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DE GEMMER SIG I MØRKET
Dyk med ned i en underverden
fyldt med snyltere og ekstreme
dybhavsfisk.

WWF gik sammen med 13 nationer om at redde
tigeren fra at uddø i naturen. Vi tager en status
10 år efter, projektet blev skudt i gang.

4 STORE PLASK

Ritt Bjerregaard om, hvordan hun
er blevet så modig, og hvorfor hun
kan lide fiskere.

DEN VILDE LAKSEJAGT GÅR IND

NATUREN ER EN FED
FORRETNING

Oplev den her
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RITT BJERREGAARD
ER VILD MED VAND
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SUCCES: VI HAR FÅET FLERE
STRIBER I NATUREN
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Jeg indrømmer gerne, at jeg er en håbløs romantiker, når det
handler om naturen. Jeg elsker at kigge på smukke landskaber,

© CARSTEN BUNDGAARD ANDERSEN

kende den ene fugleart fra den anden. Naturen er smuk.

© NITISH MADAN / WWF-INTERNATIONAL

hvor naturen udfolder sig frit – og jeg nyder at nørde med at
Men naturen er også et redskab, der kan være til gevaldig nytte
for os mennesker. Faktisk bliver livet ualmindeligt træls – og
meget, meget dyrt – hvis naturen forsvinder. Mennesket lever
nemlig langt mere af og med naturen, end de fleste tænker over
i dagligdagen. Vores træ, fisk og mad kommer for eksempel
fra naturen. Skovene holder på regnvandet og renser det,
inden vi drikker det. Vilde insekter bestøver vores afgrøder.

NATUREN ER LØSNINGEN
PÅ VOR TIDS KRISER

Og koralrevene huser mange af verdens spisefisk, ligesom de
enorme kalkkonstruktioner beskytter kystsamfundene fra
flodbølger og oversvømmelser.
Og alt dette er penge værd. Mange penge, faktisk.
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WORLD WIDE
FUND FOR NATURE
er en privat og uafhængig
organisation, som arbejder
for at løse globale naturog 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.
Læs mere om
WWF Verdensnaturfonden
på wwf.dk.

Undersøgelser viser, at naturens bidrag til mennesket har
en værdi på 125 trillioner dollars om året. Det svarer til
halvdelen af hele verdens bruttonationalprodukt. Over 500
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millioner mennesker lever for
eksempel af verdens koralrev.
Og den samlede værdi af vilde
insekters bestøvning af vores
afgrøder udgør 153 milliarder
euro om året. Det er immervæk

Ansvarshavende
redaktør
Cirkeline Buron

også en slat.
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Faktisk er vi så afhængige
af naturens bidrag, at World
© TONY HEALD / NATUREPL.COM / WWF

Economic Forum har kaldt
tabet af biodiversitet for en
af de fem største trusler mod
verdens økonomi. Samtidig
fremhæver de, at mennesket kan blive rigere, hvis vi udvikler
vores samfund og velfærd i pagt med naturen, i stedet for bare
at udnytte den for kortsigtet vinding.
I dette nummer af Levende Natur kan du læse om, hvordan
WWF bruger naturen til at skabe jobs, vækst og velfærd for

PANDEMIER OG ILLEGALE MARKEDER
GÅR HÅND I HÅND

mennesker over hele kloden. Vel at mærke samtidig med, at
vi beskytter naturområder og deres planter og dyr. Det er en
superfed forretning for mennesker – og det skaber en bedre
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fremtid for alle organismer på jorden.
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De bedste naturhilsner

Generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden
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Det er da en deal, der er til at forstå!
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BREVKASSE

HVAD ER DIN STØRSTE
UDFORDRING?

KRÆVER DET MEGET FOR
VIRKSOMHEDERNE AT BLIVE

Bente Ydegaard, Horsens
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Når de danske virksomheder overvejer at blive grønnere,
er det Stine og virksomhedsteamet, der tager styringen
og hiver en aftale med dem i mål. Stine er kandidat i
Internationale Studier, og efter at have arbejdet både i
New York og hos WWF i Forenede Arabiske Emirater
vendte hun for fire år siden hjem til Danmark. Her blev
hun ansat i WWF Verdensnaturfondens afdeling for
virksomheds-partnerskaber.

Det er med tanke på de næste
generationer, at Stine går på
job hver dag: ”Vi har en pligt til
at efterlade en sundere klode
end den, vi lever på i dag.”

Det sker ofte, at virksomhederne bliver
overraskede over, hvor relativt simpelt
det er. Det kræver en investering nu
og her, som dog vil betale sig tilbage i
form af blandt andet nye kunder og et
stærkere brand.
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Mads Nielsen, Vig
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VIRKSOMHEDS-HVISKER

GRØNNERE?
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skarpe til WWF’s

Det kan tage adskillige måneder at designe et
godt partnerskab og blive enige om det med
virksomhedens øverste ledelse. Et
eksempel er vores nye 20-årige
partnerskab med VELUX, som
blev offentliggjort sidste måned.
Det har taget ét år at udvikle og
er med til beskytte store tropiske
skovområder over hele verden.

HVAD ER VIGTIGT AT
VIDE OM DIT ARBEJDE?
Ole Thisted, Rønne
At mit arbejde overhovedet eksisterer. Hvis
vi skal opnå FN’s verdensmål og WWF’s
egne mål, skal vi have virksomhederne med.
Når nogen spørger, hvorfor vi samarbejder
med virksomheder, som er med til at skade
miljøet, så er svaret, at vi gør det, fordi vi
kan opnå resultater, som ellers ikke var
mulige. Vi når længere ved at samarbejde med
virksomhederne, end at pege fingre ad dem.

HVAD ER DIN
STØRSTE SUCCES?
Mette Pedersen, Valby

At WWF har en afgørende rolle, når virksomheder
begynder at træffe grønne beslutninger. Gode
eksempler er vores partnerskaber med Salling Group
og LEGO. Føtex stoppede med at sælge engangsplastik, mens LEGO har valgt at gøre alle deres
klodser bæredygtige inden 2030. Det betragter jeg
som en kæmpe succes for os og planeten.

HVAD VILLE GØRE DIT
ARBEJDE NEMMERE?
Karen Jørgensen, Ingeslev
At det var almen viden, hvor meget den vilde natur er værd for
den private sektor. Det kræver rigtigt meget tid og overbevisning
at skabe partnerskaber. Så hvis alle virksomheder allerede vidste,
hvor store økonomiske konsekvenser tabet af biodiversitet har for
verden, ville mit job være en del nemmere.

