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er en privat og uafhængig 
organisation, som arbejder 
for at løse globale natur-  
og miljøproblemer. 

WWF arbejder over hele 
kloden, og WWF 
Verdensnaturfonden er  
den danske afdeling.

Formålet med WWF’s  
arbejde er at sikre naturen 
som livsgrundlag for  
mennesker og dyr. 
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KLIMA-NEUTRAL
TRYKSAG

06ØSTERSØEN
 Dyk med ned i noget af Danmarks 

sidste oprindelige natur

Efter de seneste måneders rædsler under COVID-19-pande-
miens herredømme har verdens øjne hvilet tungt på de store 
madmarkeder i Kina, hvor truede dyr fra hele verden rives ud af 
deres hjemlige natur for at ende på asiaternes spiseborde eller 
trofæhylder – og hvor alverdens forfærdelige sygdomme følger i 
deres fodspor.

Handlen med udryddelsestruede dyr er en verdensomspænden-
de svøbe, som skal stoppes. Faktisk er det den fjerdestørste 
kriminalitet på kloden, kun overgået af handel med narkotika, 
våben og mennesker.

Desværre behøver man ikke at tage til Kina for at opleve dyre-
kriminalitetens grimme ansigt. De seneste år har vi også haft 
en lang række spektakulære danske sager, hvor kriminelle er 
brudt ind i dyreparker og har stjålet alt fra sjældne skildpadder 
til uvurderlige papegøjer. Og danskerne tager også del i den 
verdensomspændendekriminalitet.Hverugekonfiskeresder
ulovligt importerede dyr ved Danmarks grænser. Og for ganske 

nyligfiktodanskerebøderforat
indsamle sjældne apollosommer-
fugle i Norge.

Bøderne kan de to kriminelle 
sommerfuglesamlere takke 
dig for. I 2017 strammede 
politikerne nemlig reglerne 
for ulovlig handel og import 
af dyr efter massivt pres og en 
længere kampagne fra WWF. 
Det betød, at Danmark gik fra at 
havedenlavestestrafferamme
for dyrekriminalitet i EU til at 
ligge tæt på toppen. D. 7. maj tog 

miljøminister Lea Wermelin, efter tæt dialog med WWF, endnu 
etskridtpåområdetogfikflyttet28danskesommerfuglearter
overpåenliste,dergiverendnustrengerestraffetildepersoner,
som skulle have lyst til at indsamle dem i fremtiden. 
De nye, strammere lovgivninger er et konkret eksempel på, hvad 
du opnår med dine penge som medlem hos WWF. Og bare rolig: 
Vi stopper ikke her. Næste mål er, at lovgivningen også skal 
dække handlen med sjældne tropiske træer, som dem der blev 
beslaglagtpåhavneniAarhusfornylig.Vikæmperogsåforflere
ressourcer til grænsebetjentene. Og vi vil have, at tolderne får 
såkaldtesnifferhunde,somkanlugtesigfremtilforeksempel
ulovligtelfenbenikufferterogcontainere.

WWF giver aldrig op, når det handler om at stoppe handlen 
med vilde dyr. Tak, fordi du gør kampen mulig. Uden dig ville 
verdens natur og dyreliv være ilde stedt.

De bedste naturhilsner

Bo Øksnebjerg
Generalsekretær - og sommerfugle-elsker! 

NATURKRISENS GRIMME ANSIGT  
VISER SIG OGSÅ I DANMARK
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SOMMERFUGLENE BLIVER JAGTET  
AF AMBITIØSE SAMLERE

DET ER BÅDE KAOTISK OG SMUKT, 
NÅR GNUERNE VANDRER 2012
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FEM KREATIVE LØSNINGER,  
DER REDDER DYR

MARTIN BRYGMANN ER VILD  
MED AT KIGGE PÅ FUGLE
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16FIND UD AF, HVORFOR DET ER BLEVET 
SVÆRERE AT VÆRE SMUGLER



BREVKASSE

SKOVNØRDEN
TEKST: SOFIE MOESGAARD FAST // FOTO: JONAS LYSHOLT EJDERSKOV

Anton Thorsen er seniorrådgiver for skov 
i WWF Verdensnaturfonden. Han rejser 
ud i verden for at hjælpe, der hvor skoven 
har brug for det. Ofte rejser han til  
Myanmar, hvor han blandt andet taler 
med lokalbefolkningen og sikrer sig, at 
WWF's projekter kører, som de skal. 
Inden Anton kom til WWF, arbejdede  
han hos Københavns Kommune i Center 
for Park & Natur. Det blev dog skiftet ud 
med fire år i WWF Myanmar, før han 
landede i WWF Danmark.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL BREVKASSEN?  
Så skriv til redaktør Maria Houen Andersen på: m.andersen@wwf.dk.

HVAD ER DEN STØRSTE UDFORDRING  
VED DIT ARBEJDE?
Det er svært, når man sidder i Danmark 
og er så langt væk fra selve projektet. 
En tilbage rapporte ring giver jo 
ikke den fulde forståelse 
af, hvad der foregår 
dernede, men det 
gør det til gengæld, 
når jeg så kommer 
derned og kan få det 
fulde billede. 

HVAD ER DU MEST STOLT AF  
AT HAVE VÆRET EN DEL AF?

Jeg er mest stolt af et projekt, der  
stadig er i gang og under udvikling.  
Projektet hedder Indigenous and  
Community Conserved Areas,  
og det handler om at sikre rettighederne  
for indfødte folk. Det er en tilgang,  
hvor man kan sikre store arealer til  
indfødte folk, som selv får lov til at  
administrere det. 

HVAD KAN DU ALLERBEDST  
LIDE VED DIT ARBEJDE?
Jeg synes jo selvfølgelig, at det er vildt fedt at komme 
ud og snakke med nogle i de communities, i de lande, 
vi har projekter. Det bedste er at se, når det lykkes, og 
når vi har gjort en forskel for verden og de 
forskellige lokalsamfund. At rejse ned ad 
floden med nogle rangere i en lillebitte båd 
og komme ud og se på det arbejde, som de og 
vi er en del af, det er det bedste.

HVAD MOTIVERER DIG?

Mit arbejde er jo enormt 
spændende og sjovt.  
Det motiverer mig, at jeg 
kan komme ud og få lov til 
at hjælpe og kæmpe for de 
indfødte, biodiver si teten og 
dyrene, og der med bevare 
skoven. Det, synes jeg, er  
meningsfuldt. 

HVAD ER DIT  
YNDLINGSDYR? 

