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topmødet har konsekvenser 
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WWF’s miljøchef,  
John Nordbo, tager til  
klimatopmøde for 11. gang
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Ti nemme tips  
til mere bæredygtige 
juletraditioner

TEMA: 

COP21Klimatopmøde skal 
redde isbjørnen  
– og resten af planeten



TEMPERATUREN 
STIGER, ARKTIS 
SMELTER
Hvis verdens temperatur stiger to grader, vil det 
medføre en temperaturstigning i Arktis på mini-
mum det dobbelte. Når havisen i Arktis smelter, 
bliver der mindre hvid is til at reflektere solens 
stråler bort og mere mørkt vand til at absorbere 
dem. Afsmeltning af indlandsisen og gletsjere i 
Arktis vil også få konsekvenser for vandstanden 
i verdenshavene, der forventes at stige med over 
én meter inden udgangen af dette århundrede, 
hvis der ikke reageres beslutsomt på klimaforan-
dringerne nu.

Derfor ser vi frem til klimatopmødet i Paris, 
COP21, der starter den 30. november 2015. Vi 
vil gøres vores til, at vi får en aftale, der sikrer 
den sårbare og smukke natur.

Du kan læse mere om vores arbejde i Arktis på 
wwf.dk/arktis
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VINTEREN KOMMER, 
MEN JORDEN SVEDER
Julen er over os, og det er tid til at hygge rundt om i 
de danske hjem. Vi oplever i denne tid de korte mørke 
dage, men selvom vi måske fryser her, så sveder kloden. 
For med de enorme mængder drivhusgasser, der hvert 
år udledes for at tilfredsstille en hastigt voksende 
befolkning og et hastigt voksende forbrug, så stiger 
Jordens gennemsnitstemperatur. Stigninger der truer 
verdenshavene, skovene og menneskets velfærd. 

I disse dage tager vores folkevalgte politikere til COP21 
i Paris, hvor WWF også selv møder talstærkt op for at 
presse på for, at vi får en så ambitiøs klimaaftale i hus 
som mulig. År efter år oplever vi nye varmerekorder og 
rekordstore mængder smeltet hav- og indlandsis.

Dette nummer af Levende Natur sætter fokus på COP21, 
klimaforandringerne og WWF’s arbejde for grøn energi 
i udviklingslande. 

Du kan i dette nummer også læse om kunstneren Jens 
Galschiøt, der bruger sin kunst til at råbe politikerne op 
til COP21 og om de 17 nye verdensmål, der er vedtaget 
af ledere i hele verden. 17 mål der er et nybrud for arbej-
det med overforbrug, klimaforandringer, diskrimina-
tion, fattigdom og ulighed.

I den kommende juletid vil jeg opfordre til, at vi samti-
dig tænker på, hvordan vores forbrug kan gøres så bæ-
redygtigt og grønt som muligt. Vi giver derfor en række 
tips til, hvordan vi alle kan tænke grønt her i julemåne-
den. For vi kan sagtens gøre vores juleindkøb og valg af 
julemad, grønnere. Og måske vi endda kan tage de gode 
intentioner med ind i det nye år. Læs mere på side 23.

I ønskes alle en glædelig, grøn jul og et godt 
bæredygtigt nytår!

Gitte Seeberg
Generalsekretær
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Mere urørt skov til danskerne.  
Danmark ser ud til at få mere urørt skov. 
Det bakker et flertal i Folketinget op om 
efter pres fra WWF Verdensnaturfonden. 
I det nye regeringsgrundlag fra Venstre-
regeringen indgår urørt statsskov således 
som en konkret målsætning. Verdensna-
turfonden foreslår, at 20% af statsskovene 
udpeges som urørt naturskov. Det svarer til 
ca. 200 km2 skov og vil være det største og 
samtidig billigste og mest effektive natur-
projekt i Danmark nogensinde. Urørt skov 
er skove uden skovdrift, men med masser 
af natur og arter. Udlæggelse af urørt skov 
de rigtige steder bliver helt afgørende for, 
om Danmark når FN-målet om et stop for 
tilbagegang af biodiversiteten inden 2020.

400 km2 skov beskyttes. Et af de sid-
ste områder på jorden, hvor tigre, elefan-
ter og orangutanger lever i sameksistens, 
har opnået en langsigtet beskyttelse. 
Det har det indonesiske ministerium 
for skovbrug besluttet at leve op til. Det 
drejer sig om 400 kvadratkilometer skov 
på øen Sumatra i Indonesien. Beskyt-
telsen vil sikre overlevelsen af den yderst 
sjældne Sumatra-tiger samt de truede 
elefanter og orangutanger. Lokalbe-
folkningen skal sammen med WWF og 
andre partnere sørge for en bæredygtig 
udnyttelse af skovens naturlige ressour-
cer. Siden 1985 er halvdelen af Sumatras 
skove blevet fældet.

Fælles aktion mod illegalt tømmer
Kenya, Tanzania, Uganda, Madagaskar 
og Mozambique har underskrevet en 
historisk erklæring om at bekæmpe il-
legal handel med tømmer. Erklæringen 
kommer efter lange forhandlinger mellem 
skovsektoren, skovagenturer, internatio-
nale partnere og civilsamfundsorganisa-
tioner, herunder WWF. WWF forventer, 
at dette vil nedbringe handlen med illegalt 
tømmer. Når tømmer bliver ulovligt fældet 
og solgt uden om systemet, mister staten 
betydelige indtægter i form af tabte skatter 
og afgifter, der kunne være anvendt til ud-
viklingsformål. Det presser også markeds-
prisen. Desuden ødelægges skovene, som 
lokalbefolkningen er dybt afhængig af.

FN vedtager historisk resolution.
Alle 193 FN-medlemsstater har vedtaget 
en historisk resolution, der forpligter alle 
lande til at stramme op på deres bestræ-
belser om at stoppe den globale kryb-
skytter-krise og tackle den enorme ille-
gale handel med vilde dyr. En resolution 
WWF i flere år har presset på for skulle 
blive en realitet. Det er første gang, at 
verdens nationer erkender alvoren af   
wildlife-kriminaliteten og erkender det 
presserende behov for at forene kræfter-
ne. Alle landene er enige om at styrke det 
regionale og internationale samarbejde 
mod krybskytteri og illegal handel med 
truede dyr og dele af dyr.

Java-næsehornene formerer sig.
Skjulte kameraer har taget billeder af tre 
nye kalve, hvilket betyder at bestanden 
af Java-næsehorn nu er oppe på 60 dyr. 
Dette er et produkt af et stort bevarings-
arbejde, som WWF Indonesien tager 
del i. 90 kamerafælder, patruljering og 
plantning af foderafgrøder er med til at 
passe på bestanden, der lever i Ujung 
Kulon Nationalparken på øen Java i In-
donesien. Lige nu arbejdes der ligeledes 
på at etablere endnu en population af 
Java-næsehornet for at sikre, at arten 
ikke risikerer at uddø, forårsaget af en 
naturkatastofe, et sygdomsudbrud eller 
udbredelsen af invasive arter, der kan 
skade de oprindelige Java-næsehorn.

Projekt i Kasese fremhævet af FN. 
Kasese-distriktet i det vestlige Uganda 
er blevet fremhævet af FN’s initiativ 
Sustainable Energy for All som et godt 
eksempel på, hvordan man kan skabe 
udvikling, baseret på bæredygtige løs-
ninger. Dermed løftes WWF’s erfaringer 
fra Kasese op på et plan, hvor det kan 
inspirere andre til at lave bæredygtige 
og holdbare energiløsninger, der også 
skaber udvikling og reducerer fattig-
dom. WWF Verdensnaturfonden har 
siden 2012 arbejdet i Kasese-distriktet 
med at udvikle dette foregangsdistrikt. I 
distriktet arbejder partnere sammen med 
WWF mod et mål om, at alle i området 
skal have adgang til ren energi i 2020. 

SUMATRA NEW YORKSYDØSTAFRIKA INDONESIENDANMARK UGANDA

  193 
stater går sammen  
i kampen mod kryb-
skytteri og handel  
med truede dyr.

  3 
nye kalve af  

java-næsehornet  
opdaget i Indonesien
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TAK! 
DIN STØTTE 
GØR WWF’S 

ARBEJDE 
MULIGT

Af Cecilie Schantz

Tusind tak for din støtte til WWF, der gør vores arbejde muligt. WWF arbejder for en bæredygtig 
fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen. Med din støtte kan vi fortsat arbejde over 
hele kloden for at bevare verdens truede arter og udbrede bæredygtigt fiskeri, ansvarligt skovbrug  
og vedvarende energi, der sikrer, at der også i fremtiden er en mangfoldig natur og ressourcer nok 
til vores børn og børnebørn. I fællesskab kan vi gøre en forskel og sikre en klode i balance.