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

NATUREN ER VORES
REDNINGSPLANKE
Naturen er ikke bare skøn at se på. Den kan værne os mod tidens største
kriser, hvis bare vi passer på den, og giver den lov til at passe på os.
TEKST: FABIJANA POPOVIC // FOTO: TONY HEALD / NATUREPL.COM / WWF

N

år du læser, at vi står midt i
en naturkrise, så føler du dig
måske en anelse overvældet.
Endnu en krise? Hvad med Covid-19krisen? Klimakrisen? De humanitære
kriser rundt omkring i verden? Og er der
ikke tale om, at der er en finanskrise lige
rundt om hjørnet? Vi lever i krisernes
tidsalder, og var vores planet en bil, ville
alle advarselslamper i panelet
blinke nu.
Covid-19 viser med al tydelighed, at
naturens og menneskets sundhed hænger
uløseligt sammen. Men heri ligger også
den gode nyhed; for hvis en natur i krise
er roden til de globale kriser, så må en
sund natur jo også være løsningen.

Temperaturerne stiger. Heldigvis er ørkendannelse én af de udfordringer,
som Naturbaserede Løsninger kan være med til at afhjælpe.

6

OK TOBER 2020 · W WF

Trine Glue Doan, seniorrådgiver for klima
og bæredygtig finansiering hos WWF,
mener, at udbruddet af Covid-19 satte
kriserne i relief og viser os forbindelsen
mellem naturens ve og vel og de andre
systemiske kriser, der presser sig på:

”Mange af de kriser, vi oplever, kan
vi føre tilbage til en natur i krise.
Nedbrudte økosystemer kan ikke give
os rent vand, ren luft og fødevarer, men
vil i stedet accelerere udfordringerne
med fødevaresikkerhed, vandforsyning,
konflikter, klimaflygtninge og spredning
af smitsomme sygdomme.”

forsvinder, er det ikke kun naturen, der
lider, men også de mange mennesker,
der nyder godt af både beskyttelsen og
fiskene,” fortæller Trine Glue Doan.

ÈN LØSNING PÅ MANGE
PROBLEMER

Naturbaserede Løsninger virker altså på
flere parametre på samme tid og er derfor
meget effektive i forhold til de mange
kriser, vi skal løse i de kommende år.

Som en ekstra sidegevinst er mangrove
utroligt effektiv til at binde kuldioxid og
modvirker dermed global opvarmning.

WWF Verdensnaturfonden kæmper
for at gøre naturen til et værktøj, som
politikere bruger, når de forsøger
at skabe løsninger på store, globale
udfordringer. To glimrende eksempler
på såkaldt Naturbaserede Løsninger
er genoprettelsen af mangroveskov og
koralrev, fortæller Trine Glue Doan.

”De kan være med til at skabe en
bæredygtig udvikling for mennesker,
fordi de både binder CO2, opbygger
klimaresiliens og styrker biodiversiteten,”
siger Trine Glue Doan.

”Mangroveskoven og koralrevene
beskytter kystsamfundene mod
oversvømmelser og giver samtidig de
små fisk gemmesteder, så de kan vokse
sig store. Når mangroveskoven og revene

Eksemplet er ikke grebet ud af luften.
På centret GCARE ved det engelske
Surrey University har forskere undersøgt,
hvordan Naturbaserede Løsninger
beskytter mod naturkatastrofer.
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De forudser, at flere hundrede millioner mennesker fordelt på
hele kloden vil blive påvirket af, at mangroveskov og koralrev, er
på retur.
Løsningen er derfor åbenlys. Det handler om at se naturen som
løsning: ”Det smarte er, at vi ikke skal ud og opfinde noget nyt.
Vi skal ikke vente på et teknologisk nybrud. Naturen er her
allerede. Derfor skal vi ’bare’ beskytte og genoprette den,” siger
Trine Glue Doan.

FRA SILO TIL SYNLIGHED

I forbindelse med genåbningen af samfundet efter Covid-19 har
ledere i Danmark og resten af verden talt om, at naturen skal
være en del af genstarten. Men det er lettere sagt end gjort, og det
er nemt at falde tilbage i vanetænkningen.

Beskyttelse

Bæredygtig forvaltning

Genopretning

Det er for eksempel
statsbeskyttede
havområder, der sikrer sunde
fiskebestande i kystområder

Det er for eksempel FSCcertificeret skovbrug, hvor
miljømæssige, sociale og
økonomiske hensyn balances

Det er for eksempel
genplantning af
regnskov eller
mangrove

”Derfor er det vigtigt, at vi tydeliggør værdien af Naturbaserede
Løsninger, så politikere, investorer, praktikere og borgere kan se
en mening i at implementere dem,” slutter Trine Glue Doan.

1

ØKOSYSTEMER

Skove

Græsland

Kyst

Vådområde

ØKOSYSTEMTJENESTER

Ferskvand

Fødevarer

Kystsikring

Rekreation

Kulstoflagring

Økoturisme

Løsninger
Naturbaserede Løsninger bidrager til at løse både klima- og
udviklingsudfordringer samtidig med, at de beskytter og
genopretter biodiversiteten.
Udvikling - Det arbejder vi for:
At øge fødevaresikkerhed, adgang til rent drikkevand, sundhed og
velvære, samt at reducere ulighed, konflikt og migration grundet
ødelagte og degraderede økosystemer.
Klima - Det arbejder vi for:
At bygge videre på naturens evne til at øge resiliens overfor
klimaforandringer samt til kulstoflagring og reduktion af CO2 i atmosfæren.
Biodiversitet - Det arbejder vi for:
At beskytte og genoprette tropiske skove, at genoprette essentielle
fiskelevesteder, og reducere konflikter mellem mennesker og dyr.
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→ T H E G R E AT G R EE N W A LL

EN GRØN MUR TVÆRS GENNEM
AFRIKA SKABER JOBS
Forestil dig en 8000 kilometer lang, grøn mur af træer
tværs gennem det afrikanske kontinent. Det lyder vildt,
ikke? Ikke desto mindre er det essensen af et projekt, som
Den Afrikanske Union lancerede i 2007. ”The Great Green
Wall” skal være svaret på en af de største udfordringer i
området, nemlig ørkendannelse. Formålet med en mur af
træer er at genoprette Afrikas degraderede landskaber og
transformere livet for de millioner, der lever i en af verdens
fattigste regioner; Sahel.
Det er et ambitiøst projekt, som WWF har bidraget til
gennem rådgivning og videnskabelig assistance, og når
muren står klar, vil den være den største menneskeskabte
konstruktion i verden. Den vil strække sig over
imponerende 8000 km. Tværs over kontinentet. Flere end
20 lande er med i projektet, inklusive Somalia, Niger, Mali
og Burkina Faso. Ambitionen er at genoprette 100 millioner
hektarer af degraderet landskab, at binde 250 millioner
ton CO2 og at skabe 10 millioner grønne jobs. Mennesker,
der bor i nærheden af muren, vil få mere frodigt land at
dyrke, og dermed vil millioner af mennesker nyde godt af
øget sikkerhed, hvad angår mad og grønne jobs. Samtidig
vil træerne opbygge klimaresiliens i regionen, hvor
temperaturerne i øjeblikket stiger hurtigere end noget andet
sted i verden.

Side n proje ktet ’The Grea
t Gree n Wall ’ startede i 2007
, er der allerede
sket positive forandring
er i form af større fødevare
sikkerhed, flere
jobs og øget stabilitet.

