver 
forbrugt lokalt eller regionalt i de lande, hvor råvarerne 

bliver dyrket og skovene ryddet. Men når det gælder den 
afskovning, der finder sted som konsekvens af internatio-

nal varehandel, kommer ingen i nærheden af vi 500 
millioner EU-borgere. På grund af vores massive 

forbrug og store appetit på kød, har vi ansvar 
for cirka dobbelt så meget afskovning som 

Østasien og fire gange så meget afskov-
ning som Nordamerika. 

STORT FORBRUG OG 
LILLE LANDBRUGSAREAL

Hvis man taster ”Mato Grosso” i søgefeltet i 
Google Maps taler konsekvenserne af EU’s massive 

forbrug og import deres tydelige sprog. Frem kommer 
et luftfoto af et område midt i Brasilien, der viser hvor-

dan plantage- og landbrugsarealer med olieafgrøden soja 
æder sig ind på landets frodige skovarealer. Og det er 

netop olieafgrøder – særligt soja fra Sydamerika 
og palmeolie fra Sydøstasien – som EU er 

storimportør af.

”I EU har vi et stort forbrug af 
fødevarer, der indeholder enten 

palmeolie eller soja. Men EU-lan-
dene har en relativt begrænset adgang 

til landbrugsjord, og vi forbruger derfor cirka 
dobbelt så meget soja og palmeolie, end vi selv kan 

dyrke inden for EU’s grænser,” forklarer Astrid Wodschow, 
der er skovpolitisk medarbejder i WWF Verdensnatur-

fonden.

VI SKAL BRUGE DEN ’RIGTIGE’ OLIE
Problemet med palmeolie er, at der i Sydøstasien i lande 
som Indonesien forsat bliver ryddet kolossale områder af 
ældgammel regnskov, der er rig på biodiversitet og hjemsted 
for sjældne og truede dyr som blandt andet orangutangen, 
den store næsehornsfugl, sumatra-næsehornet og dværgele-
fanten for at gøre plads til nye plantager. 

Astrid Wodschow forklarer, at det er svært at undgå palme-
olie. Den er et godt alternativ til andre olier, fordi den giver 
et relativt højt udbytte af olie per areal. Og eftersom jorden 
støt bliver befolket af flere og flere mennesker, som samlet 
set har et større forbrug, så er palmeolie ikke til at undgå. 

”I stedet for at boykotte palmeolie, skal vi have flyttet pro-
duktionen over i en mere ansvarlig retning. For eksempel 
ved at sikre, at der ikke bliver ryddet værdifuld oprindelig 
skov for at gøre plads til plantagerne,” forklarer Astrid 
Wodschow. 

WWF arbejder derfor for at udbrede RSPO-certificeringen 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil). Den sikrer blandt 
andet, at plantagerne bliver anlagt på for eksempel tidligere 
landbrugsjord og ikke på jord, hvor der skal ryddes uerstat-
telig regnskov. Derfor skubber WWF på for, at industrien 
efterspørger og går over til certificeret palmeolie.

SOJA ER EN VIGTIG PROTEINKILDE
Også for soja er certificering en del af løsningen. WWF 
arbejder for, at danske slagterier og forarbejdere og super-
markeder efterspørger RTRS-certificeret soja (Roundtable 
on Responsible Soy). Så har sojaplanterne ikke stået i jord, 
hvor der netop har været oprindelig skov. I forhold til soja 
arbejder WWF også for at få undersøgt reelle alternative 
proteinkilder til brug i dyrefoder. 

”Det sker stadig i alt for lille grad i Danmark. Vi presser på, 
hvor vi kan, og der er trods alt stigende fokus på området 
blandt danske aktører. Alligevel halter Danmark bagefter 
lande som Holland og England. Industrien og supermarke-
dernes argumenter lyder ofte, at forbrugerne skal efterspør-
ge de bæredygtige produkter, før markedet flytter sig – men 
det er simpelthen for letkøbt! Industrien og virksomhederne 
har også ansvar for at give forbrugerne et reelt bæredygtigt 
alternativ,” understreger Astrid Wodschow.

Den globale handel med produkter, der rydder regnskov i troperne, blev 
i sommer kortlagt i en moppedreng af en EU-rapport på over 300 sider. 

Rapporten havde én entydig konklusion: Ingen slår EU, når det kommer til 
at rydde verdens regnskove via import. 

Af Mie Oehlenschläger

»

EU FØRER 
MOTORSAVENE 
I REGNSKOVEN
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Har Danish Crown et ansvar for at sikre, 
at det svinekød de danske forbrugere kan 
købe i supermarkedet, ikke er med til at 
rydde regnskov i Sydamerika gennem det 
soja, de danske svin bliver fodret med? 

Man har ansvar for de påvirkninger som 
virksomhedens aktiviteter giver anled-
ning til. Danish Crown er ikke involveret i 
svineproduktion, men da det er ret kom-
pliceret for vore leverandører at sikre, at 
deres soja er produceret hensigtsmæssigt, 
har vi besluttet en politik i regi af Land-
brug & Fødevarer.

Hvad gør Danish Crown helt konkret for 
at reducere afskovning i Sydamerika som 
følge af produktion af soja til svinefoder?

Flere og flere virksomheder tager ansvar 
for en større del af værdikæden ved at 
stille krav til virksomhedens leverandø-
rer. Ud af 143 leverandører af forbrugs- 
og hjælpematerialer har Danish Crown i 
dag indgået aftale med 136 leverandører 
om særlige krav til fødevaresikkerhed, 
miljøpåvirkning, arbejdstagerrettighe-
der og andet. I takt med at kontrakterne 
udløber stilles de særlige krav til alle 
leverandører. Efter samme princip tager 
vi ansvar for den soja, som importeres 
til primærproduktionen i Danmark – 
desuagtet at vi ikke selv anvender soja i 
produktionen.

Konkret har vi i regi af Landbrug & 
Fødevarer besluttet en politik, hvor vi 
dels køber en andel certificeret soja (3-4% 
red.), dels aftalt med de foderstofselska-

ber, som importer soja til Danmark, at 
de skal stille krav til de sydamerikanske 
sojaleverandører. Blandt kravene er: 
▪  Leverandøren støtter og forpligter sig til 

at følge soja-moratoriet og køber ikke 
sojabønner fra områder i Amazonas, der 
er ryddet efter den 24. juli 2006.

▪  Leverandøren har en politik om ikke at 
købe sojabønner, der er dyrket på arealer, 
der efter maj 2009 er ryddet for naturlig 
vegetation, med mindre det er i overens-
stemmelse med national lovgivning.

▪  Leverandøren har en politik om, at 
anvendelsen af pesticider sker i overens-
stemmelse med den lokale lovgivning 
samt Stockholm-konventionen og 
Rotterdam-konventionen.

Læs WWF’s rektion på udmeldingerne fra 
fødevareministeren og Danish Crown på 
wwf.dk/skov

Hvori ligger den danske regerings an-
svar for at reducere Danmarks fodaftryk 
som følge af palmeolie- og sojaproduk-
tion i Sydamerika og Sydøstasien?

Man kan ikke lovgive sig ud af det her 
problem, fordi sojaen handles frit på 
verdensmarkedet. Men jeg har sat mig i 
spidsen for en proces, hvor jeg opfordrer 
industri, producenter og detailhandlen til 
at gå sammen med ngo’er og myndigheder 
om en fælles erklæring om, at al import af 
både soja og palmeolie skal være ansvar-
ligt produceret inden for en overskuelig 
fremtid. Det er Fødevareministeriet, der 
leder denne proces, og jeg forventer, at der 
ligger en fælles erklæring i begyndelsen af 
2014. Jeg er overbevist om, at certificering 
er en stor del af løsningen, men det er ikke 
et mål i sig selv. Det er et middel til at opnå 
og dokumentere ansvarlighed.
 
Hvad gør regeringen helt konkret i dag 
for at reducere afskovning som følge af 
palmeolie- og sojaproduktion? Og hvad 
er ambitionen på længere sigt?

Jeg håber, at den proces jeg har sat i 
gang, bliver startskuddet på en indsats, 
der vil føre til, at vi i løbet af en over-
skuelig årrække kan se på hinanden og 
konstatere, at nu er den soja og palme-
olie, der kommer til Danmark ansvar-
ligt produceret. Jeg ønsker, at danske 
forbrugere kan føle sig trygge, når de 
lægger varer i kurven. De skal vide, at den 
soja og palmeolie, der anvendes i Dan-
mark, er ansvarligt produceret – og at 
der er dokumentation for det. I arbejdet 
med den fælles erklæring vil jeg presse 
virksomhederne til at være ambitiøse på 
forbrugernes vegne.
 
