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20 24AUSTRALIENS STØRSTE 
NATURKATASTROFE HELT TÆT PÅ

HER KAN DU SPOTTE DEN 
EKSOTISKE HÆRFUGL I DANMARK

Kære læser,

Tillad mig at stille dig et simpelt spørgsmål: Hvad ville du helst 
have? At verdensøkonomien hvert år fik 10.1 billioner dollars i 
ekstra omsætning, og at der blev skabt 395 millioner nye jobs 
inden 2030?

Eller at vi blev udsat for et kollaps, hvor omkring halvdelen 
af verdensøkonomien hang i en tynd tråd, og hvor de største 
brancher risikerede at miste det dobbelte af Tysklands 
bruttonationalprodukt på ganske kort tid?

Nej, jeg gør ikke grin med dig! Det er faktisk et helt reelt valg. 
Rapporter fra blandt andet World Economic Forum fortæller 
nemlig, at menneskeheden står ved en skillevej. Enten udvikler 
vi vores økonomi og forbrug i pagt med naturen med nye smarte 
produktionsmetoder, der ikke smadrer vores natur. Eller også 

fortsætter vi den hensynsløse 
destruktion, hvor ikke meget levende 
lades tilbage, og hvor det meste af 
naturen forsvinder for altid.

Tallene er ikke opdigtede. Der er 
faktisk billioner af dollars og millioner 
af jobs at hente, hvis vi vælger at gå ad 
den vej, hvor vi bevarer naturen. 

Spørgsmålet er i sagens natur nemt at 
svare på. Vi skal ikke skære den gren 
over, vi selv sidder på. 

Utroligt nok fortsætter naturødelæggelserne imidlertid 
ufortrødent år efter år. Det er derfor, at WWF – sammen med 
andre gode kræfter – har udviklet et forslag til en ’New Deal for 
Nature and People’. En slags Paris-aftale for verdens natur, hvor 
verdens lande forpligter sig til at vælge den positive vej, og hvor vi 
omlægger vores produktion, så den foregår i pagt med naturen.

Mere end 64 statsledere – herunder vores egen Mette Frederiksen 
– har allerede skrevet under på, at vi skal vende tilbagegangen 
i verdens natur inden 2030. Men det er ikke nok med gode 
intentioner. Derfor må alle gode kræfter gå sammen og handle, 
inden det er for sent.

Forskerne siger, at vi har ti år til at få fikset problemet. Og valget 
bør være nemt. For det er ikke bare en god forretning. Det er også 
god gammeldags anstændighed og sund fornuft.

Tak, fordi du støtter WWF, så vi kan lægge endnu større pres på 
dem, der kan redde vores natur – og dermed vores fremtidige 
velfærd og udvikling. Der er mere brug for det end nogensinde før.  
 
De bedste naturhilsner

”VI SKAL IKKE SKÆRE DEN 
GREN OVER, VI SIDDER PÅ” 

Bo Øksnebjerg

Generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden

©
 S

IM
O

N
 L

U
N

D
S

G
A

A
R

D
 / 

LU
N

D
S

G
A

A
R

D
 P

H
O

TO
G

R
A

P
H

Y

©
 C

A
R

S
TE

N
 B

U
N

D
G

A
A

R
D

©
 C

H
R

IS
TI

A
A

N
 V

A
N

 D
E

R
 H

O
E

V
E

N
 / 

W
W

F-
N

E
TH

E
R

LA
N

D
S

6VI KAN STADIG NÅ AT SKABE 
EN NATUR I BALANCE

WWF  
Verdensnaturfonden
Svanevej 12 
2400 København NV 
Tlf. 35 36 36 35 
E-mail wwf@wwf.dk 
Giro 500-2001

Ansvarshavende  
redaktør
Mette Dyhr

Redaktør
Maria Houen Andersen

E-mail til redaktionen
m.andersen@wwf.dk

AD
Carli Hyland

Forside
Have-Dyndflue  
© Simon Lundsgaard /  
Lundsgaard Photography

Tryk
All Graphic

Oplag
15.500

Du kan blive medlem ved  
at betale minimum 50 kr.  
om måneden. Levende Natur  
sendes gratis til medlemmer.

WORLD WIDE
FUND FOR NATURE

No. 001

KLIMA-NEUTRAL
TRYKSAG

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

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

Formålet med WWFs  
arbejde er at sikre naturen 
som livsgrundlag for  
mennesker og dyr. 

Læs mere om  
WWF Verdensnaturfonden 
på wwf.dk.12DET ER NOGET 

RIGTIGT MØG

2614 RANE WILLERSLEV: JEG OFRER 
STADIG TIL NATURENS ÅNDER

DA DANSKERNE BLEV 
LIDT VILDERE



HVORFOR ARBEJDE 
MED AFFALD?

2

ER ALT PLASTIK 
DÅRLIGT?
Cecil Bertie, Vesterbro

Vi kan faktisk godt lide plastik her 
hos WWF. Det er et fantastisk 
materiale, der er med til at 
reducere madspild, men det 
ender bare rigtig ofte ude 
i naturen. Og det er så 
stærkt et materiale, at det 
ikke lige bliver nedbrudt 
og forsvinder. Vi skal 
gentænke vores måde at 
bruge plastik på, og vi skal 
tilegne det en meget større 
værdi, end det har i dag. 

5 SPØRGSMÅL TIL  
WWFS AFFALDSNØRD 
TEKST: PETER SITHAMPARANATHAN // FOTO: JONAS LYSHOLDT EJDERSKOV

Pernille Haagen er WWFs affaldsekspert. Hun arbejder 
blandt andet med at rådgive virksomheder om, hvordan de 
kan mindske deres affald. Pernille er uddannet i teknologisk 
samfundsvidenskab inden for miljøplanlægning og 
miljøinnovation på Roskilde Universitet. 

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

Mads Olsen, Vanløse

HVAD ER DET 
VIGTIGSTE, VI BØR 
VIDE OM GENBRUG? Genbrug betyder, at man bruger 

ting i samme format og til samme 
funktion igen ved bare at vaske 
det; ligesom når vi køber ting 
nede i Røde Kors, eller når vi 
bruger Tupperware frem for 
plastikposer til at fryse 
ting ned. 

Det er, at der er forskel på 
genbrug og genanvendelse. 
Vi bruger ofte ordene 
synonymt, men det er to  
vidt forskellige ting. 

Når man genanvender plastaffald, indebærer det en 
lang proces, hvor man både skal indsamle og sortere 
det i forskellige plasttyper. Det skal vaskes, kværnes 
og omsmeltes ved en specifik temperatur for så at blive 
støbt til nye plastikprodukter. Genanvendelse kræver 
mange flere ressourcer end genbrug. Så vi skal tænke 
meget mere i genbrug for at spare miljøet for den ekstra 
belastning, der er ved genanvendelse.

Endnu mere genbrug, tak! Genanvendelse kræver mange ressourcer

1

5

Mathilde Viben, Kalundborg

HVAD ER DET SVÆRESTE 
VED DIT ARBEJDE? 

4 Det er helt klart, at der eksisterer tusindvis af forskellige plasttyper. For eksempel 
består en Matilde kakaomælk af fem til seks forskellige typer plast med hver deres 
funktion. Den ene er blød og god til at lave omslag, den anden er hård og god til at 
holde på væske, imens den tredje er lavet til skruefunktionen. De har hver deres 
egenskaber, men kan ikke genanvendes sammen. De kan kun genanvendes med 
deres venner. Så når jeg vejleder, for eksempel Salling Group, gør jeg det ud fra en 
præmis om, at de kun skal vælge én type materiale. 

Magit Behrend, Brønderslev

3

HVORFOR ARBEJDE MED 
NATURBEVARELSE?

Jeg har altid haft en forkærlighed for havet. Både 
fordi det er så stort og uendeligt, men også på 

grund af de store havpattedyr, der lever i det. Lige 
fra delfiner til narhvaler og spækhuggere. Jeg ville 

egentlig være marinebiolog, men jeg fandt hurtigt ud 
af, at jeg skulle arbejde for havet på en anden måde. 

Nemlig ved at skåne havdyrene for de mange millioner 
ton plastik, som hvert år ender i deres hjem. 

