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Beskyttelse af natur og 
dyreliv og forvaltning 
af sammenhængende 
økosystemer.
 

Området omkring de store, 
østafrikanske søer, 
Virunga-landskabet, den 
østafrikanske kyst, Ruvuma-
landskabet, det sydlige og 
vestlige Indiske Ocean.  

Dawna Tenasserim-området, 
de centrale Annamitter og 
Mekong-deltaet.

Bæredygtigt fiskeri og 
akvakultur samt beskyttelse 
af terrestrisk og marin natur 
og biodiversitet.
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SYMBOLFORKLARING

Temaer eller sektorer,  
som WWF Danmark især 
arbejder med:

Skov 

Klima/energi 

Råstofudvinding 

Fiskeri og akvakultur

WWF  
VERDENSNATURFONDENS
AKTIVITETER



WWF i felten: 

”DET ER ENORMT INSPIRERENDE  
AT MØDE MENNESKER, DER LEVER  
I HARMONI MED NATUREN” 

Gibbonaberne synger i trækronerne højt over vores 
hoveder. Vi er dybt inde i den frodige regnskov i na- 
tionalparken Kaeng Krachan på grænsen mellem 
Myanmar og Thailand. De mange sort-hvide aber, der 
leger og kalder, er tegn på et rigt dyreliv. Hvis skoven 
ikke var en del af en nationalpark, ville aberne nemlig 
være lette ofre for krybskytter. 

WWF Verdensnaturfonden har åbnet to kontorer i Myanmar. 
Vi har nok at se til, da landet efter årtiers militærdiktatur og 
lukkethed i disse år åbner op for udenlandske investeringer og 
oplever en stigende samhandel med andre lande, hvilket sætter 
pres på de mange naturressourcer i landet. Landets store skove 
er for mange virksomheder lig med indtjening. Træer fældes og 
bliver til møbler, gulve og papir. Og på jorden, hvor den frodige 
skov før stod, bliver der dyrket gummi eller palmeolie.

I landsbyen Banchang møder vi de lokale Karenfolk, der bruger 
den omkringliggende skov hver eneste dag. De får rent vand 
fra skovens vandløb og spiser de fisk, de kan fange i floderne. 
Hver tredje indbygger i Myanmar lever under FN’s fattigdoms- 
grænse. Det er derfor forståeligt, hvis de lokale forsøger at få så 
meget ud af deres skove og naturrigdomme, som de over- 
hovedet kan. Men næsten alle jeg møder, og taler med i lands- 
byen, er bekymrede for skoven, fordi de ser en stigende interesse 
for dens ressourcer fra virksomheder, som har mere interesse i 
kortsigtet gevinst end i at udnytte skoven bæredygtigt.

Det gør et stort indtryk på mig at tale med de lokale. Og det 
motiverer mig endnu mere til, at vi i WWF skal arbejde hårdt 
for, at deres bekymringer ikke bliver til virkelighed. Det er 
enormt inspirerende at møde mennesker, der rent faktisk lever i 
tråd med WWF’s mission – i harmoni med naturen – og der- 
for har en forståelse for, at en rig natur og et velfungerende 
økosystem er en vigtig del af deres egen fremtid. Det er således 
helt afgørende for os at have støtte fra de lokale etniske grupper 
i vores arbejde.

En stor del af vores arbejde med naturbevarelse og bæredygtig 
udvikling i Myanmar er at fremme en grøn, økonomisk udvik- 
ling og stille krav til de lokale og udenlandske virksomheder 
om at producere på en mere bæredygtig og ansvarlig måde.  
Et arbejde, der er støttet af Aage V. Jensens fonde, Danida og 
WWF’s medlemmer. Uden vores trofaste støtter og samarbejds- 
partnere var intet af dette arbejde muligt – hverken her i 
Myanmar eller noget andet sted på kloden. Det vil jeg gerne på 
naturens vegne sige en stor tak for!