Helt klart gibbon aben!  
Jeg synes, den har sådan 
en smuk og unik lyd. 
Jeg har været så  
heldig at se  
gibbonaben i  
dens naturlige  
habitat, da jeg  
var en tur i  
Sydøstasien.PSST... ©
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kender du et barn, der også er vild med skovens  
vilde dyr og måske særligt gibbonaben, så kan  
du købe denne T-shirt på: shop.wwf.dk/shop. 
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Deflesteafosharprøvetatståienskovogblive
overrumplet af alt det liv, den indeholder. Duften, 
farverne og lyden af noget, der bevæger sig i 

skovbunden, giver os en instinktiv forståelse af, at skoven 
gør noget godt for os. Anderledes svært er det naturligvis 
at gå en tur på havbunden. Derfor ser vi kun i glimt vores 
haves unikke rigdom i form af de dyr, som vi fanger, og det, 
der skylles op på vores kyster. Ude af øje – ude af sind, fris-
tes man til at tænke som grund til, at vi glemmer, at havets 
dyr og planter og deres levesteder er noget af den sidste 
oprindelige natur, vi har tilbage i Danmark. 

Vi har bevaringsværdige rev og et rigt dyreliv lige uden  
for vores hoveddør, men vi er ved at miste meget af det.  

Dyk med ned i Østersøen, som er en vigtig del af den  
sidste oprindelige natur, vi har tilbage i Danmark.

TEKST: FABIJANA POPOVIC // ILLUSTRATION: SOFIE LOUISE DAM

DER ER  
ET YNDIGT

DVAND

ØSTERSØEN
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Det er også tilfældet med 
Østersøen. Det rummer alt fra 

farverige nøgensnegle, sæler og 
marsvin, og til tider endda også 
kæmpestoretunogdelfiner,til

naturområder, der er så unikke, at vi har et inter-
nationalt ansvar for at beskytte dem. Samtidig er 
Østersøen også et spisekammer og grundlaget for et 
fiskerierhverv,der i2018leveredefisktilenværdiaf
svimlende218millionerkronertildanskefiskere.
“Det er et hav, der byder på mange overraskelser og natur-
oplevelser, hvis vi ved, hvor vi skal kigge – og husker at gøre 
det,”sigerThomasKirkSørensen,WWF'shav-ogfiskeriek-
spert. Desværre peger han også på, at Østersøen de seneste 100 
år er blevet dramatisk degraderet og livet i det sat voldsomt 
under pres. “Og pilen peger på os mennesker, som har øget 
presset på miljøet i havet.”

ET SKATKAMMER AF NATUROPLEVELSER 
Næste gang du er ude og svømme i Østersøen, så prøv at slikke 
dig om munden. Du vil opdage, at vandet er langt mindre 
salt end i andre have. Det er fordi, Østersøen er ét af klodens 
største brakvandsområder, hvor vandet er en blanding af 
saltvandetfraAtlanterhavetogdetferskevandfraflodernefra
de omkringliggende lande. Saltholdigheden har enorm betyd-
ning for hvilke dyr og planter, der kan leve i det pågældende 
havområde. Antallet af marine dyrearter falder, i takt med at 
saltholdigheden gradvist falder ind gennem Østersøen. Helt 
oppe i toppen af Østersøen, i Den Botniske Bugt, er artsantallet 
reduceret til ganske få arter. Jo færre arter, des mere sårbart er 
økosystemet.Detbetyderpludseligmeget,hvisénellerflereaf
disse arter kollapser og forsvinder. 

På Danmarks nordligste punkt, Grenen, rager en sandbanke ud 
i havet, hvor man tit kan se sæler hvile sig. Kigger du længere 
ud i vandet, kan du være heldig at spotte spækhuggere på 
besøg. Sandbanken er skellet mellem Kattegat og Skagerrak. 
Her mødes Nordsøen og Østersøen gennem stedfortræderne 
Skagerrak og Kattegat. Forbindelsen til Nordsøen betyder, at 

vandet her har et saltindhold på to procent, og at vandet derfor 
er klart og fyldt med tangskove.
 
I Kattegat, som i politisk sammenhæng regnes som en del af 
Østersø-området, er der desuden fundet boblerev, som er 
en naturtype, der er helt særlig for Danmark. Revtypen 
har fået navnet boblerev, fordi revene er opstået ved, at 
metangas er steget op gennem havbunden og ved en 
kemisk proces har skabt revets materiale, der er hårdt 
som cement. Havstrømme har så frilagt revforma-
tionerne, der både kan være høje søjler og lavere, 
klippelignende formationer. Man kan fortsat se 
boblerne pible op gennem vandet som champagne. 
Revet er 
med sine 
huler 
og mange 
gemmesteder 
et fantastisk ynglested 
forfisksomsejogkullerogfor
krebsdyr som sort hummer. Natur-
typen er unik for områderne omkring 
Danmark,  
og derfor 
har EU- 
kommissionen 
sat boblerev på 
listen over naturtyper, der skal 
beskyttes. En anden naturperle ud til Østersøen er Møns Klint, 
sombestårafsinemereendsyvkilometerlangeogoptil128
meterhøjekridtaflejringer.Herkanmanværeheldigatob-
servere vandrefalken – verdens hurtigste fugl. Den forsvandt 
ellers som dansk ynglefugl i 1972 efter voldsom bekæmpelse, 

forgiftning og indsamling af falkeunger til falkoner-virksom-
hed.Mentakketværeflereindsatserforatbeskytteartenog
diverse udsætningsprojekter er den begyndt at komme sig 
og genindvandrede til Danmark i 2001, hvor den ynglede for 
første gang i 30 år – netop på Møns klint.

Når man siger Østersøen, må man også sige Bornholm. 
Her boltrer blandt andet gråsælen sig i Østersøen, 
efter den har gjort comeback i det danske farvand. 
Den var ellers udryddelsen nær, da den blev fredet i 
1967. I dag kan man være heldig at se dem slikke sol 
på klippeøerne omkring Christiansø. 

Sydvest for Bornholms kyst ligger desuden Adler 
Grund og Rønne Banke, som er udpeget som Nat-
ura 2000-områder. Natura 2000 er betegnelsen 

for et netværk af beskyttede naturområder i EU, 
som skal bevare og sikre naturtyper og vilde dyr 

og plantearter, som er sjældne, truede og karakteris-
tiske for EU-lande. Området, der ligger her, er udpeget 

som habitatområde for naturtyperne sandbanke og stenrev. 
Stenrev betragtes som havets oaser, fordi de hårde sten giver 
mulighed for at tang kan fæstne sig og skabe frodig vegetation 
ogtangskove,somenlangrækkefiskogbunddyrbenyttertil

at gemme sig og søge føde i. Ny forskning viser endda, at 
torsken sparer en masse energi ved at opholde sig i læ på 

stenrev – energi, som de i stedet kan bruge på at vokse 
sig store.

