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Temaer eller sektorer, som 
WWF Verdensnaturfonden 
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Klima/energi 
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Havskildpadder
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WWF  
VERDENSNATURFONDENS
AKTIVITETER
I den danske afdeling af WWF arbejder vi for at bevare verdens truede arter 
og udbrede bæredygtig skovdrift, fiskeri og energi gennem 27 store og små 
projekter i Danmark, Arktis, Østafrika og Mekong i Asien.
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NATURBEVARELSE, 
DER BATTER NOGET! 

Jeg bliver ofte spurgt, om det nytter noget at forsøge 
at stoppe naturens tragiske tilbagegang. 

Og indrømmet, opgaven virker da også monumental. Igen i år har 
forskerne druknet os i dårlige nyheder. Mere end 70 pct. af verdens  
havfugle er eksempelvis forsvundet på bare 60 år, bestanden af glasål i 
Nordsøen er faldet med 98 pct. og antallet af orangutanger er i frit fald. 

Den helt store kæberyster var et studie af 27.000 forskellige dyrearter,  
der viste, at  halvdelen af alle individer blandt de undersøgte dyre- 
arter er gået tabt siden 1970”. Rent videnskabeligt svarer det til en 

massedød på linje med den, verden oplevede, da dinosaurerne uddøde for 65 millioner år siden. 
Så batter kampen for naturen virkelig noget? Svaret er et rungende ”ja!” 

For at imødekomme naturkrisen lancerede WWF Verdensnaturfonden i år en ny strategi med tre 
fokusområder: 1) Naturen skal tilbage på dagsordenen. 2) Danskerne skal engageres i kampen 
for dyrenes fremtid. 3) Vi skal finde nye, stærke partnere til at gennemføre de store forandringer, 
der skal til. 

Og strategien virker! WWF har både fået flere børne- og voksenmedlemmer i FY18. Vi har ind-
samlet flere midler til nye naturprojekter i ind- og udland. Og vi har øget vores indflydelse og 
gennemslagskraft. I 2018 fik vi f.eks. Folketinget til at stramme lovgivningen for handlen med 
udryddelsestruede dyr. 

Vi har også opnået store resultater med nye spændende partnere, der også kæmper for en bedre 
fremtid. Sammen med Netto, Føtex og Bilka fik vi sat plastikforureningen i havene på dagsordenen 
og har fået fjernet millioner af plastik-vatpinde, engangsplastik og andet skrammel fra hylderne. 

Internationalt er der også lys i mørket. Pandaen, bjerggorillaen og tigeren er f.eks. i fremgang 
efter årtiers krise. Kina har forbudt handel med elfenben. Regeringen i Belize har droppet plan- 
erne om olieboringer på den nordlige halvkugles største koralrev. Og verdens største beskyttede 
havområde er blevet udpeget i Antarktis.

Vi kan kort sagt vende udviklingen, hvis vi vil. Men vi kunne aldrig gøre det uden alle jer, der 
støtter vores kamp for verdens dyre- og planteliv. Tusind tak for opbakningen! Sammen kan vi 
redde verdens sårbare natur.

De bedste naturhilsener

Bo Øksnebjerg
Generalsekretær

64%

7%

14%

11% 4%

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. 6.280, hvilket vurderes som tilfredsstillende. Egenkapitalen er 
forøget til 14 mio. kr. De samlede indtægter udgjorde i alt 59 mio. kr. som blev anvendt 
som vist i figuren ovenfor. Vi brugte i år 64% af de samlede indtægter til miljøfaglige 
indsatser. Budgettet for det kommende år viser en stabil egenkapital samtidig med 
forøget støtte til miljøfaglige indsatser og investeringer i fundraising og oplysnings-
aktiviteter med afsæt i den nye strategi for fonden for perioden 2018-21.  



UDPLUK AF

WWF’S 
GLOBALE SUCCESER 
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FÆRRE NÆSEHORN SKUDT AF KRYBSKYTTER
For tredje år i træk falder antallet af næsehorn, der 
bliver dræbt af krybskytter i Sydafrika. Sidste år blev 
der i alt dræbt 1.028 næsehorn, og det er 26 færre end  
i 2016. Antallet af dræbte næsehorn er dog stadig 
alarmerende højt, og prisen på hornet kan løbe op i  
en svimlende sum af 500.000 kroner pr. kilo.