© SIMON TOWN SLEY

En anden udfordring er tidsperspektivet. Politikere er på valg
hvert fjerde år og vil derfor gerne kunne levere hurtige og synlige
resultater. Her er perspektiverne ved Naturbaserede Løsninger
både langstrakte og nogle gange usynlige. Naturbaserede
Løsninger, som for eksempel giver os rent vand eller filtrere
luften for partikler og støv, kan man hurtigt komme til at tage for
givet og overse værdien af.

Fra Egå til Uganda findes der Naturbaserede Løsninger, der både gavner biodiversitet og
mennesker. Vi har samlet fem cases fra hele verden, hvor naturen allerede er i gang med
selv at skabe værdifulde løsninger på centrale samfundsmæssige udfordringer.

INDSATSER

Trine Glue Doan fremhæver eksemplet med frigivelsen af
indefrosne feriepenge herhjemme:
”De danske politikere forstår, at naturen spiller en stor rolle
i forhold til at forebygge fremtidige pandemier og skabe gode
klimaløsninger på den længere bane. På den korte bane frygter
de dog den økonomiske krise. Derfor opfordrer de danskerne
til at forbruge mere for at få gang i hjulene igen. Det er to
modsatrettede tendenser.”

GODE PROJEKTER,
HVOR NATUREN ER LØSNINGEN

Naturbaserede Løsninger handler om bæredygtig forvaltning
samt beskyttelse og genopretning af naturlige økosystemer.

© THE GREAT GREEN WALL

De kriser, vi står i, er komplekse, globale og griber ind i hinanden
på overraskende måder. Der er selvsagt ingen nemme løsninger.
Det gør det ikke bedre, at Naturbaserede Løsninger kræver, at
politikerne tænker på tværs af siloer. Det er de fleste politiske
systemer nemlig ikke gearet til. Hver minister har sit eget
ressort, sit eget budget og sin egen strategi. Men der er brug for
løsninger på tværs, og med naturen i centrum.
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→ B E S K Y T T EL S E A F VA N D R E S S O U R C E R N E

MANGROVESKOVE SKAFFER MAD
TIL MILLIONER

VIETNAM SÆTTER PRIS PÅ
ØKOSYSTEMTJENESTER

© JON ATH AN

→ M A N G R O V E S KO V E I K E N YA

CA RA MA NU
S / GR EEN RE
/ WW F-U K

Her er de med til at beskytte de fattige bønders høst og skabe
større fødevaresikkerhed. Mangroveskovene er også ynglested
for kystens mange fisk og styrker dermed biodiversiteten langs
kysten. Samtidig optager mangrove fem gange så meget CO 2
som anden tropisk skov og er derfor et effektivt værktøj mod
klimaforandringerne.

Konkret drejer det sig om, at vandkraftværker og andre
vandforsynings-virksomheder betaler for de tjenester, de får fra
naturen. I 2009 var det beløb omkring fire millioner dollars. Og
i 2013 havde vandbrugere, operatører og forsyningsselskaber
samlet betalt 54 millioner dollars til de lokale, der lever i og af
skovene. De betalte for de økosystemtjenester, de bidrager med.

På en god dag kan du være heldig at se den sorthalsede
lappedykker, lille præstekrave eller sjældne rovfugle som havørn,
fiskeørn eller lærkefalk. Men det er langt fra en selvfølge, at Egå
Engsø i dag er et stykke unik natur med et rigt dyre - og planteliv.

Kun et år efter, at Egå Engsø
blev skabt, blev der registreret
33 arter af ynglefugle.
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I 1950’erne begyndte bønderne nemlig at dræne engene, så de
kunne bruge jorden til landbrug.

Det betød, at de gode vilkår for dyr og planter forsvandt,
og tilbage var et fladt landskab med dyrkede marker. Det
intensive landbrug satte sine spor. Det store forbrug af gødning
forringende ikke bare de vilde dyr og planters levevilkår men
også vandmiljøet.
I 1998 vedtog folketinget derfor Vandmiljøplan II. Formålet
var at nedbringe mængden af kvælstof i vandet, og et af
virkemidlerne i planen var at genskabe søer og fugtige enge
på nogle af landbrugsarealerne langs Egåen syd for Lystrup.
Arealerne blev opkøbt, så landbrugsdriften kunne ophøre, og
området blev efterfølgende lagt under vand.

→ GENPLA NTNING AF TR ÆER

UGANDAS KVINDER FÅR
BEDRE MULIGHEDER

5

Tørke er et meget konkret resultat af klimaforandringer og
har ramt særligt hårdt i Ugandas ”kvæg-korridor”, hvor sult
har drevet lokale til at tørlægge vådområder, fælde træer og
brænde store dele af bushen. Dette har så igen ført til endnu
større vandmangel og degradering af naturressourcerne. Den
ulykkelige udvikling er sket på grund af svag regulering og
manglende håndhævelse af regler på området, og det har gjort
regionen meget sårbar over for klimaforandringer.

Søen fungerer i dag som naturligt rensningsanlæg, fordi den
har de optimale betingelser for nogle særlige bakterier, der kan
omdanne nitrat i vandet til frit kvælstof, og de lysåbne områder
langs søen har også inviteret en stor mangfoldighed af dyr og
planter til området. Mens jersey-køer afgræsser engarealerne i
den vestlige ende af søen, så blev der allerede et år efter søen blev
skabt, registreret 33 arter af ynglefugle, der er knyttet til vand, i
området.

De lokale i landsbyerne er med
til at plante nye træer.

© SIMON RAWLES / WWF
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hundreder

Ved at opretholde og forøge skovarealerne, har projektet bidraget
til en øget beskyttelse af vandressourcerne. Det har samtidig
hjulpet til bevarelse af dyrenes naturlige levesteder. Desuden
har projektet styrket turismen og medført en større økonomisk
lighed i lokalsamfundet.

WWF
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Både de lokale og naturen vinder på betalingssystemet, hvor
vandkraftværker
betaler for de ydelser, som naturen giver.

© SIMO N RAW LES /

I alt lever cirka ni procent af Kenyas befolkning i kystsamfund,
og 85 procent af kystfiskeriet foregår i de lavvandede områder i
og omkring mangroveskovene.

→ EG Å ENGSØ

4

Vietnam har taget et vigtigt skridt i retning af at sætte pris
på naturen. I et pilotprojekt i 2008 udviklede regeringen
med hjælp fra blandt andet WWF et betalingssystem for de
økosystemtjenester, som skovene i Vietnams centrale højland
i Lam Dong provinsen leverer. Projektet havde dels fokus på
skovenes rolle i forhold til at sikre en stabil vandforsyning og
dels på bevarelse af naturlandskaberne og dermed at fremme
turismen i området.

NA ISS AN CE

Etablering af mangroveskov er en fantastisk Naturbaseret
Løsning, da den både optager CO2, værner mod storme og
oversvømmelser, fremmer biodiversitet i havet og styrker
fødevaresikkerheden i lokale kystsamfund. Langs Kenyas
kyst laver vi derfor projekter, hvor vi beskytter og reetablerer
mangroveskovene.