ØSTERSØEN KAN IKKE FÅ LUFT
Men selvom Østersøen er et alsidigt og mangfoldigt hav 
fuld af overraskelser, så er naturrigdommen også truet af et 
kludetæppe af menneskelig aktivitet: “I alt for mange år har 
vitroet,athavetkunnetålealtvoresaffaldogforurening,og
atfiskebestandevaruudtømmelige.Iltsvindpressedefiske-
bestande, og ødelagt havbund viser os, at havet trods 
sin størrelse er meget sårbart. Det siger sig selv, at vi 
ikke kan blive ved på den måde,” siger Thomas Kirk 
Sørensen.

Iltsvind er et naturligt fænomen, der optræder i søer 
og i havet, når der bruges mere ilt, end der bliver 
tilført. Når landbruget udleder store mængder 
kvælstof og fosfor, som 
ikke bliver fjernet med 
afgrøderne, ender det med 
atflydegennemjordenog
ud i havet. 

ØSTERSØEN

En redningsplan for Østersøen 
WWF kæmper for en 100 – 30 – 10 plan. 100 pro-
cent bæredygtigt forvaltet, 30 procent beskyttet 
og 10 procent urørt.

Det indebærer blandt andet:
•etfiskeri,somikkefangermereendbestandene

kan tåle, og som ikke ødelægger havnaturen.

•atudledningenafnæringsstofferfralandbliver
begrænset kraftigt.

•  en natur uden plastikforurening. Det skal ske 
gennem opsamling af plast på kritiske steder, 
mindre forbrug af plastik, mere genbrug og 
genanvendelse af plastik.

•  oprensning af spøgelsesnet, hvor det kan lade 
siggøre,foratforhindreatfisk,sælerogandre
af Østersøens dyr lider en unødig død og for at 
modvirke plastikforurening. 

“DET ER EN AMBITIØS PLAN, MEN 
GEVINSTERNE ER ENORMT STORE PÅ 
DEN ANDEN SIDE. DET KÆMPER VI 
FOR, AT ALLE INTERESSENTER FÅR 
ØJNENE OP FOR.” 
Thomas Kirk Sørensen

EU-KOMMISSIONEN I SOMMEREN 2019 MÅTTE VEDTAGE 
EN HASTEFORANSTALTNING, DER LUKKEDE FOR FISKERI 
EFTER TORSK I DEN ØSTLIGE ØSTERSØ? ÅRSAGEN ER, AT 
BESTANDEN ER FARETRUENDE TÆT PÅ KOLLAPS.

VIDSTE DU, AT...

VIDSTE DU, AT...
UDSKIFTNING AF VANDET I ØSTERSØEN SKER OVER EN 
25 TIL 30-ÅRIG PERIODE? DERFOR ER NÆRINGSSTOFFER 
OG HORMONFORSTYRRENDE STOFFER SÅ STORT ET 
PROBLEM.
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Hertil kommer det næringsrige spildevand fra alle os menne-
sker i det store opland i landene omkring Østersøen. Alle vores 
udledninger giver næring til alger, præcis ligesom gødning i 
enpotteplante.Joflerealger,derseneresynkertilbunds,des
mere ilt skal der bruges i bundvandet til at omsætte dem, og 
derfor opstår der iltsvind. Uden ilt kan livet under havet ikke få 
vejret, og det resulterer i kæmpestore ørkenlignende områder 
påhavbundenudenfisk,bunddyrogplanter.Østersøens
områder med iltmangel er 10-doblet de seneste 100 år, og 
ilt indholdet er nu på det laveste niveau i 1500 år. Østersøen 
menes nu at have såkaldt døde zoner på 70.000 kvadratkilo-
meter, eller næsten to gange Danmarks størrelse. 

BUNDTRAWL HAR FRIT SPIL
Thomas Kirk Sørensen peger på en anden udfordring, som 
presser livet i Østersøen, nemlig bundtrawling. Det har i mange 
år fået frit spil, selvom det er veldokumenteret, at bundtrawling 
skaderhavbundenognaturen,derfindesder.Vedbundtrawling
slæbes et stort net 
hen over havbunden. 
Her udjævnes hav-
bun den, strukturen 
ødelægges, og de 
sårbare bunddyr og 
planter, som er føde-
grundlag for hele 
økosystemet, bliver  
fjernet eller slidt 
væk. Resultatet er færre dyr og arter på havbunden. Mange 
arter, der bliver fanget som bifangst i trawl, overlever ikke  
turen i trawlposen og bliver kastet døde tilbage i havet. “De 
officielletalfraMiljøstyrelsensiger,atcirka67procentaf
Østersøen bundtrawles årligt – det sker endda helt lovligt i
vores beskyttede områder, fordi vores myndigheder kun har
forbudt bundtrawl i de delområder, hvor der er kortlagt 
stenrev,” siger Thomas Kirk Sørensen.

SPØGELSER PÅ HAVETS BUND
Påhavetsbundliggerderkilometervisaftabtefiskeredska-
ber, som kan fange alt fra krabber til sæler. Selvom det er 
lovpligtigtatindberettetabtefiskenet,såerdermegetfå
registreringer i det danske system. Udover at det er til fare for 
Østersøensdyreliv,såudskillerfiskenetogsåmikroplastihavet
over tid: “Vi ved ikke engang hvor mange spøgelsesnet, der lig-
gerogflyderderude,mendetermedstorsandsynlighedlangt
flereplastogspøgelsesnetpåhavbunden,endvihar 

fantasi til at forestille os,” fortæller Thomas Kirk Sørensen. Og 
det er en uhyre farlig type plastforurening. Derfor har WWF 
lagt et vedholdende politisk pres på vores ministre, blandt 
andet ved at dokumentere problemet ude i havet og via en web-
portal, hvor danske borgere selv kan indberette observationer. 
“Der er nu endelig ved at ske noget i forhold til undersøgelser 
og handlingsplaner, så vi kan komme det her alvorlige miljø-
problem til livs,” siger Thomas Kirk Sørensen.

ØRESUND – SÅ GODT KAN DET BLIVE
Det kan måske være svært at forestille sig, hvor godt det kunne 
blive, hvis vi beskytter Østersøen i den grad, det har behov for. 
Men der er heldigvis et område, hvor vi kan få en forsmag på 
det. Siden 1932 har der i Øresund eksisteret et trawlforbud, 
som har fredet Øresund mod, at havbunden bliver forstyrret 
som følge af trawling. Aftalen blev lavet af hensyn til de mange 
gennemsejlende skibes sikkerhed, men har haft store positive 
effekterpåmiljøet.Desudenskabermødetmellemdetsalte
vand fra Kattegat og det ferske vand fra Østersøen et helt 

særligt miljø. Øresund myldrer af liv 
og giver os et indblik i, hvor sundt og 
mangfoldigt livet i havet kan være, 
hvis vi beskytter det tilstrækkeligt.
 