Jacob Lund, Hillerød

Et rent hav fri for plastikforurening står højt på 
Pernilles ønskeliste og er en stor motivation i hendes arbejde med plastikaffald.  
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Selvom affald kan være et lidt klamt 
felt, synes jeg, det er et meget vigtigt 
arbejde, jeg har. Vi kan virkelig gøre 

en forskel for naturen på det her 
område. Som det land i Europa, der 
smider allermest ud per indbygger, 

giver det super meget mening for mig 
at være med til at hjælpe danskerne 

med at minimere deres affald. 
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a Bo Øksnebjerg i 2017 fik tjansen 
som Generalsekretær i WWF 
Verdensnaturfonden, afholdte han en 

masse foredrag om naturkrisen rundt omkring på 
landets biblioteker og i foredragssale. Det var en 
måde at lande i jobbet på og få en fornemmelse af, 
hvor den almene dansker befandt sig i forhold til 
dennes engagement i naturspørgsmål. Én bestemt 
type kommentar begyndte at gå igen efter flere 
foredrag – og mest fra medlemmer af det ældre 
publikum. De kom op til ham bagefter og sagde, 
at de jo et eller andet sted godt havde vidst, at 
menneskets hårdhændede udnyttelse af naturen 
ikke kunne fortsætte for evigt.

Siden da er der kommet massevis af rapporter og 
dokumentation for, at festen i sandhed ikke kan 
fortsætte, og at den i hvert fald ikke har været 
gratis. Naturen har betalt en dyr pris for, at vi 
i Vesten er blevet rigere og rigere. Lad os se på 
regningen:

• Jordens undersøgte bestande af vilde dyr er 
faldet med 68 procent i gennemsnit på blot 
50 år.

• Omtrent én million arter er truet af 
udryddelse.

• På 20 år har vi ryddet regnskov på størrelse 
med Spanien.

• 90 procent af fiskebestande er overfiskede 
eller udnyttet til grænsen.

• De fleste have er forurenede, og mere end 85 
procent af alle vådområder er gået tabt.

• Tabet af biodiversitet og levesteder i naturen 
er blandt de fem største trusler mod verdens 
økonomi lige nu.

Og listen kunne være længere endnu. Katherine 
Richardson, professor og leder af Sustainability 
Science Centre på Københavns Universitet samt 
medlem af Klimarådet, ser tabet af arter som 
en trussel mod menneskets levevilkår: ”Det, 
der gør vores planet unik, er, at her er liv. Vi ved 
ikke, hvad livet er, men vi ved, hvad det gør. Det 
udfører livsvigtige funktioner for os mennesker. 
Mister vi enkelte arter, gør det måske ikke så 
meget, men fortsætter de med at uddø med den 
hastighed, som de gør nu, så kan vi rokke ved 
planetens modstandskraft og dermed vores 
egne livsvilkår.” Katherine Richardson henviser 
hermed til et tal fra FNs biodiversitetspanel, 
IPBES, som har regnet ud, at levende arter i 
dag forsvinder 100 til 1000 gange hurtigere end 
tidligere – og at hastigheden forventes at stige 
fremover.

Bo Øksnebjerg ser statistikkerne som et wake-up 
call: 

”Det, der står klart for mig efter at have dykket 
ned i rapport efter rapport og talt med eksperter 
fra hele verden, er, at vi står over for et af de helt 
store eksistentielle valg som mennesker: Enten  
 fortsætter vi, som vi hidtil har gjort, og skubber 
en uoverskuelig regning foran os. Eller også gør vi 

D

VI KAN IKKE VINDE OVER NATUREN
Vi er i krig med naturen, og hvis vi vinder over den, så taber vi alligevel. Presser vi 

naturen i bund, risikerer vi nemlig at miste alle de gevinster, der følger med en natur i 
balance. Vi skal i stedet slutte fred med naturen, og løsningerne ligger lige for. 

TEKST: FABIJANA POPOVIC  //  ILLUSTRATION: MAX GRÜNFELD
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tingene på en helt ny måde, hvor vi er i balance 
med naturen og tilmed kan få velstand, velfærd 
og udvikling oveni hatten.”

DK SIDDER BAGERST I BUSSEN 
Hvis du sidder og tænker, at Danmark er 
meget godt med, og at du da lever i et grønt 
foregangsland, så passer det desværre ikke 
helt. Den årlige rapport fra Global Footprint 
Network viser, at hvis hele verden levede som 
os danskere, ville vi bruge ressourcerne for 4,2 
jordkloder på ét år.

Udover at vi forbruger ressourcer langt over 
klodens grænser, så passer vi heller ikke særlig 
godt på vores egen natur. En helt ny rapport fra 
EUs miljøagentur afslører, at Danmark ligger på 
en chokerende 26. plads ud af de samlede 27 EU-
lande, når det kommer til at passe på naturen – 
kun ”overgået” af Belgien.

Et eksempel på det er Østersøen, hvor fiskeri 
med bundtrawl har skadet Østersøens 
fiskebestande, vandkvalitet og biodiversitet. 40 
procent af havbunden i Østersøen er negativt 
påvirket af fiskeri med bundtrawl og andre 
havaktiviteter. For den sydlige del af Østersøen, 
hvilket inkluderer det danske farvand omkring 
Bornholm, er tallet alarmerende 80 til 100 
procent.

Biodiversitetsbarometeret, WWF 
Verdensnaturfondens og Danmarks 
Naturfredningsforenings status over regeringens 
indsats for at nå de 20 internationale mål for 
biodiversitet, viser, at Danmark kun opfyldte 
to ud af de 20 mål, inden de udløb i 2020. ”Vi 
sidder helt bagerst i bussen i EU i forhold til 
at beskytte vores allerede beskyttede natur 
og arter. EU taler om, at en tredjedel af vores 
beskyttede områder skal være i forbedret eller 
direkte god naturtilstand om blot 10 år. Og 
det bliver en enorm opgave for Danmark, da 
vi lige nu ligger på et dårligt niveau,” fortæller 
seniorbiolog hos WWF Verdensnaturfonden, 
Thor Hjarsen.

Ifølge Thor Hjarsen vil EU efter alt at dømme 
nu skrue bissen på for at få lande som Danmark 
ud af starthullerne. Det vil udmønte sig i en 
stor opgave for politikerne herhjemme, når 

de skal til at lægge en plan for at nå målene 
om for eksempel 10 procent strengt beskyttet 
natur. I strengt beskyttet natur må der ikke ske 
udnyttelse af eksempelvis tømmer eller fisk. 
Men han peger også på en anden udfordring 
i forhold til at skabe og passe bedre på vores 
natur, og det er danskernes naturforståelse. 
Hans påstand understøttes af en undersøgelse 
fra Eurobarometer, der viser, at næsten 70 
procent af danskerne ikke ved, hvad begrebet 
’biodiversitet’ betyder.

”Som danskere er vi jo blevet flasket op med, at 
når vi går en tur i skoven, så er det natur. Men 
i virkeligheden har de fleste af os gået rundt i 
en tømmermark. Den rige natur ser jo ud på en 
anden måde, men fordi vi har så lidt af den, så 
har folk ikke oplevet den,” siger Thor Hjarsen 
og fortsætter: ”Når vi ikke har et fælles, klart 
billede af vild natur, så bliver der nemt plads til 
skræmmebilleder, hvor naturen bliver mørk, 
ustyrlig og ufremkommelig – men det er kun, 
fordi vi ikke kan forestille os det anderledes end 
det, vi kender i forvejen.”

Og sandheden er, at en stor del af Danmarks 
areal er gået til landbrug: ”Vi bruger 62 procent 
af vores jord til landbrug, og oveni kommer så 
byer, veje og så videre. Der er ikke megen plads 
til vild natur. Oven i hatten har vi også tørlagt 
cirka 1/3 af det lavvandede havområde, så det 
også kunne bruges til landbrug. I dag ved vi, at 
netop de lavvandede områder med ålegræs er 
supergode til at lagre kulstof og dermed en vigtig 
ressource i klimakampen. Men det vidste vi ikke 
dengang,” fortæller Katherine Richardson.

NATUREN FIK ET PLASTER
Men håbet er, som bekendt, lysegrønt, og i 
december 2020 lancerede regeringen 
og støttepartierne en ny natur- og 
biodiversitetspakke, hvor der 
er afsat knap én milliard til en 
rigere dansk natur. I pakken 
er der også gjort plads til 
75.000 hektar urørt skov, 
15 naturnationalparker, 10 
millioner til forbedring af 
havmiljøet og et uafhængigt 
biodiversitetsråd. Et lille 
– men vigtigt – skridt på 

vejen, vurderer Thor Hjarsen: ”Med den vedtagne 
pakke flytter vi os fra et meget lavt niveau til et lidt 
mindre lavt niveau. Det er skønt, men der er altså 
stadig lang vej igen.”