I Holland har supermarkeder, forarbejd-
ningsvirksomheder og foderproducenter 
med støtte fra ngo‘er og landbrugsorga-
nisationer sat en fælles målsætning om 
at gå over til 100 procent certificeret soja 
i 2015. I Storbritannien har regeringen 
fastsat en målsætning om udelukkende 
at købe certificeret palmeolie i 2015. Vil 
den danske regering udarbejde lignende 
handleplaner og forpligte sig på kon-
krete målsætninger for ansvarlig soja- 
og palmeolieproduktion?

Når de hollandske importører og produ-
center kan stå sammen om, at al den soja 
der anvendes i Holland skal være certi-
ficeret bæredygtigt i 2015, så er det også 
muligt at have en målsætning for den soja, 
der bruges i Danmark. Jeg forventer, at en 
erklæring om ansvarlighed ved import af 
soja og palmeolie vil være et afsæt for at ar-
bejde med certificeringsordninger, ligesom 
det allerede er tilfældet i for eksempel Eng-
land og Holland. Der er fagligt belæg for, at 
certificeringsordningerne RTRS og RSPO 
kan bruges til at dokumentere ansvarlig-
hed. Det har også været tilfældet inden for 
fiskeri, hvor certificeringsordningen MSC 
spiller en væsentlig rolle. MSC-ordningen 
har gjort det nemmere for os politikere 
at få fødevaresektoren med på de mange 
ambitiøse målsætninger, der er i fiskeri-
politikken. Reformen af EU’s fiskeripolitik 
i 2012 er et godt eksempel. Jeg ønsker, at 
Danmark skal være kendt for ansvarlig fø-
devareproduktion. Hvis fødevaresektoren 
vil være med til en erklæring om ansvar-
lighed, så vil det være et vigtigt skridt i den 
retning.

SKARPE TIL 
FØDEVAREMINISTEREN3

KARL CHRISTIAN MØLLER
Chef-analytiker i Danish Crown

HVAD GØR DANISH CROWN?
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KAREN HÆKKERUP
Fødevareminister, (soc.dem.)



WWF OPFORDRER DE DANSKE 
MYNDIGHEDER TIL, AT:
▪  lave bindende offentlige indkøbspolitik-

ker, der sikrer, at staten ikke bidrager 
til skovrydning gennem direkte eller 
indirekte forbrug af palmeolie og soja.

▪  arbejde for, at EU vedtager lovgivning, 
der reducerer presset på de tropiske 
skove, og at EU’s handelspolitik frem-
mer brugen af ansvarligheds-certifice-
rede varer.

▪  støtte oplysningsaktiviteter til forbru-
gerne om produktionen af palmeolie og 
soja samt Danmarks aftryk i troperne.

▪  skabe incitamentsordninger og 
samarbejde med virksomheder for at 
øge efterspørgslen efter bæredygtigt 
producerede produkter. ... OG SE, HVORFOR DET ER VIGTIGT, AT 

PALMEOLIEN ER ANSVARLIGT PRODUCERET!

SCAN KODEN
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I dag er der kun 20 % tilbage 
af den oprindelige Cerrado 
(skovsavanne i Brasilien), som 
er levested for 90.000 kendte 
arter af insekter, 550 forskellige 
fuglearter og omkring 150 patte-
dyr, herunder jaguaren, tapiren 
og den sorte brøleabe.

Tukan

Lavlandstapir

Sort brøleabe

Jaguar



TEMA:
SOJA & 
PALMEOLIE

Danskerne er glade for gris. Men når menuen står på koteletter i fad, skænker de færreste det nok en tanke, 
at den saftige, danske svinekotelet på bordet har været med til at rydde regnskov i Sydamerika. Før grisen 
endte på dit middagsbord, er den nemlig blevet fodret med soja fra Brasilien og Argentina, hvor store skov-
områder bliver ryddet for at gøre plads til sojaplantagerne. 

Af Anne Burlund og Signe Waltoft Madsen

Hele 44 procent af afskovningen i Sydamerika skyldes dyrkning 
af foderafgrøder som soja. En udvikling, som vi i Danmark des-
værre bidrager til med vores 29 millioner svin, der nyder godt af 
den proteinholdige spise, der spirer op af jorden som små grønne 
bælgplanter. Men på samme jord voksede der måske blot få må-

neder tidligere tropisk skov og skovsavanne med et rigt dyre- og 
planteliv. Et areal på knap Sjællands størrelse er plastret til med 
sojaplanter, så danske svin kan vokse sig klar til slagteriet og ende 
på din tallerken. Danmark er den 8. største importør af soja i EU. 
Levende Natur kortlægger her din kotelets rejse.

I Argentina og Brasilien dyrkes der soja 
til den danske foderproduktion på et areal, 

der er på knap Sjællands størrelse.

Sojamarkerne sprøj-
tes med pesticider, 

som er så miljø- og 
sundhedsskadelige, at 

de er forbudt i EU.

FIRE VEJE HVOR SOJA  
INDGÅR I DINE FØDEVARER
▪  Kød, mælkeprodukter og æg, 

hvor sojaskrå indgår i foderet til 
kvæg, svin og fjerkræ.

▪  Fødevarer baseret på sojaolie, 
såsom margarine, bageripro-
dukter og pulverkaffe.

▪  Fødevarer produceret af soja-
bønnen, såsom tofu, sojasauce 
og sojamælk.

▪  Fødevarer direkte produce-
ret af sojaskrå (også kaldet 
sojakage, der er et restprodukt 
efter udvinding af olien), såsom 
sojamel, der bruges til bl.a. 
bageriprodukter og babymad.

65 % 
af sojaen stammer fra Argentina.

34 MIO.
ton soja sejles hvert år til Europa for at blive brugt 
som foder i det industrielle landbrug.

På 15 ÅR 
er sojaproduktionen fordoblet og dæk-

ker på verdensplan nu et område  
på størrelse med Egypten.

24,1 MIO. 
hektar i Brasilien er nu dyrket med soja – det svarer 

til et område på størrelse med Storbritannien.

Soja bliver ofte 
dyrket på områder 

med rig biodiversitet, 
hvor skovsavanne, 

regnskov, sumpområ-
der og tørvejorde bliver 

ryddet, drænet og omlagt 
til sojamarker. Mange lokale 

bliver samtidig fortrængt fra deres jord 
og må søge nye områder at opdyrke.



31,9 KILO
svinekød spiser en dansker 
spiser i gennemsnit om året. 
Mere end hver fjerde dansker 
(26 %) serverede en hovedret 

med svin, sidst de havde mid-
dagsgæster. Det gør grisen 
til det næstmest serverede 
stykke kød i Danmark kun 

overgået af okse/kalvekødet.

2 MIO.
Danmark producerer årligt 
cirka 2 mio. ton svinekød.

50 %
er produktionen af kød pr. 
indbygger er på verdens-
plan steget siden 1961. En 
voksende middelklasse er 
med til at sætte boom i det 
globale kødforbrug.

OM RTRS
RTRS (Round Table on Respon-
sible Soy) blev stiftet i 2006 af 
blandt andre WWF. RTRS er i 
dag en selvstændig organisa-
tion, der arbejder for at skabe 
en global standard for ansvarlig 
produktion af soja. Aktører i hele 
soja-værdikæden er i dag med 
i organisationen, der har 157 
medlemmer på internationalt 
plan – herunder tre danske.

KOTELETTER MED 
REGNSKOV I FAD
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1,5 MIO.
ton soja importerer Danmark hvert år 

i form af sojaskrå, der sælges videre til 
foderstofindustrien.

29 MIO.
Danmark har 29 millioner svin – det 
vil sige cirka 5 gange så mange svin 
som mennesker.

381 GRAM
soja går der til at producere  

1 kilo dansk svinekød.

3/4
af sojaen i landbruget bruges 

til svinefoder, 1/4 til kvægfoder 
og nogle få procent til kyllinge-
foder.

0,59 ØRE
koster det i merpris at produ-
cere et kilo svinekød med 
RTRS-certificeret soja end 
med konventionel soja.
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I Holland har alle virksomheder – fra foderproducenter til supermarkeder – forpligtet sig til at bruge 
ansvarligt produceret soja senest i 2015. Og store udenlandske detailkæder som Sainsbury’s, Marcs and 
Spencer og Tesco har forpligtet sig til at forhandle 100 procent certificeret palmeolie senest i 2015. Men 
hvor bliver de danske supermarkeder af? Levende Natur har spurgt Danmarks to største detailkæder.