Jacob Fjalland 
International programchef, WWF Verdensnaturfonden
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Fonde 
• Aage V. Jensen Charity Foundation  
• Aage V. Jensen Naturfond 
• VILLUM FONDEN & VELUX FONDEN  
• Tuborgfondet 
• Karen-Krieger Fonden  
• Steen Daugaards Fond 
• Beckett-Fonden  
• Ole Kirk’s Fond 
• Inge og Skjold Burnes Fond  
• Martin Petersens Mindelegat 
• Metro-Schrøder Fonden  
• Toyota Fonden 
• Familien Hede Nielsens Fond  
• O.P. Christensen og Hustrus Fond 
• Det Bertouch’ske Familielegat  
• Victor Boxenbaums Fond 
•  Fru Ellen Bremerdals Fond til Hjælp for  

hjemløse katte og andre vildtlevende dyr 

Pro bono 
• Revisionsfirmaet EY 
• Advokatfirmaet Bech-Bruun

Virksomhedspartnere 
• LEGO 
• Dansk Supermarked 
• IKEA 
• STRÖMMA 
• SystemFrugt 
• PostNord 
• Dustin 
• Merkur Bank 
• Natur Energi 
• L’esprit Du Vin 
• MM Distribution 

Erhvervssponsorer 
kr. 25.000  
• Rødovre Centrum A/S  
• Essential Foods  
• JØRGEN KRUUSE A/S  
• Rockwool International A/S  
• Søndervig Sandskulpturfestival  
• System Frugt A/S  
• Østerbro Tømmerhandel Aps  
• Paper Collective Aps

kr. 10.000 
• JN Meat Aps 
• Aksel Benzin A/S 
• Bikram Yoga College, Copenhagen 
• Dansk Miljøforbedring Aps 
• Ejendomsselskabet Oasen Aps 
• GodEnergi 
• KLS Grafisk Hus 
• Martin Bencher Group A/S 
• Regner Grasten Film 
• Rigtig Hundemad Aps 
• Raaco A/S 
• Skulpturparken Blokhus 
• www.superkoi.dk 
• Søndergaard Nedrivning Aps 
• Xena Aps 
• Nordisk Company A/S 

TAK FOR STØTTEN! 
WWF vil gerne sige en KÆMPE STOR TAK til de virksomheder, fonde, legater  
og samarbejdspartnere, som gavmildt har ydet WWF økonomisk støtte i perioden  
1. juli 2015 – 30. juni 2016.  

71%

8%

12%

2%
7%

Hvad går mine penge til?

Miljøfaglige indsatser

Fundraising og indsamling

Styring af projektmidler

Styrket egenkapital

Et sted for WWF at bo

ØKONOMI

WWF Verdensnaturfonden oplever fortsat stabil økonomisk udvikling og 
opnåede i år et overskud på tkr. 855, hvilket vurderes som tilfredsstillende. 
Egenkapitalen er forøget til 8,8 mio. kr. De samlede indtægter udgjorde i alt 
44 mio. kr. som blev anvendt som vist i figuren ovenfor. Vi brugte i år 71% af 
de samlede indtægter til miljøfaglige indsatser. Budgettet for det kommende 
år  viser en fortsat konsolidering af egenkapitalen samtidig med øgede 
investeringer i fundraising og oplysningsaktiviteter.



JULI:  
WILDLIFE REPORTERS  
PÅ ULVEEKSPEDITION I FINLAND 
Seks Wildlife Reporters tager i juli 2015 på ulveekspedition i Finland. Rejsen er en del 
af WWF’s Wildschool-kampagne, som i år når ud til mere end 12.000 skoleelever i hele 
landet. I fem intensive dage interviewer unge reportere de lokale politikere, natur- 
forvaltere og indbyggere – samt overnatter i ulveskjul for at observere, hvordan ulven 
lever i naturen. De formidler deres oplevelser til danskerne gennem tv, radio og i lokal 
og national presse i håb om at få en mere saglig debat om ulvens fremtid i Danmark.