Nu starter arbejdet for WWFs biologer og eksperter 
med at sikre, at de afsatte midler bliver brugt på 
den bedst mulige måde for naturen. Det handler for 
eksempel om at sikre, at de 15 naturnationalparker 
bliver oprettet de rigtige steder, så de beskytter 
mest mulig natur. Og så er der havet, som for 
WWFs arbejde er lidt af et smertensbarn, da det 
tit bliver forbigået eller glemt i politiske aftaler. 10 
millioner er afsat til forbedring af havmiljøet, men 
det er et vidt begreb, der skal konkretiseres, før 
det har en effekt. Formodningen er, at de vil gå til 
Øresund, som allerede har det rigtig godt på grund 
af et trawlforbud, mens de ville gøre større gavn i 
Østersøen, der på alle måder er et kvalt hav. 

Thor Hjarsen vurderer dog, at natur- og 
biodiversitetspakken på sigt vil gøre en stor 
forskel, da den kan være med til at sætte en helt 
ny standard for vild natur herhjemme: ”De urørte 
skove vil jo først rigtig have en effekt om mange år. 
Til gengæld vil børn, der er vokset op til den tid, få 
en helt ny baseline for vild natur. Så forandringen 
er i gang. Den tager bare, som de fleste ting i 

naturen, tid,” afslutter Thor Hjarsen.

DET ÅBENLYSE VALG
Det er ikke kun professorerne, NGO-lederne og 
biologerne, der taler om behovet for at nytænke 
det globale system og forbindelsen til naturen. 
Senest har selv de tunge økonomiske spillere 
meldt sig på banen med stærke argumenter for, at 
vores hidtidige økonomiske system ikke holder i 
længden. World Economic Forum (WEF), som er 
det forum, hvor verdens ledere drøfter økonomiske 
og politiske spørgsmål, udgav i år rapporten 
’The Future of Nature and Business’. WEF 
vurderer, at over halvdelen af klodens samlede 
bruttonationalprodukt, 44 billioner dollars, er 
truet af tab af natur. Eksperterne bag rapporten 
slår ydermere fast, at der er brug for en stor 
genstart, som skal tegne en ny fremtid for naturen 
og mennesket. De kalder det nye paradigme for 
’nature-positive’, og det dækker i grove træk over 
en økonomi, der udvikler sig i pagt med naturen. 
I rapporten har de ydermere regnet ud, at et 
økonomisk system, der er nature-positive, kan 
generere 10,1 billioner årligt og skabe 395 millioner 
jobs inden 2030. 

”Der er mange, der tror, at hvis vi skal gøre ting i 
pagt med vores økosystemer, så kommer det til at 

VEJEN TIL AT BLIVE ”NATURE POSITIVE” 
Hvis vi kan løse de tre største problemer for biodiversiteten, kan vi stadig skabe 

en verden i balance med plads til både mennesker og natur. 

Beskyt mindst 
30 procent og 
forvalt resten 
bæredygtigt

Genskab 
naturlige 

levesteder 

Anerkend 
indfødtes’ ret til 

land og vand

Beskyt 
biodiversitet

Beskyt og genskab 
naturlige levesteder

Stands  
menneskeskabt 

tab af arter

Beskyt  
udryddel-

sestruede arter

Stands al  
ulovlig handel 
med vilde dyr

Halvér aftryk af 
produktion og forbrug

Sundhed for natur  
og mennesker 

Et klima i balance

Rig biodiversitet

Mad til 9 milliarder 
mennesker

Vand til 9 milliarder 
mennesker

Massiv ødelæggelse af 
naturlige levesteder

Katastrofalt tab af arter  
og diversitet af liv

Ikke bæredygtig 
produktion og forbrug af 

naturens ressourcer 

Transformer til 
bæredygtig praksis 

f.ek Fødevaresystemer, 
landbrug, fiskeri, 

skovbrug, infrastruktur 
og råstofudvinding

Fjern skadelige 
incitamenter og 

understøt positive

FORDELELØSNINGERMÅLPROBLEMER
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koste et drastisk indhug i vores velfærd og føre til en økonomisk 
krise. Men nu har vi også økonomernes ord for, at det ikke 
behøver at være tilfældet,” siger Bo Øksnebjerg og fortsætter: 
”Tværtimod. Gør vi det rigtigt, bliver vi rigere. Og da megen af 
verdens sunde natur findes i verdens fattigste lande, så vil en 
nature-positive økonomi med øget beskyttelse af naturen styrke 
udviklingslandenes økonomi ved at skabe jobs og dermed velfærd, 
sundhed og udvikling hos dem, der bor tæt ved naturen.”

Hvis vi vælger at investere massivt i at redde naturen, vil verden 
så være præcis den samme? Nej. Den vil være bedre, mener Bo 
Øksnebjerg: ”Det kan da godt være, at du skal vænne dig til at 
reparere din telefon oftere end du skifter den ud i dag, og at din 
nye cykel er lavet af genbrugsmetal i stedet for spritnyt metal 
fra en mine. Måske bliver maden på din yndlingsrestaurant lidt 
anderledes, selvom den stadig smager fantastisk. Til gengæld får 
vi allesammen en kæmpe gevinst i form af et stabilt klima og en 
natur i balance, som kan blive ved med at give os ressourcer. Og 
samtidig får vi udviklingslandene med. Det er et åbenlyst klogt 
valg.”

Når det kommer til at finde løsninger på samfundsudfordringer 
som klima og biodiversitet, så er der også dem, der mener, at vi på 
sigt nok skal opfinde noget teknologi, der løser udfordringerne for 
os. At vi ikke skal gå i panik, da vi jo med held har innoveret os ud 
af problemerne tidligere. Her peger Katherine Richardson dog på 
en essentiel forskel på tidligere kriser og naturkrisen:

”Det er rigtigt, at teknologi tidligere har hjulpet os ud af 
udviklingsflaskehalse, men det har været problemer relateret til 
manglende arbejdskraft eller infrastruktur. I dag er flaskehalsen 
for vores udvikling adgang til ressourcer, og teknologi kan ikke 
lave ny biodiversitet. Den kan ikke erstatte de arter, vi har mistet.” 

NATUREN ER VORES LØSNING 
Foran os ligger en lang rejse. Vi skal flytte os fra at se naturen 
som en uudtømmelig ressource, som vi har eneret til, og hen til 
en hel ny forståelse af naturen som medspiller og partner i alt, 
hvad vi gør. Hos WWF Verdensnaturfonden har denne rejse fået 
navnet ’New Deal for Nature and People’, og den skal favne den 
komplette transformation, som skal gennemsyre den måde, vi 
tænker økonomi, politik, produktion, forbrug, civilsamfund og ja, 
alt på: ”Det er et nyt mindset, hvor vi ikke bare tænker på os selv, 
og når vi så har overskud og højkonjunktur, så gør vi en smule for 
naturen. I stedet skal vi nu tænke naturen ind i løsningerne – og 
altid helt fra start,” forklarer Bo Øksnebjerg.

Denne transformation kan ikke gå hurtigt nok. Modsat vores 
kamp mod klimaforandringer, som har taget mindst 20 år 
om at udmønte sig i konkrete handlinger og den dag i dag 
stadig har tvivlere og lande med foden på bremsen, så har 

biodiversitetskrisen en helt anden logik: 

”Hvis vi spiller vores kort rigtigt i forhold til 
klimaet og får styr på vores udledninger, så kan 
den mængde varme, der lagres tæt ved Jorden 
gå tilbage til det, det var før. Vi mennesker 
kan i teorien fjerne vores drivhusgasaftryk på 
klimaet – efter tusindvis af år vel at mærke. Men 
når det kommer til biodiversitet, så er det noget 
andet. Hver gang vi mister en organisme, så er 
den væk for evigt. Det menneskelige aftryk på 

livet på Jorden vil aldrig gå væk, og derfor er 
biodiversitetskrisen på sin vis mere skræmmende 
end klimakrisen.” siger Katherine Richardson.