Af Signe Waltoft Madsen

HVOR BLIVER DE 
DANSKE SUPERMARKEDER AF?

os til at have en god dialog 
med vores leverandører. I for-
hold til palmeolie er det min 
oplevelse, at rigtigt mange af 
vores leverandører gør meget 
og har konkrete planer for at 
blive mere bæredygtige. Så 
kunderne kan gøre en forskel 
ved at købe Dansk Supermar-
keds egne mærker eller ved at 
købe de store mærkevarer. På 
soja er der rum til forbedring, 
men Arla er et eksempel på 
en dansk virksomhed, der har 
sat sig ambitiøse mål på soja. 
Forhåbentlig følger andre 
virksomheder med i de kom-
mende år. Det vil vi i Dansk 
Supermarked gerne medvirke 
til i det omfang, vi har mulig-
hed for det. 

Hvad gør Dansk Super-
marked i dag for, at de 
varer, der sælges i de danske 
butikker, ikke er med til at 
rydde regnskov som følge af 
soja- og palmeolieproduktion 
i Sydamerika og Sydøstasien?

Vi er opmærksomme på, at 
soja- og palmeolie produk-
tion kan have store negative 
konsekvenser for miljøet. 
Derfor har vi i første omgang 
udarbejdet en målsætning for 
palmeolie i vores egne pro-
dukter, hvor vi har størst mu-
lighed for at øve indflydelse. 
Målsætningen er, at alle vores 
egne produkter (der udgør 
1/4 af varesortimentet, red.) 
ved udgangen af 2015 skal 
indeholde RSPO-certificeret 
palmeolie. Soja er lidt mere 
problematisk. Udfordringen 
er, at soja sjældent indgår di-
rekte i vores produkter, men 
ofte et skridt eller flere tilbage 
i værdikæden. For eksempel 
soja, der indgår i foderet til de 
køer, der har leveret mælken 

til osten osv. Men vi er ikke 
bange for at tage diskus-
sionen og på sigt stille større 
krav til vores producenter, 
så vi i fremtiden måske kan 
sælge varer, der er produceret 
på bæredygtigt dyrket soja. 
Men det er ikke nogen nem 
opgave.

Hvad kan de danske for-
brugere selv gøre, når de 
handler i jeres butikker og 
gerne vil undgå at købe 
produkter, der er med til at 
rydde regnskov?

Det er desværre ikke noget, 
vores kunder aktivt efterspør-
ger. Mere fokus fra kunderne 
på dette og andre lignende 
problemstillinger ville hjælpe 

HELENE REGNELL 
CSR chef, Dansk Supermarked

TEMA:
SOJA & 
PALMEOLIE
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tiativerne til mere bæredyg-
tigt foder må komme. Coop 
vil gerne øge forbrugernes 
opmærksomhed på soja, og vi 
har netop igangsat en analyse 
af forbrugernes viden, præfe-
rencer og betalingsvillighed 
med hensyn til bæredygtigt 
foder. Analysen skal vise, hvor 
forbrugerne står i dag, og den 
skal hjælpe os med at målrette 
vores kommunikation om 
foder herunder soja.

Hvad gør Coop i dag for, at 
de varer, der sælges i de dan-
ske butikker, ikke er med til at 
rydde regnskov som følge af 
soja og palmeolie-produktion 
i Sydamerika og Sydøstasien?

Vi har arbejdet med ansvarligt 
produceret palmeolie siden 
2008, hvor vi stillede krav til 
de varegrupper med mest pal-
meolie såsom margarine, chips 
og snacks. Hvis der indgik 
mere end ti procent palmeolie 
i varen, skulle den være RSPO-
certificeret. I 2011 skærpede 
vi kravet, så varer med mere 

end to procent palmeolie skulle 
være RSPO og besluttede 
samtidig at lade kravet gælde 
flere varegrupper. I år har vi så 
besluttet at tage skridtet fuldt 
ud med vores bæredygtigheds-
krav, så to procent-grænsen 
fremover kommer til at gælde 
samtlige fødevaregrupper, 
der føres indenfor vores egne 
mærker. 

Rema1000 og Dansk Super-
marked har en målsætning 
om, at samtlige af deres egne 
varer i 2015 udelukkende 
indeholder certificeret pal-
meolie. Har Coop planer om 
lignende konkrete målsætnin-
ger for indkøb af ansvarligt 
produceret palmeolie – og 
ligeledes for soja?

Vi ser vores to procent-grænse 
som en bagatelgrænse. Det 
skal ses i lyset af det store 
administrative arbejde, der 
ligger i arbejdet med spor-
barhed og dokumentation i 
vores sortimenter fra mange 
tusinde leverandører. Hvis vi 
også skal ind og kigge på, hvor 
samtlige tilsætningsstoffer 

kommer fra, så bliver arbejdet 
alt for omfattende.
Hvad kan de danske forbru-
gere selv gøre, når de handler 
i jeres butikker og gerne vil 
undgå at købe produkter, der 
er med til at rydde regnskov?

Vi forventer ikke, at det fylder 
meget hos vores kunder. Der-
for har vi valgt at stille krav 
på deres vegne, så kunderne 
med tryghed kan handle hos 
os uden, at de er medvirkende 
til, at tropisk regnskov bliver 
fældet i den anden ende af 
verden. For soja er der ikke 
tale om ingredienser, der 
indgår direkte i vores varer, 
men derimod i de animalske 
fødevarer, der stammer fra 
dyr, der er fodret med soja, 
der kan stamme fra regn-
skovsryddede områder. Det 
er et skridt længere tilbage 
i fødekæden, og vi ser det i 
første omgang som en opgave 
for landbruget at sørge for, at 
de varer – herunder foder – 
som de køber, er fremstillet 
bæredygtigt. Vi vil gerne gå i 
dialog med landbruget, men 
det er fra landbruget, at ini-

KARIN FRØIDT 
Kvalitetschef, Coop Danmark A/S

WWF ANBEFALER:
Supermarkederne kan gen-
nem konkrete og enkle tiltag 
støtte op om den ansvarlige 
palmeolie- og sojaproduk-
tion ved at:

▪  Blive medlem af  
RSPO / RTRS.

▪  Udarbejde målsætninger 
for ansvarligt produceret 
soja og palmeolie  
– i alle varegrupper og 
hele sortimentet.

▪  Kommunikere og uddanne 
forsyningskæder og op-
lyse kunder om RSPO og 
RTRS.
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TEMA:
SOJA & 
PALMEOLIE

FORBRUGERNE KØBER REGNSKOV I BLINDE
Danske detailkæder er altså opmærksomme på problemet, men halter desværre stadig væsentligt bagefter 
de udenlandske. Men hvad mener forbrugerne? Levende Natur gik på gaden og spurgte de danske forbru-
gere, om de er klar over, at deres dagligvarer er med til at rydde regnskov – og hvem, der har ansvaret.

WWF UDGIVER PALMEOLIE-RAPPORT
Rapporten “WWF’s Palm Oil Bu-
yers’ Scorecard” udkom i november 
efter redaktionens afslutning. Rap-
porten vurderer 130 detailhandlere 
og producenter af forbrugsvarer 
i forhold til deres forpligtelser og 
konkrete handlinger for indkøb af 
ansvarligt produceret palmeolie. 
Fire danske supermarkedskæder 
er med på listen. 
Læs mere i næste nummer af 
Levende Natur.

I Malaysia og Indonesien bliver store regnskovsområder ryddet 
for at gøre plads til palmeolieplantager. Palmeolie indgår i mange 
danske varer – lige fra shampoo og kosmetik til kage og chips. 
Hvem mener du har et ansvar for, at de varer, du som forbruger 
køber i danske butikker, ikke er med til at rydde regnskov?

METTE: Det er første gang, jeg hører om palmeolie og de proble-
matikker, det medfører – så det ville da være rart, hvis der blev 
skildret på varen, om det var i eller ej – ligesom med Svanemærket 
og økologi-mærket, så man kan træffe et aktivt valg. Det må være 
producenternes ansvar at oplyse om det.

SUSANNA: Som udgangspunkt er det først og fremmest regeringerne 
i de lande, hvor palmeolien bliver produceret. De har et ansvar for, at 
bønderne har ordentlige vilkår og kan leve af det – og ikke rydder regn-
skov. Men her i Danmark har vi alle sammen et ansvar – for så længe 
der er efterspørgsel, hvorfor skulle de så stoppe med at sælge det? Så 
forbrugerne har en stor magt ift. at efterspørge ansvarlige produkter.

HENRIK: Jeg synes, det er forkert at sige, at det altid er regerin-
gens ansvar. Hvis supermarkederne gik foran i kampen, ville det 
nok rykke noget. Men det er også vores ansvar som forbrugere at 
undersøge tingene – jeg vidste det for eksempel ikke. Så der er brug 
for noget mere oplysning.

MICHAEL: Det synes jeg, at vi som forbrugere har. Hvis man gerne 
vil undgå palmeolie, må man jo lade være med at købe de produkter, 
der indeholder det. Så der burde være en mærkningsordning, ligesom 
for bæredygtigt træ og fisk, så man ved, hvad man skal gå efter. Der 
kunne også være EU-lovgivning.