Områder af Øresunds størrelse, som 
erheltudenbundtrawl,findesstort
set ikke på den nordlige halvkugle: 
“De færreste danskere er klar over, 
hvor globalt unik en perle Øresund 

i virkeligheden er,” siger Thomas Kirk Sørensen begejstret. 
Hvor det startede som en tilfældig succes, idet bundtrawl blev 
forbudt på grund af søfartssikkerhed, så bliver den danske del 
af Øresund nu udpeget som naturbeskyttelsesområde: “Det 
har vi kæmpet for i mange år. Øresund er et fantastisk billede 
på, hvor godt det kan blive, hvis vi beskytter naturen ordent-
ligtogfiskernaturskånsomt.Næsteskridteratgøredetmere
systema tisk,” siger Thomas Kirk Sørensen.

KAMPEN OM ØSTERSØEN
WWF Verdensnaturfonden har i årtier kæmpet for at redde 
Østersøen, og der har været meget at tage fat på. Det er et 
indhav, der er omringet af ni lande, hvor der samlet bor mere 
end85millionermennesker.Utroligtmangeafdissemenne-
sker er dybt afhængige af et levende og rent hav, som især kan 
understøtteerhvervsfiskeriogetenormtstortturismeerhverv
langs hele Østersøens kyster. Derfor kræver det en stor koordi-
nerende indsats at sikre, at livet i Østersøen bliver bevaret. 

Nogle af kampene har også trukket fronterne op til nogle af 
vores nabolande, hvor tilgangen til naturbevarelse har været 
forskellig. 

Den fællespolitiske indsats for at beskytte Østersøen bliver 
koordineret i Helsingfors-kommissionen (HELCOM), som 
omfatter ni lande: Danmark, Tyskland, Sverige, Polen, Finland, 
Rusland og de tre baltiske lande. 

I 2016 satte Danmark sig som det eneste land imod en fælles 
og ambitiøs Østersø-plan, der skulle beskytte truede arter af 
havpattedyr,fisk,fugle,vandplanterogbunddyr.Delsfikden
daværende danske regering gennemført, at nogle truede arter 
ikkevaromfattetaflisten,ogdelsfikdenudvandetnogleaf
formuleringerne. Mens der i det oprindelige udkast til aftalen 
stod, at HELCOM-landene “forpligter sig til” at udarbejde 
handlingsplanerforatbeskyttedepressedearter,såfik

Danmark ændret det til, at landene “kan overveje” at lave 
sådanne planer. 

Det er derfor nemt at forestille sig, at koordineringen af 
indsatser i de ni HELCOM-lande både er en kamp for at redde 
Østersøen, men også for at beskytte egeninteresser i de enkelte 
lande.

Derfor er et endnu tættere samarbejde vejen frem, mener 
Thomas Kirk Sørensen. “Vi skal forbedre det regionale sam-
arbejde gennem for eksempel HELCOM og EU for at sikre, 
at de nationale forpligtelser til at beskytte Østersøen bliver 
håndhævet. Situationens alvor er blevet ekstremt tydelig i løbet 
af det seneste år, så vi håber, at politikerne omkring Østersøen, 
med Danmark i front, nu vil hæve ambitionsniveauet for 
Østersøens havmiljø og natur.”    

ØSTERSØEN

I DANMARK RÅDER MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET 
GRAVIDE TIL AT BEGRÆNSE DERES INDTAG AF SILD OG 
LAKS? DET ER PÅ GRUND AF DE HØJE NIVEAUER AF 
DIOXINER OG PCB, SOM ER LAGRET I FISKENES FEDT. 

ØSTERSØEN BLIVER OGSÅ KALDT 
DET BALTISKE HAV. DET 
ER VERDENS STØRSTE BRAK-
VANDSOMRÅDE OG OMGIVET 
AF HELE OTTE LANDE FORUDEN 
DANMARK.

VIDSTE DU, AT...
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VILDE NATUROPLEVELSER

Med livet som indsats krydser millioner af gnuer hvert år i maj  
og juni den farefulde Mara-flod. Krydsningen af floden er  
en kamp mod det dybe vand og mod truslen fra krokodiller på 
flodens bund. Det resulterer i, at mange dyr hvert år må lade 
livet. Et syn, som kan fremstå kaotisk, men også er en flygtig 
og ekstraordinær oplevelse. 

Krydsningen er kulminationen på en lang vandring gennem 
savannerne i den verdenskendte nationalpark Serengeti.  
På grænsen til Kenya, i det nordlige Tanzania, ligger det 
30.000 kvadratkilometer store økosystem, som er hjem for 
millioner af dyr, som lever i harmoni med hinanden. Hvert  
år i december starter den store migration af gnuer med afsæt  
i Ngorongorokrateret, hvor zebraer og gazeller også løber med. 
Gnuer nes migration er en jagt efter frisk græs, som er vokset 
op efter den østafrikanske regnsæson. Mod syd løber million-
er af gnuer i samlet flok gennem Serengetis savanner. Så langt 
øjet rækker, kan man opleve millioner af dyr, som bevæger 
sig synkront over sletterne, og mærke vibrationerne på den 
afrikanske jord. 

PÅ SERENGETI-SLETTEN
TEKST: THEA GREGERSEN NIELSEN // FOTO: OLE JORGEN LIODDEN / NATUREPL.COM
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DYRENE OG KLIMAFORANDRINGERNE

5 1O

Vidste du, at WWF har startet initiativet Wildlife Adaptation Innovation Fund? Formålet er at støtte og teste  

kreative idéer, som kan være med til at mindske vilde og truede dyrs sårbarhed over for klima forandringer.
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WWF-medarbejder i færd med at sætte  
de nye, robuste reder op til albatrosserne.

    KREATIVE LØSNINGER  
FOR DYRENE

En nøje tilrettelagt jordvold og reder bygget i beton. I WWF  
måvioftetiltegnebrættetogfindepåkreativeløsninger,når 

vi skal redde de vilde dyr. Læs med og se, hvordan vi løser  
vidt forskellige problemer rundt omkring i verden. 

TEKST: MAGNUS BALSLEV // FOTO: ANTONIE BUSIELLO / WWF Albatrossen og dens habitat er  
særligt sensitiv over for varmere vejr. 
Der er et sammenfald mellem højere 
temperaturer og færre fødte unger 
i løbet af ynglesæsonen. Tilmed er 
deres reder meget modtagelige over 
for voldsom nedbør og kraftig vind.

WWF og samarbejdspartnere bygger reder af beton og lersten på Australiens fjerntliggende Alba-
tross Island. Fuglene har taget rederne til sig og har endda “personliggjort” dem med mudder og 
blade. Fuglene, der benytter sig af rederne, har 20 procent højere yngledygtig succesrate.    

løsning

problem

VI BYGGER REDER TIL  
ALBATROSSER

DYRENE OG KLIMAFORANDRINGERNE
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NÆSEHORN FÅR ET  
TILFLUGTSSTED

Flere hundrede af verdens tilbageværende vilde røde pandaer lever i staten 
Sikkim i det nordøstlige Indien. I takt med at temperaturerne stiger, bliver 
de røde pandaer nødt til at bevæge sig op i højtliggende skove for at tilpasse 
sig. Men disse områder er ikke beskyttede og er derfor under et stigende 
pres fra de lokale samfundsgrupper.