NYE ARTER OPDAGET
I Mekong-regionen har forskerne opdaget 115 nye 
arter, hvoraf 27 er dyrearter og 88 er plantearter.  
På den nordlige del af Sumatra har forskerne registre-
ret en helt ny art af orangutang. Den har fået navnet 

1.004 BJERGGORILLAER I VERDEN
Den kritisk truede bjerggorilla er i frem- 
gang. Det viser en en tælling offentliggjort 
i juni 2018, der samtidig cementerer, at det 
ambitiøse arbejde for at passe på den store 
menneskeabe og dens levesteder har båret 
frugt. Bjerggorillaen lever kun to steder i 
verden – i Bwindi og Virunga national-
parker på grænsen mellem Rwanda, 
Uganda og DR Congo. Antallet af gorillaer  
i Virunga er steget fra 480 til 604, så der 
nu lever i alt 1.004 vilde gorillaer i verden. 
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Plastikforurening i havet er et globalt problem, som kræver globalt samarbejde – præcis som 
klimaforandringerne. Hvert eneste minut havner 15 tons plastikaffald i verdenshavene. 
Plastikforurening rammer mindst 700 af havets dyrearter. 100.000 havpattedyr og skildpadder 
og én million havfugle dør hvert år på grund af plastikforurening. Dyrene bliver viklet ind i 
gamle fiskenet og plastikposer eller får fyldt maverne med kapsler, tandbørster og sugerør. 

Det er ikke kun en trussel mod livet i havet, men også mod os mennesker.  
I dag får cirka tre milliarder mennesker mere end 20 procent af sine proteiner fra fisk.

Det var i første omgang WWF, der lancerede idéen  
om en international aftale om havaffald. Resolutionen,  
der ikke er juridisk bindende, indebærer blandt andet  
etableringen af en international taskforce, der skal  
rådgive lande og industrier om, hvordan de kan tackle  
plastikforurening. Det er en stor sejr for verdens- 
havene, men WWF arbejder videre for at få vedtaget  
en bindende resolution.

WWF HIVER GLOBAL SEJR HJEM  
FOR VERDENS PLASTIKFYLDTE HAVE 
Plastik i verdenshavene skal stoppes. Det mener 
medlemslandene i FN’s Miljøforsamling, der i 
sommeren 2017 vedtager en resolution om havaffald, 
som bygger på et forslag fra WWF.
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OKTOBER:   
WWF MÆRKER BLÅFINNEDE  
TUN I DANMARK
For første gang nogensinde er  
WWF med til at mærke blåfinnede 
tun i Danmark. Mærkningen skal 
gøre forskere klogere på det ikoniske 
og truede dyr, som efter mange  
års fravær er vendt tilbage til de 
dansk-svenske farvande.  
I alt 18 tun bliver mærket. 

JULI:   
WILDSCHOOL EKSPEDITION  
PÅ JAGT EFTER ISENS KONGE
Den årlige WWF WildSchool ekspedition for unge 
mellem 13-17 år sætter kursen mod Svalbard i 
søgen efter isens konge; isbjørnen. De seks unge 
Wildlife Reporters er udvalgt efter en intens 
BaseCamp i Danmark, inden de rejser mod nord 
for at sætte fokus på, hvordan klimaforandring-
erne påvirker dyrelivet.

JULI:   
NYT PARTNERSKAB FREMMER BÆREDYGTIGE REJER I VIETNAM
WWF lancerer et nyt samarbejde med Northcoast Seafoods, der sikrer, at små rejeopdrættere  
i Vietnam kan organisere sig i kooperativer og blive mere bæredygtige ved at arbejde hen imod  
en ASC-certificering. Det er vigtigt for naturen, da ASC sikrer en mere naturskånskom produktion. 
Men også for de ofte fattige familier, der kan få en højere pris for deres rejer, som ender i de  
danske kølediske. 

MAJ: 
GHITAS GENSYN MED GORILLAERNE 
Ghita Nørby støtter endnu engang de  
kritisk truede bjerggorillaer ved at rejse  
med WWF til i Bwindi Nationalpark i  
Uganda som ambassadør for bjerggoril- 
laerne. Hun formår at samle danskerne  
om kampen for bjerggorillaerne i kam- 
pagnen Operation Os. Stor tak til Ghita 
Nørby og alle de danskere, der støttede  
op om kampagnen.

FEBRUAR:  
TRAVL SÆSON FOR WWF’S 
ISBJØRNEPATRULJE
WWF’s isbjørnepatrulje har haft meget at se til i år. 
21 isbjørne har været på besøg i den grønlandske by 
Ittoqqortoormiit. Heldigvis afværger isbjørne-
patruljen alle farlige situationer mellem isbjørne og 
mennesker, så ingen af byens beboere er kommet til 
skade under et isbjørnebesøg.