JULI JANUARAUGUST FEBRUARSEPTEMBER MARTSOKTOBER APRILNOVEMBER MAJDECEMBER JUNI

JULI-SEPTEMBER:  
2.000 DANSKERE OPDAGER HAVET
WWF søsætter i 2015 et stort borger-forsker projekt – ’Opdag Havet’, der skal få 
befolkning og politikeres øjne op for den fantastiske havnatur, vi har lige uden for 
vores hoveddør. I juli lancerer WWF en app, hvor danskerne kan registrere alle de 
spændende havdyr og -planter, de finder i strandkanten eller havet. Sommerens 11 
Opdag Havet events har vind i sejlene med mere end 2.000 besøgende, der snorkler i 
vandkanten og registrerer arter i app’en, som WWF’s biologer og forskere fra KU senere 
skal arbejde videre med. 

JANUAR:  
NATURSKÅNSOM FISK – FRA HAV TIL TALLERKEN
WWF lancerer et nyt projekt, ’Naturskånsom Fisk – fra hav til tallerken’, der skal 
fremme naturskånsomt erhvervsfiskeri i Danmark og skabe et hav i balance, hvor 
naturens ressourcer bliver anvendt bæredygtigt og langsigtet. Gennem de seneste ti år 
er det skånsomme kystfiskeri i mindre danske havne lukket ned i hastigt tempo. WWF 
ønsker med projektet at vende afvikling til udvikling ved at vise vejen for, hvordan det 
naturskånsomme kystfiskeri bliver funktionelt, smidigt og kosteffektivt forankret 
gennem hele forsyningskæden – fra fiskere til forbrugere. Projektet gennemføres i tæt 
samarbejde med Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, Langø Fiskeriforening på 
Vestlolland og Fiskerikajen Aps og er dermed et nyt og unikt partnerskab på tværs af 
sektorer. 

                         MARTS:  
                         EARTH HOUR FEJRER 10-ÅRS JUBILÆUM
19. marts 2016 ruller verdens største klimaevent – Earth Hour – endnu engang over 
kloden og mørklægger over 400 ikoniske bygninger lige fra Operahuset i Sydney til 
Eiffeltårnet i Paris. Det er tiende gang, at millioner af mennesker over hele verden 
symbolsk slukker lyset i en time for at sætte fokus på klimaforandringerne. Earth 
Hour 2016 er en verdensomspændende succes, der involverer 178 lande. I Danmark 
markerer hele 41 kommuner den mørke time, ligesom kendte danskere som Christian 
Bitz, Mick Øgendahl, Christian Stadil, Annemette Voss og Rune Klan støtter op. Over 
3.000 medlemmer deltager i WWF’s Earth Hour events i Ålborg Zoo, Odense Zoo og 
Planetariet i København, hvor lyset bliver slukket og sanserne tændt. 

APRIL:  
700 FLERE VILDE TIGRE I VERDEN
For første gang i flere årtier stiger antallet 
af vilde tigre. Der er nu næsten 3.900 vilde 
tigre i verden – det er 700 flere end ved 
sidste optælling i 2010. Tigerens levesteder 
forsvinder i takt med, at skove i Asien 
bliver fældet for at skaffe tømmer til salg 
og plads til udvidet landbrugsproduktion 
og infrastruktur. WWF kæmper derfor for 
at standse afskovning og krybskytteri, der 
er de største trusler mod det prægtige dyr. 
WWF Verdensnaturfonden er direkte in-
volveret i arbejdet med at beskytte tigeren 
og dens levesteder i grænselandet mellem 
Myanmar og Thailand. Et arbejde, der nu 
har båret frugt. Næste mål er 6.400 vilde 
tigre i 2022.

3.900 
VILDE TIGRE 

FINDES I VERDEN

6.400
VILDE TIGRE ER  

WWF’S MÅL I 2022

2015 2016

OVER 5.000  
ARTSREGISTRERINGER  

I OPDAG HAVET APP
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JUNI:  
FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM
Når der er knap 100.000 mennesker samlet, så er der selvfølgelig også en panda! WWF 
er aktiv på årets Folkemøde og deltager i paneldebatter om så forskellige emner som mad- 
spild, natursyn, pensionsbranchens miljøindsats og forholdene i Arktis. Og så giver vi 
udenrigsminister, Kristian Jensen, med- og modspil i forhold til den nye strategi for 
udviklingspolitik, som bliver offentliggjort under det fire dage lange Folkemøde.