WWF har i mange år kæmpet for at gøre naturen 
til det værktøj, som politikere bruger, når de skal 
skabe løsninger på globale problemer og kriser 
– helt konkret hedder værktøjet ’Naturbaserede 
løsninger’. Naturbaserede løsninger tager 
udgangspunkt i at beskytte, genoprette og 
bæredygtigt forvalte vigtige økosystemer, 
såsom skove, græsland, kyster og vådområder, 
for at skabe større fødevaresikkerhed, jobs og 
udvikling, beskytte mod klimaforandringer, 
forebygge konflikter og meget mere.

”Det er lidt af et Columbusæg, men projekterne, 
der beviser, at det er muligt, er allerede i gang 
ude i verden. Vi samarbejder for eksempel med 
virksomheder, som investerer i beskyttelsen 
af skov for at afhjælpe klimaforandringer – 

og det er jo skov, der samtidig er hjem for rig 
biodiversitet og skaber jobs lokalt,” forklarer Bo 
Øksnebjerg.

Skal vi leve i pagt med naturen, så er der mange 
systemer og måder, vi hidtil har gjort tingene 
på, der skal nytænkes. Ifølge World Economic 
Forum, så kan 80 procent af biodiversitetstab 
føres tilbage til tre sektorer: 1) Fødevarer, land og 
havbrug, 2) Infrastruktur og det byggede miljø, 
og 3) Energi-og ressourceudvinding. Derfor vil 
de tre sektorer være et oplagt sted at starte. 

UDVIKLING KAN GODT SKE I SPRINT
Når rapporterne og tallene for klodens og 
Danmarks natur er så nedslående, som de 
er i øjeblikket, er der så grund til at kæmpe 
videre? Kan mennesker overhovedet finde en 
balance med naturen? På det punkt er både Bo 
Øksnebjerg og Katherine Richardson ukuelige 
optimister:

”Når man laver forudsigelser om fremtiden, så 
er der en tendens til at forestille sig en meget 
lineær udvikling. Men udviklingen kan godt ske i 
sprint, som da vi erstattede hestevogne med biler 
eller forbød rygning. Jeg tror på, at vi tager nogle 
sprint i den bæredygtige udvikling,” fortæller 
Katherine Richardson og forsætter: ”Og så er 
jeg mor og bedstemor. Jeg nægter at tro, at mine 
efterkommere ikke har en fremtid.”

For Bo Øksnebjerg er løsningen klar: ”Vi har 
ført krig med naturen indtil nu, og vi er ved at 
tabe. Vi kan godt nå at vende udviklingen, hvis vi 
indser, at den eneste måde at få vækst, velstand, 
sundhed, demokrati, jobs og alle de goder på, 
som vi skal leve af i fremtiden, er ved at gøre det 
sammen med naturen.” 
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”JEG ER MOR OG BEDSTEMOR. 
JEG NÆGTER AT TRO, AT MINE 
EFTERKOMMERE IKKE HAR EN FREMTID.”
— Katherine Richardson

EN NATUR I BALANCE



TEKST: PETER SITHAMPARANATHAN  //  FOTO: FRANCO BANFI

ÅDSELGRIBBEN 
DYPPER HOVEDET

VERDENS DYRESTE KAFFE 
ER BRYGGET PÅ LORT

GIVER LORTEN 
VIDERE TIL SIN 
NYFØDTE

ELEFANTENS LORT BLIVER TIL PAPIR

PALMERULLER  
Paradoxurus hermaphroditus

REGNBUESKARABÆ 
Phanaeus vindex

ÅDSELGRIB 
Neophron percnopterus

HVAL  
Cetacea

ELEFANT  
Loxodonta africana

Hvornår har du sidst fået lagt en ansigtsmaske af lort? For ådselgribben, 
også kendt som faraoens kylling, er det ikke en fremmed oplevelse. 

Den begraver nemlig sit næb og hoved dybt nede i den nærmeste lort 
fra et hovdyr og mæsker sig i lortens utallige næringsstoffer. Det er 

især carotenoider, de gule farvestoffer, gribben er interesseret 
i. De giver nemlig dens næb og ansigt en skarp sennepsgul 

farve. Jo gulere, den er, des mere attraktiv bliver den over for 
potentielle mager. Og des bedre er den også til at etablere 

sin dominante rolle i gruppen. 

Kopi Luwak er verdens dyreste kaffe og brygget på 
afføring fra det lille kattelignende dyr, palmerulleren. I 
USA kan du købe en kop for op til 80 dollars svarende 
til næsten 500 danske kroner. Det er ikke hele lorten, 
man bruger til kaffen, men de delvist nedbrudte 
kaffebønner, som palmerullen har spist og skubbet 
ud i sidste ende. Desværre er Kopi Luwak blevet så 
eftertragtet, at palmerulleren bliver holdt fanget under 
kummerlige forhold i bure – bogstaveligt talt for at 
skide kaffebønner ud. 

Denne regnbuefarvede gødningsbille er blot én 
blandt mange arter af gødningsbiller, der lever af 
lort. Hannerne er især kendt for at rulle lort sammen 
til en kugle, som de triller afsted til deres hjem. Her 
finder de en mage, og sammen lægger de et æg inde 
i kuglen. Lorten kommer til at virke som både føde 
og krybbe, hvor den nyfødte bille kan ligge trygt, alt 

imens den bliver stærk og 
levedygtig. 

Normalt er elefanter eftertragtede for deres stødtænder, men en anden vare fra 
elefanten har også vakt stor interesse. Det magasin, du holder i hånden lige 
nu, kunne nemlig lige så vel være lavet af elefantlort. Der findes faktisk 
flere virksomheder i verden, blandt andet i Kenya, Thailand og Sri 
Lanka, der aftager afføring fra den omvandrende papirfabrik. Flere 
reservater skovler derfor elefantens efterladenskaber sammen 
og sælger dem videre. Lorten indeholder nemlig nedbrudte 
plantefibre, der vaskes, koges og derefter omdannes til 
papir på præcis samme måde, som man ellers ville gøre 
det med træ. 

Ikke alle lorte er klamme, brune og snaskede. Hvalens 
afføring ligner faktisk en pink sky i vandet og er ekstremt 
næringsrig. Modsat andre havdyr, hvor afføringen ender i 
dybet, efterlader hvalen sine pinkfarvede rester i overfladen af 
vandet. Disse bliver opsnuset af andre fisk, som for eksempel laksen, 
som spiser dem. Næringsstofferne i lorten bliver sidenhen hapset op 
af vandet af bestemte havfugle, der fanger og spiser fiskene. De bringer 
næringsstofferne med sig gennem luften til deres ynglesteder til lands, hvor 
landdyr, som eksempelvis bjørne, spiser fuglene og optager næringsstofferne fra 
hvalens indre. På den måde hjælper hvalens lort resten af naturen. 

HVALEN LEVERER EN PINK SKY  

DET HELE ER NOGET LORT
Normalt er lort noget klamt og ulækkert møg, vi helst ikke vil 

røre ved eller lugte til. Men her vil vi faktisk dykke ned i naturens 
mange lorte, som bliver brugt til alt fra meget dyr kaffe til papir.

3

2

4
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oråret 2020 vil for de fleste af os stå som den 
skæbnesvangre tid, hvor coronasmitten vendte 
op og ned på vores hverdag, og vi blev afskåret 

fra at opholde os særlig mange andre steder end inden for 
hjemmets fire vægge. Og så selvfølgelig i haven. 

Og netop haven blev omdrejningspunktet for WWF 
Verdensnaturfondens og Haveselskabets eksperiment: 
Danmarks Vilde Haver. Eksperimentet stillede det simple 
spørgsmål: ”Hvad vil der ske, hvis danskerne beslutter sig 
for at give lidt af deres velfriserede haver tilbage til den vilde 
natur?” Vi søgte cirka 60 deltagere, der havde lyst til at give 
sig i kast med eksperimenter i deres haver, som havde til 
formål at gøre dem vildere og dermed på sigt gøre dem til 
levesteder for flere danske plante og dyrearter.

”Vi fik over 1.500 tilmeldinger på meget kort tid uden at 
have lavet særlig meget reklame for det, så vi kunne godt 
mærke, at vi havde ramt en nerve hos danskerne,” udtaler 
Thor Hjarsen, seniorbiolog hos WWF og en af eksperterne 
tilknyttet Danmarks Vilde Haver.

