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Tidligere har man flere steder i verden forsøgt at beskytte truet 
natur ved at nægte de lokale mennesker adgang til naturom- 
råderne. Det var også tilfældet i Uganda, da regeringen i 
1930’erne satte ind for at beskytte et stort skovområde. Med 
et måtte lokalbefolkningen ikke længere samle træ til brænde, 
hente medicinplanter eller lade kvæg græsse i skoven. Men i 
stedet for at hjælpe naturen, resulterede beslutningen i illegal 
skovhugst og voldelige konflikter om, hvem der havde adgang 
til skovens ressourcer.

WWF arbejder på femte år på et projekt, der skal hjælpe mænd 
og kvinder i området med at få en retfærdig andel af de goder, 
som den frodige skov rummer. I stedet for at være nødt til at 
trænge ulovligt ind i skoven, er befolkningen i dag i fuld gang 
med at plante træer, teplanter og andre aktiviteter, der betyder, 
at naturen i området nu bliver udnyttet på en bæredygtig måde. 
I dette nummer af Levende Natur tager vi til det sydvestlige 
Uganda, hvor konkrete resultater viser, at succesfuld naturbe-
varelse og lokal inddragelse er to sider af samme sag.

Hvor de positive gevinster for naturen og lokal-
samfundet er meget tydelige i Uganda, kræ-
ver det, at man kigger lidt nærmere efter, når 
det gælder de små enzymer, der findes over-
alt i vores hverdag. Men selvom de mikro-
skopiske proteiner ikke er til at se med 
det blotte øje, rummer de et enormt po-
tentiale for at løse de klimaudfordringer, 
verden står over for. Ved at efterligne 
naturens små underværker, kan vi ikke 
alene spare atmosfæren for millioner tons 
CO2. Det kan også være med til at bane ve-
jen for en ny, grøn økonomi og et bæredyg-
tigt samfund. Levende Natur sætter fokus på 
usynlige klimaløsninger på de næste sider.

Rigtig god læselyst!
Gitte Seeberg 
Generalsekretær 
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Af: John Kornerup Bang, leder af WWF’s globaliseringsprogram og Nette Kirkegaard, kommunikationsmedarbejder WWF
Foto: Polfoto 

Hvad er det, der kommer fra naturen, og som findes overalt i vores hver-
dag – uden at vi ser dem? Hvad er det, der sidste år sparede atmosfæren 
for ikke mindre end 50 millioner tons drivhusgasser, og som kan være 
med til at bane vejen for en ny, grøn økonomi? Svaret er enzymer. 

Klimaløsninger

Den usynlige 

klimaløsning
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Et enzym er et protein, der fra naturens hånd er speciali-
seret til at klare en række opgaver. Bioteknologivirksom-
heder, som danske Novozymes, ’høster’ enzymerne ude 
i naturen og tager dem med tilbage i laboratoriet, hvor 
de finder frem til det enkelte enzyms særlige egenskaber. 
Derefter kopierer de enzymet ved at masseproducere det, 
og så har man pludselig en hel hær af specialister. Det er 
blandt andet disse specialister, der findes i vaskepulver, 
og som gør, at vi kan vaske rent ved 30 grader i stedet for 
60. De optimerer også processer inden for produktion af 
en lang række andre produkter, blandt andet mozzarella, 
madolie, juice, brød osv. Kort sagt: uanset hvor enzymer 
bliver brugt, så hjælper de med at spare energi, og det be-
tyder i sidste ende, at der bliver udledt færre drivhusgasser 
til atmosfæren.

WWF og Novozymes 
går sammen i nyt initiativ
Politikere og investorer har endnu ikke rigtig har fået øje på 
bioteknologi som klimaløsning. Det er WWF Verdensnatur-
fonden og Novozymes gået sammen om i et nyt, globalt 
initiativ for at ændre på. Biosolutions Initiative – Eliminating 
the first billion tonnes of CO2 skal udforske bioteknologiens 
potentiale og kortlægge, hvordan den første strategiske 
milliard tons CO2 kan elimineres ved hjælp af bioteknologi-
ske løsninger. Novozymes og WWF vil også indgå i dialog 
med vigtige politiske beslutningstagere og indgå partner-
skaber med erhvervsliv og industri med henblik på at sikre, 
at bioteknologiske klimaløsninger bliver en integreret del af 
alle væsentlige klimaprojekter og initiativer på globalt plan. 

Enzymer er altså en ’usynlig’ klimaløsning, som findes over-
alt i vores hverdag, i mange af de produkter, vi omgiver os 
med, uden at vi kan se dem. Det er formentlig også derfor, 
at enzymernes og bioteknologiens potentiale ikke for alvor 
er blevet udforsket af politikerne endnu. Det er rigtig skidt 
for klimaet.