© QUANG NGUYEN VINH

NATURBASEREDE LØSNINGER

En bæredygtig vandfor
syni ng betyder ikke
bare øget sundhed for
befo lkningen i Uganda
. Den medføre r også
mindre syg dom og øge
ligestilling, da kvindern
t
e ikke længere skal
gå langt efter vand.

Med Naturbaserede Løsninger er udviklingen heldigvis vendt.
IUCN (Den Internationale Union for Naturbevarelse, som
WWF er medlem af) og de lokale landsbyer har styrket det
lokale økosystem gennem blandt andet genplantning af træer
og nye strukturer for, hvordan vandet administreres og fordeler
sig. Der er også blevet opbygget viden i lokalbefolkningen om
bæredygtig forvaltning af naturressourcerne, så de er mere
bevidste om deres egen rolle og deres eget ansvar i forhold til
naturbevarelsen. Projektet har ført mange positive effekter
med sig; nu er der vandløb, der ikke længere tørrer ud i
tørkeperioder, og der er færre vandbårne sygdomme i takt
med, at vandkvaliteten er steget. En anden stor sidegevinst
er, at den bæredygtige lokale vandforsyning har styrket
kvinders muligheder, da det typisk er dem, der må gå langt
efter vand. I Sub-Sahara bruger kvinder samlet 16 millioner
timer hver dag på at gå efter vand. Tid, de ellers kunne bruge på
uddannelse, indkomstskabende aktiviteter og fritid. Projektet
er implementeret i 98 landsbyer med et samlet indbyggertal på
28.000 mennesker.
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FEM AF ÉN SLAGS
Phronima sp

PARASIT LÆGGER ÆG I MADPAKKE
Phronima er et lille krebsdyr, der lever som parasit, og
holder til i alle verdenshavene.

TÆT PÅ SNYLTERE OG
SELVUDSLETTENDE HANNER

Dens krop er nærmest gennemsigtig. Når den skal
sikre sit afkoms overlevelse, har moderen fundet en
snedig løsning. Den angriber et gennemsigtigt sækdyr,
der lever som plankton, udhuler det med sin mund og
sine kløer, hvorefter den lægger sine æg i sækdyret.
Når æggene udklækkes, kan den lille parasit spise af
sækdyret i sin første leve-tid.

TEKST: ANDERS RUNE MATHIASEN // FOTO: DAVID SHALE

Aphyonus gelatinosus

SPARER, HVOR DER SPARES KAN
Denne mærkelige fisk, Aphyonus gelatinosus,
bliver op til 15 cm lang og lever i tropiske og
subtropiske have på dybder helt ned til 5000
meter. Dens krop er hvid og geléagtig, og så er
den blind. Ja, hvorfor have øjne, når det er helt
mørkt? Samme logik ligger bag dens hvide og
næsten gennemsigtige krop. Den har ikke nogen
grund til at bruge energi på at udvikle farve i et så
mørkt miljø.

Cirka halvdelen af jordens overflade er dækket af hav, der
er mellem 2000 og 10.000 meter dybt. Helt dernede, hvor
lyset ikke når frem, og hvor føden er knap, er der liv. Her
lever de mest underlige og fascinerende dybhavsfisk, der
er lige så ekstreme som deres omgivelser.

Lophiiformes

HANNEN BLIVER ÉT MED HUNNEN
Bathysaurus ferox

TVEKØNNET DRÆBER LÆGGER FEDT TIL SIDE
Denne øglefisk er androgyn, altså tvekønnet, med
både maskulint og feminint køn. Forskere mener, det
er artens strategi for overlevelse i et miljø med meget
få øglefisk.
Dens jagtstrategi er at være så passiv som
overhovedet muligt. Når en fisk kommer tæt nok
på, sætter den sit overraskelsesangreb ind mod det
forsvarsløse byttedyr. Dens enorme mund er udstyret
med rækker af sylespidse tænder, der ikke lader et
bytte slippe ud, når det først er kommet ind.
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Klumpangleren lever på ekstreme dybder og kan
blive op til en meter lang. Hunnen er større end
hannen, og de to har et specielt forhold. Med en
særlig tandkrog bider hannen sig ind i hunnen og
udskiller et enzym, der opløser huden i dens mund
og dele af hunnens overflade, så de to vokser
sammen. Hannen får nu ilt og næring fra hunnen
og bruger al sin energi på at producere sæd, som
hunnen kan bruge, så snart hun er gydeklar.

Sauroteuthis syrtensis

BLÆKSPRUTTE MED LYSSHOW SØGER MAGE
Stauroteuthis syrtensis er en mindre, kødædende
blæksprutte, der lever på dybt vand i Nordatlanten
og bliver mellem 28 og 50 centimeter lang. Den er
en af de eneste arter af blæksprutter, der selv kan
producere lys. Hannen tiltrækker en mage ved at
producere forskellige varianter af lysmønstre.
Desværre for de to, dør de begge
kort efter akten, så snart
hunnen har spredt
sine æg.
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TIGERE

NATUREN SKAL HAVE FLERE
Det går fremad for tigeren. Men med knap 4000 tigere tilbage i naturen,
er det nu, vi skal holde fast. For de kan stadig nå at forsvinde.
TEKST: THEA GREGERSEN NIELSEN // FOTO: MICHAEL NICHOLS / NATIONAL GEOGRAPHIC STOCK / WWF

I

2010 stod verden op til et chok. 3200 individer. Så få vilde
tigere var der tilbage i naturen. Bestanden var faldet med 95
procent på under 100 år og med fortvivlede blikke, kiggede
WWF og verdens tiger-nationer på hinanden. Det stribede kattedyr,
der har enorm kulturel, religiøs og miljømæssig værdi, var tæt på
total udryddelse. WWF tog faklen og indkaldte de 13 nationer med
har vildtlevende tigere. Der skulle laves en handlingsplan for tigerens
overlevelse.
Resultatet blev TX2 (Tiger Times Two) - en ambitiøs plan, der skal redde
verdens tigere. ”Målet er at fordoble antallet af vilde tigere i naturen
inden 2022. Helt konkret betyder det, at verdens samlede bestand af vilde
tigere skal over 6000 individer,” fortæller Anton Thorsen, seniorrådgiver
i WWF.

VI ARBEJDER LANGSIGTET

Anton Thorsen understreger, at tilgangen til projektet er altafgørende
for succes: ”Det er helt afgørende for TX2, at der er et godt samarbejde
mellem nationerne på tværs af naturområder og landegrænser. Desuden
skal vi også tænke længere end blot at bevare de nuværende levesteder.
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TIGERE

Nu – 10 år inde i T2X – begynder resultaterne at vise sig. Lande
som Indien og Nepal har gjort store fremskridt takket været en
ihærdig indsats fra de lokale myndigheder og WWF. På bare fem
år steg bestanden af vilde tigere i Indien med 500 individer. Og
sidste år viste en ny tigertælling, at bestanden var stedet med
yderligere 270 individer.

tilfælde af krybskytteri blandt verdens tre mest ikoniske arter;
tiger, næsehorn og elefant. Og med hjælp fra WWF har Nepal
fordoblet antallet af vilde tigere i naturen på bare 10 år, så der i
dag lever 235 vilde tigere i Nepal.”