GLOBALE SUCCESER
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FIND FLERE GLOBALE RESULTATER 
OG SUCCESHISTORIER FRA WWF’S 
ARBEJDE RUNDT OM I VERDEN PÅ 
WWF.DK/SUCCESER
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COP21 
KLIMATOPMØDET, 

ALLE TALER OM

summer penge. Nogle tjener penge på en 
stærk klimaaftale, hvor grønne energifor-
mer som vind- og solenergi er løsningen. 
Andre tjener penge, hvis forhandlingerne 
slutter i en svag aftale, hvor kul, olie og gas 
fortsat vil dominere verdens energiforbrug. 

WWF-FAMILIEN SENDER  
DE BEDSTE AF STED
I FN-bygningen i Paris vil der være et 
mylder af mennesker, der taler sammen, 
forhandler, informerer, skriver, argumen-
terer, regner, laver scenarier for frem-
tiden og frem for alt forsøger at komme 
til orde og blive hørt. Her, i dette virvar 
af intense forhandlinger, er WWF stærkt 
repræsenteret med erfarne personer, der 
arbejder for at få en så god klimaaftale i 
land som overhovedet muligt. 

Fra Danmark sender vi blandt andet 
vores klimachef, John Nordbo, der har 
været med til 11 COP-forhandlinger.

”En stor del af mit arbejde under COP’en 
ligger i at gå i dialog med de forhandlere, 

Omkring 50.000 personer 
kommer til Paris for at del-
tage i COP21. Nogle kommer fra 
NGO’er som WWF, andre er for-
handlere fra forskellige landes re-
geringer, og så er der selvfølgelig 

officielle VIP’s som ministre og verdensle-
dere, der i sidste ende skal godkende den 
aftale, landenes forhandlere forhåbentlig 
ender med at blive enige om. 

Det er nu, vi skal finde en løsning på 
verdens voksende klimaforandringer. 
Kloden bliver varmere og varmere, isen 
smelter, tørke breder sig over flere lande, 
og drikkevandsmanglen er en realitet 
mange steder. Det er tid til at gøre noget 
ved problemets kerne – nemlig at sørge 
for, at vi mennesker ikke udleder så 
meget CO2 i luften, at temperaturen ikke 
stiger mere end de to grader, som FN har 
sat som øverste grænse.

Det er dog ikke nogen nem opgave at blive 
enige om en klimaaftale. Der er mange 
interesser i spil, og for nogle - også store 

Der er fuld trængsel i Paris i disse dage, hvor verdens ledere og for-
handlere samles til et af de vigtigste topmøder om klimaet i nyere tid. 
Det er nu, at mange års forhandlinger og måneders forberedelse skal 

omdannes til en aftale, der sikrer, at jordkloden ikke smelter sammen.

Af Cecilie Weinholt-Ludvigsen

»

TEMACOP 21
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meget udledning, en varer forårsager. 
Derudover må vi også indstille os på, at 
inden vi får stabiliseret klimaet, så vil vi 
opleve konsekvenserne af klimaforan-
dringerne. Vi vil ikke bare kunne læne os 
tilbage, selvom der skulle komme gode 
aftaler i Paris. 

Hvilke konsekvenser har klimafor-
andringerne for Danmark?
I første omgang har vi fået meget mere 
vand. Ikke mindst som nedbør ved flere 
skybrud og storme. Kommunerne er al-
lerede i gang med at klimasikre i forhold 
til vand. Men man er også nødt til at om-
stille sig inden for skovbrug og landbrug. 
Nye sygdomme og skadedyr vil komme 
til, der kan skade træer, planter og 
afgrøder. Samtidig vil landbruget skulle 
indføre og dyrke nye typer afgrøder, der 
er bedre egnet til varmere og vådere vejr. 

Men det er ikke alt sammen dårligt nyt. 
Når vi skal omstille os, bliver vi tvun-
get til at være innovative. Det skal man 
udnytte.

Jesper Theilgaard har meget at 
sige om klimaet. Snart er klima-

topmødet i Paris i fuld gang, og det politi-
ske ræs, der finder sted ved COP21, bliver 
hurtigt en uoverskuelig størrelse. Derfor 
har Levende Natur spurgt Theilgaard 
om hans klimaprognoser, og hvorfor han 
mener, at det er vigtigt, at der kommer 
resultater ud af mødet.

FN har sat et mål, der hedder, at 
temperaturen ikke må stige mere 
end 2 grader – Hvorfor er det vig-
tigt? 
Jo højere temperatur, jo værre bliver 
konsekvenserne. Man har valgt to grader, 
fordi én grad er for lidt, og fordi vi alle-
rede stort set har nået den ene grad. Hvis 
man satte en højere temperaturstigning, 
så ville politikerne få for lang snor, og vi 
ville opleve værre konsekvenser.

Ville det ikke bare være  
dejligere med nogle varmere  
somre i Danmark?
Vi er afhængige af alt muligt andet, end 

hvad der sker lige her. Vi ville måske få 
en smule ud af det på kort sigt, som et 
højere udbytte på landbrug. Men vi ville 
også få flere skybrud og flere storme. 
Vandstandene vil stige, og vi vil få et 
stigende pres på kysterne. 

Tørke og ørkenudbredelse i Sydeuropa 
vil føre til flere migranter mod nord. Vi 
vil ikke kun få flere fra Afrika og Mellem-
østen, men også migranter fra Sydeuropa. 
Så vi kan ikke bare lukke øjnene og håbe 
på bedre vejr.

Hvad er så bedst at gøre?
Det bedste, synes jeg, er at gøre noget 
på to fronter. Den ene er politisk, ikke 
mindst på COP21, hvor politikerne gerne 
skulle lave en langsigtet, global aftale. 
Men en aftale på mødet i Paris er ikke en 
snuptagsløsning. Det tager lang tid at sta-
bilisere klimaet igen. Så den anden del af 
løsningen er på det personlige plan, hvor 
en del af ansvaret ligger hos forbrugerne. 
I dag er der for eksempel ingen mærk-
ning for klimapåvirkning, der viser, hvor 

dette spil er vi ikke en del af, så vi kan 
nemmere gå direkte til de reelle positio-
ner, holdninger og mål i de enkelte lande. 
Den viden formidler vi videre i tilfælde, 
hvor forhandlinger er ved at gå i hård-
knude eller enkelte lande har svært ved at 
forstå hinanden,” siger John Nordbo.

DER BLIVER FORHANDLET OG 
LOBBYET HELE ÅRET RUNDT
Forud for COP21 er der gået flere års 
forhandlinger til tidligere COP-møder, 
interne møder mellem regeringer og for-
handlinger i EU. Det er nemlig slet ikke 
nemt at finde fælles fodslag i forhold til, 
hvem der nu skal sænke deres udledning 
af de drivhusgasser, der får temperaturen 
på jordkloden til at stige.

Hver dag arbejder WWF på at forbedre 
mulighederne for, at fremtidens ener-
giproduktion og forbrug skal komme 
fra grøn energi. WWF arbejder både via 
lobbyarbejde på de danske og internatio-
nale regeringer og via samarbejder med 
private virksomheder. I nogle udviklings-
lande arbejder WWF også med projekter, 
der styrker udfasning af kul og omlæg-
ning til grøn energi i de enkelte landes 
energisystemer. 

Du kan læse mere om, hvad vi arbejder 
med i udviklingslandene på side 12 og 13.

der er med til at skrive teksten i selve 
klimaaftalen. Vi er mange, der støtter 
op om de muligheder, der ligger i grøn 
energi, men der er desværre også mange, 
der har nogle diametralt modsatte ønsker 
end os. Man skal huske på, at kul-, olie- 
og gasindustrien har mange milliarder 
på spil under sådan et klimatopmøde. De 
har jo ikke lyst til at se ordrer gå til Vestas 
og andre grønne virksomheder, der 
producerer nogle af fremtidens løsninger. 
Derfor er der rigtig meget at se til, men vi 
fornemmer heldigvis også, at der er god 
interesse for den viden, vi har i WWF,” 
siger John Nordbo

WWF’s klimaeksperter arbejder for at 
vise, at en verden, der kører på grøn 
energi, er en bedre verden. At det kan 
svare sig for udviklingslandene at springe 
kulkraftværkerne over og derved undgå 
de samme fejl, som de rige lande tidligere 
har begået ved at bygge kulkraftværker 
og atomkraftværker for at imødekomme 
den industrielle tids eksplosive vækst og 
energibehov. Udviklingslandene bliver af 
WWF opfordret til fra starten at møde det 
nye energibehov hos den voksende mid-
delklasse med grønne energiformer.