2013

REPORT
INT

Palm Oil Buyers Scorecard
Measuring the Progress of Palm Oil Buyers

Sustainability  |  Conservation  |  Climate Change

Har du købt varer, der indeholder palmeolie,  
på din seneste indkøbstur?

METTE: Det ved jeg ikke. Jeg har købt olivenolie, 
men det stammer vel ikke fra en palme? Men jeg 
har ikke købt det bevidst i hvert fald.

SUSANNA: Det har jeg ingen anelse om. Jeg ved 
godt, hvad palmeolie er, men jeg ved ikke, hvilke 
varer det er i. 

HENRIK: Det ved jeg ikke – palmeolie, er det en 
form for almindelig olie?

MICHAEL: Nej, det tror jeg ikke – eller det ved jeg 
ikke…?

Af Anne Burlund og Signe Waltoft Madsen

METTE MONRAD, 
26 ÅR, SELVSTÆNDIG PÅ BARSEL

SUSANNA DOLMATOVA, 
28 ÅR, STUDERER BIOLOGI

HENRIK HANSEN, 
48 ÅR, VIRKSOMHEDSLEDER

MICHAEL PEDERSEN, 
27 ÅR, STUDERER STATSKUNDSKAB 
OG HISTORIE



PALMEOLIE – EFTERSPURGTE GYLDNE DRÅBER

DET KAN DU GØRE SOM FORBRUGER
Som forbruger kan du ikke se, om palmeoli-
en i din shampoo eller kage er certificeret – 
og det samme gælder den soja, som indgår 
indirekte i koteletten som svinefoder. Hvis 
det for alvor skal rykke, må industrien og 
detailkæderne gå foran og bruge ansvarligt 
produceret palmeolie og soja i alle produkter 
over hele linjen – og ikke kun deres egne 
mærker som i dag. Men hvad kan du selv 
gøre, hvis du gerne vil støtte udviklingen og 
udbrede ansvarligt producerede varer?

▪  Efterspørg ansvarligt producerede varer, 
der hvor du handler – og skriv læserbreve 
til aviser, politikere, supermarkeder og 
virksomheder.

▪  Skær ned på dit kødforbrug. Vores store 
forbrug af kød er en af de største årsager 
til, at mere og mere regnskov ryger for EU’s 
motorsave.

▪  Sæt dig ind i problemstillingerne om soja, 
palmeolie og forbrug. WWF anbefaler: 
www.betterpalmoildebate.org (RSPO’s 
nye debatside om palmeolie) og www.
mongabay.com (om soja, palmeolie og 
regnskov).

I løbet af det seneste årti er det 
globale forbrug af palmeolie steget 
med 2-3 millioner ton om året. Det er 
en fordobling siden 2002.

De største importører af palmeolie i 
Danmark er Aarhuskarlshamn (AAK) 
med en import på cirka 50.000 ton 
årligt og DLG, der i fællesskab med 

DLA importerer cirka 45.000 ton 
årligt. DLG bruger palmeolien i foder-
stofindustrien, mens AAK forarbejder 
palmeolien til produkter, der især 
bruges i fødevareindustrien.

Læs mere om palmeolie og RSPO 
på wwf.dk/palmeolie
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historisk brede energiforlig fra marts 
2012 om at gøre hele Danmark, inklusiv 
transportsektoren, fossilfri i 2050, er 
også en meget vigtig målsætning, som 
vækker glæde hos i hele det internatio-
nale WWF netværk. For at nå målet i 
2050 er der sat en række vigtige delmål 
herunder, at el-og varmeforsyningen skal 
dækkes af 100 procent vedvarende energi 
senest i 2035, mens kul skal udfases 
inden 2030, og drivhusgasudslippet skal 
reduceres med 40 procent i 2020 i for-
hold til niveauet i 1990. Derudover skal 
hele 50 procent af Danmarks elforbrug 
inden 2020 dækkes af vindenergi. 

”Danmark viser, at det er muligt at 
udvikle et bæredygtigt samfund og på 
samme tid sikre økonomisk vækst og 
velfærd. Det er den slags fyrtårne, vi har 
brug for globalt, og som andre lande kan 
lade sig inspirere af.” Sådan lød ordene 
fra WWF’s internationale generalsekre-
tær, Jim Leape, da han overrakte Gift to 
the Earth-prisen til statsminister Helle 
Thorning-Schmidt. Prisoverrækkelsen 
fandt sted på Global Green Growth 
Forum i København, hvor en lang række 
internationale politikere, institutioner og 
erhvervsfolk var mødt op for at diskutere 
grøn vækst. 

Gift to the Earth er WWF’s højeste an-
erkendelse, der gives til regeringer, virk-
somheder eller enkeltpersoner for at gøre 
en vigtig indsats for at bevare særlige 
områder på kloden eller for at fremme 
bæredygtig udvikling eller adressere de 
globale klimaforandringer.

PÅ VEJ MOD ET GRØNT 2050
Når Danmark fortjener prisen, hænger 
det sammen med, at Danmark siden olie-
krisen i 1970’erne har ført en ambitiøs 
energipolitik og haft fokus på energief-
fektivitet, herunder i bygninger, og på 
vedvarende energikilder, især vind. Det 

OG VINDEREN ER… DANMARK!
Den 21. oktober modtog statsminister Helle Thorning-Schmidt på vegne af Danmark 

WWF’s højeste anerkendelse, Gift to the Earth. Med en lang tradition for klima- og 
energiløsninger og en vision om 100 procent vedvarende energi i 2050 går Danmark 

i front for den grønne omstilling.

Af Signe Waltoft Madsen

FO
TO

: LIZE
TTE

 K
A

B
R

É



www.wwf.dk Levende Natur   december 2013   19

enorme ressourcer på at udarbejde alle 
disse rapporter, analyser og handlings-
planer, når der alt for sjældent bliver 
ageret på deres anbefalinger og konklu-
sioner. Klimaet er ikke et spørgsmål om 
tro eller følelser. Det er dokumenteret 
gang på gang, at disse forhold skal tages 
seriøst og kræver handling, senest med 
den nyeste rapport fra FN’s Klimapanel.
Videnskab er ubrugelig, hvis den ikke 
efterfølges af politisk handling. Politike-
re og erhvervsledere skal tage ansvar og 
gøre det rigtige for befolkningen – både 
den nuværende og kommende.”

Er det den unge generation, der skal 
tage lederskab for klimakrisen? 
Julie Rose Bang: ”Vi har alle sammen et 
ansvar her og nu, gamle som unge. Men 
klimakrisen skal formidles til borgerne, 
så der skabes opbakning til de ubekvem-
me beslutninger, som vi er nødt til at 
træffe. Men politikere handler kortsigtet, 
og alle vil sikre deres egne interesser. Og 
det er meget skræmmende.”

”Som leder skal man have overblik og se 
tingene i en større sammenhæng, fordi 
det ikke kan forventes, at borgere og 
forbrugere altid har mulighed for at vide, 
hvad konsekvenserne af deres handlinger 
er. Derfor var vores vigtigste budskab 
i dag, at politikerne skal turde handle 
nu og her, og øjne mulighederne i den 
grønne omstilling!”

Den flotte tale blev efterfulgt af store 
klapsalver og bragt som debatindlæg i 
Politiken 22. oktober. Læs hele talen på 
wwf.dk/klimatale

WWF’s anerkendelse af Danmark skal 
også ses i lyset af, at mange danske 
virksomheder har en stærk portefølje af 
grønne løsninger, både herhjemme og på 
eksportmarkeder. Danmark er det land i 
verden, hvor cleantech tegner sig for den 
største andel af den samlede national-
økonomi, og produktion og salg af grønne 
energiteknologier udgør således cirka tre 
procent af BNP. 

DANMARK FØRENDE 
PÅ GRØNNE LØSNINGER
Det er blandt andet virksomheder som 
Danfoss, Vestas, Grundfos, Novozy-
mes, Rockwool, Siemens Wind Power 
og Velux, der udgør den betydelige 
cleantech-sektor, men den udgøres også 
af en lang række underleverandører og 
konsulentfirmaer med aktiviteter inden 
for grøn energiteknologi. 

Ifølge Michael K. Rasmussen, der er 
marketingdirektør for VELUX Gruppen, 
betyder det noget for de danske virksom-
heder, at Danmark får sådan en anerken-
delse:

”Med prisen stadfæster WWF Danmarks 
ry som et af verdens førende lande inden 
for bæredygtighed. Det vil uden tvivl 
fremme den internationale interesse for 
de stærke bæredygtige og helhedsoriente-
rede løsninger, der har bragt Danmark til 
det nuværende niveau.” 