FLERE DYR VINDER
Kampen for at redde verdens vilde tigere, starter med at bevare
deres levesteder. For tigeren er et dyr, som har brug for utroligt
meget plads at leve på. En fuldvoksen han-tiger har brug for
at råde over 1000 km2 for at kunne trives.
Og det kommer mange andre arter til gavn,
fortæller Anton Thorsen.

Nepal er endnu et land, der har haft stor succes med beskyttelse
og bevarelse af både vilde tigere og andre truede dyrearter. ”I
2014 blev Nepal det første land i verden, som ikke havde et eneste

© VLADIMIR MEDVEDEV / NATUREPL.COM / WWF

”NÅR VI BESKYTTER TIGEREN OG DENS
LEVESTEDER, SÅ HJÆLPER OG BESKYTTER
VI SAMTIDIG ET VÆLD AF ANDRE ARTER.”

”Indien har haft enorm succes
med T2X. De har dels lavet
store landområder om til
tigerereservater, og så har de
haft stor fokus på krybskytteri.
Landet er i dag hjem for næsten 3000 vilde tigere i naturen,
hvilket betyder, at over halvdelen af verdens tigere nu lever i
Indien,” fortæller Anton Thorsen.

”Når vi beskytter tigeren og dens levesteder,
så hjælper og beskytter vi samtidig et væld af
forskellige plantearter, et utal af insekter og andre små dyr samt
et meget stort antal fugle og pattedyr.”
Tigeren er et eftertragtet bytte hos krybskytter, så verdens
tigere-nationer har heftige bøder og fængselsstraffe mod
krybskytteri. Tigerens levesteder bliver ligeledes overvåget af
patruljer, hvilket automatisk er med til også at beskytte andre

3 gode WWF projekter:

KINA

”Vi betragter tigeren som en indikator-art. Hvis tigeren trives,
er det fordi dens levesteder er store nok til at holde bestanden
oppe, og fødekæden er tilstrækkeligt stor til, at den kan overleve.
Dermed giver tigerens trivsel en indikation på, hvor godt
økosystemet har det,” fortæller Anton Thorsen.
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Selvom der kun lever omkring 4000 vilde tigere i naturen, så er
verdens samlede bestand af tigere faktisk i nærheden af 10.000.
Som Netflix-dokumentaren ”Tiger King” viste, lever der et stort
antal tigere i fangenskab. I USA alene lever der omkring 5000 i
fangenskab, hvilket betyder, at der lever flere tigere i fangenskab
end i naturen. Nogle mener, at individer avlet i fangenskab
hjælper på artens overlevelse. Intet kunne dog være mere
forkert, fortæller Anton Thorsen. Genetisk diversitet er nemlig
en nødvendighed, så arten får de stærkeste gener og kan modstå
såvel klimaforandringer som ændringer i dens levesteder. Dette
er ikke muligt i fangenskab, hvor indavl desværre er resultatet af,
at tigerfarmene konstant forsøger at avle tigerkillinger, som kan
tiltrække betalende gæster. ”Tigerkillinger bliver ofte brugt til at
interagere med gæster, som er villige til at betale store summer
for at klappe eller lege med en tigerunge. Når tigeren så når en
alder og størrelse, hvor den bliver anset for at være farlig for
mennesker, bliver den låst inde i små bure med andre fuldvoksne
tigere. Resten af dens liv kan den så vandre frem og tilbage bag

Den største trussel mod den malaysiske tiger er krybskytteri, hvor
tigerens kropsdele bliver solgt på det sorte marked. Derfor overvåger
og beskytter vi tigerne gennem patruljering samtidig med, at vi arbejder
på at bevare dens levesteder.

metaltremmerne,” fortæller Anton Thorsen. Tigere i fangenskab
kan aldrig klare sig i naturen. Det er derfor ikke muligt at sætte
dem fri eller bruge dem til at øge bestanden i naturen. De er blot
kæledyr, som aldrig når at udleve deres naturlige adfærd.
I slutningen af 2019 fangede en kamerafælde et kuld
tigerkillinger, der sneg sig rundt i de thailandske skove.
Killingerne viste sig at være det tredje kuld hos én af de
tigere, som WWF har overvåget de seneste seks år. De mange
succesfulde fødsler er tegn på, at WWF’s projekt stadig går i den
rigtige retning her 10 år efter startskuddet.
Der er nu to år tilbage af Tx2, og Anton Thorsen forholder sig
optimistisk: ”Selvom vi ikke er i mål endnu, så ved jeg, at så
længe vi fortsætter kampen og fastholder de initiativer, som
er blevet igangsat, så skal bestanden nok fortsætte i en positiv
retning. Det er en maraton, ikke en sprint.”

7210 «91»

© SIMON RAWLES / WWF-UK

STRIBERNE BAG TREMMER

Den bengalske tigers primære udfordringer i Bhutan er mangel på plads og føde. Fordi Bhutan består af et ekstremt
barsk terræn, har det tidligere været svært at overvåge tigeren og dermed beskytte dens levesteder. Takket være
kamerafælder er det nu blevet meget nemmere at sætte ind og beskytte de rigtige steder.

MALAYSIA

Den sibiriske tiger lever blandt andet på grænsen mellem Rusland og Nordøstkina,
hvor den lever i skove, som består af især egetræer. Træerne er dog i høj kurs, og
tigerens levesteder er derfor truede grundet afskovning. Vi beskytter og bevarer
derfor områderne på tværs af grænsen mellem Rusland og Kina, så tigeren kan
krydse disse i fred.

truede arter, som for eksempel den asiatiske vandbøffel og
læbebjørnen.

BHUTAN

© NITISH MADAN / WWF-INTERNATIONAL

Landene skal også sørge for, at de områder, dyrene måske søger
til i fremtiden bliver bevaret, og at bestanden jo vil stige.”

Kender du...
et barn, der skal være med til at
fordoble antallet af vilde tigere?
Hop ind på pandaclub.dk og læs mere.
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Friis
Bo Øksnebjerg ChristMelikkelsen

Mary hjælper sømrokkerne godt på vej
© JONAS LYSHO LDT EJDER

WWF satte i første omgang 50 sømrokker ud. Som toprovdyr er både
hajer og rokker ekstremt vigtige for et hav i balance, og derfor er det
rigtig skidt, at en fjerdedel af alle verdens haj- og rokkerarter er truet
af udryddelse. Derfor er H&M og WWF gået sammen om at opdrætte
og sætte sømrokker ud i Danmark.

SKOV

Der var lutter store smil og vandsprøjt, da WWF’s præsident H.K.H.
Kronprinsesse Mary satte de første sømrokker ud en sommerdag
i august sammen med Bo Øksnebjerg, Generalsekretær i WWF, og
Christel Friis-Mikkelsen, Country Manager i H&M Danmark.

