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WWF  
VERDENSNATURFONDENS
AKTIVITETER
I den danske afdeling af WWF arbejder vi for at bevare verdens truede arter 
og udbrede bæredygtig skovdrift, fiskeri og energi gennem 27 store og små 
projekter i Danmark, Arktis, Østafrika og Mekong i Asien.



Vores elskede natur er presset. Og klodens økosystemer  
– det stillads, der opretholder planetens balance – bliver 
stadig mere ustabilt. 

Biodiversiteten er i markant tilbagegang over det meste kloden, 
og FN ringer med de store alarmklokker. Deres ekspertpanel for 
biodiversitet har netop slået fast, at op mod en million dyrearter 
er i fare for at uddø, mens FN’s klimapanel, IPCC, har påvist den 
ufravigelige sammenhæng mellem måden, vi misbruger klodens 
landjord på, og verdens stigende temperaturer.

Naturens balance er livsnødvendig for både dyrene og for os. Uden naturen, ville mennesket nem- 
lig være i store problemer. Verdens skove, floder og have renser vores luft, regulerer klimaet, sikrer 
vores drikkevand, og giver os mad, byggematerialer og ly. Naturens bratte tilbagegang er imid-
lertid en ond spiral, som vi heldigvis kan komme ud af. Vi har løsningerne, der kan sikre naturen 
og dyrenes overlevelse og på samme tid sikre, at mennesket har adgang til mad, frem-gang og 
ly. Og det seneste år har vist, at opbakningen til at løse naturens krise er større end nogensinde.  

I WWF Verdensnaturfonden går vi forrest i kampen for at redde naturen og genoprette den øko- 
logiske balance, inden det er for sent. Og det seneste år har vi været mere aktive end nogensinde. 
WWF Verdensnaturfonden har gennemført en lang række af projekter overalt i verden, hvor 
naturen er i nød. Verdens regnskove står i brand, korallerne blegner og dør, og de vilde dyr er i  
drastisk tilbagegang. Og med hjælp fra medlemmer, støtter, virksomheder og fonde er WWF 
Verdensnaturfonden i frontlinjen for at redde det hele. Fra Asien til Afrika genetablerer vi skove 
og vandløb, så naturen kan stå imod menneskets ødelæggelser og klimaforandringer. Vi hjælper 
lokalbefolkningerne med at skabe nye, bæredygtige indtægtskilder, så de ikke behøver ødelægge 
naturen for at overleve. Og vi er i frontlinjen for både næsehorn, tigere, gorillaer og de andre 
sjældne dyr der er i nød. 

Og det virker. WWF-DK har bl.a. arbejdet i Uganda og Myanmar i årevis. Og for nyligt kunne 
vi endelig bekræfte, at tigerne igen lever frit i Myanmars skove efter årtiers fravær. Den kritisk 
truede Irrawaddydelfin gået frem med 12 nye individer, så vi nu har 92 delfiner i alt. Og antallet 
af bjerggorillaer i Ugandas højland er steget igen i år.  
 
Tusind tak til alle jer, der har støttet WWF Verdensnaturfondens arbejde det seneste år. 
Vi ville ikke være nået så langt uden jer. Og sammen skal vi nok nå helt i mål.  
Det skylder vi verdens vilde dyr og sårbare natur.

De bedste naturhilsener
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62%

14%

14%

7% 3%

Hvad går mine penge til?

Miljøfaglige indsatser

Egenkapital til sikring af 
fremtidige indsatser

Fundraising og indsamling

Styring af projektmidler

Et sted for WWF at bo

ØKONOMI

     

WWF Verdensnaturfonden oplever fortsat en stabil økonomisk udvikling. Således op- 
levede vi i år et overskud på 9,3 millioner kr., hvilket vi vurderer som tilfredsstillende. 
Egenkapitalen er forøget til 23,4 millioner kr. De samlede indtægter udgjorde i alt 64,9 
millioner kr. der blev anvendt som vist i figuren ovenfor. Vi brugte i år 62% af de sam- 
lede indtægter til miljøfaglige indsatser. Budgettet for det kommende år viser en stabil 
egenkapital samtidig med forøget støtte til miljøfaglige indsatser og investeringer i 
fundraising med afsæt i strategien for fonden i perioden 2018-21.