Rie Birk Lauridsen, faglig rådgiver hos Haveselskabet og den 
anden ekspert tilknyttet eksperimentet, var også overrasket 
over entusiasmen hos deltagerne: ”I de seneste par år har vi 
oplevet en stigende tendens til, at folk gerne vil gøre deres 
haver vildere og give mere plads til naturen. Alligevel blev 
jeg overrasket over, hvor stor interessen fra vores deltagere 
viste sig at være,” udtaler hun. 

60 DELTAGERE, 9 EKSPERIMENTER,  
1 FÆLLESSKAB
Ud fra de mange motiverede ansøgninger blev 60 deltagere 
valgt. De repræsenterede forskellige havetyper, havde 
forskellige forudsætninger for havearbejde, og deres haver 
lå i forskellige regioner i Danmark: ”Det var vigtigt for os 
at vise, at vilde haver ikke kun er for én bestemt gruppe 
havemennesker, men at alle kan være med til at gøre noget 
for biodiversiteten,” fortæller Thor Hjarsen.

Deltagerne fik udleveret en logbog med ni eksperimenter, 
som for eksempel at lade græsset gro, lave et vandhul, plante 
insekt- og flagermusvenlige blomster med mere, og så gik de 

ellers i gang. Mange lavede endda deres egne eksperimenter, 
der gik langt over, hvad der stod beskrevet i projektet: ”De 
gik ind i projektet med liv og sjæl og var klar på at grave hele 
haven op for at gøre den vild,” fortæller Rie Birk Lauridsen. 

Deltager fra Hedensted, Simon Lundsgaard, bor med sin 
familie i et nybygget hus på en nyudstykket grund, så hans 
have var mere end klar til, at der skulle ske noget med den:

”Da vi f lyttede til den nye grund, var der ikke så meget som 
en gråspurv, der kom og besøgte os. Få måneder efter vi 
gik i gang med eksperimenterne, var haven fuld af insekter 
og fugle. Fuglene kom på grund af insekterne. De fugle, 
vi så, var heller ikke dem, man normalt ser i området. For 
eksempel så vi grønirisker. Det var helt tydeligt, at det kun 
var vores have, de besøgte.”

Han fortæller, at de i grunderejerforeningen stemte for, at et 
fælles grønt område skulle lægges delvist brak, og at det også 
her spirede frem med vilde blomsterarter, der tiltrak insekter 
og andre dyr: ”Vi kunne tydeligt se, at fuglene fløj frem og 
tilbage mellem vores have og det grønne område.”

I deres egen have anlagde de blandt andet en blomstereng, 
lavede en jordhøj, gravede en grøft samt lod en tredjedel 
af haven gro vildt. Ydermere etablerede de et vandhul og 
placerede dødt ved rundt omkring i haven. Det overraskede 

F

DA DANSKERNE 
BLEV LIDT VILDERE

Summende humlebier, svirrefluer og farverige sommerfugle. Du 
kan få rigtig meget liv i din have på ganske få uger. Det fandt 60 
danske haveejere ud af, da de deltog i ”Danmarks Vilde Haver.” 

TEKST: FABIJANA POPOVIC  //  
FOTO: SIMON LUNDSGAARD / LUNDSGAARD PHOTOGRAPHY

Vidste du, at ...Vidste du, at ...

en undersøgelse fra EU har vist, en undersøgelse fra EU har vist, 
at 70 procent af danskerne ikke at 70 procent af danskerne ikke 
ved, hvad biodiversitet er?ved, hvad biodiversitet er?

Deltager fra Hedensted, Simon Lundsgaard, bor med sin 
familie i et nybygget hus på en nyudstykket grund, så hans 
have var mere end klar til, at der skulle ske noget med den – 
til gavn for både de mindste i familien og insekterne.

Simon Lundsgaard sammen med sin søn i det høje, 
bløde græs i deres vilde have.
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Simon Lundsgaard og hans familie, hvor hurtigt det 
vilde dyreliv flyttede ind på matriklen: ”Inden for få 
måneder skete der noget. Jeg stødte for eksempel på en 
vandsalamander, der havde søgt ro under en træstub i haven. 
Og en enkelt gang så jeg en stor vandsalamander gå tværs 
gennem haven. Der lavede jeg en lille sejrsdans. Det er ikke 

hver dag, en rødlistet art går sig en tur i ens have,” fortæller 
han begejstret. 

Deltagerne blev også tilknyttet en Facebook-gruppe, hvor 
de udvekslede erfaringer med hinanden og kunne spørge 
eksperterne til råds: ”De havde så mange gode spørgsmål til 
os, men var også rigtig gode til at dele erfaringer, billeder og 
spørgsmål med hinanden. På den måde dannede deltagerne 
hurtigt et fællesskab,” fortæller Thor Hjarsen.

I gruppen blev der hurtigt delt billeder af forsøgene, mens 
de var undervejs, men også af de dyr, der efterfølgende 
dukkede op i haverne. Ifølge logbøgerne fra deltagerne blev 
der observeret 189 forskellige arter i løbet af projektet i 
kategorierne: vilde planter, insekter, fugle med mere. ”Når 
ens egen blomstereng lignede kvarterets største kattebakke, 
var det godt at kunne se billeder af de andres enge i gruppen. 
Der kunne jeg se, at blomsterne var på vej,” fortæller Simon 
Lundsgaard.

BIODIVERSITET ER KOMMET FOR AT BLIVE
At et biologinørdet begreb som biodiversitet kunne få 
danskerne ud i haverne, kan måske overraske nogle. Men 
biodiversitet har længe fulgt i hælene på klima i forhold 
til de naturkriser, vi skal skynde os at gøre noget ved. Den 
nyeste rødliste, som Aarhus Universitet står bag, og som er 
en opgørelse over danske arters status, viser, at 15 procent 
af de danske arter er i tilbagegang, og arterne er blevet mere 

truede over de seneste 10 år. På blot 50 år har vi for eksempel 
mistet 53 bi-arter og 12 arter af dagsommerfugle i Danmark.

”De danske arter mangler simpelthen levesteder. De har 
brug for urørt skov, krat, skovenge, moser, lysninger og 
store sammenhængende naturområder med masser af vilde 
blomster. De trues af klimaforandringer og sprøjtemidler fra 
landbruget. Derfor er det skønt, hvis danskerne vil give lidt 
af deres haver tilbage til naturen. Den har brug for al den 
plads, den kan få.” fortæller Thor Hjarsen.

Den kritiske læser vil sikkert tænke: ”Redder vi overhovedet 
noget biodiversitet ved at få 60 haveejere til at lave små 
eksperimenter i deres haver?” Svaret er nok nej. Og dog. 
Formålet med projektet har netop været at gøre et abstrakt 
begreb som biodiversitet til noget konkret og jordnært for 
danskerne. Deltagerne rapporterede tilbage, at de blev 
bevidste om langt flere vilde planter, insekter og dyr i deres 
haver, end de før havde været. Og dét er ifølge Thor Hjarsen 
halvdelen af rejsen mod mere biodiversitet: ”Når vi lærer 
arter og nye naturtyper at kende, så passer vi også bedre på 
dem. Simpelthen fordi vi nu føler, vi kender dem, og at de er 
en del af vores verden. Danmarks Vilde Haver har været med 
til at introducere haveejerne for havebeboerne.” 

FLERE VILDE HAVER I 2021
Kribler det i fingrene for at komme ud i din egen have og gøre 
den vildere, så er der gode nyheder til dig. Danmarks Vilde 

Haver starter op igen i foråret 2021, og denne gang er det 
åbent for alle at deltage: ”I næste runde af Danmarks Vilde 
Haver skal vi have alle med – også dem, der måske er lidt 
skeptiske i dag. Mange kan være skræmte og forestille sig, at 
en vild have er fuldstændig groet til og ser rodet ud. Men vi 
vil vise, at en vild have sagtens kan være harmonisk og flot,” 
siger Rie Birk Lauridsen.

Simon Lundsgaard fortsætter også med sin vilde have: ”De 
sommeraftener hvor vi kunne høre naboerne gå rundt og 
slå græs, og min kone og jeg sad med en kop kaffe rundt om 
bålpladsen og kiggede på fugle, der gav vores vilde have kun 
ekstra god mening.” 

De bedste resultater blev skabt ved at 
kopiere den vilde natur i nærmiljøet, 
da det øger sandsynligheden for, at 
de vilde arter fra den anden side af 
hækken vandrer ind i haven.

2 Kopier nærmiljøet
Etablering af vandhul eller grøft med vand i haver, 
hvor der ikke tidligere var vand, bragte i alle forsøg 
nyt liv med sig – omend det i nogle tilfælde kun har 
været myg.