JULI JANUARAUGUST FEBRUARSEPTEMBER MARTSOKTOBER APRILNOVEMBER MAJDECEMBER JUNI

APRIL:  
700 FLERE VILDE TIGRE I VERDEN
For første gang i flere årtier stiger antallet 
af vilde tigre. Der er nu næsten 3.900 vilde 
tigre i verden – det er 700 flere end ved 
sidste optælling i 2010. Tigerens levesteder 
forsvinder i takt med, at skove i Asien 
bliver fældet for at skaffe tømmer til salg 
og plads til udvidet landbrugsproduktion 
og infrastruktur. WWF kæmper derfor for 
at standse afskovning og krybskytteri, der 
er de største trusler mod det prægtige dyr. 
WWF Verdensnaturfonden er direkte in-
volveret i arbejdet med at beskytte tigeren 
og dens levesteder i grænselandet mellem 
Myanmar og Thailand. Et arbejde, der nu 
har båret frugt. Næste mål er 6.400 vilde 
tigre i 2022.

AUGUST:  
NY ISBJØRNEPATRULJE SKABER TRYGHED 
Indbyggerne i Ittoqqortoormiit kan nu føle sig 
lidt tryggere. WWF har nemlig etableret en 
isbjørnepatrulje, der hver morgen fra august til 
november går vagt i byen for at sikre, at 
indbyggerne ikke møder en isbjørn på vej til 
skole eller arbejde. Isbjørnepatruljen skaber 
både mere tryghed og sikrer samtidig, at de 
store bjørne ikke bliver skudt i selvforsvar. 

WWF arbejder sammen med kommunen Ser- 
mersooq for at minimere antallet af sammen- 
stød mellem lokale og isbjørne. 

Patruljen fortsætter i 2016.

SEPTEMBER:  
WWF SKÅRET 3,9 MIO. KRONER OG MÅ LUKKE I MOZAMBIQUE
WWF Verdensnaturfonden må i 2015 lukke samtlige projekter i Mozambique og skære 
ned i både Afrika og Asien. Det sker som en direkte konsekvens af regeringens om- 
fattende nedskæringer på udviklingsbistanden, der medfører, at WWF mister 3,9 mio. 
kr. af sin Danida-bevilling på 15 mio. kr. årligt. WWF har blandt andet været med til 
at sætte bæredygtigt fiskeri på dagsordenen hos østafrikanske regeringer, så Tanzania, 
Mozambique og Kenya nu for første gang koordinerer forvaltningen af det lukrative 
tunfiskeri i deres farvande til fordel for lokalbefolkningen og naturen.

OKTOBER:  
WWF ÅBNER KONTOR I GRØNLAND 
Som den første natur- og miljø- 
organisation åbner WWF kontor  
i Grønland i oktober 2015.  
Biologen Kaare Winther Hansen   
står i spidsen for det nye kontor  
i Nuuk og skal arbejde for bedre  
naturbeskyttelse.

Grønland og Arktis er hårdt ramt af klimaforandringer og har derfor længe været en 
topprioritet i WWF. Dét arbejde bliver nu styrket med en lokal WWF-medarbejder, 
der kan gå i dialog med politikere, virksomheder og organisationer. WWF har i de 
seneste år samarbejdet med en stribe grønlandske ngo’er og virksomheder. Det gælder 
særligt ICC Greenland, hvor samarbejdet var med til at føre til bedre borgerinddragelse 
i forbindelse med beslutninger om råstofudvinding. 

DECEMBER:  
HISTORISK KLIMAAFTALE I PARIS
I december 2015 kan verdens ledere endelig sætte deres underskrift på en global klima- 
aftale ved COP21 i Paris. WWF og andre ngo’er er med til at lægge pres på politikerne 
for en ambitiøs klimaaftale. WWF sætter sammen med billedkunster Jens Galschiøt 
fokus på klimaforandringernes alvorlige konsekvenser med skulpturen ’Unbearable’ 
– en isbjørn i naturlig størrelse, der bliver spiddet af en himmelstormende metalgraf 
af olierør formet som menneskets udledning af CO2 over tid. Skulpturen tiltrækker 
stor opmærksomhed og er udstillet under hele COP21.