Verdens natur og dyreliv forsvinder lige nu med 
alarmerende hast.  Og det vil få uoprettelige 
konsekvenser, hvis ikke vi skrider til handling 
nu. Derfor har WWF sat et mål om at få stoppet 
tilbagegangen af arter og bremset tabet af verdens 
biodiversitet inden 2030.  
 
Dette skal ske ved, at verdens ledere står sammen 
om en global aftale, der forpligter alle landes 
regeringer til at stoppe den massive tilbagegang 
i natur og arter, som forskere verden over har 
dokumenteret de seneste år. WWF opfordrer 
derfor alle verdens ledere til at stå sammen om 
en videnskabelig funderet aftale for kloden.  
 
En New Deal for Nature and People, der allerede 
til næste år skal forhandles på plads under  
det store biodiversitets-topmøde i FN-regi, 
Convention on Biological Diversity (CBD).  

Her skal nye mål for verdens bæredygtige  
udvikling og biodiversitet forhandles på plads 
efter at Aichi-målene, der er gældende fra 2011 
til 2020 udløber.  
 

WWF ser ambitiøse post-2020 mål som en af- 
gørende faktor for, at vi kan vende den alvorlige 
situation til en bedre og mere bæredygtig frem- 
tid. Målene skal sikre, at verdens tab af natur er 
bremset i 2030. Dette kan kun ske, hvis regerings- 
ledere, virksomheder og civilsamfund arbejder 
sammen om at øge deres ambitioner i forhold til 
FN’s verdensmål og Paris-aftalen.   
 
Vi har nok viden og løsninger til at realisere de 
store ambitioner – tiden er inde for skabelsen af 
en bedre fremtid for verdens natur, vilde dyr og 
os mennesker.
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WWF’s  
globale succeser

NY GLOBAL AFTALE FOR NATUR OG MENNESKER
Vi står lige nu i en brydningstid for naturens og arternes 
overlevelse. Aldrig før har der været så stor international og 
dansk bevågenhed på verdens naturkrise – og det skaber nye 
muligheder for at komme i mål med en ny global aftale på 
naturens og arternes vegne. 



VORES PLANET ER FANTASTISK
D. 5. april lancerede WWF den storstilede 
dokumentarserie, ‘Our Planet’, som er lavet i 
samarbejde med Netflix. Optagelserne er filmet 
i 50 forskellige lande fordelt over klodens 
kontinenter. WWF stod bag, da lokationerne  
og de mange dyrearter skulle findes. Seriens 
overordnede mål er at fascinere og inspirere 
mennesker over hele kloden ved at give et helt 
unikt indblik i, hvor fantastisk vores planet er.

VI OVERFORBRUGER  
JORDENS RESSOURCER 
Den 1. august 2018 sætter streg under,  
at naturen er en del af løsningen på den 
eskalerende natur- og klimakrise. Datoen 
markerede den såkaldte Earth Overshoot Day, 
dagen hvor vi mennesker har brugt alle de 
ressourcer, som jorden kan nå at genskabe på  
ét år. Overforbrug, landbrug og menneskers 
aktiviteter tvinger verdens natur og øko-
systemer i knæ.
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NATUREN ER KOMMET PÅ DAGSORDENEN 
Verdens vilde dyr er i voldsom tilbagegang. På bare 40 år er  
de undersøgte bestande af over 4000 dyrearter faldet med hele  
60 % i gennemsnit. Sådan lød konklusionen i den internationale 
Living Planet rapport fra WWF, der fik stor opmærksomhed  
og satte naturen, dyrene og biodiversiteten på dagsordenen. 



ENGAGEMENT

WWF SAMLER PLASTIK MED DANSKERNE
Sammen med 40 danske familier fandt WWF mere end 
6.000 stykker affald på bare 4,5 kilometer kyststrækning 
fordelt på 10 strande. Plastikken blev samlet og kate-
goriseret som led i Projekt Plastik Smart, som WWF 
har iværksat i samarbejde med supermarkedskæden 
Netto. Formålet er at kortlægge typerne af plastik, der 
forurener de danske farvande, så vi kan gå til kilderne 
og få dem stoppet. Indsatsen viser i den forbindelse 
betydelige regionale forskelle i typen af plastik, men 
gennemgående affalds-topscorere er især hverdagsting 
som vatpinde, slikposer og take-away-bakker.