JANUAR: 
KAMERAFÆLDER VISER TIGRE I VIGTIGT 
NATUROMRÅDE I MYANMAR OG THAILAND
Nye kamerafælde-fotos dokumenterer, at der 
færdes vilde tigre i den centrale del af den bio- 
diversitetskorridor på grænsen mellem Myanmar 
og Thailand, som WWF arbejder på at beskytte. 
Det er et vigtigt bevis for, at korridoren stadig 
rummer høj biodiversitet. WWF har sammen  
med de lokale Karen-myndigheder oprettet et 
naturreservat og uddannet lokale rangerpatruljer 
til at beskytte området.

ISENS KONGE 
WILDLIFE  REPORTERS I SVALBARD

NOVEMBER:  
WWF SÆTTER KVOTEKONGER PÅ DAGSORDENEN
WWF og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) baner vejen for, at kvotekongerne kommer på den 
politiske agenda. Et stort antal kvotekonger bliver politianmeldt af Miljø- og Fødevareministeriet, en 
minister bliver fyret, og WWF og FSK sætter et markant fingeraftryk på den politiske aftale om stram-
mere regler for kvotekoncentration i dansk fiskeri.

NOVEMBER ‘17

JANUAR:  
MERE VILD NATUR I DANMARK 
WWF og Danmarks førende forskere i 
biodiversitet fremlægger et forslag til, 
hvordan de danske skove skal forvaltes 
med mere urørt skov og vild natur. 
Miljø- og fødevareministeren kvitterer 
og tilkendegiver, at store dele af forslaget 
vil blive gennemført i fremtiden.

MARKANT 
FINGERAFTRYK 

PÅ DEN POLITISKE AFTALE
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Fonde 

• Danida 

• Aage V. Jensens Naturfond 

• Aage V. Jensens Charity Fond 

• THE VELUX FOUNDATIONS 

• Novo Nordisk Fonden 

• Inge & Skjold Burnes Fond 

• Beckett-Fonden 

• Fru Ellen Bremerdals Fond 

• Steen Daugaards Fond 

• Alternativets Klimafond 

• Torben & Alice Frimodts Fond 

• Metro-Schrøder Fonden 

•  Den Anonyme Almennyttige  

Velgørende Fond

• Fonden Wonderful Copenhagen 

• Toyota Fonden 

•  Dir. J. P. Lund og hustru Vilhelmine  

født Bugges Legat

• Victor Boxenbaums Fond 

• Det Bertouch’ske Familielegat

Virksomhedssamarbejder  
over 25.000 euro 

• Dansk Supermarked Group / Salling Group  

• Dustin Group AB 

• H&M Hennes & Mauritz A/S 

• IKEA A/S 

• LEGO System A/S 

• Merkur Andelskasse 

• Natur-Energi 

• Strömma Turism & Sjöfart AB 

• System Frugt A/S 

• Thai Union / John West Foods Limited  

Virksomhedssamarbejder  
op til 25.000 euro 

• Charity Research ApS 

• Goodwings ApS 

• L’Esprit Du Vin ApS 

• Letz Sushi 

• Northcoast Seafoods DK 

• Partiet Alternativet 

• Søndervig Sandskulpturfestival ApS 

• Uhrenholt A/S

Erhvervssponsorer +kr. 25.000 

• Essential Foods 

• Garber ApS 

• Jørgen Kruuse A/S 

• Københavns listefabrik 

• Paper Collective 

• Planets Pride A/S 

• Rødovre Centrum

Pro Bono 

• Løgismose Meyers A/S 

• EY - Ernst & Young Danmark 

• Bech-Bruun Advokatpartnerselskab  

•   Løje, Arnesen & Meedom 

Advokatpartnerselskab

  • Nyhavn Rejser A/S

TAK FOR 
STØTTEN! 
WWF vil gerne sige en STOR TAK  

til de virksomheder, fonde, legater, 

samarbejdspartnere og pro bono, 

som gavmildt har ydet WWF 

økonomisk støtte i perioden  

1. juli 2017 – 30. juni 2018.   
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DECEMBER:  STOP FOR SKOVRYDNING I VIGTIGT NATUROMRÅDE I MYANMAR 
Efter flere års lobbyarbejde fra WWF vedtager Myanmars regering, at der ikke må ryddes oprinde-
lig skov i Dawna Tenasserim landskabet for at skabe plads til afgrøder som gummi og palmeolie. 
Området ligger på grænsen mellem Myanmar og Thailand og er hjem for truede arter som tigre og 
asiatiske elefanter. Gummiproduktionen udgør en væsentlig indtægtskilde for lokalbefolkningen, og 
WWF har blandt andet støttet landmændene i at forbedre produktionen i mere bæredygtig retning. 