Selvom Danmark er godt med på klima-
området, så er der stadig mange andre 
rige lande, der halter bagefter – lande 
som Polen og Australien har for eksempel 
ikke specielt ambitiøse klimamål. Det 
er ikke alle rige lande, der ser grønne 

energier som en positiv løsning på ver-
dens varmeudfordring. En del lande ser 
gerne, at de store vækstøkonomier som 
Brasilien, Indien og Kina selv påtager 
sig ansvaret for ikke at udlede for meget 
CO2, men det er næppe realistisk eller 
etisk acceptabelt at lade enkelte lande stå 
alene med ansvaret. Netop de forskelle, 
der er i hvert enkelt lands klimapolitik og 
visioner, har WWF indsigt i.

”En af de største styrker ved WWF er 
vores internationale familie. Når jeg ar-
bejder under COP21 i Paris, så er jeg der 
ikke bare med mine kollegaer fra andre 
danske NGO’er. Jeg er der med alle mine 
internationale WWF-kollegaer, som jeg 
arbejder tæt sammen med hver eneste 
dag. Vi koordinerer vores indsatser og in-
formerer hinanden om, hvilke lande, der 
er i mål og hvilke, der skal arbejdes med. 
WWF er den eneste grønne NGO til stede 
under COP-forhandlingerne, der har så 
stort et internationalt netværk, og det gi-
ver os en unik position over for landenes 
forhandlere,” siger John Nordbo. 

Der bliver lyttet til WWF’s klimaeks-
perter, fordi de ofte har en viden, som 
landenes egne forhandlere ikke engang 
selv har adgang til.

”Som NGO har vi en tæt dialog med vores 
landes politikere på klima-, miljø- og 
naturområderne. Det har vi i stort set alle 
lande, hvor WWF er repræsenteret. Det 
betyder, at WWF’s klimaeksperter har 
et nært kendskab til landenes position 
på klimaområdet, de enkelte politikeres 
ståsted og de enkelte landes situation. 
Samtidig er vi ikke direkte en del af 
forhandlingsspillet, hvor nogle lande 
er forsigtige med at melde klart ud, da 
de ikke ved, hvilke kort de andre landes 
forhandlere sidder med på hånden. Hele 

JESPER THEILGAARD: 
MERE VAND OG 
VILDERE VEJR
Hvorfor taler man altid om en to- 
graders stigning som noget negativt 
– ville det ikke være dejligt med 
lidt varmere vejr og længere somre? 
Levende Natur har talt med meteo-
rolog Jesper Theilgaard. 

Af Jonas Schmidt Hansen

KÆMPE NGO-SAMARBEJDE
WWF arbejder under COP21 sammen 
med en lang række NGO’er. Det foregår 
især gennem Climate Action Network, 
der er et netværk af mere end 900 orga-
nisationer verden over. Arbejdet består 
i informationsudveksling og koordineret 
strategiudvikling på internationale, regio-
nale og nationale klimaspørgsmål. 

Klimachef i WWF 
Verdensnaturfonden, 

John Nordbo

EN AF DE STØRSTE STYRKER VED 
WWF ER VORES INTERNATIONALE 
FAMILIE. NÅR JEG ARBEJDER UN-
DER COP21 I PARIS, SÅ ER JEG DER 
IKKE BARE MED MINE KOLLEGAER 
FRA ANDRE DANSKE NGO’ER.
JOHN NORDBO

VIDSTE DU, AT…
…FN’S KLIMAPANEL FORUD-
SIGER, AT DEN SMELTENDE 
IS FÅR HAVENE TIL AT STIGE 
OMKRING EN METER I DETTE 
ÅRHUNDREDE.

TEMACOP 21

»
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VIDSTE DU, AT…
…1,3 MILLIARDER MENNESKER IKKE 
HAR ADGANG TIL STRØM. DET FØRER TIL 
ENORM AFSKOVNING, NÅR DE FATTIGSTE I 
JAGTEN PÅ BRÆNDSEL HUGGER SIG IND PÅ 
SKOVAREALERNE TIL SKADE FOR KLIMAET 
OG BIODIVERSITETEN. 

…MED RELATIVT BILLIGE MIDLER SOM 
SOLCELLER OG ENERGIEFFEKTIVE OVNE KAN 
MAN MINDSKE AFSKOVNINGEN OG SAMTIDIG 
REDUCERE CO2-UDLEDNINGEN.

udvikling, for lokalbefolkningen og samtidig 
gøre en forskel på klimafronten,” siger Trine 
Glue Doan. Hun henviser til, at Vietnam er 
på vej i samme, kedelige retning som Kina, 
hvor 60% af den kinesiske energi kommer 
fra kul, og især i storbyerne oplever man 
en enorm luftforurening til følge. Men det 
er ikke kun klimaet og luften, der lider 
skade. For nylig førte et uvejr i Vietnam 
til, at enorme mængder kul blev skyllet fra 
kulminer ned i områder omkring minerne 
og ud i floder og havet, inklusiv områder 
på UNESCOs verdensarvsliste med store 
miljømæssige konsekvenser til følge.

Klimatopmødet i Paris, COP21, er 
verdens mulighed for at bremse de 
globale klimaforandringer. 

Klimaforandringer, der kun ser ud til at 
eskalere, hvis ikke vi gør tingene anderle-
des fremover. Antallet af forbrugere vokser 
på verdensplan. Især i verdens fattige og 
mellemindkomstlande vokser middelklas-
sen, hvilket fører til et øget forbrug og 
energibehov. Udbygning af infrastruktur, 
transport, uddannelse, landbrug, helbreds-
systemet og ressourceudvinding er alt 
sammen noget, der kræver energi. For at 
undgå, at den øgede efterspørgsel på energi 
ikke får CO2-udslippet til at eksplodere, 
er det afgørende, at udviklingslandene 
springer de fossile brændsler over og i 
stedet bruger vedvarende og rene energi-
former fra start. Det voksende behov for 
energi i udviklingslandene er også en del 
af forhandlingerne under klimatopmødet, 
hvor man også forhandler om, hvor meget 
CO2 de rige og fattige lande må udlede.

COP-FORHANDLINGER  
ER IKKE NOK ALENE 
WWF Verdensnaturfonden arbejder hver 
dag med at vejlede og støtte udviklings-
lande i at vælge de bedste løsninger fra 
start – det er rentabelt, godt for kloden 
og for de fattigste, der også kan få adgang 
til energi.

”Prisen på vedvarende og grøn energi er 
i dag på niveau med eller endda billi-
gere end energi baseret på kul og andre 
forurenende fossile brændstoffer. Hvis 

man fra et tidligt stadie fokuserer på grøn 
energi, undgår man udgiften ved at om-
lægge fra fossile energisystemer til grøn 
energi senere hen. Samtidig kommer det 
de fattigste til gode, når energisystemer 
bliver sat op lokalt, hvor mange lever 
uden adgang til et nationalt el-net. , og 
det er solceller perfekt egnet til. Adgang 
til moderne og bæredygtig energi, er 
godt for deres økonomi, uddannelse og 
helbred,” siger Trine Glue Doan, der er 
klima- og energi seniorrådgiver for WWF 
Verdensnaturfonden.

MANGLENDE VIDEN  
OM GRØN ENERGI
På trods af de fordele, der er i grøn 
energi, hænger mange udviklingslande 
fast i en energiudvikling baseret på sort 
energi. Nogle af de lande, hvor WWF 
Verdensnaturfonden arbejder med 
bæredygtige energiformer, er i Uganda, 
Indien, Indonesien, Myanmar, Thailand, 
Cambodja, Laos og Vietnam.

I Vietnam arbejder WWF f.eks. med at 
udvikle en ’Bæredygtig Energivision’ for 
landet.

”I Vietnam har regeringen næsten ude-
lukkende valgt at satse på opførelse af 
kulkraftværker. Det gør man blandt andet, 
fordi det er det man kender, og fordi man 
tror, at det er det billigste. Vores analyser 
viser dog, at der er et enormt potentiale for 
energieffektivitet og vedvarende energi, 
både med sol og vind. Investeringer på det 
område vil have en positiv effekt på landets 

GRØN ENERGI 
ER VEJEN FREM

Når verdens fattigste landes økonomier vokser og befolkningsantallet stiger,  
øger landene samtidig deres energiforbrug markant. Det er med til at udlede mere CO2  

og varme kloden op. Derfor skal grøn energi tænkes ind så tidligt som muligt i udviklingslandenes  
vækst – det er godt for både landenes økonomi, de fattigste og klimaet. 

Af Jonas Schmidt Hansen

KLIMAFINANSIERING
På COP15 i København i 2009 blev 
verdens rige lande enige om at give 100 
milliarder dollars om året fra 2020 til kli-
maudfordringen i verdens fattige lande. 

Vækst og voksende befolkninger skaber 
større behov for mere energi, som er 
med til at presse CO2-udledningerne. 
Klimapengene skal derfor være med 
til at sørge for, at det nye energibehov 
bliver mødt med grøn energi, der passer 
bedre på jordkloden.

De rige lande aftalte til COP15, at klima-
pengene ikke skal tages fra ulandsbi-
standen, så det ikke går ud over andet 
udviklingsarbejde. Nu har regeringen 
så alligevel valgt, at det danske bidrag 
bliver betalt med udviklingsbistanden. 