4 Vand er altid godt

Dødt ved bringer generelt lidt liv med sig – og også her 
tager processen tid. Et dødt træ udgør med tiden et 
helt økosystem i sig selv, men før næringsstofferne i 
veddet kan gavne en større fødekæde, skal det rå træ 
nedbrydes af svampe, og det tager tid.

5 Ingen vild have uden død

Deltagerne fortæller om oplevelsen af stor glæde ved at 
skabe en have, der skal være et hjem for vilde dyr og planter. 
At yde omsorg for den vilde natur har givet haveejerne en 
ny form for mening med deres haver, som de før havde lidt 
dårlig samvittighed over ikke at få gjort noget ved.

6 Vilde haver giver mening …

En anden fællesnævner for deltagerne er, at 
eksperimenterne har vækket en ny form for 
opmærksomhed omkring dyre- og plantelivet i haverne. 
De er kommet på fornavn med planter, insekter og andre 
dyr, som de ellers aldrig havde lagt mærke til.

7 ... og vækker sanserne

Psst ... Psst ... Skal din have være vildere? Skriv dig op til Danmarks 
Vilde Haver helt gratis på www.danmarksvildehaver.dk

1. Blodpletlarve

2. Blodrød hedelibel

3. Almindelig blåfugl

4. Havehumle
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3.
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Rie Birk Lauridsen
Faglig rådgiver hos 

Haveselskabet og ekspert 
tilknyttet eksperimentet 

sammen med Thor Hjarsen.

Thor Hjarsen
Biolog og ekspert i 
biodiversitet, WWF 

Verdensnaturfonden.

SÅDAN FÅR DU EN 
VILD HAVE
Her får du syv gode råd baseret 
på alle de erfaringer, som de 60 
deltagere gjorde sig i Danmarks 
Vilde Haver i 2020. 

Den vigtigste lektie, de fleste 
deltagere har måtte erfare, er, at vild 
natur tager tid. For at dødt ved skal 
have en effekt, skal det have været 
dødt i lang tid – op til flere år – før 
insekterne flytter ind. 

3 Vild natur tager tid

Næsten alle deltagere oplever 
væsentligt mere liv i haven ved 
at lade græsplænen stå urørt/
gå i blomst. Vilde blomster er 
dukket op i græsplænen, som 
har tiltrukket et væld af insekter, 
som vilde bier og sommerfugle. 
Oplevelsen beskrives af flere 
som ”et leben uden lige”, og 
lydsiden udfyldes af summen og 
sang fra bier og græshopper.

1 Det handler om plads
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Det indsamlede havgræs med tilhørende frø bliver bragt til Swansea 
Universitet. Her bliver frøene adskilt fra græsset, opdyrket og gjort 
klar til genplantningen. Det er vigtigt, at de mange frø får den bedst 
mulige start på livet, så de kan skabe en ny eng af havgræs i det 
vestlige Wales. Cirka 2.000 frivillige i alderen tre til 90 år hjælper med 
forberedelserne. Alle frø skal nemlig også pakkes, så de kan spredes ud 
på havbunden, og den opgave er ikke helt nem. De tusindvis af frivillige 
er en helt unik og meget vigtig del af projektets afgørende fase. 

VI PLANTER HAVGRÆS 
FOR HAVETS DYR

Tusindvis af frivillige hjælper WWF med at få livet tilbage 
på den engelske havbund i et banebrydende projekt.  
TEKST: SOFIE BACH MOGENSEN  //  FOTO: LEWIS JEFFERIES / WWF UK

å havets bund bølger det grønne havgræs i havstrømmen. 
Eller rettere: Det plejede det at gøre. For de seneste 100 år 
er op mod 92 procent af alt havgræs i England forsvundet 

på grund af dårlig vandkvalitet, skibstrafik og kystudvikling. Det 
manglende havgræs har enorm betydning for det ellers rige dyreliv 
på havets bund, som tæller både søheste, fiskeyngel og muslinger. 
Derudover er det også et vigtigt værn mod klimaforandringer. 
Havgræs optager CO2 35 gange hurtigere end regnskoven, og hvert 
år optager det 10 procent af verdenshavenes CO2. Læs med og bliv 
klogere på, hvordan vi genskaber regnskoven på havets bund.

WWF I FELTEN

På et par varme sommerdage er en flok frivillige på jagt i det 
engelske farvand. De skal høste én million søgræsfrø til det største 
genetableringsprojekt, der nogensinde er lavet med havgræs. De mange 
frø bliver høstet udvalgte steder i England, hvor havgræsset stadig gror, 
og de frivillige bruger timevis på at indsamle de værdifulde frø. De 
små frø sidder fast i selve søgræsset, så de frivillige plukker forsigtigt 
havgræsset og gemmer det i små, sorte net. 

De mange frivillige fylder tusindvis af små hessiansække med sand. De 
små sække bliver bundet på et reb med en meters afstand, og lige før de 
små sække sættes ud i havet, fyldes en skefuld havgræsfrø ned i dem. 
Fra en mindre båd sænker WWFs team samt partnere fra Sky Ocean 
Rescue forsigtigt de mange reb med påmonterede sandsække ned på 
havets bund. Efter flere dages arbejde er teamet færdigt, og de har nu 
plantet 15 kilometer sandsække med havgræsfrø i Dales Bay, Wales. 
Med tiden vil både reb og hessiansække forgå, så der kun er de små frø 
tilbage, der vil slå rødder og vokse. Det vil forhåbentlig skabe et helt nyt 
område på 20.000 kvadratmeter med nyplantet havgræs. 

Når det nye havgræs vokser op og skaber en levende havbund, vil det 
blive hjem for tusindvis af arter i det walisiske hav. Vi forventer, at op 
mod 160.000 fisk og to millioner hvirvelløse dyr vil finde vej til området 
med det nye havgræs. En havbund med planter har i gennemsnit 30 til 
40 gange mere liv end en havbund uden beplantning. Derfor er projektet 
enormt vigtigt. Hvis vi kan få succes med at genetablere søgræs i Dale 
Bay, er der mulighed for at udvide projektet til resten af England og 
flere steder i verden. Og indtil videre ser projektet med at genplante 
havgræs i England rigtig positivt ud. 

DET STARTER EN SOMMERDAG

BÅDE BØRN OG VOKSNE HJÆLPER TIL

15 KILOMETER MED FRØ

FREMTIDENS HJEM FOR MILLIONER AF DYR
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il at begynde med var vi bekymret for de skader, 
som brandene ville forårsage lokalt. Men vi havde 
ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at tingene 

ville udvikle sig så hurtigt og voldsomt, som de gjorde.”

Sådan beskriver Darren Grover skovbrandene i den spæde 
begyndelse, da de opstod i staterne New South Wales og 
Queensland i det østlige Australien efter flere måneders 
tørke. Darren Grover arbejder i orkanens øje, når natur- 
og miljøkatastrofer rammer Australien. Han er på niende 
år ansat på WWFs kontor i Australien med ansvar for 
projekter inden for naturbeskyttelse, genoprettelse og 
udviklingsarbejde. Og støvet har kun lige lagt sig efter 
skovbrandene i 2019 og 2020, som er blandt de mest 
udfordrende perioder i Darren Grovers karriere.  

Skruer vi tiden tilbage til september 2019, udsendte Bureau of 
Meteorology, Australiens svar på Danmarks Meteorologiske 
Institut, en pressemeddelelse, eller snarere en advarsel, om 
vejrforholdene i det sydøstlige Queensland og det nordøstlige 
New South Wales. I pressemeddelelsen skrev de, at en 
historisk heftig tørke fra januar til august kombineret med 
stedvis blæst havde skabt nogle usædvanligt brandfarlige 
vejrforhold. Nedbøren var i mange områder den laveste i 
over 100 år, og der var målt temperaturer 10 grader over det 
tidligere maksimum. Der var derfor stærke indikationer på, 
at landets sæson for skovbrande kunne blive længere end 
normalt. Men faktum var, at skovbrandene allerede var i gang.

”De første store skovbrande opstod allerede i midten af juni 
2019 – meget før den traditionelle brandsæson begynder. Vi 
kendte jo godt til den voldsomme tørke, der lå forude, så jeg 
må indrømme, det gjorde os ret nervøse,” fortæller Darren 
Grover.