3,9 MIO  
KRONER MISTER 

 WWF AF SIN DANIDA- 
BEVILLING OM ÅRET

95%
AF KORALLERNE PÅ  

GREAT BARRIER REEF ER 
ALVORLIGT BLEGET PÅ GRUND 

AF KLIMAFORANDRINGERNE

MARTS:  
MERE URØRT SKOV I DANMARK
WWF arrangerer en stor og velbesøgt skov- 
konference på Christiansborg for at sætte 
fokus på behovet for mere urørt skov i Dan- 
mark – og for at stoppe tilbagegangen i bio- 
diversiteten.  Det haster, for Danmark bliver 
hver dag fattigere på natur. Flere end 2.200  
dyre- og plantearter i Danmark er rødlistede,  
og 65 procent af disse er knyttet til skoven. 
WWF mener derfor, at der skal indføres  
et midlertidigt stop for fældning af gamle 
træer i vores statsskove, og at mindst 
75.000 hektar skal udlægges til urørt skov. 
Med regeringens Naturpakke, der bliver 
vedtaget i foråret, får vi de første 10.000 
hektar urørt naturskov – en god begyndelse, 
men langt fra nok, hvis vi skal sikre en sund  
natur og biodiversitet i Danmark.

MARTS:  
FOKUS PÅ FN’S NYE VERDENSMÅL
FN vedtager i efteråret 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling. WWF udgiver derfor 
i marts sammen med ngo-netværket Globalt Fokus en rapport med anbefalinger til, 
hvordan regeringen kan implementere målene. Blandt de vigtige mål for vores miljø og 
natur er mål nr. 7 Grøn energi, 12. Ansvarlig produktion og forbrug, 13. Beskyt planeten 
(klima), 14. Liv under vandet og 15. Liv på land. WWF har arbejdet målrettet for at få mere 
fokus på naturen og miljøets betydning for udvikling og fattigdomsbekæmpelse, der giver 
den bedste chance for en mere bæredygtig udvikling i verden.

17 MÅL 
FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 

HAR VERDENS LANDE VEDTAGET

MAJ:  
UNGE TIL KAMP MOD PLASTIK I HAVET
40 håbefulde unge er udvalgt blandt 1.000 ansøgere til en hæsblæsende BaseCamp  
i Kattegatcentret i Grenå for at konkurrere om at blive årets WWF Wildlife Reporters. 
De skal blandt andet dykke med hajer, spise skotsk fåremave og arbejde sammen om 
både journalistiske og fysiske opgaver. 

Seks seje aspiranter løber med sejren. De skal til august på ekspedition til øgruppen 
Hebriderne i Skotland, hvor de sammen med WWF skal sætte fokus på plastik i verdens- 
havene og undersøge, hvordan det påvirker havets næststørste haj, basking shark. De 
unge reportere skal videreformidle deres oplevelser og refleksioner i medierne, så dan- 
skerne kan blive klogere på, hvad vi udsætter vores kæmpe oceaner for.

2015 2016
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WWF VERDENSNATURFONDEN
WWF har mere end 100 kontorer over hele verden  
og er en af verdens største og mest indflydelsesrige 
miljøorganisationer med mere end fem millioner 
støtter globalt.

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

 
De danske mærkesager er: 
Hav & Fiskeri, Klima & 
Energi, Skov, Arktis og  
Dansk Natur.

Læs mere om vores arbejde på wwf.dk

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

Oktober 2016, København, Danmark. Skrevet og redigeret af Anne Burlund 
Ansvarshavende redaktør: Niels Ditlev. AD: Karina Eg 

Forsidefoto: ©naturepl.com/Andy Rouse/WWF
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Why we are here

To stop the degradation of the planet’s natural environment and

to build a future in which humans live in harmony and nature.

Vores mission:

www.wwf.dk

WWF’s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø 

og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen

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