Der er kun 645 næsehorn i Nepal. Af disse lever hele 605 i  
Chitwan Nationalpark. Det er desværre et område, som er yderst  
modtagelig over for kraftig nedbør og stærke oversvømmelser.  
Mange af næsehornene drukner ofte, og det vurderes, at disse  
ekstreme vejrfænomener kommer til at forekomme oftere  
og i en endnu voldsommere grad.  

WWF bygger en jordvold i parken, som skal  
fungere som et hævet tilf lugts sted for  
næsehornene, når der opstår oversvømmelse. 

Stigende temperaturer og faldende mængder nedbør er  
blevet virkelighed overalt i det sydøstlige Rusland. De  
voldsomme ændringer i klimaet har været skyld i, at små  
søer og vandløb tørre ud i sommermånederne, hvilket udgør  
et problem for de vilde dyr, herunder den kritisk truede  
saigaantilope. Derudover optager mennesker mere og mere  
af om rådet til græsnings arealer. Vilde dyr og kreaturer må  
derfor konkurrere om begrænsede mængder vand.  

DYRENE OG KLIMAFORANDRINGERNE

Bestandenafstillehavshvalrosserharværetfaldendesiden1980’erne,
hvor isen fra Arktis begyndte at smelte. Med stadig mindre is til rådighed 
trækker hvalrosserne ind mod land. Det sker ofte i titusindvis langs den 
fjerntliggende kyst i det østlige Rusland. Opstår der panik i disse enorme 
grupper, ofte forårsaget af isbjørne eller mennesker, er der risiko for, at 
små og svage hvalrosser bliver trampet ihjel.

GIVER PLADS TIL BÅDE 
ISBJØRNE OG HVALROSSER

2O

3O

4O

SAIGAANTILOPEN  
FÅR VAND5O

løsning løsning

løsning

løsning

problem

problem

problem

problem

WWF flytter hvalroskadavere væk fra hvalrossens  
yngleplads til velkendte jagtområder for isbjørne.  
Denne handling har medvirket til, at antallet af isbjørne  
og andre sultne rovdyr, der nærmer sig kysterne i hvalros-
sernes yngletid, er faldet med over 40 procent.

MENNESKER OG RØDE PANDAER
KAN LEVE SIDE OM SIDE

WWF arbejder for at minimere  
menneskers pres og tilstedeværelse  
i skovene i Sikkim ved at reducere 
faren for skovbrande og ved at  
fremme brugen af komfurer  
og bæredygtig indsamling  
af for eksempel træ  
og mad i skoven.  

WWF bygger brønde i Stepnoi, som er med til at øge tilgængeligheden  
af vand for antiloperne og dermed reducere konkurrencen om vand 
med kreaturer. Det har desuden medvirket til, at kryb skytteriet er 
faldet, fordi antiloperne tilbringer mere tid i det beskyttede område, 
hvor brøndene er opført.    

I det østlige Rusland hjælper vi hvalrosserne, så de ikke bliver mast ihjel.

I Indien er det skovbevarende arbejde, der hjælper de røde pandaer.

I Nepal giver vi næsehornene et tilflugtssted. 

I det sydvestlige Rusland har saigaantilopen fået brønde at slukke tørsten ved.
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WWF LIGE NU

å havnen i Mombasa, Kenya, gør snifferhunden Ram livet svært for alle 
dem, der forsøger at smugle illegale dyr ud af knudepunktet. Ram er  
nemlig trænet til at finde varer fra truede dyr og hjælper med at tjekke  

de mere end 2000 containere, som hver dag passerer gennem havnen i Mombasa. 
Netop denne havn er et hotspot for smugling af truede dyr, og derfor har sniffer-
hunde som Ram været en del af hverdagen siden 2015. I container ne finder tolderne 
alt fra elfenben til tigerskind, som bliver skjult og forsøgt smuglet ud i verden.  

P

Snifferhunde er det nyeste våben i kampen mod illegal handel, men de hjælper  
også med at finde nødstedte koalaer i nedbrændte skovområder i Australien.  
Læs med og bliv klogere på, hvor stor en rolle hundene har i WWF's arbejde.

TEKST: SOFIE BACH MOGENSEN // FOTO: © JUOZAS CERNIUS / WWF-UK

ET SKRÆMMENDE FUND 
Den illegale handel med truede dyr er 
desværre et stigende problem. Sidste år 
blev en container stoppet i tolden i Hong 
Kong med en rekord stor mængde elfenben 
og skældyrskæl, der var på vej fra Nigeria 
til Vietnam. Flere end 1.000 stødtænder 
fra elefanter og skæl fra mere end 13.000 
skældyr var gemt i containeren. Fundet 
viser tydeligt, hvor stort et problem den 
illegale handel stadig er.

HUNDENE HJÆLPER  
I HELE VERDEN 
Det er ikke kun på havnen i Mombasa, 
snifferhundene gør et vigtigt stykke arbejde. 
I det østlige Rusland bruger tolderne også 
de skarpe næser. Her finder hundene oftest 
dele fra bjørne eller moskushjorte, som 
forsøges smuglet over grænsen til Kina, hvor 
det sælges på illegale markeder.  

TURISTERNES 
KUFFERTER BLIVER 
TJEKKET 
Også i Londonlufthavn en 
Heathrow er der indsat 
snifferhunde til at
finde ulovlige smugler-
varer hos de almindelige
rejsende. Her er det
typisk elfenben udformet
som smykker, som
hunde ne finder i folks
kufferter.

HUNDENE FINDER OGSÅ LEVENDE DYR 
Efter de voldsomme brande i Australien har vi  
også brugt sniffer hunde til at snuse sig frem til  
overleven de koalaer i nedbrændte områder i 
Queensland. De fundne koalaer modtager livs-
vigtig nødhjælp, så de fortsat kan overleve i de 
naturområder, som nu bliver genopbygget. 

TJENESTE
HUNDE I NATURENS
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et var en fredelig sommerdag på det norske fjeld, da 
to danske mænd pludselig stod ansigt til ansigt med 
en lokal fjeldopsynsmand. Mændene var gennem 

nogle dage blevet observeret i Jotunheimen Nationalpark, der, 
udover at huse Norges højeste fjelde, også er hjemsted for en 
enestående bestand af den truede og fredede apollosommer-
fugl.

BESKYTTET PÅ LINJE MED ELEFANTER 
Da mændene blev konfronteret, havde de tilfældigvis en masse 
apollosommerfugle på sig. Og som Thor Hjarsen, seniorbiolog i 
WWF, udtaler, så tyder det på en “mere end almindelige inter-
esse for sjældne sommerfugle.” 