H.K.H. Kronprinsesse Mary

Du skal være heldig at se en sømrokke i havet, selvom sømrokken
er en de mest almindelige rokkearter i Danmark. Du kan kende
sømrokken på dens små ”søm” langs ryggen, deraf også navnet.
Desværre er sømrokke-bestanden faldet markant gennem de seneste
årtier, da den ofte bliver fanget som bifangst eller fisket på grund af
dens vinger, som er en yndet spise mange steder i verden. Sømrokken
bliver sent kønsmoden og får kun få unger. Derfor er den særligt
udsat. Når WWF sætter sømrokker ud i det vilde hav, er vi med til
at styrke bestanden og gøre danskerne opmærksomme på de unikke
dyr, vores vilde danske hav rummer.

© JOERN K

Sømrokken er truet af fangst

ROKKERNE KOMMER!

Der er mange ting, der skal være i orden, inden sømrokkerne sættes
ud. De skal undersøges for sygdomme og parasitter, ligesom lange
tjeklister skal sikre, at alt er i orden. En af de vigtigste ting, vi skal
tjekke, er sømrokkernes DNA, fordi de udsatte rokkers DNA skal
matche de sømrokker, som de bliver udsat til. Derfor har Matilde
Sort, der er marinbiolog i WWF, foretaget et hav af DNA-tests for at
sikre, at sømrokkerne, der er udruget på Kattegatcenteret, passer
genetisk sammen med sømrokkerne i Kattegat. Sømrokkerne bliver
udstyret med såkaldte floytags, så vi kan se, hvor de bevæger sig
hen. På den måde bliver vi hele tiden klogere på deres adfærd og kan
passe endnu bedre på dem i fremtiden.

© JONAS LYSHOLDT EJDERSKOV

DNA-test garanterer sikker udsættelse

TEKST: CIRKELINE BURON // FOTO: LARS HESTBÆK

DU HAR (MÅSKE) STØTTET SØMROKKERNE!

Det var faktisk lidt af en Danmarksbegivenhed, da WWF sammen med H.K.H.
Kronprinsesse Mary og H&M satte sømrokker ud i Kattegat. Sømrokkerne er en af de
rokkearter, der er truet af udryddelse, men det har H&M og WWF sat sig for at ændre.
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Har du brug for en pose? Det er du sikkert blevet spurgt om, hvis du har handlet i H&M inden for
de seneste to år. Der valgte H&M nemlig at sætte gebyr på deres poser. De penge er gået til at sætte
sømrokker ud. Der er heldigvis også mange, der har takket nej til en pose, hvilket har reduceret
H&M’s poseforbrug med 60 procent. Så det er en win-win for naturen.
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CORONA

Når en virus, bakterie eller mikroorganisme overføres fra
vilde eller tamme dyr til mennesker, er der tale om en zoonose.
Salmonella og rabies er eksempler på velkendte zoonotiske
infektionssygdomme i den mindre skala, hvorimod Ebola, SARS
og senest Covid-19 udviklede sig som epidemier. Uanset skalaen
er disse sygdomsudbrud en ubehagelig påmindelse om, hvor
uløseligt forbundet mennesker og dyr er.

© SALVA CAMPILLO

Levende dyr og mennesker tæt sammen på markeder med dårlig
hygiejne er grobund for pandemier.

Vidste du,...
at undersøgelser peger på, at Covid-19
stammer fra en flagermus, som
inficerede et skældyr, der så igen
overførte virussen til mennesket?

© GEOFF BROOKS

© NATALIENG NATALIENG

WWF har siden sin grundlæggelse kæmpet for at stoppe illegal handel med
truede dyr. Ikke kun for dyrenes skyld, men også for vores egen.
For når mennesker og dyr kommer for tæt på hinanden, kan det resultere i
dødelige pandemier. Som da Coronavirussen ramte verden.

Der er flere årsager til, at mennesker og dyr i stigende grad
kommer i kontakt. Menneskelige aktiviteter har med tiden
forandret tre-fjerdedele af klodens landskaber og to-tredjedele
af havene. Aktiviteter er medvirkende til, at mennesker og
dyr kommer tættere og tættere på hinanden. Især de tropiske
regnskove, som er hjem for millioner af arter, kan rumme
utallige vira, bakterier, svampe og parasitter. Og i takt med at

7210 «91»

SMITTEN KOM MED
EN FLAGERMUS

DYR OG MENNESKER I TÆT KONTAKT

TEKST: MAGNUS BALSLEV // FOTO: DAN KITWOOD / GETTY IMAGES

udspillede sig i Wuhan, hvor Covid-19 blev overført til mennesker
på et af de lokale dyremarkeder.”

JAGTEN PÅ DET VILDE KØD

Bushmeat er kød fra vilde dyr, og efterspørgslen på verdensplan
er steget markant de senere år.

D

en 11. marts 2020 går alvoren op for de fleste
danskere. Statsminister Mette Frederiksen har
indkaldt til et ekstraordinært pressemøde. På
daværende tidspunkt har medierne i måneder berettet om en
ny virus, opstået i den kinesiske millionby, Wuhan. En virus,
som hastigt spreder sig i hele Asien — og nu også i Europa.
Med seriøs mine fortæller statsministeren, at Danmark
lukker ned, og hun opfordrer alle til at blive inden døre for at
beskytte befolkningen mod den dødelige Coronavirus, som
døbes Covid-19.
Lidt over en måned senere udmelder Verdenssundheds
organisationen (WHO), at smittekilden til Covid-19 med al
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sandsynlighed er et dyr. Det betyder, at smitten angiveligt
først har bredt sig mellem dyr, hvorefter den er blevet overført
til mennesker. Og for Jacob Fjalland, miljøfaglig chef i
WWF Verdensnaturfonden, kommer udmeldingen fra WHO
desværre ikke som nogen overraskelse.

vi mennesker trænger ind på deres levesteder, stiger kontakten
mellem dyr og mennesker, hvilket så igen øger risikoen for
zoonoser. Et af de mest oplagte steder, hvor smitten kan hoppe
fra dyr til mennesker er illegale dyremarkeder.

”Nej, det gjorde det ikke. Bare inden for de seneste 20 år har
vi haft flere sygdomsudbrud på verdensplan, som er overført
fra dyr til mennesker, heriblandt Ebola og SARS samt fugleog svineinfluenza. Og studier viser, at helt op mod 75 procent
af alle disse hastigt voksende udbrud stammer fra dyr. Mange
af sygdommene bryder netop ud i lande, hvor der er kultur for
at handle med vilde dyr. Og her er Covid-19 ingen undtagelse.”