Bioteknologi afgørende for at løse klimaproblemet
Det er vigtigt at udforske netop bioteknologiens potentiale, 
fordi den nuværende klimaindsats primært består i at redu-
cere udslippet fra de store, svinende industrier samt ved at 
effektivisere de produkter, vi bruger i vores hverdag; det 
kan fx være at få en bil til at køre længere på literen. Popu-
lært sagt kan man sige, at vi bruger vores kræfter på at 
skrue ned for blusset. Det sparer godt nok atmosfæren for 

FOtO: POlFOtO/COrBIs
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Klimaløsninger

mængder enzymer sparer store mængder energi, kemi-
kalier og vand ved fremstillingen af tøj. Derved mindsker 
tekstilvirksomheden forureningen fra sin produktion 
væsentligt, mens den samtidig efterspørger enzymer 
frem for kemikalier. Det betyder, at kemikalieindustrien, 
der er en tung og energikrævende industri med en højt 
udslip af drivhusgasser, mister markedsandele, mens 
bioteknologi-virksomheder med klimapositive regnskaber 
bliver styrket. Enzymerne – naturens egne arbejdsheste 
– fortrænger på den måde forurening og giver os det, vi 
har brug for, på en ny og mere bæredygtig måde. Ved at 
afkode, efterligne og masseproducere enzymer er biotek-
nologien altså med til at skabe grøn vækst og bane vejen 
for, at vi kan løse klimakrisen og samtidig skabe vækst og 
velstand i vores samfund.

Muligheder og potentiale – naturligvis
For at udnytte dette enorme potentiale kan politikere i 
fremtiden ikke nøjes med at fokusere på alt det, samfun-
det skal begrænse og gøre mindre af. Ligesom en lang 
række andre klimavenlige industrier, virksomheder og 
teknologier skal bioteknologien udforskes, afprøves og 
investeres i. 

Det vil kræve nytænkning og politisk mod, men vi kom-
mer ikke udenom det på vejen mod et bæredygtigt 
samfund og en grøn økonomi. Bioteknologiens mulighe-
der og potentiale giver grund til optimisme og håb. Og 
egentlig er det forunderligt, at vi, ved at gå ud i naturen, 
kan tage ved lære af den og efterligne den, og kan finde 
løsninger på det klimaproblem, vi har skaffet os selv og 
kloden på halsen. Det er med til at understrege, hvor 
værdifuld naturen er, og hvorfor det er så vigtigt, at vi 
sørger for at bevare den – til gavn for både mennesker 
og naturen selv.

drivhusgasser, hvilket er med til at reducere klimaproble-
met, men det vil aldrig være nok til at løse det. For samti-
dig med, at løsningen på den globale opvarmning kræver 
et samfund og en økonomi, der er helt fri for at bruge fos-
sile brændsler, som kul, olie og gas, har vi brug for fortsat 
at skabe jobs, velstand og velfærd. Det er med andre ord 
ikke nok at se på, hvad vi skal gøre mindre af, vi skal også 
se på, hvad vi skal gøre mere af for at holde gang i hjulene 
– og det er her enzymer og bioteknologi kommer ind i bil-
ledet igen. 

Brugen af de enzymer, Novozymes producerede sidste år, 
sparede atmosfæren for omkring 28 millioner tons drivhus-
gasser, mens der ved fremstilling af råmaterialer og produk-
tion af enzymerne kun blev udledt en million tons samlet set. 

WWF mener
Bioteknoligi leverer klimaløsninger, der er nemme at overse 
for politiske beslutningstagere, virksomheder og investorer. 
Det skyldes, at løsningerne ikke er synlige for det blotte øje, 
fordi de findes i industrielle processer og i en lang række 
produkter, der ofte ikke ændrer udseende, fordi de er base-
ret på eller bruger bioteknologiske løsninger. Man kan fx 
ikke se på et stykke tøj, om der er brugt enzymer eller ke-
mikalier til at fremstille det, ligesom vi heller ikke kan se en-
zymerne i den bioethanol, vi tanker på bilen. 

Ved at afkode, efterligne og massepro-
ducere enzymer er bioteknologien altså 
med til at skabe grøn vækst og bane  
vejen for, at vi kan løse klimakrisen.

”

”Med dette klimapositive regnestykke spiller bioteknologi-
industrien en vigtig rolle i opbygningen af en ny, grøn 
økonomi, fordi den bidrager til at reducere udslippet af 
drivhusgasser, samtidig med at der bliver skabt jobs,”  
siger Steen Riisgaard, administrerende direktør for  
Novozymes. 