En del af klimapengene forventes også 
at komme i form af private investeringer 
i bæredygtig energi.

TEMACOP 21

Lyspærer drevet af solcelle-
energi giver lys i de små 
hjem i Kasese-distriktet  
i det Vestlige Uganda.
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BRUGER KUNSTEN SOM KLIMA-OPRÅB

Når politikere, NGO’er, virksomheder og 
mange andre mødes i Paris til klimakon-
ferencen  COP21, vil de blive mødt af en 
dramatisk skulptur. Skulpturen, der er 
resultatet af et samarbejde mellem den 
verdenskendte kunstner Jens Galschiøt 
og WWF Verdensnaturfonden, viser en 
graf over ophobningen af CO2 i atmo-
sfæren siden før industrialiseringen. 
Grafen stiger så eksplosivt, at den til sidst 
går nærmest lodret mod himlen, og på 
toppen af grafen hænger en isbjørn, som 
bliver spiddet af menneskets udledning 
af CO2.

”Budskabet er ikke til at overse: Men-
nesket skaber klimaproblemerne. Og 
klimaforandringerne truer verdens natur 
og dyr – heriblandt isbjørnen,” siger John 
Nordbo, klima- og miljøchef i WWF Ver-
densnaturfonden, der deltager i klima-
konferencen.

Kunstneren bag skulpturen påpeger, at 
skulpturen også handler om mere end 
isbjørne:

“Det er jo helt absurd og næsten tragiko-
misk at spidde en isbjørn på en klimag-
raf. Men netop det tragikomiske gør, at 
budskabet bliver lettere at tage ind og at 

man lettere husker symbolet. Men på en 
måde kunne det lige så godt have været 
en sydhavs-ø eller en klimaflygtning, der 
blev spiddet på grafen.” 

”Titlen på skulpturen er ’Unbeareable’  
– ubærligt på dansk – og håbet er, at den 
minder deltagerne til COP21 om, hvad 
der er på spil. Og at verdens politikere 
derfor vedtager en global, bindende 
klimaaftale, der begrænser den globale 
opvarmning. Politikerne skal tage deres 
ansvar alvorligt og være mere modige,” 
siger Jens Galschiøt og fortsætter: 

”For eksempel ved at være ærlige om-
kring de kæmpe klimaproblemer, vi står 
overfor. Det kan godt være, at der er flere 
vælgere i at sige, at vi bare skal fortsætte 
forbrugerlivsstilen som tidligere, men når 
ingen tager nogle seriøse standpunkter, 
ender det med at gå rigtig galt. Og det 
kommer til at gå ud over vores børn og 
børnebørn.” 

Læs hele interviewet med Jens Galschiøt 
på wwf.dk

Følg WWF Verdensnaturfonden til 
COP21 på facebook.com/wwfdk

Den verdenskendte danske kunstner Jens Galschiøt bruger sin kunst til at råbe politikerne op til COP21 i Paris.

Tekst og foto: Rune Langhoff

Kontoret i Nuuk bliver et enkeltmands-
kontor, og WWF har ansat biolog Kaare 
Winther Hansen til stillingen. Han har 
boet i Nuuk i de sidste syv år og arbejdet 
i Grønlands Selvstyre og hovedstadskom-
munen Kommuneqarfik Sermersooq. 
Han har blandt andet beskæftiget sig 
med forvaltningen af isbjørne og afgivet 
høringssvar på de forskellige råstofpro-
jekter, der er på vej. 

”Jeg ser frem til at gøre en forskel for den 
vidunderlige og enestående natur her i 
Grønland, som for de fleste grønlændere 
spiller en stor rolle kulturelt og økono-
misk,” siger Kaare Winther Hansen. 

Som den første globale natur- og miljøor-
ganisation åbnede WWF Verdensnaturfon-
den 1. oktober 2015 et kontor i Grønland. 
Det er sket for at øge muligheden for at 
påvirke de politiske beslutningsproces-
ser, så udviklingen i Grønland bliver så 
bæredygtig som mulig. Og så naturen og 
dyrelivet skærmes mod de værste følger af 
den industrielle udvikling og med fokus på 
de store klimatiske forandringer, der al-
lerede nu påvirker den grønlandske natur. 

”Når vi er til stede i Nuuk og hele tiden 
møder beslutningstagerne, virksomhe-
derne og repræsentanterne for det lokale 
civilsamfund, så bliver vi i højere grad en 
del af den løbende politiske udvikling. På 
den måde får vi endnu større mulighed 

for at lægge en natur- og miljøvinkel på 
de aktuelle dagsordener,” siger Gitte 
Seeberg, generalsekretær i WWF Ver-
densnaturfonden.

Natur- og miljøorganisationer er historisk 
set blevet mødt med en vis skepsis i Grøn-
land, fordi tidligere internationale kam-
pagner har gjort skade i Grønland. Derfor 
har det været vigtigt for WWF at etablere 
sig som en medspiller, ikke modspiller.

”Vores arbejde i Grønland har altid været 
dialogsøgende frem for konfrontatorisk. 
Det tror vi på, giver de bedste resultater. 
Derfor er det et naturligt næste skridt at 
etablere et kontor, som vi gør nu,” siger 
Gitte Seeberg.

WWF ÅBNER 
KONTOR I GRØNLAND
For at øge vores politiske indflydelse og sikre større 
folkelig forankring har WWF ansat en medarbejder 
med base i den grønlandske hovedstad, Nuuk.
Af Rune Langhoff

Biolog 
Kaare Winther Hansen

TEMACOP 21

DAGLIG PATRULJE SKABER TRYGHED FOR ISBJØRNE OG MENNESKER
Med inspiration fra succesfulde is-
bjørnepatruljer i Canada, Rusland 

og Alaska oprettede WWF Verdensnatur-
fonden i år en tilsvarende patrulje i den 
østgrønlandske by Ittoqqortoormiit. 

I august, september og oktober, hvor ha-
visen er begrænset og isbjørnene i størst 
omfang søger ind mod byerne, havde 
WWF derfor ansat en isbjørnevagt, der 

skulle sørge for at skræmme isbjørnene 
væk, inden de kom så tæt på, at de måtte 
nedlægges i selvforsvar. Samtidig har 
vagten givet større tryghed til Ittoqqorto-
ormiits borgere, som tidligere har frygtet, 
at deres børn skulle møde en isbjørn, når 
de var på vej i børnehave eller skole.

Patruljeringen fortsatte oktober måned 
med. Det skete efter et ønske fra indbyg-

gerne i Ittoqqortoormiit, der oplevede, 
at antallet af invasive isbjørne stadig var 
højt.

Vi vil gerne kunne fortsætte og udvide 
isbjørnepatruljen i 2016 og beder derfor 
jer støtter om at læse det brev, der er 
hæftet ind her i bladet. Brevet handler 
om, hvordan du kan hjælpe isbjørnene 
helt konkret.

WWF VERDENSNATURFONDEN

I S BJ Ø R N E P AT R ULJE
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BLÅ BOG
Navn: Jens Galschiøt
Født: 1954

Kendt for skulpturinstallation opsat  
i hele verden, som blandt andet  
Skamstøtten, Survival of the fattest,  
Min indre svinehund og Fundamentalism

Grundlægger af AIDOH  
– Art in Defense of Humanism

Se mere på aidoh.dk eller  
www.gallerigalschiot.dk
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Panserulk

SÅDAN DOWNLOADER 
DU APP’EN:
Download Opdag Havet på 
din telefon via App Store el-
ler Google Play (søg på ’Opdag Havet’). 
Opret dig som bruger.

Tag ud til havet med din smartphone 
i lommen. App’en er indrettet med to 
indgange, som du kan vælge, alt efter 
om du er inde ved stranden eller ude på 
havet og f.eks. fisker eller dykker.

Når du har spottet en af de angivne 
plante- eller dyrearter, markerer du den 
i App’en, og via din GPS registreres det, 
hvor og hvornår du har spottet den.

ske kyster. I forbindelse med arrangemen-
terne har interesserede kunnet få nærmere 
instruktion i brug af Opdag Havet-app’en. 
WWF arrangerer også Opdag Havet-events 
hen over sommeren 2016.

WWF’s Opdag Havet-projekt er finansie-
ret af Aage V. Jensen Naturfond.

Via app’en kan alle, både børn og voksne, 
registrere de dyr og planter, man møder 
i vandkanten, på fisketuren, eller når 
man snorkler i havet. Samtidig kan man 
– på en nem og sjov måde efter citizen 
science-modellen – hjælpe forskerne med 
værdifuld viden om havmiljøets tilstand.

Der har været godt gang i registreringer-
ne siden juli, hvor app’en kom på gaden. 
I skrivende stund – først i november – er 
der foretaget næsten 1.700 registreringer 
via WWF-app’en. Eksempelvis er der ble-
vet registreret hele 50 marsvin i app’en. 
Rigtig mange i Århus Bugt, men også en 
del i Øresund.