”Mange af dyremarkederne i Asien og Afrika sælger vilde dyr,
både døde og levende. Forholdene på disse markeder er typisk
meget trange. Der er alt for mange dyr, de er for tæt på hinanden,
og hygiejnen er dårlig. Hvis der bare er ét inficeret dyr iblandt,
kan smitten hurtigt sprede sig mellem dyr, og dernæst fra dyr
til mennesker. Der er oftest også mange besøgende på disse
markeder. Alt tyder på, at det var dette hændelsesforløb, der

Mennesker har altid jaget vilde dyr for kødets skyld. Og i dag
er forbruget af kød fra vilde dyr steget markant i mange dele
af verden. Fænomenet hedder bushmeat og kendetegnes netop
ved, at vilde dyr jages som føde. I WWF Verdensnaturfonden
har vi kendskab til dyremarkeder, hvor der sælges alt fra
krybdyr, skældyr og antiloper til flodheste og store aber, såsom
chimpanser. For mange husstande med få ressourcer er kødet en
vigtig kilde til næring, men ifølge Jacob Fjalland er omgangen
med kødet forbundet med stor risiko.
”Det er som sådan ikke farligt at spise kødet. Det er som regel
grundigt tilberedt. Det handler mere om omgangen med
de levende dyr, som kan bære smitte. Eller håndteringen i
forbindelse med slagtning og forarbejdning af det rå kød. Det
skal dog siges, at bushmeat er meget mere end kød fra sjældne og
truede dyr. Bushmeat giver mange mennesker, især fattige, mad
på bordet, men når det er sagt, kan risikoen ved at købe kødet fra
et marked være med til at katalysere smittespredningen,”
fortæller Jacob Fjalland.
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CORONA
Myanmar
Laos

Det er ikke kun de fattige uden for byerne, der er med til at få
efterspørgslen på bushmeat til at stige. Inde i byerne er det vilde
kød en eftertragtet spise. Smagen og hele fortællingen om kødets
oprindelse adskiller sig nemlig fra landbrugets mere konventionelle
kød fra for eksempel kylling, okse og svin. Priserne på det vilde kød er
derfor højere end på det opdrættede kød.

Skældyret er det mest handlede dyr i verden.

økosystemet, når menneskelige aktiviteter som landbrug trænger
ind på dyrenes levesteder.

”DET SPRUDLENDE, MANGFOLDIGE
LIV PÅ JORDEN ER MERE AFHÆNGIGT
END NOGENSINDE AF HANDLINGERNE
FRA ÉN BESTEMT ART, NEMLIG OS
SELV — HOMO SAPIENS.”
Jacob Fjalland,
Miljøfaglig chef, WWF Verdensnaturfonden

”Skældyret er et godt eksempel på et dyr, hvor efterspørgslen er steget
markant. Kødet er en eksklusiv vare i byerne. Og derudover er der også
stor efterspørgsel på dyrets skæl. Af de grunde er skældyret blevet det
mest illegalt handlede dyr i verden,” fastslår Jacob Fjalland.

BIODIVERSITETEN SVÆKKES
Udover sundhedsfaren ved at være i så tæt kontakt med dyr er der også
andre trusler forbundet med, at mennesker trænger ind på dyrenes
naturlige levesteder.
”Krybskytter over hele verden forsyner de her dyremarkeder med vilde
dyr. Omfanget er så stort, at det simpelthen ikke kan undgå at skade
biodiversiteten. Det vil sige den biologiske mangfoldighed af liv, der
er i naturen. Når mennesker ødelægger dyrenes naturlige levesteder,
hvor der typisk er høj biodiversitet, sker der flere ting. På den ene side
mister naturen sjældne og vigtige arter, og på den anden side øger det
kontakten til dyr, som potentielt kan være smittebærere.” Men ifølge
Jacob Fjalland rammer det også både sundheden blandt dyrene og hele
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TO MILLIONER DØR
Illegal handel med dyr er en lukrativ industri. På verdensplan
er det den fjerdestørste industri, kun overgået af handel med
mennesker, våben og narkotika. Handlen genererer op til 23
milliarder dollars i ulovlige indtægter hvert år, og Sydøstasien
udgør en fjerdedel af den globale efterspørgsel efter illegale
produkter. Og ser vi på problemet i forhold til mennesker og
sundhed, er Jacob Fjalland ligeledes bekymret:
”En ny rapport fra FN’s Miljøprogram (red. UNEP) viser, at
der hvert år dør op mod to millioner mennesker af zoonotiske
sygdomme — primært i fattige lande. Så man kan roligt sige, at
problemet med menneskers stigende kontakt med dyr er stort
og skal stoppes,” siger Jacob Fjalland.

Thailand

Verdens mest berygtede
sted for illegal handel
med vilde dyr er Den
Gyldne Trekant. Det
ligger i grænselandet
mellem Thailand, Laos
og Myanmar.
7210 «91»

”Det er virkeligt positivt, når lokalbefolkningerne i vid
udstrækning ønsker dyremarkederne lukket og selv vil stoppe
med at købe truede dyr. Det kan være med til at minimere
risikoen for fremtidige epidemier, og samtidig hjælper det
i kampen for at løse den naturkrise, vi står midt i. Tabet af
levesteder er den største trussel mod klodens vigtige bio
diversitet, som vi alle er afhængige af, og her er ændret adfærd
i handlen med vilde og truede dyr et vigtigt skridt i den rigtige
retning,” fortæller Jacob Fjalland.
Som en af de eneste naturorganisationer i verden har WWF
gennem mange år arbejdet seriøst med at bekæmpe og nedlukke
handlen med truede dyr på de illegale markeder. Blandt andet
gennem samarbejde med regeringerne og via oplysnings
kampagner blandt befolkningerne. Den igangværende Coronakrise har blot understreget, at det arbejde skal fortsætte med
uformindsket styrke. Vi har brug for hurtige og omfattende
foranstaltninger for at beskytte naturen.
”Der er et interessant paradoks, vi skal huske os selv på. Det
sprudlende, mangfoldige liv på Jorden er mere afhængigt end
nogensinde af handlingerne fra én bestemt art, nemlig os selv —
Homo sapiens. Men omvendt er vi mennesker sjovt nok også dybt
afhængige af en sund natur med høj biodiversitet, der sikrer os
frisk luft, vand, afgrøder og meget andet,” slutter Jacob Fjalland.

Og Jacob Fjalland er overbevist om, at nye udbrud vil finde
sted, hvis myndigheder verden over ikke gør en indsats for at
forhindre andre sygdomme i at krydse fra dyr til mennesker.

DEN ILLEGALE HANDEL SKAL STOPPES
Med Covid-19 som det seneste eksempel på en pandemi er der
for alvor sat fokus på, at de mange uregulerede dyremarkeder,
særligt i Asien, udgør en alvorlig sundhedsrisiko for mennesker.
Og noget tyder på, at befolkningerne i Asien har ændret holdning
til markederne. En international WWF-undersøgelse fra april
2020 viser nemlig, at hele 93 procent af lokalbefolkningerne i
Hong Kong SAR, Japan, Myanmar, Thailand og Vietnam støtter,
at de lokale myndigheder lukker al illegal handel med vilde dyr
på markederne.

I mere end 40 år har WWF arbejdet for at bekæmpe illegal handel
med vilde dyr. Vi har blandt andet arbejdet med oplysning og
holdningsændring i de lande, hvor efterspørgslen er særligt stor.

© JAAP VAN DER WAARDE / WWF- NETHERLANDS

Såkaldt bushmeat giver mange, især fattige, mennesker mad på bordet.