Apollosommerfuglen er en ikonisk sommerfugl af svalehale-
familien, der betragtes som ét af naturens absolutte mester-
værker. Der findes omkring 300 underarter, der alle lever i 
tørre, bjergrige områder. Den norske underart, Parnassius 
apollo jotunensis, er ekstremt sjælden og findes kun på ét 
bestemt fjeld, hvor den lever på sydvendte skråninger i 1.000 
til 1.200 meters højde. Alle apollosommerfugle er beskyttet af 
Washington-konventionen, CITES liste I, hvilket betyder, at 
apollosommerfuglen ikke må handles, byttes eller føres over 
grænser. “Du skal faktisk have en tilladelse for at eje en apollo-
sommerfugl,” forklarer Thor Hjarsen. “Den er beskyttet på 

linje med elfenben fra elefanter og skind fra tigre.” 
Så det var ikke to almindelige mænd, politiet stoppede den dag 
i Jotunheimen. Det skulle nemlig vise sig, at de havde store 
samlinger af sjældne sommerfugle og var i Jotunheimen for at 
begå kriminalitet mod truede dyr.

EN VERDEN AF ULOVLIG HANDEL    
Men de to danske mænd er desværre langtfra de eneste, 
der går ud i naturen med henblik på at tjene gode penge på 
udrydnings truede sommerfugle. 

Der findes en hel verden af samlere og sommerfugle entu si as-
ter, der fanger, bytter eller sælger sommerfugle. Det er bare 
sjældent, at sagerne ender hos politiet. 

“Vi ser faktisk utrolig få af denne type sager,” forklarer politi-
kommissær Henrik Taagaard fra Nordjyllands Politis dyre-
velfærdssektion, der leder den danske del af efterforskningen. 
“Vi har kun haft to sager om truede dyr, siden vores special-
enhed blev etableret 1. juli 2019. Ellers har vi mest efterforsket 
sager om ulovlig handel med hunde.” 
Henrik Taagaard har dog en klar forventning om, at der vil 
dukke flere sager op. “Vi ved, at sagerne er der. Vi ved også, at 
dyrene ofte bliver handlet i lukkede facebookgrupper eller på 
sider som dba.dk.”  

D

WILDLIFE CRIME

TEKST: CIRKELINE BURON // FOTO: JAKOB ARNHOLTZ / BIOFOTO / RITZAU SCANPIX  

Apollosommerfuglen, Parnassius apollo, var en 
del af en stor samling af truede sommerfugle, 
som blev fundet af politiet, da de ransagede de 
to danskeres boliger.
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Statens Naturhistoriske Museum tager imod og opbevarer de sommerfuglesamlinger, som politiet  
beslaglægger. På billedet er det korsikansk svalehale, Papilio hosoton, som er kritisk truet. 

Henrik Taagaard,
Politikommissær og leder af  
dyrevelfærdssektionen

DET ER EN FORM FOR KRIMINALITET, SOM  
ER HELT ANDERLEDES FRA ANDRE FORMER 
FOR  KRIMINALITET. VI ER I DEN GRAD  
AF HÆNGIGE AF TIP FRA ALLE, 
DER VED NOGET OM HANDEL 
MED TRUEDE DYR."
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Du kan finde engperlemorsommerfugl i moser og enge, hvor der er mjødurt, 
græs og urter. Den var tidligere ret almindelig på både Fyn, Bornholm og  
Sjælland, men er nu sjælden herhjemme.

Sortplettet blåfugl, som sidder på en bugtet kløver. Du kan være heldig at spotte 
den fra juni til august, men kun hvis du slår et smut forbi Møn, som er det sidste 
sted i Danmark, hvor bestanden stadig lever. Den er kritisk truet.

“De er bare villige til at løbe en stor risiko for at få det perfekte 
dyr.” Samlernes mål er nemlig en unik samling, der for ek-
sempel rummer det sidste eksemplar, som har levet i naturen, 
alle underarter eller det perfekte dyr. Og netop det perfekte 
dyr kan ifølge WWF’s oplysninger gå for op til 1.000 euro, 
hvis sommerfuglens tegninger er rene, uden skader og har den 
perfekte form. Udover at fange levende dyr er der også samlere, 
der indsamler larver. Når laverne er kommet ud af puppen, 
slår de sommerfuglene ihjel, sætter dem på nåle og sælger til 
højestbydende. 

Én af de dømte mænd har over for Ritzau beskrevet samlingen 
som “hele mit livsværk.” En samling, som det efter hans eget 
udsagnhartaget38åratopbygge,oghvorenmegetlilledelaf
den nu er blevet konfiskeret. 

 REGERINGEN GIVER STRENGERE STRAFFE
Indtil videre er de to mænd kun straffet i Danmark. Her blev  
de sigtet og dømt i forhold til reglerne om opbevaring af fred-
ede sommerfugle, da politiet ikke kunne bevise, at de handlede 
med sommerfuglene. Så den danske del af sagen endte med 
bøder på henholdsvis 10.000 kroner og 12.000 kroner samt 
konfiskering af de ulovlige eksemplarer i deres samling. 

Og det er Thor Hjarsen oprørt over. “10.000 kroner for at 
indsamle og dræbe fredede sommerfugle fra en lang række 
europæiske lande – endda i strid med ikke kun CITES men 
også både EU’s habitatdirektiv og vores egen artsfrednings-
bekendtgørelse. Det er slet ikke godt nok,” siger han. 

Derfor har WWF gennem flere måneder været i tæt dialog 
med Miljøministeriet for, at vi i Danmark får et forbud mod at 
indsamle truede dagsommerfugle til private samlinger. Og den 
7. maj meddelte miljøminister Lea Wermelin, at hun strammer 
fredningen og sætter en stopper for indsamling af 33 truede 
dagsommerfugle.   

“Fredningen sender et stærkt signal til samlerne om, at vi ikke 
accepterer indsamling af sjældne, rødlistede og CITES-beskyt-
tede sommerfugle,” forklarer Thor Hjarsen. “ Akkurat lige 
som vi heller ikke tillader indsamling  af fugles æg, frøerne 
og de vilde orkidéer. Det er rigtigt godt gået af regeringen og 
støttepartierne. Og en kæmpe sejr for naturen.”

Samtidig kører den konkrete sag mod de to danske samlere 
stadig. For den ulovlige indfangning af sommerfuglene i Norge 
er endnu ikke afgjort. Retten skal stadig tage stilling til en 
række forhold som indførsel, udførsel og besiddelse af truede 
dyr, hvilket kan give op til tre års fængsel. Derfor kan der vente 
de kriminelle samlere yderligere straf.   