STUDERENDE PÅ TALER-
STOLEN FOR KLIMAET
Det var erhvervsfolk og politikere med 
slips, der havde domineret klimakonfe-
rencen, indtil mikrofonen på talersto-
len blev tændt og fotograferne rettede 

linserne mod tre unge studerende fra 
Københavns Universitet. 

”Når vi står og taler foran jer i dag, er det 
fordi vi er bange,” indledte Maria Hald 
opråbet til verdens politiske ledere. Vel at 
mærke på engelsk. 

Under overskriften ”Hvilke budskaber vil 
du sende til verdens ledere, hvis du har 5 
minutter?” kickstartede WWF i septem-
ber en konkurrence til landets stude-
rende om at skrive den bedste klimatale. 
Vindertalen er skrevet af tre studerende, 
der alle læser på en naturvidenskabelig 
uddannelse på Københavns Universitet 
og har klimaspørgsmålet tæt inde på 
livet, både fagligt og personligt.

Hvorfor var det vigtigt for jer at stille op? 
Lotte Nymark: ”Fordi det for længst er 
anerkendt, at naturen, miljøet og klimaet 
er under stort pres. Vi vil ikke spilde 
mere tid på at diskutere det. Forurening 
af drikkevand, forsuring af verdensha-
vene, ørkendannelse og klimaforandrin-
ger – man kunne blive ved. Menneskelig 
aktivitet har enorme konsekvenser for 
jordens tilstand og befolkning, så hvorfor 
bliver der ikke handlet på baggrund af 
den erkendelse?”

”Det er næsten komisk, at politikere altid 
siger, at de vil træffe beslutninger på et 
videnskabeligt grundlag. Når det kommer 
til klimakrisen, har politikerne i mange 
år haft videnskabeligt belæg for at gøre 
noget. Men der sker ikke noget!” 

Hvad var jeres vigtigste budskaber?
Maria Hald: ”Vi ønskede at spørge de 
politiske ledere, hvorfor der skal bruges 

Lotte Nymark Busch Jensen, (tv.). Stud. 
scient i geografi, Maria Hald, (mf.) og Julie 
Rose Bang, (th.) begge stud. agro. Alle tre 
talte foran de fremmødte på Global Green 
Growth i København og efterlyste lederskab 
og handling på klimaområdet.

  »  DOMMERKOMITÉEN 
De indsendte klimataler blev vurderet 
af en dommerkomité, der bestod af 
Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF 
Verdensnaturfonden, Lykke Friis, pro-
rektor på Københavns Universitet og 
tidligere klima- og energiminister samt 
Jeff Nussbaum, tidligere taleskriver for 
Al Gore og Joe Bidden.
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HVAD VIL DU GØRE, 
HVIS DER ER 95 % RISIKO FOR,

AT DU ER ALVORLIGT SYG?

GØR EN FORSKEL 
– BLIV KLIMAPARTNER!
Vil du være med til at bekæmpe 
klimaforandringerne? Så bliv klimapartner 
i WWF! Læs mere og meld dig ind på  
wwf.dk/partner

Ny statusrapport fra FN’s klimapanel IPCC giver debatten 
om klimaforandringerne dødsstødet: Videnskaben er nu så sikker på, 
at klimaforandringerne er menneskeskabte, at tiden er løbet fra snak 

og debat – det er tid til at handle.

Af Rune Langhoff
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heder at gribe til handling.”
 
KLIMAET KRÆVER  
FÆLLES HANDLING
Og det er så det, han har gjort. WWF 
Verdensnaturfonden kæmper fortsat for 
at skabe global handling på klimaområdet 
og sikre vedtagelsen af forpligtende afta-
ler. Men indtil det sker, er det nødvendigt 
at arbejde på flere fronter – og at både 
befolkningen, politikerne og industrien 
arbejder sammen og tager ansvar.

”Der skal arbejdes på alle niveauer og 
lægges pres på politikere og virksom-
heder. De gode initiativer skal spredes, 
mens der skal slås hårdt ned på de former 
for praksis, der forværrer de problemer, 
som vi allerede er ved at drukne i,” siger 
John Nordbo og fortsætter:

”Jeg vil foreslå den nye generation af 
politikere, der er kommet til siden kli-
mapanelets sidste rapport udkom i 2007 
at sætte sig ned og læse den nye og de 
kommende delrapporter meget grundigt. 
For der er brug for, at de – ligesom alle os 
andre – gør noget for klimaet.” 

et faretruende niveau, at vandstanden sti-
ger på grund af afsmeltningen af primært 
Grønlands indlandsis, og at sommerhavi-
sen i Arktis vil være tæt på forsvundet om 
bare få årtier. Alt sammen noget, der kan 
få store konsekvenser for både dyreliv og 
mennesker overalt i verden.

FLYVER ALDRIG IGEN
For den amerikanske meteorolog Eric 
Holthaus, der blev kendt for sin dækning 
af orkanen Sandys hærgen i USA, blev 
klimapanelets rapport dråben, der fik 
bægeret til at flyde over.

”Jeg har aldrig tidligere grædt over en 
videnskabelig rapport,” skrev han på det 
sociale medie Twitter, mens han var på 
vej ombord i et fly i San Francisco.

”Jeg har lige indset, at dette bliver min 
sidste flyvetur nogensinde. Jeg forplig-
ter mig til at stoppe med at flyve. Det er 
ikke klimaet værd. Vi bliver alle nødt til 
at gøre alt, hvad vi kan for at nedbringe 
CO2-udledningerne. Det er ikke noget 
andet, der giver mening,” skrev han.

Eric Holthaus skrev derudover, at han 
overvejede at blive steriliseret, så han ikke 
kunne få børn. I løbet af få timer blev Holt-
haus’ tweets spredt over hele kloden, og han 
blev blandt andet interviewet af den britiske 
avis The Guardian om sin sidste flyvetur.

”For mig føltes det som et håbløst øjeblik, 
hvis jeg skal være ærlig. I det øjeblik ram-
te det mig som beboer på denne planet og 
som menneske – ikke som videnskabs-
mand. I fraværet af en koordineret, global 
CO2-politik, mener jeg, at det er op til os 
selv som individer og til byer og virksom-

”Hvis din læge er 95 procent sikker på, at 
du har en alvorlig sygdom, vil du øjeblik-
keligt begynde at lede efter en helbredelse. 
Hvorfor skal vi tage en større risiko, når det 
er vores planets helbred, der er på spil?”

Sådan spurgte EU’s klimakommissær 
Connie Hedegaard, da FN’s klimapanel 
IPCC i efteråret offentliggjorde første del 
af sin femte statusrapport. 

Socialdemokraternes klimaordfører 
Pernille Rosenkrantz-Theil tegnede et lig-
nende billede: ”Ville man sætte sine børn 
og børnebørn i bilen og køre til Sydeuropa, 
hvis 95 procent af alle mekanikere fortalte, 
at bremserne var i stykker? Nej, det ville 
man nok ikke,” lød hendes retoriske svar.

Udmeldingerne kom som reaktion på, at 
rapporten konkluderede, at klimaforan-
dringerne med ekstrem sandsynlighed er 
menneskeskabte. 

”Klimapanelets nye rapport slår det jo fast 
med syvtommersøm: Vi har som mennesker 
skylden for opvarmningen og ændringerne 
i klimaet – og derfor er det også os, der kan 
gøre det godt igen,” siger John Nordbo, 
klimachef i WWF Verdensnaturfonden.

Herhjemme er det primært klimaskepti-
kere i Liberal Alliance og Dansk Folke-
parti, der stædigt fremfører argumenter 
om, at det ikke nytter at gøre noget ved 
klimaforandringerne. Hvis de da over-
hovedet finder sted, som flere af de mest 
skeptiske stadig fremturer.

Men den nye klimarapport fastslår altså 
nu, at forsuringen – eller stigningen af ni-
veauet af syre – i havene er accelereret til 

RAPPORTENS KONKLUSIONER
▪  Klodens oceaner er nu mere syreholdige 

end de har været i 300 millioner år. Det 
skyldes udledningen af CO2 fra afbrændin-
gen af fossile brændsler.

▪  Den gennemsnitlige afsmeltning af den grøn-
landske indlandsis anslås at være steget fra 
34 gigaton om året i perioden 1992-2001 til 
215 gigaton om året fra 2002 til 2011. 100 
gigaton omsættes omtrent til en vandstands-
stigning i verdenshavene på 0,28 millimeter. 

Tilsvarende menes isen på Antarktis at 
have oplevet en stigning i afsmeltning fra 30 
gigaton til 147 gigaton årligt.