© BRENT STIRTON / GETTY IMAGES / WWF-UK

”Når biodiversiteten falder, ødelægges den komplekse balance
i økosystemerne, som har udviklet sig gennem millioner af
år. Opstår der en virus eller lignende, har den derfor meget
nemmere ved at sprede sig, da der simpelthen er mindre chance
for at andre organismer kan holde den i skak. Dyrenes og hele
økosystemets modstandsdygtighed bliver faktisk påvirket
negativt,” siger Jacob Fjalland.

© JOHN E. NEWBY / WWF

Vidste du, at...?
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VILDE NATUROPLEVELSER

TEKST: THEA GREGERSEN NIELSEN // FOTO: MARLIN GHER

P

å kanten til et lille vandfald midt i floden står
gråbjørnen. Den holder nøje øje med rytmen og
bevægelserne i den brusende flod. Hvert sekund
kan en laks springe frem og sætte gråbjørnens reflekser på prøve.
Det er dog ikke kun laksene, som den store bjørn skal kæmpe
med. For mens laksene bevæger sig op ad floden, må gråbjørnen
kæmpe med sine artsfæller om de bedste fiske-pladser.
I 10 måneder har bjørnen ventet på den årlige laksevandring,
hvor tusindvis af fisk bevæger sig op ad floden mellem september
og oktober. Laksevandringen er bjørnens eneste chance for
at blive klar til sit vinterhi, og den er nødt til at fange store
mængder af fisk for at kunne klare vinteren i Alaska.

Se bjørnene her:
Alaska i september og oktober
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MIG OG NATUREN

4 PLASK I RITT
BJERREGAARDS LIV
79-årige Ritt Bjerregaard har haft et liv med oplevelser
udover det sædvanlige. Men særligt oplevelser med vand
har fulgt hende og formet hende til den, hun er i dag.
TEKST: FABIJANA POPOVIC // FOTO: CARSTEN BUNDGAARD

H

op ud i det Da jeg var lille, havde vi en kolonihave i
Hvidovre, og derfra cyklede vi til Solrød for at bade.
Min mor var kun 21 år, da hun fik mig, og min far var
23, så de var selv store legebørn. Jeg husker en oplevelse, hvor
min far stod så langt ude i vandet, at jeg ikke kunne bunde. Og
jeg ville jo gerne ud til ham, men turde ikke rigtigt. Så sagde han:
”Bare hop, så griber jeg dig,” og det gjorde han selvfølgelig. Når
jeg fortæller den historie, så er det fordi, jeg husker den oplevelse
som virkelig tryg. Ved at hoppe ud, hvor jeg ikke kunne bunde,
så oplevede jeg, at han var der for mig. Og den følelse har spillet
en stor rolle i mit liv. Jeg har altid været en tryg person og ikke
bange for at give mig i kast med nye ting. Det sporer jeg tilbage til
oplevelser som denne.
Badet i olie Jeg er født i 1941 og gik i skole i København. Vi skulle
lære at svømme, og det foregik i Gasværkshavnen, som dengang
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lå omkring, hvor Fields ligger i dag. Så vandrede klassen ud, fik
korkbælter på, og så lærte vi at svømme. Men når vi kom op af
vandet, havde vi nogle sorte pletter op ad armene, som vi ikke
kunne få af. De var fra olien, der på det tidspunkt var ude i vandet.
Så kom jeg hjem til min mor, som kunne et trick med at gnide
margarine på og så fjerne oliepletterne med en serviet. I dag ville
det være utænkeligt, at man lod børn svømme i forurenet vand, og
at mødrene tog det så afslappet. I dag er der heldigvis masser af
rene bade-steder i København, som rigtigt mange benytter sig af.
Smid hende i havnen Jeg har jo også været Fiskeriminister.
En post som jeg egentlig var meget glad for. Hvor landmændene er
tilbøjelige til at beklage sig og mene, at det er dem, det er synd for,
så er fiskerne meget mere anarkistiske. De snyder, hvor de kan og
ved, at noget af det bliver opdaget, og andet slipper de afsted med.
Som Fiskeriminister kom jeg ud til de forskellige havne og mødte

en masse engagerede fiskere. Så var der jo nogle af dem, der truede
med at kaste mig i havnen, når jeg dukkede op. ”Det må komme
an på en prøve,” tænkte jeg. Og der var jo ingen, der turde, når det
kom til stykket.
Så længe bådebroen er ude Æbleplantagen, som Søren og jeg
havde sammen med mine forældre fra 1978, var et grønt, blødt
paradis, hvor alt var økologisk, og vi samlede på træer. Så da
Søren og jeg så i øjnene, at vi var for gamle til at passe
æbleplantagen, vidste vi, at vi skulle finde noget helt andet,
så vi ikke skulle mindes, det vi havde haft. Derfor valgte vi en
strandgrund på Fyn. Sommerhuset ligger mod vest, så vi har
pragtfulde solnedgange, men også hidsige vestenstorme, hvor
vinduerne står og blafrer. Og her kan jeg svømme, hvilket altid har
betydet meget for mig. Så jeg er glad for, at jeg nu har adgang til
vandet igen — for mig har det altid været forbundet med at have

det sjovt. Jeg er dog ikke vinterbader — jeg bader, så længe
bådebroen er ude, og den kommer op den 1. september.

Vild med vand
Ritt Bjerregaard er 79 år gammel
og har en lang karriere i dansk
politik bag sig. Senest bestred
hun posten som overborgmester
i København. Nu er hun
pensioneret, men kommenterer
blandt andet på dansk politik i sin
klumme i Ekstra Bladet.
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BRING DE TRUEDE
DYR IND I DIT KØKKEN

ADDAXANTILOPE
Addax nasomaculatus

Tre vilde addaxer i Niger. Det er, hvad der er tilbage af antilopen, med den smukke hvide pels og de snoede horn. Heldigvis
giver 2000 individer i fangenskab håb for artens videre overlevelse. Addaxen er særdeles hårdfør og tilpasset ørkenlivet i
Sahara. Den kan bl.a. klare sig helt uden vand. I stedet presser den hver en dråbe ud af de sparsomme planter, den lever af.
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Prisen for en kalender er 249 kroner.
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Når du køber kalenderen, støtter du samtidig WWF’s
arbejde for at bevare vores fascinerende natur og
dyreliv.

NOV21

WWF’s flotte årskalender for 2021 giver dig
12 fantastiske dyr, som vi risikerer at miste for altid.
Så udover at få hjælp til at holde styr på årets vigtige
datoer, kan du også blive klogere på nogle af verdens
mest truede dyr, som for eksempel brugden, der er
verdens næststørste haj, irrawaddy-delfinen og den
lille tamarin.

Støt WWF Verdensnaturfondens
arbejde for vilde dyr. Det kan gøres
via MobilePay på 59482

Sådan får du fingre i WWF’s unikke kalender
Køb den online i WWF’s webshop på shop.wwf.dk
Du kan også støtte WWF’s arbejde med et
valgfrit beløb via MobilePay til 59482