AUGUST:  
ØGET SEJLADS I GRØNLAND TRUER DYRELIVET 
WWF udgiver en rapport, der viser, at øget sejlads i Grønland truer dyrelivet. Især hvaler bliver 
stressede af støjen fra de store skibe, som sejler på tværs i Baffinbugten. WWF anbefaler derfor, at 
skibene skal nedsætte støjbelastningen og stoppe med at sejle i sårbare områder og sæsoner.  

JULI:  
WWF AFSLØRER TONSVIS AF SPØGELSESNET I DANSKE FARVANDE 
WWF dokumenterer, at de danske farvande gemmer på tonsvis af spøgelsesnet, der er dødsfælder 
for mange havdyr. Og det til trods for, at der ikke bliver indrapporteret mistede net af fiskerne,  
selvom det er et lovkrav. Ifølge myndighederne er spøgelsesnet og manglende indrapportering ikke 
et problem i Danmark, men WWF’s afsløring viser, at det vrimler med spøgelsesnet på havbunden. 
Det er således lykkedes WWF at bringe spøgelsesnet på den politiske dagsorden på højeste niveau.

JUNI:  
UGANDA INDFØRER  
NATIONALE FSC-STANDARDER
Uganda vedtager – som det første afrikan-
ske land – nationale FSC-standarder for 
træ, der træder i kraft 1. september 2018. 
FSC-certificeringen betyder, at der ikke 
bliver fældet mere træ, end skoven kan nå 
at reproducere. WWF har længe kæmpet 
for, at de nationale FSC-standarder skal 
blive til virkelighed. Derfor er det en vigtig 
milepæl, der giver håb for en mere ansvarlig 
skovforvaltning i Uganda, der har mistet 
over en fjerdedel af sit skovdække og mil- 
lion-indtægter på grund af illegal skovdrift.

APRIL-MAJ:  WWF OG SALLING GROUP VIL FJERNE PLASTIK FRA NATUREN
Plastik skal væk fra naturen, og det skal være slut med unødig plastik. Derfor indgår WWF et 
ambitiøst partnerskab med Salling Group, der ejer Føtex, Netto og Bilka. Netto introducerer bl.a. 
en pantplastikpose og overordnet forpligtiger Salling Group sig blandt andet til at udfase 
engangsplastik i deres sortiment i 2021, udfase tilsat mikroplastik i egne varer, sikre genbrug af 
plastik brugt til transport og arbejde med mere bæredygtige plastikemballager. 

APRIL:  
WWF ENGAGERER PENSIONSSELSKABER I KLIMAKAMPEN
Ny WWF-undersøgelse viser, at klimaet fylder mere på flere af de danske pensionsselskabers  
dagsorden. Det er en markant forbedring, fra WWF lavede den første undersøgelse for fem år  
siden. Undersøgelsen rangerer de 17 største pensionsselskaber i Danmark ud fra deres klima- 
indsats og konkluderer, at otte nu refererer direkte til Paris-klimaaftalen i deres investerings- 
politik. 

DECEMBER:  
WWF FÅR DYREKRIMINALITET PÅ FINANSLOVEN 
WWF hiver en kæmpe sejr hjem, da hårdere straf for dyrekriminalitet kommer på årets 
finanslov. Det sker efter måneders pres fra WWF og flere tusinde danskeres underskrift. 
Fremover bliver dyresmuglere straffet med op til seks års fængsel i stedet for kun ét år,  
og dermed kommer Danmark på niveau med andre EU-lande.  

KÆMPE  
SEJR FOR WWF 
OM DYREKRIMINALITET
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WWF VERDENSNATURFONDEN
WWF er tilstede i mere end 100 lande over hele verden og er 
en af verdens største og mest indflydelsesrige organisationer 
med mere end fem millioner støtter globalt. WWF’s stærke 
position gør, at vi spiller en væsentlig rolle, når beslutninger 
skal tages globalt som nationalt.

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

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

Læs mere om vores arbejde på wwf.dk

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

WWF Verdensnaturfonden 
Oktober 2018, København, Danmark 

Redaktion: Cirkeline Buron (redaktør) og Anne Burlund. 
Ansvarshavende redaktør: Bo Øksnebjerg 

AD: Karina Eg 
Forsidefoto: ©Niclas Jessen / 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.

Why we are here

Insert URL here.com

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

De danske mærkesager er:  
Wildlife crime, Biodiversitet, 
Klima & Energi, Dansk Hav  
& Skov, Regnskov, Korelrev, 
Arktis og Plastikforurening.