”Vi er glade for hver eneste registrering. 
Observationerne vil give os værdifuld vi-
den om biodiversiteten og miljøtilstanden 
på forskellige typer af marine levesteder 
– for eksempel stenrev, blød sandbund og 
ålegræsområder. Borgernes registreringer 
vil klæde os endnu bedre på i kampen for 
beskyttelse og bevaring af havets arter, 
understreger leder af WWF’s Opdag 
Havet-projekt,” Mette Blæsbjerg.

INDEHOLDER 75 ARTER
App’en indeholder i alt 75 arter, fordelt 
på syv kategorier: tang & havplanter, 
krebsdyr, skaldyr, pighuder, bløde dyr, 
havpattedyr og fisk.

Man kan registrere arterne gennem to 
indgange: arter, man mest finder i strand-
kanten, og arter, man finder ude i havet.

”Det gør det nemt at bidrage med regi-
streringer – uanset om man blot går en 
tur i strandkanten, eller om man snork-
ler, dykker eller fisker. Alle kan på den 
måde være med,” understreger WWF’s 
hav- og naturformidler, Peter Skødt 
Knudsen. 

App-registreringerne tilgår automatisk 
WWF’s database. Efterfølgende vil WWF-
biologer, i samarbejde med forskere fra 
Center for Makroøkologi, Evolution og 
Klima (CMEC) på Københavns Universitet, 
så analysere og registrere borgernes fund.

I sommerhalvåret arrangerede WWF en 
række Opdag Havet-events langs de dan-

50 MARSVIN REGISTRERET 
MED WWF’S OPDAG HAVET-APP
Der er blevet taget rigtig godt imod WWF Verdensnaturfondens nye Opdag Havet-app, som blev lan-
ceret i den forgangne sommer, samtidig med at WWF inviterede danskerne til selv at opdage havet, 
kyndigt guidet af WWF’s havformidlere og snorkleguider.

Af Jan Kjærgaard

VILDE MED WWF’S 
OPDAG HAVET-EVENTS

AMAGER STRAND

HORNBÆK

SYDFYN

ÆRØ

NORDFYN/
GYLDENSTEEN LAGUNE

VADEHAVET/
ESBJERG

AARHUS HAVBANE/AARHUS

LIMFJORDEN/THY

VESTERHAVET/
AGGER

JERNHATTEN/SYDDJURS

Havørred

Alm. strandkrabbe

Tangrejer

Havkarusse

Blæretang

Tunge

Savgylte

SøpindsvinTaskekrabbe

Sukkertang

Søpung

Stillehavsøsters

Blåmusling

Savtang

LILLEBÆLT/
MIDDELFART

Butblæret sargassotang

Søanemone

TJEK DANMARKSKORTET  
OG SE, HVAD DER BLANDT  
ANDET BLEV FUNDET OG  
REGISTRERET VED DE 11  
OPDAG HAVET-EVENTS.
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Stankelbenskrabbe

Tyklæbet multe

Strengetang
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OVERLEVELSE: Alle ledere i hele verden har i 
slutningen af september måned godkendt den plan, 
der skal være med til at redde verden fra overfor-
brug, klimaforandringer, diskrimination, fattigdom, 
ulighed og andre dårligdomme, som vi står ansigt 
til ansigt med ude i verden. Det er et nybrud, som 
WWF længe har arbejdet for at nå.

Af Cecilie Weinholt-Ludvigsen

NYE VERDENSMÅL SKAL REDDE PLANETEN

Fattigdom skal afskaffes, og miljøet og 
klimaet skal reddes. Så kort kan det 
formuleres. De 17 nye verdensmål lægger 
rammen for, hvordan verden skal styres 
mod en mere bæredygtig fremtid fra nu af 
og indtil 2030.

Det lyder næsten for godt til at være 
sandt, men ikke desto mindre er det net-
op, hvad 193 verdensledere har vedtaget 
på et topmøde i FN i New York, hvor store 
personligheder som Pave Frans og den 
amerikanske præsident Obama deltog. 

Alle var de enige om, at der er brug for 

hensyntagen til den natur, vi er afhængige 
af at høste fra. I de nye mål står det for ek-
sempel direkte indskrevet, at vi skal passe 
bedre på verdens skove og have. 

Det er en udvikling, der glæder WWF, 
som i mange år har arbejdet under 
sloganet ”Conservation for development” 
– nemlig, at vi skal være nænsomme over 
for naturen og miljøet for, at mennesker 
og samfund kan udvikle sig på en god og 
bæredygtig måde.

”Vi har en fantastisk planet – og den 
skal vi passe bedre på. Det er en kends-

gerning, at vi er flere, der skal nyde godt 
af den udvikling, vi ser mange steder på 
kloden, hvor flere får råd til at køre i bil 
og eje et køleskab. Det udfordrer vore 
klode, og derfor er jeg meget glad for de 
17 nye verdensmål”, siger Gitte Seeberg, 
generalsekretær i WWF Verdensnatur-
fonden.

FLERE AFGØRENDE  
BESLUTNINGER I 2015
Nu mødes verdens ledere igen i FN-regi 
til COP21. Denne gang handler det speci-
fikt om, hvordan verden kan stå sammen 
om at bremse de klimaforandringer, der 

handling. Med en middelklasse, der 
vokser eksplosivt de næste mange år, vil 
behovet for mere energi, flere ressourcer 
og mere mad ramme verden hårdt. Kata-
strofalt, vil mange mene, hvis altså ikke vi 
sørger for, at vores forbrug og udvikling 
er mere bæredygtig, end det/den er i dag. 

Bæredygtigt forstået på den måde, at vi 
for eksempel sørger for renere energi som 
sol- og vindenergi, der ikke forurener, når 
millioner af flere mennesker skal kunne 
tænde for tv’et eller have et køleskab 
stående tændt 24 timer i døgnet, alle 
årets dage. 

skaber tørke, drikkevands-mangel, hav-
stigninger og smeltende gletsjere. 

”Til det komplicerede klimatopmøde har 
FN’s nye verdensmål en utrolig vigtig rol-
le at spille. Med verdensmålene i bagagen 
vil de ambitiøse lande have en konkret 
aftale at holde op for de lande, der holder 
sig tilbage i forhold til at bidrage med 
deres del af de nødvendige CO2-reduktio-
ner,” afslutter Gitte Seeberg.

Det er første gang, at verdens ledere ser 
menneskers og naturens samspil under ét 
hele og sætter konkrete mål, der viser, at 
menneskers velbefindende og udvikling 
er koblet så tæt til miljø og klima. Hvis 
mennesker kan leve i bedre harmoni med 
naturen, vil det gå bedre for begge parter, 
virker mantraet til at være. Og det er noget 
af et nybrud. Tidligere har det primære 
fokus ligget på den menneskelige og øko-
nomiske udvikling – uden den helt store 

VI KAN BLIVE DEN FØRSTE GENERATION, 
DER UDRYDDER EKSTREM FATTIGDOM, 
OG VI ER DEN SIDSTE GENERATION, DER 
HAR EN CHANCE FOR AT STOPPE KLIMA-
FORANDRINGER 
BAN KI-MOON, FN GENERALSEKRETÆR

VI HAR EN FANTASTISK PLANET  
– OG DEN SKAL VI PASSE BEDRE PÅ.
GITTE SEEBERG
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Nyt samarbejde skal skabe opmærksomhed om unikt 
dyreliv og spillet mellem natur og mennesker i Arktis.

Af Rune Langhoff

STORSLÅET NATIONAL  
GEOGRAPHIC-FILM 
PÅ VEJ OM ’DEN SIDSTE IS’

WWF Verdensnaturfonden og National 
Geographic Society har indledt et part-
nerskab for at skabe global opmærksom-
hed om et af de vigtigste områder i Arktis, 
Last Ice Area, på dansk kendt som Den 
sidste Is.

Last Ice Area er området nord for Cana-
das arktiske øer og Nordvestgrønland, 
hvor sommerhavisen ifølge ismodeller vil 
modstå klimaforandringerne i længst tid.

Siden satellitmonitorering blev påbe-
gyndt, er sommerhavisen svundet ind 
med cirka 12 procent pr. årti. Hvis den 
trend fortsætter, vil sommerhavisen 
muligvis forsvinde fuldstændigt i løbet af 
en generation.

I løbet af de sidste fire år har WWF inve-
steret ressourcer i Last Ice Area ved at støt-
te forskning, indhente viden fra inuitbe-
folkningen i området og engageret lokal-, 
regional- og landspolitikere for at finde ud 
af, hvordan man bedst kan forvalte denne 
vitale del af Arktis i fremtiden.