▪  Stigningen i havenes vandstand har siden 
midten af det 19. århundrede været højere 
end i de sidste to årtusinder. Fra 1901 til 
2010 er vandstanden i verdenshavene 
steget med 19 centimeter. Mellem 1993 og 
2010 anslås stigningen til at være på 3,2 
mm om året.

OM FN’S KLIMAPANEL – IPCC
▪  Blev oprettet i 1988 og står for Interg-

overnmental Panel on Climate Change. 
▪  Udgiver rapporter, der giver overblik 

over og vurderer forskning, men forsker 
ikke selv. 

▪  Siden 2002 ledet af inderen Rajandra 
Kumar Pachauri.

▪  Modtog i 2007 Nobels fredspris sam-
men med Al Gore

IPPC’S FEMTE STATUSRAPPORT
Første delrapport ”The Physical Science 
Basis” blev udgivet 30. september 2013. 
Den fulde rapport offentliggøres i Køben-
havn i oktober 2014.
De to næste delrapporter, der ser på 
konsekvenserne af forandringerne af 
klimaet – og hvad man kan gøre ved det, 
udkommer i marts og april næste år. 
Første delrapport: 
▪  er skrevet af over 800 forskere
▪  bygger på over 9.200 videnskabelige 

artikler og over 2.000.000 gigabytes 
data fra klimamodeller

▪  har modtaget 54.677 forskellige input 
fra 1.089 eksperter fra 55 lande og 38 
regeringer.
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NÅR MANGROVESKOVEN 
ER KLASSEVÆRELSE

INDONESIEN

ROMBERPOON
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I sidste nummer af Levende Natur dykkede vi ned under havoverfladen til 
de kæmpe hvalhajer ved Papua i Indonesien. Denne gang er WWF’s medar-
bejder Mette Blæsbjerg gået ombord på undervisningsbåden Gurano Bin-
tang, der sejler rundt til de små landsbyer og lærer de lokale børn  
om naturen – og hvorfor det er så vigtigt at passe på den.

              Af Mette Blæsbjerg
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Et kor af glade børnestemmer fylder klas-
seværelset på den lokale skole i landsbyen 
Yomakan i Indonesien. Jeg er taget med 
på WWF’s undervisningsskib Gurano 
Bintang, der betyder hvalhaj på indone-
sisk. Skibet sejler rundt til en række små 
landsbyer i Papua for at give børnene mil-
jøundervisning. Yomakan er den første 
landsby på ruten, der varer 19 dage og 
dækker 18 landsbyer. 

Der er 73 elever på skolen i Yomakan, 
som ligger på den lille ø Romberpoon 
i Cenderawasih-bugten. Den er helt 
afskåret fra landtransport, og man kan 
kun komme til Yomakan med båd. Byen 
er bygget helt ud til vandet, og mange af 
husene er bygget på pæle lige over vand-
overfladen.

De fleste af indbyggerne lever af at fange 
fisk, jage dyr eller samle de grøntsager og 
frugter, der findes i området. Ofte sælger 
de deres varer på markeder i andre byer, 
men langt de fleste familier har ikke sær-
lig mange penge at leve for. 

ET ANDERLEDES KLASSEVÆRELSE
”Ved I, hvad det her er for et blad?” spør-
ger Essie, en af WWF’s lærere, mens hun 
kigger på rundkredsen af børn. Nogle af 
dem ryster på hovedet, og andre kommer 
med et forsigtigt svar, inden Essie begyn-
der at fortælle og vise frem. 

Vi er rykket ud i et af de udendørs ”klas-
seværelser”, som det hele handler om 
– mangroveskoven. Essie forklarer om 
økosystemer og arter, og børnene løber 
ivrigt ud og kigger efter de forskellige dyr 
og planter. 

Børnene er utroligt engagerede gennem 
hele dagen. De griner og råber og ønsker 

hele tiden at være den første til at svare 
på lærerens spørgsmål. På vej tilbage fra 
mangroven spørger vi, om de godt kan 
lide at gå i skole. ”Jaa!” lyder det enstem-
migt. De synes, at det er rigtig sjovt at 
lære. 

IKKE KUN EN SKOLE
Desværre kan børnene ikke altid komme i 
skole, fordi der mangler lærere i lands-
byen. Det gælder for næsten alle de 
landsbyer, WWF besøger. Derfor er 
glæden stor, når WWF’s undervisnings-
båd kommer forbi. WWF’s medarbejdere 
underviser børnene i generelle færdighe-
der og samarbejder med lærere, skoler og 
distriktsmyndigheder om undervisnings-
planer og skolesystemer. 

WWF’s miljøundervisning handler både 
om, hvordan økosystemerne fungerer 
og om de forskellige arter, der lever i 
naturen. Men vigtigst af alt – hvordan 
man på samme tid kan udnytte og passe 
på naturen. Der bliver talt om affald og 
forurening, og hvordan forskellige fiskeri-
metoder påvirker havets økosystem. 

Og undervisningen sker ikke kun med 
de lokales egne aktiviteter for øje. Papua 
er rig på naturressourcer, og det er der 
også andre, der har fået øjnene op for. 
Udenlandske virksomheder kommer 
i stigende grad til Papua for at få del i 
de mange ressourcer – tømmerfirmaer 
ønsker at fælde træer for at gøre plads til 
palmeolieplantager, fiskere langvejs fra 
kommer for at fange områdets mange 
fisk, og olie- og mineralselskaber ønsker 
at udnytte den værdifulde undergrund i 
området. Det er afgørende, at udviklingen 
foregår på en bæredygtig måde, der tager 
hensyn til naturen, og sikrer indflydelse 
og muligheder for de lokale indbyggere.

INDONESIEN RUMMER:

10 % 
AF JORDENS BLOMSTRENDE PLANTER.

17 % 
AF DENS FUGLE.

12 % 
AF DENS PATTEDYR.

16 % 
AF DENS REPTILER OG PADDER.

INDONESIEN  
– VERDENS STØRSTE ØGRUPPE
Indonesien er verdens største øgruppe 
og ligger i Sydøstasien. Landet består 
af de seks hovedøer Sumatra, Java, 
Sulawesi, Bali, Kalimantan og Irian Jaya 
samt 13.677 mindre øer. Indonesien har 
en kystline på 54.716 kilometer. 

Landet dækker kun 1,3 procent af 
jordens overflade, men har stor naturlig 
variation inden for flora og fauna. I 
skove og sumpe lever tigre, elefanter, 
næsehorn, orangutanger, leoparder, 
tapirer og et væld af andre sjældne dyr 
og planter. Og nye arter bliver hele tiden 
opdaget.

På Papua findes en række unikke leveste-
der og mere end 700 fuglearter. Indone-
siens varme hav rummer verdens største 
mangfoldighed af tropiske marine arter 
og er hjemsted for både havskildpadder, 
hvaler, hvalhajer og søkøer.

Der lever over 250 millioner mennesker 
i Indonesien, men kun omkring 3.000 
af øerne er beboede. Størstedelen af 
befolkningen arbejder i landbruget på 
plantager, der producerer palmeolie, ris, 
te, kaffe, krydderier og gummi. Indone-

sien rummer naturressourcer som 
tømmer, fisk, tin, kobber 
og guld. Men det er 
en stor udfordring at 

sikre, at disse ressourcer 
forvaltes bæredygtig og kom-

mer hele landet til gavn – før de 
er opbrugt.

»
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videre til næste landsby i rækken. Det er 
en lang og udmattende tur for alle ombord 
på skibet med sejlads hver aften og nat og 
undervisning i en ny by hver dag. Men det 
er også enormt givende. Alle steder vi kom-
mer, vækker det glæde, og det er umuligt 
ikke at blive smittet af børnenes umiddel-
bare glæde og grin og iver for at lære.

Det er tydeligt, at der er brug for tiltag 
som dette i lokalområderne, hvor der her-
sker fattigdom og er mangel på uddannel-
se, adgang til sundhedstilbud og ressour-
cer. Problemer, der ikke bliver mindre i 
fremtiden. Uddannelse, inddragelse og 
bedre sundhed er derfor afgørende for de 
kommende generationer. Der er meget 
at tage fat på, men det er med en god 
fornemmelse, at vi sætter sejl mod en 
ny landsby og undervisningstogtet med 
Gurano Bintang fortsætter.

Projektet gennemføres med midler fra 
Danida og Børnenes Ulandskalender 
2010.

Der er fuldt drøn på den lille, interimi-
stiske klinik, som doktor Benny har sat 
op. Fra morgenstunden former der sig 
en lang kø med alt fra nyfødte spædbørn 
til ældre mennesker, der har brug for en 
læges kompetente blik. 