DANSKERNE TAGER PÅ KLIMASAFARI
I september tager børn, forældre og skoleklasser på  
en unik 360 graders rejse rundt på vores fantastiske 
planet med WWF og Ørsted. Over 300.000 besøger 
den kæmpe jordklode på Thorvaldsens plads, hvor  
safarien finder sted. 

Her ser de udsigten fra toppen af en havvindmølle, 
kommer tæt på truede dyrearter og bliver klogere på 
klimaforandringerne.

VATPINDE & 
SLIKPOSER

AFFALDS-TOPSCORERE
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EKSPEDITION GIK TIL KENYA
Den årlige WWF WildSchool ekspedition for 
unge mellem 13 og 17 år satte kursen mod  
Masai Mara. Med ombord var de tre sangere 
Joey Moe, Oh-Land og Wafande, som sammen 
med seks nøje udvalgte unge Wildlife Reporters 
fik sat fokus på vigtige emner som Wildlife 
Crime og klimaforandringer. 

DANSKERNE SKAL SPISE BÆREDYGTIGT
Mere end 800 millioner mennesker er af- 
hængige af fisk og skaldyr for at få en ind- 
komst og mad på bordet. Overfiskeri sætter 
derfor ikke kun pres på fiskearterne, men 
risikerer at trække tæppet væk under de 
mange mennesker, der er afhængige af dem.  

Derfor er det vigtigere end nogensinde at  
oplyse danskerne om, at deres valg af fisk har 
en enorm indflydelse ikke bare på havet og  
dyrene i det, men også på rigtigt mange men- 
nesker. WWF’s treårige projekt, Fish Forward, 
der skal skabe opmærksomhed og adfærds- 
ændring blandt danskerne, har allerede et år 
inde i kampagnen, nået knap 2,5 millioner 
danskere med det vigtige budskab.

HIGH
         LIGHTS

ENGAGEMENT

OPLYSNING  
OM VALG AF FISK

VIGTIGERE END NOGENSINDE
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HIGH
         LIGHTS

WWF INDSAMLER PLASTIK I GRØNLAND
Plastik fra fiskeredskaber er et stigende pro- 
blem i Grønland, hvor tabte fiskenet fortsæt-
ter med at fange fisk, krabber og mange andre  
havdyr, som på den måde dør af sult og ud- 
mattelse. Desuden bliver fiskenettene lang-
somt nedbrudt til mindre plastpartikler, som 
ender i maverne på havdyr og i sidste ende 
potentielt mennesker. 
 
Derfor har WWF startet et projekt, hvor vi  
renser plastikredskaber op fra de grønlandske  
kyster, så vi kan begrænse dødeligheden fra 
spøgelsesfiskeri. Samtidig undersøger projektet 
hvordan plastik-affaldet kan anvendes som 
en ressource, der genanvendes og bliver til nyt.

SUCCESER

STOP FOR SANDSUGNING I ØRESUND 
WWF har i mange år arbejdet for at beskytte 
havnaturen herhjemme – blandt andet ved at 
få stoppet sandsugning i Øresund. Sandet fra 
havbunden bliver suget op for at blive brugt i  
byggebranchen. Blandt andet til at udvide 
København. Nu er der sat en stopper for nye  
tilladelser til at indvinde råstoffer – og dermed  
også sand – i Øresund. Til gengæld bliver dele  
af Øresund nu beskyttet under EU’s havstra- 
tegidirektiv. Øresund er et vigtigt område, 
hvor der lever mange forskellige arter, og 
hvor biodiversiteten er stor. Derfor er det en 
stor sejr, at netop dette havområde er blevet 
beskyttet bedre.