NYT OM VIRKSOMHEDER

I august og september modtog WWF 1 
kr. for hver pose nødder eller tørret frugt 
fra Earth Control, som kunder har købt i 
udvalgte danske dagligvarebutikker. Pen-
gene skal bruges på WWF’s arbejde for at 
bevare regnskove og andre tropiske skove 
i Sydøstasien, Sydamerika og Afrika. 

Det var syv uger spækket med konkur-
rencer, videoer, events og flotte udstil-
linger i varehusene. Tre danske kunstnere 
havde hver især valgt at sætte fokus på et 
emne gennem kunstværker udført med 
naturens egne, farverige råvarer fra Earth 
Control®. 
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”Last Ice Area er i global sammenhæng et 
vigtigt område. Dyr som narhval, hvalros 
og isbjørn er afhængige af havis for at 
finde hvile, mad og formere sig,” siger 
Clive Tesar, talsmand for WWF.

”Sommerhavisen og vandet under den 
er også hjem for et bredt spektrum af 
mindre dyr og planter, der er med til at 
sikre de større dyrs overlevelse. Dyr, der 
er en vigtig del af inuits livsgrundlag og 
kultur,” siger han videre.

National Geographics projekt ’Pristine 
Seas’, der ledes af National Geographics 
opdagelsesrejsende Dr. Enric Sala, vil nu 
sammen med WWF skabe opmærksom-
hed om de trusler, der er mod som-
merhavisen og dokumentere, hvordan 
inuitkulturen er vokset ud af områdets 
særegenhed og dets ekstraordinære 
dyreliv.

På en ekspedition til den grønlandske by 
Qaanaaq har holdet bag ’Pristine Seas’ 
filmet områdets dyreliv og inuits hverdag 

og traditioner, mens der også er blevet 
optaget lokale synspunkter om det foran-
drende miljø.

Holdet bag Pristine Seas har også gen-
nemført en anden ekspedition til Baffin 
Island i det nordlige Canada.

”Vi kom helt tæt på det arktiske dyreliv 
og filmede dyrene, som de aldrig er blevet 
filmet før. Samtidig har vi filmet inuits 
traditionelle fangstmetoder,” siger Enric 
Sala.

”Men som havisen trækker sig tilbage, vil 
det vi så formentlig forandre sig. Vi vil 
undersøge disse ændringer nærmere og 
se på, hvordan de påvirker befolkningen 
og det miljø, som de er afhængige af,” 
siger han videre. 

Efter planen vil WWF’s medlemmer blive 
inviteret til screeninger af filmen, når den 
får premiere i 2016. 

DONERER 
420.000 KR. 
TIL WWF

”Vi er meget tilfredse med resultatet af 
kampagnen og den store donation, vi nu 
kan give WWF til deres skovarbejde. Med 
vores produkter ønsker vi at inspirere vo-
res forbrugere til naturlig nydelse af gode 
råvarer og nye smagsoplevelser som gør 
den lille mega store forskel.  Kampagnen 
har været en succes, og vi kan se, at der i 
kampagneperioden er blevet solgt mere 
end normalt,” udtaler Bjarne Siersbæk, 
Marketingchef i System Frugt, der ejer 
brandet, Earth Control. 

”Vi er utrolige glade for den store op-
bakning, der har været til kampagnen. 

I Merkur Andelskasse kan du lade 
din opsparing arbejde for naturen. 
For eksempel børneopsparingen til 
børn og børnebørn eller opsparingen 
til ferie eller bolig. WWF og Merkur 
Andelskasse har et samarbejde om 
WWF Naturkontoen, der er en helt 
almindelig opsparingskonto med den 
fordel, at Merkur hvert år yder et 
bidrag til WWF på mellem 0,75% og 
1% af det samlede gennemsnit. Siden 
samarbejdet startede i 1996 har kon-
toen bidraget med knap 2,5 millioner 
kroner til WWF’s arbejde for en klode 
i balance. 

Du kan oprette en 
naturkonto på 
www.merkur.
dk eller kontakte 
banken for mere 
information på 
telefon: 
70 27 27 06

WWF naturkonto
– hjælp naturen et skridt i den rigtige retning!

Paper Collective er erhvervs-
sponsor i WWF og sælger grafiske 
og bæredygtige kunsttryk, der skal 
inspirere og se godt ud hjemme 
på væggen. Kunsttrykkene er 
alle trykt i et begrænset oplag på 
200-500 plakater. Kunstnerne 
kommer fra hele verden og kunst-
trykkene sælges både i udlandet og i 
knap 15 butikker i Danmark.

Når et kunsttryk bliver solgt, går der 
10% af salgsprisen til en velgørende 
organisation, som kunstneren selv 
vælger. Flere har valgt at donere til 
WWF.

På bagsiden kan du læse, hvordan 
du netop nu kan få 20% rabat på de 
kunsttryk, hvor donationen går til 
WWF. 

WWF GØR ET RIGTIG GODT 
STYKKE ARBEJDE MED 
NATURBEVARELSE, OG 
SAMMEN MED TEAMET BAG 

PAPER COLLECTIVE VIL JEG MED GLÆDE 
GIVE DONATIONER FRA HVERT SALG AF 
WHALE REPRISE OG MINE ANDRE DESIGNS.
GREG EASON, KUNSTER

BÆREDYGTIG  
KUNST OG GRAFIK 
TIL FORDEL  
FOR WWF

Det giver en saltvands-
indsprøjtning til WWF’s 
arbejde med truede tropiske skove. Vi 
håber på at kunne fortsætte det gode 
samarbejde med Earth Control i 2016,” 
udtaler Gitte Seeberg, generalsekretær i 
WWF Verdensnaturfonden. 

Mange tak til Knuthenborg Safaripark, 
Odense Zoo, Aalborg Zoo og Randers 
Regnskov, der har bidraget med konkur-
rencepræmier til kampagnen og en stor 
tak til alle jer, der købte produkterne i 
kampagneperioden.

20% 
RABAT

SE BAGSIDE
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Glædelig grøn jul
Selv om det er koldt udenfor, så 
sveder kloden fortsat. Planeten 
er den vigtigste gave, som vi 
giver videre til vores børn og bør-
nebørn, og derfor skal vi passe 
på den – også her i julemåneden. 

Mange af vores juletraditioner 
sætter store spor på klimakonto-
en. Flæskestegen er for eksempel 
en klassiker på det danske jule-
bord, men den er også en rigtig 
klimasynder. 

Små ændringer kan gøre meget 
for at den traditionsrige højtid 
kan blive langt mere bæredygtig. 

Her er 10 tips til en grøn jul! 

WWF ønsker alle en  glædelig, grøn jul og et godt bæredygtigt nytår!

10 GODE RÅD TIL EN GRØN JUL
1. BRUG MINDRE GAVEPAPIR 
Så sparer du miljøet for en kæmpe belastning. Hvert år i juletiden bruges der 100.000 kilo gavepapir i Danmark. Pak i stedet dine gaver ind i gamle aviser eller magasiner og pynt dem med kogler og bånd.

2. TÆNK OVER DIN JULEPYNT 
Inden du tømmer Magasin for det nyeste inden for julepynt, kan du gå i gemmerne på loftet eller tage en tur i skoven eller på loppemarked.

3. SPAR PÅ ENERGIEN 
Julelys skaber hygge i den mørke tid, men de er også nogle små energislugere. Hæng lidt færre lys op og brug kun energivenlige julelys og lyskæder.

4. SPIS MINDRE KØD 
Kød er en af de helt store syndere på klimakontoen, for eksempel svarer CO2-udledningen fra 1,5 kilo flæskesteg til over 270 kilometer i en gennemsnitlig benzinbil. Du kan sagtens skifte nogle af kødret-terne på julefrokostbordet ud med lækre grønsags- eller fiskeretter. 

5. GÅ EFTER MSC-MÆRKEDE FISK På wwf.dk/fiskeguide kan du nemt danne dig et overblik over, hvilke fisk du bør vælge, og hvilke der skal blive i supermarkedets køledisk. Se også efter MSC-mærkede fisk og skaldyr, der garanterer, at der er arbejdet for bæredygtighed.

6. STOP MADSPILD! 
Meget madspild kan undgås blot ved at planlægge indkøbene. Tænk over, hvilke ingredienser der går igen i hvilke retter, og hvordan du bedst får udnyt-tet alle dine indkøb. 

7. BRUG DINE RESTER
Mange rester fra julemiddagen gør sig fantastisk som pålæg til frokosten dagen efter. Overskydende mad kan nemt fryses ned og bruges en anden dag. Og som et ekstra plus bruger en fyldt fryser mindre energi, end en tom fryser gør.

8. TÆNK OVER JULEGAVERNE 
Overvej, om der er miljøvenlige alternativer til julegaverne. Oplevelser som biografture eller koncertbilletter kan være gode alternativer til eksempelvis elektronisk udstyr, som har en højere CO2-belastning. 