I august 2019 erklærede staten Queensland, som den første, 
alarmtilstand. Myndighederne i Queensland og New South 
Wales rekrutterede fra august til oktober et stort antal 
frivillige til brandslukningsarbejdet, da begge stater oplevede, 
at nye brande blussede op, og eksisterende spredte sig alt 
for hurtigt. Fra november og frem raserede voldsomme 
skovbrande blandt andet i New South Wales, Queensland, 
Victoria og Australia Capital Territory. ”Skovbrandenes 
intensitet og skala steg dramatisk i december. Tætte 

skovbrande strakte sig nu flere kilometer. Tusinder af hektar 
brændte, hundredvis af huse var jævnet med jorden, og 
et fuldstændig uoverskueligt antal vilde dyr var gået til i 
flammerne,” siger Darren Grover.

WWF LANCERER EN REDNINGSPLAN
WWF besluttede at sætte alt australsk mandskab på 
katastrofen. ”Der var rigtig meget på spil. Vi indgik 
samarbejder med over 40 hjælpeorganisationer i 
brandzonerne. Vi støttede dem med midler, så de kunne 
koncentrere sig om at redde og behandle de mange dyr,” 
fortæller Darren Grover og fortsætter: ”Midlerne, vi sendte 
til hjælpeorganisationerne, gik blandt andet til at give mad 
og drikke til dyrene, veterinære forsyninger til behandling 
samt midlertidigt at passe dyr, der enten var såret eller havde 
mistet deres hjem.”

Katastrofen gik nu verden rundt, og hjerteskærende klip af 
forbrændte koalaer satte tingene i relief. På det tidspunkt 
havde WWF lagt en omfattende strategi for krisen. ”Vi 
implementerede en trefasemodel, hvor første skridt var 
nødhjælp og redningsarbejde, dernæst genopretning og 
til sidst fremtidssikring mod nye skovbrande,” forklarer 
Darren Grover og fortsætter: ”Planen indeholdt blandt andet 
genplantning af over to milliarder træer og ud over dem, 
intensiverede vi vores støtte til nødhjælp og behandling af 
vilde dyr. Derudover anvendte vi vores viden om dyrelivet 
i områderne til at lave hurtige vurderinger af brandenes 
skader.”  

”TAUSTRALIENS STØRSTE 
NATURKATASTROFE HELT TÆT PÅ

Skovbrandene i 2019 og 2020 ødelagde store dele af landets unikke natur og dræbte og 
sårede milliarder af dyr. Men hvordan har det været at opleve katastrofen på nærmeste 

hold? Det har vi talt med Darren Grover, miljøfagligchef i WWF Australien, om.   
TEKST: MAGNUS BALSLEV  //  FOTO: ANNA LOPEZ FIGUERAS

WWF befinder sig i fase to af hjælpearbejdet i Australien. Vi 
restaurerer landskabet og skovene ved blandt andet at plante to 
milliarder træer frem mod 2030. Vi opruster brandberedskabet og 
fremtidssikrer landet mod lignende situationer. Og vi fortsætter det 
hårde arbejde for at stabilisere klimaforandringerne og lægge pres på 
politikerne for at styrke klimapolitikken og biodiversitetslovgivningen.
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Stigende temperaturer øger risikoen for brand.   
2019 blev målt som det varmeste år nogensinde i Australien. 
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Danmark igangsatte den 6. januar 2020 en indsamling, som viste sig at 
blive historisk. På bare 10 dage indsamlede WWF over én million kroner 
fra danskerne og over 10 millioner kroner fra danske virksomheder, som 
efterfølgende sendtes til Australien. ”Det var fantastisk at opleve mennesker 
fra hele verden gå sammen om at hjælpe Australiens dyreliv og vilde natur,” 
fortæller Darren Grover. Og pengene, som blandt andet Danmark sendte ned 

til Australien, gjorde det muligt at handle hurtigt. ”Takket være den enorme 
generøsitet, ikke mindst fra et lille land som Danmark, var vi i stand til at 
reagere med det samme og distribuere midlerne til de hjælpeorganisationer, 
som havde mest brug for dem,” fortæller Darren Grover. 

”VI MÅ KÆMPE VIDERE”
Den 7. januar 2020 udsendte Dermot O’Gorman, øverste direktør for WWF i 
Australien, en lamslående pressemeddelelse. Det kom frem, at 1,25 milliarder 
dyr enten var dræbt eller på anden vis påvirket af skovbrandene. 8,4 millioner 
hektar var brændt og ødelagt – et areal der svarer til to gange Danmarks 
størrelse. Darren Grover havde svært ved at tænke positivt. ”Jeg var ret 
modløs på det tidspunkt. Hele situationen føltes håbløs.” Han måtte minde 
sig selv om, hvor vigtig en opgave han og kollegerne stod med. ”Heldigvis var 
jeg en del af et fantastisk hold, som gjorde en kæmpe forskel for de mange dyr 
i nød. Det var vigtigt for mig professionelt, men i høj grad også personligt så 
jeg kunne kæmpe videre.”

I begyndelsen af februar, efter måneders intensivt arbejde med at bekæmpe 
ilden, fik de dedikerede brandmænd endelig hjælp fra vejrguderne. Store 
mængder regn brød ud i det sydøstlige Australien og bidrog til, at flere brande 
kom under kontrol eller blev slukket. ”Det var ekstremt vigtigt at få brandene 
under kontrol, men underligt nok var arbejdet med at gendanne og genoprette 

land og dyrebestande kun lige begyndt.”

VI SKAL GØRE NATUREN STÆRKERE
Umiddelbart efter en af de mest ødelæggende naturbrande 
i Australiens historie begyndte arbejdet med at regenerere, 
genoprette og fremtidssikre landets natur. 17 millioner hektar 
natur (fire gange Danmarks størrelse) var forvandlet til 
forkullet ørken, og op mod tre milliarder pattedyr, fugle og 
krybdyr var enten dræbt eller påvirket af brandene. ”Vi havde 
en maraton i modvind foran os. Store ødelagte naturområder 
skulle bygges op igen, der var mange påvirkede dyr at tage 
hensyn til og yderligere et politisk arbejde for at stramme 

lovgivningen,” fortæller Darren Grover. ”Naturen kan komme 
sig på egen hånd, hvis den får fred, men for de hårdest ramte 
områder taler vi måske 10 til 20 år, før de er regenererede. 
Derfor hjalp vi naturen på vej – blandt andet ved at plante nye 
træer og behandle samt genudsætte dyr,” forklarer Darren 
Grover. 

Og ifølge Jacob Fjalland, miljøfaglig chef i WWF 
Verdensnaturfonden, er det aldrig en forgæves kamp at 
regenerere naturområder efter katastrofer. ”Det er enormt 

vigtigt, at vi bliver ved med at genoprette ødelagt natur og 
sikre, at natur og økosystemer er så sunde og velfungerende 
som muligt – også selvom der opstår nye katastrofer. 
Ved at beskytte og genoprette naturen sikrer vi, at den 
er mere modstandsdygtig over for eksempelvis tørke, 
temperaturstigninger og i sidste ende skovbrande.”

VI KAN STOPPE DE VOLDSOMME BRANDE
Der er sket meget de seneste 10 måneder, siden skovbrandene 
blev slukket. Hundredvis af vilde dyr, der har været i 
behandling, er løbende blevet sat ud i naturen, og tusindvis 
af træer plantes dagligt. Derudover investeres der i at gøre 
Australiens natur endnu stærkere. WWF har lanceret 
Regenerate Australia, det største genoprettelsesprogram i 
Australiens historie. Med det ambitiøse program vil WWF 
genoprette og booste dyreliv og levesteder, accelerere en 
klimavenlig overgang samt hjælpe med at fremtidssikre 
landet, blandt andet gennem innovative løsninger, og 
få beskyttet endnu mere natur. ”Det tager mange år, før 
Australien kommer ud af denne her krise. Men vi gør lige 
nu vores til, at landet kan få sin unikke natur tilbage og 
samtidig sikre, at lignende katastrofer ikke sker igen,” lyder 
det fra Darren Grover. Og der er desværre grund til at frygte 
fremtidige katastrofer, mener Jacob Fjalland. 