NYT WWF
PROJEKT
GRØNLANDSKE
KYSTER
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Fonde 
• Danida

• Aage V. Jensens Naturfond

• THE VELUX FOUNDATIONS

• Novo Nordisk Fonden

• Inge & Skjold Burnes Fond

• Fru Ellen Bremerdals Fond

• Steen Daugaards Fond

• Metro-Schrøder Fonden

• Victor Boxenbaums Fond

• Det Bertouch’ske Familielegat

• Løvbjerg Fonden

• O.P. Christensen og Hustrus Fond

• Villum Fonden

• 15. juni Fonden

• Hempel Fonden

Virksomhedssamarbejder  
over 25.000 euro 
• Dansk Supermarked Group / Salling Group

• H&M Hennes & Mauritz A/S

• IKEA A/S

• LEGO System A/S

• Merkur Andelskasse

• Natur-Energi

• Strömma Turism & Sjöfart AB

• Thai Union / John West Foods Limited

• Carlsberg Breweries A/S

• Ørsted A/S

• Rosendahl Design Group A/S

  

Virksomhedssamarbejder  
op til 25.000 euro 
• L’Esprit Du Vin ApS

• Letz Sushi

• Northcoast Seafoods DK

Erhvervssponsorer  
+kr. 25.000 
• Earth Control

• Essential Foods

• Garber ApS

• H. P. Therkelsen A/S

• Jørgen Kruuse A/S

• Københavns listefabrik

• Paper Collective

• Planets Pride A/S

• Profil Rejser

• Rødovre Centrum

FOR STØTTEN!
WWF vil gerne sige en STOR TAK  

til de virksomheder, fonde, legater, 

samarbejdspartnere og pro bono 

samarbejder, som gavmildt har ydet 

WWF økonomisk støtte i perioden  

1. juli 2017 – 30. juni 2019.   

HIGH
         LIGHTS

INDSATS FOR VERDENS TIGRE VIRKER
Tigerens fremtid ser lidt lysere ud. Nye tal fra 
WWF Nepal indikerer, at det kritisk truede 
dyr er i markant fremgang. Siden 2009 er  
bestanden i Nepal næsten fordoblet. Samtidig 
melder Myanmar for første gang nogensinde 
om vilde tigre i den centrale del af biodiver- 
sitetskorridoren, som ligger på grænsen mel- 
lem Myanmar og Thailand, og som WWF 
arbejder på at beskytte. Det anslås, at der er 
godt 4500 tigre tilbage i den vilde natur i 
hele Asien.

TAK 
NY INVESTERINGSMODEL I WWF 
SKABER STORE RESULTATER  
Earth for Life er titlen på en ny investerings- 
model fra WWF, hvor målet er at samle inve- 
steringer fra mange store spillere i den samme 
fond, der tilsammen kan redde verdens vig- 
tigste natur. 

Et af de første projekter, der er sat i gang, er  
Bhutan for Life, hvor afkastet fra investering- 
erne, sammen med regeringens økonomiske 
investeringer, er selve grundlaget for at redde 
den smukke natur i Himalayabjergene i 
Bhutan. I Brasilien er der allerede et stort 
projekt i gang på baggrund af den nye investe- 
ringsmodel, og naturen og biodiversiteten i 
Peru og Colombia kommer også til at mærke 
de stærke investeringskræfter fra WWF - for 
naturens bedste.
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FORANDRING

URØRT SKOV BLEV DET NYE SORT
WWF fik for alvor sat biodiversitet og ‘urørt skov’  
på agendaen med blandt andet en stor underskrift- 
indsamling, hvor over 10.000 danskere skrev under 
på, at vi skal have vildere natur og mere urørt skov i 
Danmark. Underskriftindsamlingen blev overrakt  
til tidligere miljø- og fødevareminister Jacob Elle- 
mann-Jensen, der sammen med en bred vifte af  
partier tog agendaen til sig. I det nuværende aftale-
grundlag med støttepartierne er det nye mål 75.000 
hektar urørt skov i Danmark, hvilket er mere  
ambitiøst end nogensinde før. 