DET FLYDENDE KLASSEVÆRELSE
Da vi ankommer til Yomber, går lærerne 
straks i gang med undervisningen. Der 
bliver først undervist i klasseværel-
set – både i generelle færdigheder som 
matematik og natur og miljø. Herefter går 
turen uden for i naturen. En gruppe af de 
ældre studerende kommer med ombord 
på Gurano Bintang – for der er nu engang 
mange fordele ved at være på en båd, 
når man skal lære om havet, koralrevene 
og fiskene. Og der er indrettet mange 
undervisningsfaciliteter på WWF’s båd. 
En gruppe af de yngre studerende går en 
tur på stranden og i skoven. 

Om eftermiddagen er alle færdige med da-
gens undervisning, og for WWF går turen 

I dele af Cenderawasih er der også begyndt 
at komme flere turister, og det er vigtigt at 
turismen også gøres bæredygtig. Økotu-
risme er et godt eksempel på, hvordan 
naturbevarelse kan skabe nye indtægtsmu-
ligheder for lokalbefolkningen.

SUNDHED PÅ SKEMAET
På turens fjerde dag ankommer vi til lands-
byen Yomber, der på mange måder minder 
om Yomakan. Ombord på Gurano Bintang 
er både skibsbesætning og de lærere, der er 
ansat af WWF samt repræsentanter fra de 
lokale myndigheder, der følger projektet. 
Udover selve miljøundervisningen foregår 
der også såkaldte outreaches, hvor man 
samler de lokale i mindre grupper og 
diskuterer undervisningen og andre af 
landsbyens aktiviteter eksempelvis fiskeri. 

Vi har også følgeskab af en læge og en sy-
geplejerske, der både informerer børnene 
om sundhed og tilser alle i landsbyen, der 
har brug for det. Det er der ofte mange, 
der har, da der ikke er en læge i området. 

Mette Blæsbjerg og WWF’s lokale 
medarbejder Essie fortæller de 
lokale børn om naturen, og hvorfor 
det er vigtigt at passe på den.

»
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WWF Verdensnaturfonden er i fuld gang 
med at blive klogere på de områder i Vest-
grønland, der er af afgørende betydning 
for det arktiske dyreliv – og for den grøn-
landske befolkning. Det sker gennem det 
såkaldte RACER-studie, der undersøger, 
hvordan økosystemerne bliver påvirket af 
de tiltagende klimaforandringer. Studiet 
har været i gang i lidt over et år og en 
stribe områder med høj biologisk produk-
tion og biodiversitet er nu udpeget. 

”Næste skridt er at undersøge, hvor mod-
standsdygtige disse områder er over for kli-
maforandringerne,” forklarer arktisk biolog 
i WWF Verdensnaturfonden, Eva Garde. 

To medarbejdere fra Mars Nordic besøgte 
sammen med Eva Garde i sommer Disko-
bugten, der er udpeget som et område med 
høj biodiversitet. Målet med arbejdet er, at 
resultaterne bliver brugt af naturforvaltere i 
Grønland i fremtiden. 

”Vi udpeger nogle områder, som er arts-

rige og produktive – og som kan modstå 
klimaforandringerne. Det betyder, at om-
råderne er vigtige og bevaringsværdige. 
Derfor kan resultaterne indgå i fremtidige 
forvaltningsbeslutninger og for eksempel 
bruges til indførelse af særlige restriktio-
ner, når det gælder olieefterforskning og 
skibstrafik. Eller til at etablere en natio-
nalpark,” forklarer Eva Garde.

ANSIGT TIL ANSIGT MED NATUREN
RACER-studiet løber frem til 2014 og er 
sponseret af Mars Nordic.

”Det ligger i Mars Nordics dna at arbejde 
for at forbedre vilkårene på vores planet, 
og vi er meget stolte af at sponsorere 
dette projekt. Jo større viden vi får om 
projektet, jo mere får vi lyst til at fortælle 
videre om det til vores venner, familier og 
kunder”, siger Malte Dammann, general 
manager i Mars Nordic.

Læs mere om RACER og WWF’s arbejde 
i Grønland på wwf.dk/arktis

BLANDT PUKKELHVALER 
OG ISFJELDE

JOONAS SANTALA (tv.)
”Det var en fantastisk tur til Grønland og en af 
de bedste rejser, jeg nogensinde har været på. 
Vi brugte en time på at følge to pukkelhvaler, 
der spiste frokost. Jeg er stor fan af TV-
kanalerne Discovery og Animal Planet, og det 
her føltes helt ærligt som om, jeg så en natur-
udsendelse i levende live. Jeg lærte meget om 
både økosystemer og is. Den største ’over-
raskelse’ for mig var, hvor vigtige isbjergene 
og gletsjerne er for økosystemerne.”

ANDRÉAS JOHANSSON (th.)
”Livet i Grønland er så anderledes, end hvad 
jeg er vant til. Takket været Eva Garde og 
vores skipper lærte jeg en hel masse om, 
hvordan alting er forbundet i de arktiske øko-
systemer – og jeg lærte især, hvor afhængige 
både mennesker og dyr er af isen. Det er helt 
afgørende, at vi forstår, at de beslutninger, 
vi træffer i andre dele af verden, har store 
konsekvenser for Arktis.”

WWF var i sommer på 
rundtur i Diskobugten 
i Vestgrønland sammen 
med Mars Nordic for at 
se nærmere på, hvordan 
området er rustet til 
fremtidens klimaforan-
dringer.

Af Rune Langhoff
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2013

ÅRSRAPPORT

DK

Arbejdet for global miljøbevarelse bliver vigtigere 
år for år, og 2012-2013 var ingen undtagelse for 
WWF Verdensnaturfonden. 

TAK FOR DIN STØTTE I 2013!

I marts konkluderede FN, at miljømæssige 
trusler er nogle af de mest alvorlige hin-
dringer for at løfte udviklingen i verdens 
fattigste lande. Her river skovrydning, 
klimaforandringer og overfiskeri tæppet 
væk under millioner af mennesker. Derfor 
har WWF sat tryk på arbejdet for at skabe 
en grøn, bæredygtig økonomisk vækst i 
udviklingslandene, der også afspejler WWF 
Verdensnaturfondens mission. Vi arbejder 
nemlig for at bevare naturens mangfoldig-
hed og sikre, at naturens ressourcer bliver 
udnyttet på en bæredygtig måde. Blandt 
andet ved at sætte fokus på vores unødige 
forbrug af ressourcer og energi. 

Udviklingen i Grønland og Arktis var igen 
i år forsidestof i de danske medier. WWF 

Verdensnaturfonden har i de seneste år op-
bygget et team med stort kendskab til den 
arktiske natur og samfund og har året igen-
nem markeret sig kraftigt i debatten i både 
Danmark og Grønland. Målet med arbejdet 
er at sikre, at udviklingen i Arktis sker på 
en bæredygtig måde. Gennem seriøsitet og 
dialog arbejder vi for, at der tages hensyn 
til den unikke natur, mens inuitbefolknin-
gen i Grønland og de andre arktiske lande 
former deres fremtid.

Den 21. oktober fik den danske regering 
overrakt WWF’s højeste anerkendelse – 
den internationale klimapris Gift to the 
Earth – for Danmarks globale lederskab 
inden for klima. WWF ønsker at anerkende 
både den historiske indsats, Danmark har 

leveret, og de ambitiøse politiske mål, der 
er sat frem mod 2050 for at omlægge den 
danske energiforsyning, inklusiv trans-
portsektoren, til 100 procent vedvarende 
energi.

I WWF Verdensnaturfondens årsrapport 
kan du læse mere om, hvilke resultater din 
støtte har været med til at skabe for natur 
og mennesker i Danmark og resten af ver-
den i det forgangne år. Tak for din støtte, 
der har gjort vores arbejde muligt!

Gitte Seeberg
Generalsekretær 

Læs om alle resultaterne i WWF’s årsrap-
port på wwf.dk/aarsrapport 2013

SMS “WWF” 
TIL 1231 

– SÅ STØTTER DU 
WWF’S ARBEJDE 
MED 100 KRONER

Hvorfor er du 
medlem af WWF?
Jeg er meget interesserede 
i naturen og er opvokset i 
Grønland. Derfor har jeg 
hele min barndom haft natu-
ren tæt inde på livet.

Hvad betyder  
naturen for dig?
Det er noget af det vigtigste 
for mig. Jeg holder meget 

af at gå ture ved Vesterhavet 
eller i skoven. Naturen er et 
sted, hvor man kan få ro i sit 
sind. Jeg føler ofte, at jeg er 
forbundet med naturen.

Hvad gør du selv for  
at passe på naturen? 
Jeg begrænser mit forbrug 
mest muligt. Blandt andet smi-
der jeg ikke for meget mad ud. 
Derudover skriver jeg læser-
breve til Ekstra Bladet og BT, 
hvor jeg beskriver naturen. 