”Vi kan se, at temperaturen stiger, og flere steder oplever vi 
massiv tørke. Dét, kombineret med menneskelige aktiviteter 
som afskovning, gør, at hvis der ikke bliver handlet, så 
kommer vi til at se flere voldsomme skovbrande i Australien 
såvel som i tropiske områder som Sydamerika, Afrika og 
Asien i fremtiden. Derfor er der lige nu akut brug for, at vi får 
beskyttet og investeret mere i natur og samtidig får bremset 
menneskelige aktiviteter som afskovning, forurening og 
generel overudnyttelse af naturens ressourcer,” lyder det 
afslutningsvis fra Jacob Fjalland. 

Lille Ravnekakadu 

De blev ekstra hårdt ramt
Omkring 8.400 koalaer 
mistede livet i brandene langs 
midtnordkysten af New South Wales.

Udover koalaen blev arter som Kangaroo Island 
Smalfodspungmus og Lille Ravnekakadu også hårdt 
ramt. Begge arter lever på øen Kangaroo Island, hvor stort 
set alle levesteder brændte ned. Smalfodspungmusen er 
endemisk for øen, og bestanden er nu helt nede på omkring 
50 individer. Akutte projekter er derfor igangsat. Vi genplanter 
arternes levesteder og overvåger nøje de tilbageværende dyrs 
evne til at tilpasse sig forholdene.

AUSTRALIEN

KANGAROO ISLAND
AUSTRALIA

Darren Grover med en overlevende koala i 
favnen. Koalaen er siden blevet genudsat i 
naturen. Darren Grover betegner brandene 
som fatale for Australiens dyreliv, og en 
omfattende undersøgelse viser også, at op 
mod én milliard pattedyr, fugle og krybdyr 
mistede livet i flammerne. 7210 «91»
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”TAKKET VÆRE DEN ENORME GENERØSITET, 
IKKE MINDST FRA ET LILLE LAND SOM DANMARK, 
VAR VI I STAND TIL AT REAGERE MED DET 
SAMME OG DISTRIBUERE MIDLERNE TIL DE 
HJÆLPEORGANISATIONER, SOM HAVDE MEST 
BRUG FOR DEM.” 
— Darren Grover,
 Miljøfagligchef i WWF Australien



e sorte og hvide striber, der breder sig over vingerne, er ikke til 
at tage fejl af, når hærfuglen slår sine vinger ud og flyver hen 
over himlen. Kommer du lidt tættere på, kan du se, hvordan 

den kan rejse fjerene på hovedet, så det ligner en romersk krigshjelm. 

Det er bestemt ikke alle, der er så heldige at se den farverige og eksotiske 
hærfugl. Faktisk er det så ekstraordinært at se den i Danmark, at 
fuglekendere flokkes i forhåbningen om at få et glimt af den sjældne 
gæst. Hærfuglen befinder sig i Afrika om vinteren og 
trækker blandt andet mod det sydlige Europa om 
foråret. Men i april og maj forvilder nogle 
hærfugle sig for langt mod nord 
og ender i Danmark.

TEKST: SIFF CARLSEN  //  FOTO: PRIN PATTAWARO

D

Spot den her:
Ved et åbent landskab i Danmark fra april til maj. 
Det kan være en eng eller mark med græssende 
køer. Det korte græs tiltrækker hærfuglen, fordi den 
nemmere kan få øje på små insekter samt andet kravl 
på jorden og måske også finde noget i komøget.

SPOT EN SJÆLDEN 
GÆST I DANMARK
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at mine børn lærer at tænde et bål, at slå telt op og at fiske, så 
de får en grundlæggende viden om at være i naturen. For det er 
i virkeligheden utrolig simple ting, du skal kunne. Hvis du for 
eksempel er ude i en snestorm og har en lille spade med, kan du 
grave dig ned, og så er der 0 grader i den lille snehule, du laver.

Hvis du lærer de her ting som barn, har du dem med dig 
som ballast hele livet. Selvom du dropper at tage ud i naturen som 
teenager, kan du reaktivere din viden når som helst. Det er en 
ubeskrivelig glæde, du giver videre. Det giver en helt særlig frihed 
at kunne være frit i naturen, og så kan du være heldig at få de her 
nærmest religiøse oplevelser. 

For den enorme fortryllelse, der ligger i diversiteten i naturen, 
har en healende effekt på dig. Hvis vi skal redde os selv fra 
biodiversitetskrisen, tror jeg, det handler om at flytte perspektivet 
fra at sige, at vi for eksempel skal redde Amazonasjunglen, fordi 

der måske gemmer sig en uopdaget plante, der kan redde os fra 
kræft. Nej, vi skal sgu redde Amazonasjunglen, fordi den diversitet 
– den rigdom, den rummer – bare er helt fantastisk og har en 
mental, helbredende effekt på os som mennesker. Vi skal redde 
naturen, fordi den gør os gladere og mere lykkelige. 

Ja, naturen er sgu magisk. Kald det ånder, kald det magi, kald 
det hvad du vil. Men den er altså helt fortryllende. 

lle spørger mig, om jeg tror på ånder. Hvad skal 
jeg sige, altså? Jeg kan jo ikke bevise, at de er der. Men 
jeg kan med 100 procents sikkerhed sige, at når jeg er 

i naturen, mærker jeg tydeligt, at den er besjælet. Og her taler jeg 
vel at mærke om vild natur. I de områder i Sibirien hvor jeg levede 
og jagede med naturfolk, har der jo hverken været skovhugst eller 
industri. Det er fuldstændig vild natur, og her føler du en intens 
tilstedeværelse af ånder. Det må jeg bare sige. Altså, jeg kan jo 
mærke dem.  

Det ville være mærkeligt og synd at fornægte dem. De er en 
del af naturens magi. Og når du er gode venner med dem, viser de 
tydeligt deres tilstedeværelse ved, at dyrene kommer til dig, og er 
du i problemer, bliver du lige pludselig reddet. 

Derfor ofrer jeg stadig til ånderne. Det er noget, jeg har taget 
med mig fra tiden i Sibirien. Sidste weekend røg der for eksempel 

lige noget snus og lidt slik i kaminen, så ånderne forhåbentlig 
holder et vågent øje med mig, hvis jeg får brug for hjælp. 

Jeg mødte naturens ånder, da jeg levede og jagede med 
naturfolket, jukagirerne, i Sibirien, hvor shamanismen herskede. 
Kogt helt ned til essensen er hovedtanken bag shamanisme, at alle 
væsner har en sjæl.

I det syn på dyrene ligger der en fin, men også helt nødvendig 
respekt for naturen. Det kan være et spørgsmål om liv og død i 
bogstavelig forstand. Respekterer du ikke dyret, kommer du i ”bad 
standing” hos ånderne og mister dit jagtheld. Det kan være fatalt 
for din egen og din families overlevelse.

For os her i Danmark er det jo slet ikke så alvorligt. Men 
jeg synes, det er enormt vigtigt, at man lærer at være i og bruge 
naturen. Det er også derfor, jeg lægger enormt meget vægt på, 

TEKST: ANDERS RUNE MATHIASEN  //  FOTO: CARSTEN BUNDGAARD

Som ung mand rejste Rane Willerslev til Sibirien for at leve 
med naturfolket, jukagirerne. Det har sat dybe spor i hans 

forhold til naturen, der ifølge Rane er besjælet, magisk og en 
uvurderlig kilde til ro og glæde for mennesker. 

JEG OFRER STADIG TIL
NATURENS ÅNDER 

A

Rane Willereslev er eventyrer, videnskabsmand 
og direktør for Nationalmuseet. Privat bor han 
med sin kone og søn på halvandet år på Amag-
er og har to døtre fra et tidligere ægteskab. 

Rane Willerslev tror på magien
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MIG OG NATUREN

”JEG MØDTE NATURENS ÅNDER, DA JEG LEVEDE 
OG JAGEDE MED NATURFOLKET, JURIGIERNE,  
I SIBIRIEN, HVOR SHAMANISMEN HERSKEDE.”



DANMARK SKAL VÆRE

Vi kæmper for den danske natur - til lands, til vands 
og i luften. I årets naturmærker har vi samlet nogle 
af de danske arter, som vi risikerer at miste.

JEG STØTTER DANSK NATUR

WWF Verdensnaturfonden · Svanevej 12 · 2400 København NV · Telefon 35 36 36 35 · wwf.dk
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SÅDAN GØR DU EN FORSKEL

Send dit bidrag på:

MobilePay på 479640 shop.wwf.dk

Giv en donation på:

V ILDERE 

Støt vores kamp for at beskytte Danmarks vilde natur ved at købe 
natur-mærkerne eller med en enkeltdonation.
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