OVER 1 MILLION UNDERSKRIFTER 
IMOD PLASTIKFORURENING
Verdenshavene er ved at drukne i plastik. 
Derfor har WWF taget initiativ til en global 
underskriftindsamling, der skal få FN til  
at sætte mål for reducering af plastikfor- 
urening i hver FN-medlemsstat – og sam-
tidig lave en national handlingsplan, der 
skal medvirke til at nå målene. Aftalen skal 
være bindende og skal stoppe udledningen 
af plastik i havene inden 2030. I dag har 
over 1.300.000 personer skrevet under, og 
antallet vokser stødt. Der er allerede taget 
flere initiativer imod plastikforurening på  
FN-niveau i 2018, og her har WWF har 
spillet en afgørende rolle.
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FORANDRING
HIGH
         LIGHTS

WWF LUKKER ELFENBENSMARKEDER
Det var en kæmpe sejr for WWF, da Kinas forbud 
mod elfenbenshandel trådte i kraft ved årsskiftet. 
Den store efterspørgsel fra det kinesiske marked  
betyder hvert år, at 20.000 afrikanske elefanter 
bliver dræbt for deres indbringende stødtænder.  
Nu er straffen for kriminalitet, der vedrører vildt- 
levende dyr i Hongkong, sat op til 10 års fængsel,  
og Kina forpligtiger sig til at sprede viden om elfen-
ben gennem uddannelse. Det er et gigantisk skridt  
i kampen mod krybskytteri, som sker efter mange 
års pres på den kinesiske regering.  

WWF HJÆLPER PENSIONSSELSKABER MED PARIS-AFTALENS MÅL  
Klimaet fylder stadig mere på de danske pensionsselskabers dagsorden, der fortsat ligger på den 
forkerte side af Paris-aftalens klimamål. Det konkluderer WWF i en ny rapport, der blandt andet 
får danske Pensam til at sætte yderligere seks kulkraftselskaber på eksklusionslisten og dermed 
arbejde med WWF om at forandre branchens krav til investeringer.

KÆMPE SEJR!
MED KINAS FORBUD  

MOD ELFENBENSHANDEL
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HIGH
         LIGHTS

WWF INDSAMLER PLASTIK I GRØNLAND
Plastik fra fiskeredskaber er et stigende pro- 
blem i Grønland, hvor tabte fiskenet fortsæt-
ter med at fange fisk, krabber og mange andre  
havdyr, som på den måde dør af sult og ud- 
mattelse. Desuden bliver fiskenettene lang-
somt nedbrudt til mindre plastpartikler, som 
ender i maverne på havdyr og i sidste ende 
potentielt mennesker. 
 
Derfor har WWF startet et projekt, hvor vi  
renser plastikredskaber op fra de grønlandske  
kyster, så vi kan begrænse dødeligheden fra 
spøgelsesfiskeri. Samtidig undersøger projektet 
hvordan plastik-affaldet kan anvendes som 
en ressource, der genanvendes og bliver til nyt.

DEN DANSKE UNGDOM LÆRER OM HAVET 
Viden fører til forandring og handling. Derfor har 
WWF i samarbejde med Aage V. Jensens naturfond 
udviklet projektet Opdag Havet 2.0. Et under-
visningsmateriale til brug i alle landets gymnasier. 
Den danske ungdom kommer gennem nye og 
seje virkemidler til at lære mere om havet og det 
fantastiske marine liv, som de danske havområder 
gemmer på. Allerede nu har materialet modtaget 
positive reaktioner fra undervisere i hele landet.  

VIRKSOMHEDER  
KOMMER PLASTIKKEN TIL LIVS
Plastik skal væk fra naturen, og det gør en stor forskel, 
når store virksomheder som Salling Group, Carlsberg 
og H&M arbejder med at gøre deres produktion og 
løsninger mere bæredygtige. Ved hjælp af rådgivning fra 
WWF har alle tre virksomheder taget store skridt i den 
rigtige retning. Salling Group har indført ny strategi på 
plastikområdet. Carlsberg har blandt andet reduceret 
plastikforbruget i deres emballage, imens H&M giver håb 
for en fremtid med færre plastikposer ved at tage penge 
for poserne i deres butikker.