Hvad har været din  
største naturoplevelse? 
Det var engang i Grønland, da 
jeg sad på fjeldsiden og obser-
verede en havørn. Havørnen 
sad placeret omkring to-tre 
meter fra mig og lettede. Det 
var en stor oplevelse.

Hvilket dyr har du
et særligt forhold til?
Det er isbjørnen! Min far 
arbejdede i Grønland og var 
derfor ofte ude og spotte
isbjørne.

Hvorfor er det vigtigt 
for dig, at vi beskytter 
isbjørnen?  
Hvis vi ikke gør det, så 
beskytter vi ikke os selv. Det 
er meget vigtigt, at vi værner 
om Arktis og Grønland, og at 
vi især beskytter isbjørnen. 
Isbjørnen er øverst i føde-
kæden, og jeg synes ikke, at 
mennesket skal ødelægge 
fødekæden, økosystemet og 
naturen.

NAVN:  JØRGEN NEUMANN
ALDER: 54 ÅR
JOB: PENSIONIST
BOPÆL:  RØDKÆRSBRO 
MEDLEM SIDEN: 1980’ERNE

M Ø D  E T 
M E D L E M
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WWF OG SYSTEMTEKNIK SKABER GRØN ENERGI I UGANDA

VIRKSOMHEDER DER STØTTER WWF VERDENSNATURFONDEN
Danske virksomheder kan blive firmasponsorer i WWF Verdensnaturfonden og derved støtte arbejdet for at sikre verdens natur. Der findes tre forskellige firma-
sponsorater. De er fuldt fradragsberettigede og koster mellem 5.000 og 50.000 kr. om året. Læs mere på www.wwf.dk/firmasponsor. Følgende virksomheder 
støtter WWF Verdensnaturfonden med sponsorpakker til 25.000 kr. og 10.000 kr.:

25.000 kr. Care4Nature, JØRGEN KRUUSE A/S, Nordlux A/S, Raaco A/S, Rockwool International A/S, Saxo Bank A/S, SE Big Blue, René Gross Kærskov

10.000 kr. 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, www.superkoi.dk, Essential Foods, Søndergaard Nedrivning ApS, T.J. Transmission A/S, VITAL PETFOOD 
GROUP A/S, webCRM A/S, GA-Import A/S, EnergiMidt, Malerfirmaet NPC ApS, 

Flere og flere af vores medlemmer foretrækker 
at få Levende Natur i deres indbakke i stedet 
for postkassen. Det sparer både papir og WWF 
for omkostninger til tryk og distribution, som 
vi i stedet kan bruge på arbejdet for verdens 
natur. Du kan både læse Levende Natur på 
din smartphone, tablet og computer. Skriv til 
levende.natur@wwf.dk, hvis du fremover 
hellere vil have tilsendt magasinet elektronisk.

FÅ LEVENDE NATUR I DIN INDBAKKE

wwf.dk
Levende Natur  •  Maj 2012

WWF OG VERDEN
Se, hvor på kloden  
WWF arbejder

I NatuRENs tjENEstE
Fra fascinerende arter til 

klodens klimaudfordringer

POPuLÆR PaNDa
Kom bagom det  
verdenskendte logo

40 ÅR – 40 sEjRE
Tag på rejse gennem fire  

årtiers udfordringer og sejre

Årgang 30

40 år for naturen

Levende Natur
MAJ

MAGASIN

2012

wwf.dk
Levende Natur  •  Marts 2013

PIRATFISKERI  
TRUER TUNEN
Sushibølgen har sat  
blåfinnet tun under pres

VERDENS BEDSTE 
KLIMALOV
Hvad skal der stå i  
Danmarks nye klimalov?

TEMPERATUREN 
STIGER
Verden har kurs mod  
4 graders opvarmning

GRØN VÆKST  
I MyANMAR
WWF har besøgt det 
tidligere lukkede land

Årgang 31 

teMA: 

kliMA

kloden koger – uret tikker

levende Natur

wwf.dk
Levende Natur  •  Juni 2013

Årgang 31

Levende Natur

HANDEL MED  
TRUEDE ARTER
Historisk sejr for hajer, 
ibenholt og elefanter

FLYVENDE  
NÆSEHORN
Læs, hvorfor næsehornet 

flyver med helikopter

ROVDRIFT  
PÅ NATUREN
Hvis vi vil redde klodens 

arter, må vi ændre adfærd

GRØN ENERGI  
I UGANDA
Dansk netværk udvikler  

bæredygtige energiløsninger

TEMA: 

TruEdE 
ArTEr

Horn af guld
Jagten på vilde dyr er eksploderet

Årgang 31
Levende Natur

Vind under vingerneDen grønne omstilling tager fartwwf.dk

Levende Natur  •  Oktober 2013

DANSK  SUPERMARKEDFisk og skaldyr for 1 mia. 
kroner bliver bæredygtig

VIRUNGA ER  GULD VÆRDOlieboringer truer  Afrikas ældste nationalpark

GLOBAL ENERGI-
KAMPAGNEFlyt 40 mia. dollars  

fra sort til grøn energi

VERDENS STØRSTE FISKØkoturisme gavner hval- 
hajer og lokalbefolkning

Tema: 
BæreDygTigeNergi

Bidrag til WWF Verdens-
naturfonden kan trækkes 
fra i skat. I 2012 kom der 
nye fradragsregler. Der er 
ikke længere et bundfra-
drag på 500 kr. og du kan 
derfor trække dit sam-
lede bidrag fra, dog stadig 
højest 14.500 kr. pr. år. 
WWF Verdensnaturfonden 
indberetter automatisk 
dit bidrag til SKAT via dit 
CPR-nummer. Så husk at 
oplyse dit CPR-nummer 
sammen med din indbeta-
ling. Vi takker mange gange 
for din støtte!

TRÆK DIN STØTTE FRA Som led i WWF’s energi-
projekt i Kasese i Uganda er 
den danske energivirksom-
hed SystemTeknik i gang 
med at opsætte solceller 
i en landsby. Ved at tage 
udgangspunkt i de penge 
indbyggerne før brugte på 
petroleum, har SystemTek-
nik udviklet en solcelleløs-
ning, der er bæredygtig og 
billigere for indbyggerne at 
bruge. Samarbejdet foregår 
gennem netværket acces-
s2innovation, der sætter 
ngo’er, forskere og virksom-
heder sammen. Læs mere 
på acces2innovation.dk 

VERDENS SMUKKE 
TRUEDE DYREARTER 

Nu er WWF’s kalender for 
2014 til salg. Kalenderen 
rummer billeder af nogle 
af verdens mest truede og 
fascinerende dyr. Køber du 
kalenderen, er du med til 
at støtte WWF’s arbejde for 
at sikre disse truede arter. 
Kalenderen er i A4-format og 
koster 225 kroner. Køb den til 
dig selv eller en, du holder af 
på shop.wwf.dk
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KALENDER  
2014
TRUEDE 
DYR

Din donation er blevet 
pålagt et håndteringsgebyr 
per PBS-træk. Dette er et 
gebyr, NETS pålægger alle 
PBS-træk. Vi håber, at du 
vil hjælpe os med at dække 
udgiften på 4,5 kroner, der 

vil blive lagt oveni din støtte. 
Vi håber på din forståelse 
og arbejder på at etablere 
en gratis betalingsløsning. 
Du kan vælge at samle din 
støtte i fx én betaling om 
året, og så betaler du kun 

gebyr én gang årligt. WWF 
Verdensnaturfonden takker 
inderligt for din støtte. Du 
kan skrive til info@wwf.dk 
eller ringe på telefon 35 36 
36 35, hvis du har spørgsmål 
til din støtte.
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Køb skønne og 
bæredygtige 
julegaver
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KØB DINE 
JULEGAVER PÅ 

SHOP.WWF.DK

Køb julegaver til hele familien 
og støt samtidig en god sag.  
Vi har mange spændende og  
bæredygtige varer, der alle sæl-
ges med overskud til WWF’s ar-
bejde. Lad dig inspirere og bestil 
dine varer på shop.wwf.dk

Bestil inden 17. december

FOR AT VÆRE SIKKER PÅ, AT DU MODTAGER DINE VARER INDEN JUL, SKAL DU HUSKE AT BESTILLE DEM I VORES WEBSHOP 
SENEST DEN 17. DECEMBER 2013. I WWF’S WEBSHOP BESTILLER DU DINE VARER ONLINE OG BETALER MED BETALINGSKORT. 
ALLE PRISER I WEBSHOPPEN ER INKL. MOMS. VI TAGER FORBEHOLD FOR TASTEFEJL, PRISÆNDRINGER OG UDSOLGTE VA-
RER. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL, ER DU VELKOMMEN TIL AT RINGE PÅ TLF. 35 36 36 35

KØB DINE 
JULEGAVER PÅ 

SHOP.WWF.DK