9. VÆLG ET BÆREDYGTIGT JULETRÆ Måske endda ét med rødder, så det kan plantes  i haven efter brug. Efter jul kan du bruge træet  i haven til overdækning af bedene.

10. TÆNK OVER DET,  
FØR DU STARTER BILEN
Brug den offentlige transport til julebesøg og  juleindkøb, hvis det er muligt – og kør flere  sammen, så bilen bliver fyldt op.

Christian Bitz arbejder til dagligt for at 
gøre Danmark sundere på den realistiske 
måde. For det handler ikke nødvendigvis 
om at gennemføre en ironman hvert halve 
år. Tanken om sundhed skal have mere 
bæredygtig karakter som noget, vi søger i 
fællesskab. Og her fylder blandt andet øko-
logi og lokale fødevarer meget hos Bitz.

WWF GØR ET KÆMPE STYKKE ARBEJDE 
PÅ VERDENSPLAN. EN STOR ORGANISA-
TION SOM WWF KAN RYKKE EN MASSE 
OG ENDNU MERE, HVIS VI ALLE GØR DET 
SAMMEN. JEG ER MEGET STOLT OVER AT 
GÅ SAMMEN MED WWF VERDENSNATUR-
FONDEN I ET SAMARBEJDE OM NOGET, DER 
PÅVIRKER OS ALLE SAMMEN.
CHRISTIAN BITZ

”Bæredygtighed betyder rigtig meget for 
mig, og i mit daglige arbejde betyder det 
primært lokalt producerede fødevarer, 
helst økologiske. For det giver rigtig god 
mening at tænke økologi og bæredygtig-
hed i forhold til planetens sundhed. Og så 
føles det godt at købe lokale og økologiske 
varer, og lur mig, om det ikke også er 
sundere at spise på den lange bane.”

Christian Bitz har i sit daglige arbejde 
meget fokus på en proteinholdig kost, 
uden at man nødvendigvis skal spise så 
meget kød. For det er et af de steder, hvor 
vi virkelig kan gøre en kæmpe forskel.  

”Hvert minut fælder vi mennesker skov 
svarende til 36 fodboldbaner for blandt 
andet at få plads til enorme soja-farme, 
hvor vi dyrker den soja, som vores 
grise og køer spiser. Det er fuldstændig 
absurd, at vi fælder så meget skov, og 
det er utilgiveligt. Vores planet kan 
ikke holde til det. Det betyder, at vi skal 
skære ned på vores forbrug af kød og 
begynde at se kød som tilbehør og ikke 
som det primære i vores måltid.” 

FRA SUNDHEDSEGOISME  
TIL FÆLLES BÆREDYGTIGHED  
OG SUNDHED
For at gøre en forskel i vores daglige 
forbrug skal vi som forbrugere til at 
tænke sundhed ind i en anden ramme. 
Og det er her, samarbejdet med WWF 
Verdensnaturfonden kommer ind i 
billedet. 

”Jeg synes sundhed har udviklet sig 
til at blive en egoistisk ting. Sund-
hed handler ikke kun om, hvad der 
er sundt for mig, men også for vores 
medmennesker og jord. Jeg tror, at det 
er lettere at leve sundt sammen, og jeg 
tror, at det er lettere at passe på pla-
neten sammen. Og det er derfor, at jeg 
har indgået det her samarbejde med 
WWF Verdensnaturfonden.” 

Christian Bitz håber på, at samarbejdet 
med WWF kan flytte endnu flere dan-
skere i en bæredygtig retning.

SUNDE VALG SKAL GAVNE 
’OS’ OG IKKE KUN ’MIG’
I oktober afholdt WWF Verdensnaturfonden to eksklusive arrange-
menter med sundhedsekspert Christian Bitz, hvor han gav WWF’s 
medlemmer konkrete redskaber til, hvordan de kan tænke sundhed 
og bæredygtighed sammen. Vi fangede ham til en snak om, hvordan 
man går fra sundhedsegoisme til bæredygtighedsfællesskaber.

Af Rasmus Hylleberg
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Hvorfor har du valgt at støtte WWF Verdensnaturfonden?
Det har jeg, fordi vi skal bevare vores natur. Ikke mindst skal vi 
passe på vores dyreliv, især de truede. Jeg ved, at WWF gør et godt 
stykke arbejde, så derfor startede jeg med at støtte. Senere er jeg 
blevet klimapartner. Det blev jeg faktisk op til COP15 i Køben-
havn. Klimaforandringerne er det største problem, vi står overfor. 

Fakta er, at temperaturen stiger, men vores efterkommere skal 
også have en planet at leve på, så vi er nødt til at gøre noget. Sådan 
ser jeg på det. Derfor vil jeg gerne bidrage til arbejdet med at løse 
klimaproblemerne. 

Hvad betyder naturen for dig?
Jeg er landpost hos Post Danmark ved Løkken, så jeg ser naturen 
hver dag. I starten af dagen er man sammen med kollegaerne et 
par timer, men ellers er man selv ude på landet på ruten, hvor 
man kører rundt. Det er et dejligt arbejde, og det er skønt at være 
udenfor. Mine ruter er ret forskellige, og nogle dage går de langs 
vandet. Naturen betyder meget for mig, så det er som nævnt no-
get, jeg synes vi skal bevare.

Hvordan har du selv oplevet klimaet ændre sig? 
Jeg ved ikke, om det allerede er for sent. Eller om det man gør, 
overhovedet er nok. Men jeg er bekymret for, at havet stiger, og at 
det bliver for varmt, så vi ikke kan nå at rette op på det. Vi ser, at 
havet i Vestjylland æder sig ind på kysten, selvom jeg jo ikke ved, 
om det er noget, der skyldes klimaforandringerne. Nogle siger, 
at det er, andre siger, at det ikke er. Men de to storme, vi har haft 
de sidste par år, har været slemme. Samtidig synes jeg, at vejret 
ikke er det samme, som man kunne mærke for år tilbage. Det er, 
som om det især har ændret sig over de sidste par årtier, og det er 
blevet varmere. 

Uanset hvad, er klimaforandringerne og konsekvenserne noget, vi 
skal tage seriøst. Jeg håber ikke, at det er for sent at gøre noget.

MØD ET MEDLEM
H VE M: CHRIS RENE SLOTH, 45 ÅR, 

POSTBUD FOR POST DANMARK
H VOR:   LØKKEN
H VAD:   ISBJØRNE- OG KLIMAPARTNER 

I WWF

VIL DU FORTÆLLE OM, HVORFOR DU ER 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 
tænkte dig at være personen i ”mød et medlem”? Så skriv til 
levendenatur@wwf.dk

INFORMATION OM ARV 
For mange af os er det vanskeligt at 
tale om arv, og om hvad der skal ske 
med vores værdier, når vi ikke længere 
lever. Det bliver af mange opfattet som 
et tungt emne, og det er meget forstå-
eligt. Samtidig er det rart at vide, at 
du selv kan beslutte, hvad der skal ske 
med dine værdier, når du ikke længere 
selv skal bruge dem.

Måske har du allerede tænkt over det 
og fået udfærdiget et testamente. Måske 
overvejer du at betænke WWF i dit 
testamente. Så har vi mulighed for at 
hjælpe dig med at få udfærdiget testa-
mentet gratis. Har du ikke nogen arvin-
ger, og har du ikke skrevet testamente, 
så går hele arven til staten.

Fritaget for afgift
Arv til organisationer med et  
almennyttigt formål – herunder WWF Verdens- 
naturfonden – er fritaget for afgift. Derfor går hele 
det beløb, som testamenteres til WWF Verdens-
naturfonden, til vores naturbevarende arbejde.

LAD NATUREN ARVE
Efterlad en arv, der afspejler dit engagement i beskyttelsen af 
vores dyrebare klode, ved at indskrive en donation til WWF i 

dit testamente. Din støtte betyder alverden for os.

VI HAR IKKE 
ARVET JORDEN 
AF VORES FOR-
ÆLDRE – VI HAR 
LÅNT DEN AF  
VORES BØRN.

WWF Verdensnaturfonden
Svanevej 12, 2400 København NV. 
E: l.knudsen@wwf.dk T: 35 24 78 59 
eller M: 29 29 61 00

WWF’S ARVEBROCHURE
Du kan rekvirere WWF’s bro-
chure om arv, der kan give 
dig svar på flere almindelige 
spørgsmål om emnet, ved at 
ringe på tlf.  
35 36 36 35 eller skrive  
til info@wwf.dk

24   Levende Natur   december 2015 www.wwf.dk 

1

Arv & Testamente

WWF Verdensnaturfonden i dit testamente
En gave til en 
levende verden

ARV

Dem vi allerede har kontakt med, 
udtrykker alle, at det giver en god fø-
lelse at blive klar på, hvad der virkelig 
betyder noget for dem, og hvad de 
ønsker at efterlade til denne verden. 
Lars Holmgaard Knudsen kan fortælle 
dig om andres erfaringer med hensyn 
til skattefordele og om WWF’s projek-
ter og succeser. Det er succeser, som 
alle har mulighed for at blive en del 
af – både nu - men også efter, at livet 
slutter.