WILDLIFE CRIME

De danske sommerfugle er også hårdt pressede,  
primært fordi deres levesteder forsvinder.  
Her er tre sjældne dagsommerfugle,  
som er ved at forsvinde fra den danske natur.

3 danske arter, du  
skal holde øje med

“VI HAR GODT HØRT OM NETVÆRK I ØSTEUROPA 
OG RUSLAND, MEN DET OVERRASKEDE MIG, AT 
SOMMERFUGLE ER I SÅ HØJ KURS.”

En hurtig søgning på ebay.com resulterer da også i adskillige 
beskyttede apollosommerfugle med til salg-skilte på. Og 
udover handlen på internettet bliver de også handlet i lukkede 
samlergrupper, hvor folk bytter og handler på tværs af lande-
grænser. Et fænomen Thor Hjarsen fra WWF kender til fra 
en tidligere sag. Den såkaldte “ægsamlersag”, hvor tysk politi
i slutningen af 1990'erne kom på sporet af et netværk af ægtyve, 
der var i besiddelse af mere end 70.000 fugleæg. Æggene 
kom fra både almindelige og truede arter som for eksempel stork, 
urfugl og blå kærhøg. Den tyske sag havde tråde til en lang ræk-
ke lande, heriblandt Danmark, 
hvor Rejseholdet efter forskede 
fem til seks personer, der kort-
varigt fik beslaglagt 20.000 æg. 
Selvom mange æg var fra meget 
truede arter, endte sagen uden 
dom. Det kunne nemlig ikke 
påvises, at æggene var indsamlet, før forbuddet mod ægsamling 
trådte i kraft i 1994. 

VERDENS FJERDESTØRSTE KRIMINALITET 
Da de to mænd blev pågrebet i Norge, blev Henrik Taagaard og 
hans specialenhed involveret. Det resulterede i en ran sagning 
af deres boliger, hvor politiet gjorde et stort fund. 20 flytte-
kasser med sjældne og fredede sommerfugle, som politiet kon-
fiskerede og sendte til gennemgang hos Zoologiske Museum. 

Her kunne insektekspert Thomas Pape konstatere, at sam-
lingerne indeholdt 190 fredede korsikanske svalehaler og 
apollosommerfugle, der stammede fra hele Europa. 
Wildlife crime er verdens fjerdestørste kriminalitet, kun 

overgået af narkotika, menneskehandel og forfalskning, med 
en årlig estimeret omsætning på 120 milliarder kroner.  

Sagen har da også overrasket politikommissær Henrik Taa-
gaard. “Vi har godt hørt om netværk i Østeuropa og Rusland, 
men det overraskede mig, at sommerfugle er i så høj kurs.” 
I 2017 fik WWF øget strafferammen for handel med truede dyr 
fra ét til seks år. Den øgede strafferamme giver Henrik Taa-
gaard og hans kollegaer bedre efterforskningsværktøjer til at 
efterforske sagerne om wildlife crime. Men han har stadig brug 

for offentlighedens hjælp.  

“Det er en form for kriminalitet, 
som er helt anderledes fra andre 
former for  kriminalitet. Vi er i 
den grad afhængige af tip fra alle, 
der ved noget om handel med 

truede dyr. Så ring eller skriv til os, hvis du ser noget på nettet 
eller hører om nogen, der samler på truede dyr. Noget  
så simpelt som gode søgeord på nettet kan også føre os på rette 
spor,” lyder opfordringen fra Henrik Taagaard. 

JAGTEN PÅ DET PERFEKTE DYR
Nu er det selvfølgelig ikke alle sommerfuglesamlere, der er 
kriminelle. Langt de fleste er faktisk helt almindelige menne-
sker med en stor passion for sommerfugle, og som også samler 
på sommerfugle helt lovligt. 
Men der er dem, der er villige til at gå langt for deres hobby.  
Og Thor Hjarsen er slet ikke i tvivl. Samlerne ved godt, at de 
gør noget ulovligt. “De kender loven lige så godt som os,” siger 
Thor Hjarsen.  

Enghvidvingens larve lever på planter som kællingetand  
og arter af vikke og fladbælg. Den har tidligere være ret  

almindelig, men er sidst set på Bornholm i 2004.  
Derfor mener man desværre, at den allerede  

kan være uddød i Danmark.
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“FREDNINGEN SENDER ET STÆRKT SIGNAL TIL SAMLERNE 
OM, AT VI IKKE ACCEPTERER INDSAM-
LING AF SJÆLDNE, RØDLISTEDE OG 
CITES-BESKYTTEDE SOMMERFUGLE”
Thor Hjarsen,  
seniorbiolog i WWF
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5 AF ÉN SLAGS

TEKST: RIE BIRK LAURIDSEN / HAVESELSKABET

Hvis du vil gøre livet lidt bedre for blandt andet bier, sommerfugle og  
svirrefluer, så sørg for at vælge lokale blomster med en masse nektar og pollen.

5 GODE PLANTER TIL DIN VILDE HAVE

Tænk på bierne og sommerfuglene, når du 
skal vælge planter til haven. En nem regel er 
at vælge åbne blomster frem for lukkede.

Dahlia med åben blomst / FOTO: CCO Public Domain

Her et stykke vildt med rødkløver / FOTO: Pxhere 

DAHLIA
En dahlia med få kronblade 
og mange synlige støvknap-
per er fyldt med mad, hvor 
en lukket pompon er værdi
løs for et sultent insekt. 

RØDKLØVER
Mange af vores insekter er udviklet over  
mange årtusinder til den vilde flora, som  
findes i Danmark. Derfor er det altid godt at  
have nogle vilde urter i haven, som for eksempel  
hvidkløver, rødkløver, tidsler, bellis og smørblomster. 
Lad et lille hjørne af haven være vildt, og tillad, at de 
vilde urter kommer op og blomstrer.

Admiralsommerfugl på asters / FOTO: Pxhere  

ASTERS
Vidste du, at pollen er det protein rige gule støv, som ved insekternes 
hjælp bliver transporteret til en hun blomst og bestøver planten?  
Asters er et glimrende eksempel på en blomst med dejlig meget pollen.

En humlebi i honningurt / FOTO: Pxhere

HONNINGURT
Sørg gerne for, at der er blomster til insekterne både  
tidligt og sent på året. Det er netop i yder tidspunkterne, 
der er knaphed på mad. Honning urt blomstrer i efter
året ligesom asters, drejeblomst og vedbend. 

Kom på besøg i Jespers vilde have – se mere på haveselskabet.dk/jespersvildehave
FOTO: © Hanne Gabel Christensen

KANUTIA MACEDONICA
Hvis du har mange forskellige blomster i haven, vil du kunne tiltrække 
mange forskellige insekter. Hvert insekt har sin specielle måde at spise 
på og også sine egne favoritplanter. Enkelte enlige bier har helt bestemte 
præferencer, for eksempel vil blåhatjordbi helst kun spise fra blåhat,  
Knautia arvensis, men den kan også ses i Knautia macedonica.