 

WWF UDVIKLER NYE TEKNOLOGIER  
TIL CONSERVATION-ARBEJDET 
Hackathons, co-creation og blockchain-
baserede startups. Det er bare nogle af de 
nye ord, WWF arbejder med for at gøre 
naturbeskyttelse smartere. Projekterne 
spænder bredt. I Vietnam udvikler WWF 
bl.a. en teknologi, der kan sikre bære- 
dygtigheden i hele leverandørkæden fra 
småskala-rejeproducenter til de danske 
supermarkeder. 
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INNOVATION

Fonde 
• Danida

• Aage V. Jensens Naturfond

• THE VELUX FOUNDATIONS

• Novo Nordisk Fonden

• Inge & Skjold Burnes Fond

• Fru Ellen Bremerdals Fond

• Steen Daugaards Fond

• Metro-Schrøder Fonden

• Victor Boxenbaums Fond

• Det Bertouch’ske Familielegat

• Løvbjerg Fonden

• O.P. Christensen og Hustrus Fond

• Villum Fonden

• 15. juni Fonden

• Hempel Fonden

Virksomhedssamarbejder  
over 25.000 euro 

• Dansk Supermarked Group / Salling Group

• H&M Hennes & Mauritz A/S

• IKEA A/S

• LEGO System A/S

• Merkur Andelskasse

• Natur-Energi

• Strömma Turism & Sjöfart AB

• Thai Union / John West Foods Limited

• Carlsberg Breweries A/S

• Ørsted A/S

• Rosendahl Design Group A/S

Virksomhedssamarbejder  
op til 25.000 euro 

• L’Esprit Du Vin ApS

• Letz Sushi

• Northcoast Seafoods DK

Erhvervssponsorer  
+kr. 25.000 

• Earth Control

• Essential Foods

• Garber ApS

• H. P. Therkelsen A/S

• Jørgen Kruuse A/S

• Københavns listefabrik

• Paper Collective

• Planets Pride A/S

• Profil Rejser

• Rødovre Centrum

Pro Bono samarbejder 
• Løgismose Meyers A/S

• EY - Ernst & Young Danmark

•  Løje, Arnesen & Meedom 
Advokatpartnerselskab

• Envision A/S

HIGH
         LIGHTS

NYT STORT BIODIVERSITETS- 
PROJEKT I UGANDA
Vi skal redde biodiversiteten dér, hvor den er 
højest og mest udsat. Derfor har vi startet et 
stort biodiversitetsprojekt i Uganda sammen 
med vores nye partner på naturområdet, 
Hempel Fonden. Området i Uganda, Rwenzori 
Mountains National Park, omfatter nogle af 
verdens vigtigste tropiske skove og naturom-
råder, alle med meget høj biodiversitet. Her 
arbejder WWF nu for at beskytte skoven mod 
at blive fældet. Dette ved at arbejde sammen 
med lokalsamfundene om at passe bedre på 
den eksisterende skov, og også ved at plante 
nye buffer-zoner med træer, der kan fungere 
som et værn omkring den gamle høj-biodiver- 
sitets-skov. For at styrke beskyttelsen og op- 
rettelsen af skov i bufferzonen er WWF gået 
sammen med såvel ejerne af vandkraftværk-
erne som lokalbefolkningen om at plante 
flere træer til gavn for natur, vand og klima.
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WWF VERDENSNATURFONDEN
WWF er til stede i mere end 100 lande verden over.  
Vi er således en af verdens største og mest indflydelsesrige 
organisationer med vore mere end fem millioner støtter 
globalt. WWF’s stærke position gør, at vi spiller en væsentlig 
rolle, når beslutninger skal tages såvel globalt som nationalt.

WWF Verdensnaturfondens arbejde 
er koncentreret i Danmark, Grønland, 
Mekong-regionen i Asien samt den 
østlige del af Afrika. 

WWF’s mission er at  
stoppe forringelsen af  
jordens naturlige miljø  
og skabe en fremtid,  
hvor mennesker lever  
i harmoni med naturen.

Læs mere om vores arbejde på wwf.dk

WWF Verdensnaturfonden er 
den danske afdeling af World 
Wide Fund for Nature.

WWF Verdensnaturfonden 
Oktober 2019, København, Danmark 

Redaktion: Cirkeline Buron (redaktør) og Cecilie Weinholt-Ludvigsen. 
Ansvarshavende redaktør: Bo Øksnebjerg 
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Why we are here

To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony and nature.

Why we are here

Insert URL here.com

To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.

De danske mærkesager er:  
Wildlife crime, Biodiversitet, 
Dansk Hav & Skov, Regnskov, 
Koralrev, Arktis, Klimaforand-
ringer og Plastikforurening.