SÅDAN GØR DU: 
Kontakt venligst økonomichef 
Lars Holmgaard Knudsen for mere 
information om testamente og arv. 
Fuld fortrolighed. 



DIT WWF

Skån miljøet
Du har altid mulighed for at vælge at få 

Levende Natur tilsendt elektronisk.
Kontakt medlemsservice på 35363635 eller  

info@wwf.dk inden 1. februar 2016, hvis du vil 
modtage det næste blad på email

www.wwf.dk www.wwf.dk 

Dit 
GRØNNE 
Tip 
 

”Genbrug dit regnvand 
til toiletskyl og vaske-
maskine. Med lidt 
arbejde og fingersnilde 
behøver det ikke koste 
en formue”
Christian Andersen

73 øre

TAK! 
DIN STØTTE 
GØR WWF’S 

ARBEJDE 
MULIGT

af hver støttekrone går direkte til vores miljøfaglige indsatser rundt om i verden. 
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ÅRSRAPPORT 2015
WWF’s årsrapport 2015 tager dig igennem de succeser, vi i 
WWF Danmark har opnået til fordel for naturen og klimaet 
det seneste år. Du kan også læse om, hvilke virksomheder 
og fonde der har ydet en særlig stor indsats.

Du kan kontakte medlemsservice, hvis du ønsker at få til-
sendt et eksemplar. Eller downloade årsrapporten her  
på wwf.dk

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 
ISBJØRNE- 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 isbjørne og klimapartner i dag på 

bidrag.wwf.dk

2015
DK

ÅRSRAPPORT
WWF_Årsrapport_2015.indd   1 01/10/15   12.14

SKATTEFRADRAG
Hvis WWF har dit CPR-num-
mer, opgiver vi automatisk 
dine bidrag til SKAT. Hvis du 
betaler over PBS, har vi helt 
sikkert dit CPR-nummer.

Alle bidrag fra 1 kr. og op til 
15.000 kr. om året kan træk-
kes fra i skat.

Fra 1. januar 2016 går velgørenhedsfrimærket fra en værdi på 
10 kr. + 1 (= prisen for A-post frimærke) til 8 kr. + 1 og passer 
dermed til B-post (også kaldet økonomibrev). Den ekstra kro-
ne pr. solgt frimærke går stadig til WWF. B-post er billigere, 
fordi det leveres inden for 3 dage i stedet for levering fra dag 
til dag, som A-post garanterer. Du skal blot huske at skrive et 
B ved siden af frimærket. Velgørenhedsfrimærket har stadig 
samme udseende og kan købes på posthuset.

FØDSELSDAGS- ELLER 
MINDEINDSAMLINGER
Nogle vil hellere fejres eller 
mindes med donationer til 
WWF i stedet for med blom-
ster. 
Donér på Reg.nr.: 9541 
Kontonr.: 0006081002.
Eller opret en indsamling på 
dk.betternow.org/wwf

EARTH HOUR
19. MARTS 2016

LEVENDE NATUR ER ET BIONEDBRYDELIGT BLAD
Levende Natur vil fremover være en Cradle to Cradle-certifice-
ret tryksag. Det betyder, at det blad, du holder i hånden, ikke 
indeholder nogle tungmetaller eller skadelige  
kemikalier. Derfor kan det brændes, genbruges  
eller komposteres, uden at det skader miljøet.

TM

SPISER DU FISK  
NYTÅRSAFTEN?
Mange danskere slutter året af med fisk 
på tallerkenerne. I WWF anbefaler vi, at 
du kigger vores fiskeguide igennem, så du 
ikke køber fisk, som er udrydningstruede 
som ål eller blåfinnet tun. Find guiden på 
wwf.dk/fiskeguide 

Hvis menuen står på sushi, kan du downloade vores sushi-app 
via App Store eller GooglePlay, der kan guide dig til et bæredyg-
tigt valg. Vi håber, at du også tager dine bæredygtige valg med 
ind i det nye år! 

WWF ønsker dig og dine et godt og lykkebringende nytår.

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. Paper Collective, System Frugt A/S, JØRGEN KRUUSE A/S, Østerbro Tømmerhandel ApS, Rockwool International A/S, A/S Rødovre Centrum

10.000 kr. Essential Foods, www.superkoi.dk, Dansk Miljøforbedring ApS, Martin Bencher Group A/S, VITAL PETFOOD GROUP A/S, Søndergaard Nedrivning ApS, 
Xena ApS, Regner Grasten Film, RigtigHundemad ApS, Raaco A/S, Borella Projects, Bikram Yoga College, GodEnergi

IKKE KUN 
GEBYR HOS WWF
NETS opkræver gebyr på 
alle PBS-transaktioner til 
godgørende organisationer. 
WWF har valgt at synliggøre 
dette ved, at gebyret fremgår 
af din betalingsoversigt. Når 
det ikke fremgår ved støtte til 
andre organisationer, betyder 
det ikke, at din støtte dér går 
ubeskåret til det gode formål.

HVA’ FOR EN FISK?
WWF Verdensnaturfondens Fiskeguide

▪  Brug guiden – både når du hand-
ler ind og går på restaurant.

▪  Køb fisk og skaldyr på den grøn-
ne liste – og undgå de røde arter. 
De gule kan være et alternativ, men 
kan også være problematiske – så 
spørg der, hvor du handler.

▪  Gå efter MSC- og ASC-mærkede 
fisk og skaldyr – så er du sikker 
på, at der ikke foregår overfiskeri, 
og at der er taget hensyn til hav-
miljøet.

Læs mere på 
hvaforenfisk.dk

facebook.com/WWFdk
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Hva’ for en fisk?

HVAD GØR WWF?
57 % af verdens fiskebestande er 
fuldt udnyttede, mens 30 % er over-
fiskede. Livet i havet er presset af 
ubæredygtige fiskerimetoder, iltsvind, 
forurening, skibssejlads, industri og 
klimaforandringer.

▪  WWF arbejder for brug af fangst-
metoder, der mindsker bifangst og 
ikke ødelægger havmiljøet.

▪  WWF samarbejder med producen-
ter og supermarkeder for at øge 
udbuddet af bæredygtige fisk og 
skaldyr.

▪  WWF er i dialog med industri og 
forskere om løbende at forbedre 
miljømærkerne MSC og ASC.

Støt WWF’s arbejde 
for et bæredygtigt hav 

og fiskeri!
Læs mere og bliv medlem på 

bidrag.wwf.dk   

FISKEGUIDE

2014

Husk at WWF Verdensnaturfonden igen slukker lyset den 19. 
marts 2016 for at sætte fokus på klimaforandringer. Det sker til 
det årlige Earth Hour. Hold øje med wwf.dk, Levende Natur og 
Facebook for nærmere information om tid og sted for eventen, 
når dagen nærmer sig.

VELGØRENHEDS-
FRIMÆRKET
ÆNDRER PRIS
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DER ER MANGE MULIGHEDER FOR AT KØBE GODE JULEGAVER, DER OGSÅ GØR NOGET 
GODT FOR NATUREN. HER ER ET PAR EKSEMPLER PÅ, HVAD DU F.EKS. KAN KØBE TIL 
BARNEBARNET, NIECEN ELLER SVIGERFAMILIEN.

JULERABAT PÅ SMUKKE KUNSTTRYK 
Paper Collective sælger mange 
smukke kunsttryk, der er ideelle til den 
personlige og moderne julegave. Alle 
print er trykt på FSC-certificeret papir 
og på svanemærkede trykkerier. 
Der er 17 forskellige, hvor kunstnerne 
har valgt at donere til WWF. 
Du får 20% rabat på kunsttrykkene  
til og med 31. december.

Kunsttrykkene koster med 20% rabat 
fra 280 kr. og op, afhængig af, hvilken 
størrelse du vælger. 

De kan ses og bestilles på  

www.papercollective.com/wwf  

Brug rabatkoden: smuknatur

Køb julegaver, 
der gavner naturen

For kun 250 kr. om året kan dit 
barn eller barnebarn blive medlem 
af PandaClub, som blandt andet gi-
ver ubegrænset adgang til landets ni 
største dyreparker samt Planetariet. 

Derudover medlemsblade sendt lige 
til døren, og så må barnet tage tre fa-
miliemedlemmer med gratis, når 
PandaClub holder events.

 

Du kan 
finde flere bæredygtige julegaver

 i WWF’s webshop på 
shop.wwf.dk Blandt andet tøj, smykker og Iphone-covers.

Køb et Pandaclubmedlemskab 
inkl. sød ulvebamse

250,-
Meld dit barn ind nu på www.pandaclub.dk og skriv koden  
julepanda, når du bestiller. Så har du julegaven inden for en uge.

20% 
RABAT