WWF og Haveselskabet 
er gået sammen om kampagnen 

'Danmarks vilde haver'.  
Læs mere om, hvordan du selv 
kan gøre din have vildere, og  

hvorfor det er godt på:  
danmarksvildehaver.dk

Knautia macedonica / FOTO: © Wikimedia
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MIG OG NATUREN

TEKST: MAGNUS BALSLEV // FOTO: CARSTEN BUNDGAARD

Et kluntet møde med en gulspurv for over 40 år siden blev  
begyndelsen på Martin Brygmann og naturens helt særlige forhold.

JEG GIK JO HEN OG BLEV  
ORNITOLOG I SKOLEÅRENE 

a jeg gik på Bernadotteskolen i Hellerup,  
skulle klasserne slås sammen. Det må have været 
omkring 7. klasse. Og her mødte jeg en fyr, som hed 

Peter, og vi blev hurtigt venner. Peter var meget interesseret i 
fugle og tog mig med ud på min første reelle fugletur. 
Jeg havde lånt en kikkert af Peter, og nu skulle jeg simpelthen 
lære, hvordan man gik på fugletur. Så vi gik ud i skoven. Jeg 
tror, det var Vaserne ved Furesøen. Der 
gik vi, og pludselig stoppede Peter op og 
sagde: “Hov, prøv at se derovre i busken. 
Oppe i toppen, der sidder der en gul fugl.” 
“Ja,” sagde jeg. Peter hviskede: “Det er 
en gulspurv,” hvorefter jeg løb, alt hvad 
jeg kunne, hen mod fuglen. Den fløj, 
selvfølgelig. “Hvad laver du, Martin?!” 
spurgte Peter. “Jamen jeg skulle jo nå at se den, inden den fløj,” 
sagde jeg. Så grinede han bare af mig og sagde: “Det er helt for-
kert. Sådan gør man slet ikke. Nej, man skal være stille og gå 
lige så forsigtigt.” 
Det var første side i bogen om, hvordan man kigger på fugle, 

som jeg lærte der – på den hårde måde. Jeg så jo kun en prik, 
der fløj. Siden da har jeg aldrig løbet hen mod fugle. 

I tiden efter blev jeg ekstremt fugleinteresseret. 
 Jeg gik jo nærmest hen og blev ornitolog i skoleårene. I stedet 
for at hænge på gadehjørnerne, eller hvad man siger, tog Peter 
og jeg på fugleture. Vi tog madpakker med og gik ud i skoven 

for at se på fugle. Vi så nye arter og 
satte kryds ved dem i fuglebogen.  
Vi tog også på ørneture over til Sverige 
med Dansk Ornitologisk Forening.  
Vi mødtes sent om aftenen på Hoved-
banegården, og så kørte vi ellers i bus 
til Skåne. Vi ankom ved tre-fire-tiden 
om natten, og så stillede vi os op ved 

Børringesøen og så på kongeørne. Så stod vi der – en flok 
fugleinteresserede med store kikkerter. Det var fantastisk. 

Mine forældre var lykkelige for, at jeg havde den hobby. 
Det er jo alles forældres drøm, at deres børn dyrker sådan en 

D
hobby frem for at slå folk ihjel eksempelvis. Min far var faktisk 
ikke specielt interesseret i naturen, men han havde en stor 
bog med nogle LP’er i, hvor man kunne høre fuglene synge og 
høre en gammel stemme fortælle. “Nat-ter-galen,” lød det, eller 
“rødhalsen, det lyder, som når man tager en fugtig korkprop og 
kører den ned ad et vinduesglas – hør bare her.” Og så kunne 
man ellers høre lyden af fugtig kork gnedet mod glas. Og det 
lød fuldstændig ligesom rødhalsen. 

I dag bor jeg selv tæt på en skov, som ligger i nærheden 
af Farum og Ganløse. Der er dejlig natur på de kanter og 
faktisk meget kuperet terræn. Nu er fuglene simpelthen lige 
uden for min hoveddør. Jeg går tit i skoven og kigger på fugle. 
Helst alene. Så skræmmer man dem ikke væk. Det har fået en 
meget stor plads i mit liv. Og efter jeg har fået børn, skal de 
selvfølgelig også lære lidt om fugle. 

Forleden var jeg i skoven med min datter, og der så vi for 
eksempel en spætmejse. Så jeg sagde: “Hov, der en spætmejse. 
Hvordan er det nu, man kan kende den? Jo, det er den eneste 

fugl i Danmark, der kan kravle ned ad stammen med hovedet 
først. Så ser du en fugl, der kravler med hovedet først, ned ad 
stammen, så er det med 100 procents sikkerhed en spæt mejse.”  
Det fortalte jeg til min datter. Så glemmer hun det igen, 
selvfølgelig. Men så kan det være, den sidder der næste gang.

“JEG GÅR TIT I SKOVEN OG KIGGER PÅ 
FUGLE. HELST ALENE. SÅ SKRÆMMER 
MAN DEM IKKE VÆK.”

Martin Brygmann, 57 år.

Skuespiller, komiker og musiker. 

Født i den lille by Kølvrå  
i Midtjylland, men er opvokset  
i Glostrup og siden i Hvidovre.

Bor i dag i Farum sammen med sin  
kone Marianne og deres tre fælles børn. 

Den selvlærte ornitolog

Martin Brygmann
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SAMMEN KAN VI FORDOBLE  
ANTALLET AF VILDE TIGERE!

På MobilePay nr. 88472 På bidrag.wwf.dk/sommer

SEND EN SMS TIL 1231 OG SKRIV TIGER I KOMMENTAR FELTET,  
SÅ STØTTER DU TIGERENE MED 100 KRONER.
Du kan også støtte med et valgfrit beløb via Mobile Pay eller på vores hjemmeside.

A
fs

en
de

r: 
W

W
F 

Ve
rd

en
sn

at
ur

fo
nd

en
, S

va
ne

ve
j 1

2,
 2

40
0 

Kø
be

nh
av

n 
N

V

Tigeren er et af de mest ikoniske dyr på planeten. For bare 100 år siden 
strejfede over 100.000 tigere rundt i store dele af Asien. I 2010 var der  
kun 3.200 tilbage. Vi har mistet over 95 procent af de vilde tigerbestande 
til krybskytter, og en stor del af tigernes levesteder er blevet ødelagt af os 
mennesker.

WWF har derfor sat sig et ambitiøst mål: Vi vil fordoble antallet af vilde 
tigere i naturen inden 2022. Sammen med de lande, hvor der findes tigere, 
kæmper vi for at stoppe krybskytteri og skabe sammenhængende naturom-
råder, så tigerne igen kan bevæge sig frit. 

Men vi kan ikke gøre det uden dig. 

STØT  
NU!