Naturens egne arbejdsheste skaber grøn vækst
En virksomhed, der på den måde tjener penge og ska-
ber jobs på at afhjælpe klimaproblemet, er i sig selv en 
rigtig god nyhed. Men faktisk er biotek-virksomheder 
også med til at ændre vores økonomi og sætte gang i 
grøn vækst. Et eksempel er tekstilindustrien, hvor små 

Enzymer gør det muligt at spare energi i både fremstillingen og brugen 
af mange forskellige produkter, som vi omgiver os med i hverdagen.
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præsident for verdens natur

Præsident for 

Verdens natur

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik har siden 1972 været præsident for 
WWF Verdensnaturfonden. Det har bragt ham på rejser til fjerne egne af 
verden. Fra uberørte bjergskråninger i Kina til et gensyn med den frodige 
men pressede natur i barndomslandet Vietnam. Rejserne har budt på op-
levelser, der bekræfter ham i vigtigheden af fortsat at sikre naturen som 
grundlag for alt liv på jorden.

Af Karoline Rahbek, redaktør WWF

foto: toppx2
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dem. Jeg selv har besøgt det på en rejse med WWF. Turen 
var det første gensyn efter mange år med mit barndoms-
land. I løbet af to uger rejste vi hele vejen ned gennem lan-
det og besøgte også Cat Tien nationalparken. Der så jeg 
med mine egne øjne, hvilke vilkår de fattige bønder lever 
under, og hvordan de på grund af fattigdom kan være 
nødt til at trænge ind i parken for at fælde tømmer eller 
jage dyr for at få mad på bordet til familien. Igennem pro-
jektet lærer bønderne om bæredygtige dyrkningsmetoder 
og afgrøder, der giver befolkningen bedre indtægtsmulig-
heder. Det betyder bl.a., at de ikke længere behøver at 
fælde træ i den pressede nationalpark. Naturen i området 
er helt unik, bl.a. lever der en lille bestand af det truede 
Java-næsehorn, der kun findes et eneste andet sted i ver-
den, nemlig på Java. Jeg oplevede, at WWF har et godt 
samarbejde med både myndigheder og lokale i landet, 
hvilket er utroligt vigtigt, hvis indsatser som den i Cat Tien 
nationalparken skal blive en succes. Jeg er særligt glad 
for, at pengene fra frimærket i år går til de fattige bønder 
og Vietnams fantastiske natur. Projektet er et godt eksem-
pel på, hvordan WWF arbejder rundt omkring i verden 
med at sikre naturen og samtidig skabe nye muligheder 
for lokalbefolkninger. Dertil har jeg et meget nært forhold til 
landet, fordi jeg tilbragte de første fem år af mit liv i Viet-
nam og senere vendte tilbage for at studere.

Som præsident for WWF Verdensnaturfonden har De 
adskillige gange lagt hus til arrangementer og været 
med ude og se vores projekter over hele kloden med 
egne øjne. Der er ingen tvivl om, at De i Deres egen-
skab af at være royal ambassadør har været med til 
at åbne mange døre for vores arbejde. Vil De fortælle 
lidt om, hvordan De selv har oplevet rollen som præ-
sident for WWF Verdensnaturfonden?
Jeg har været stolt af at stå i spidsen for den vigtige ind-
sats, som WWF Verdensnaturfonden gør over hele verden. 

Prins Henrik har som præsident for WWF Verdensnatur-
fonden fulgt organisationen på nært hold. I løbet af de sid-
ste godt fire årtier har han været med til at føre mange 
sejre for naturen sikkert i hus. Den 11. juni fylder Prins- 
gemalen 75 år. I den anledning har Post Danmark som en 
fødselsdagshilsen til Prins Henrik ladet ham vælge, hvad 

post Danmarks velgørenhedsfrimærke støtter i år WWf 
Verdensnaturfondens arbejde for at forbedre levevilkå-
rene for fattige bønder og mindske presset på naturen i 
det sydlige Vietnam.

foto: Kristian Jespersen / WWf

Vi står over for en større udfordring  
end nogensinde før med at sikre en  
levende verden, hvor mennesker lever  
i balance med naturen.

”

årets velgørenhedsfrimærke skal støtte. Valget faldt på 
WWF Verdensnaturfondens arbejde med bæredygtig ca-
shew- og kakaoproduktion i det sydlige Vietnam. Levende 
Natur har mødt Prinsgemalen til en samtale om opgaven 
som præsident, hans forhold til naturen, Vietnam og velgø-
renhedsfrimærket.

WWF Verdensnaturfonden kan takke Dem for, at 
overskuddet fra salget af Post Danmarks velgøren-
hedsfrimærke i år går til vores arbejde i Vietnam. 
Helt konkret går pengene til at hjælpe fattige bønder 
omkring nationalparken Cat Tien med at opdrætte 
cashew og kakao på en bæredygtig måde, som  
skåner naturen, og som samtidig sikrer bønderne  
en bedre indkomst. Hvorfor faldt valget på dette  
projekt?
Der er et væld af problemstilligner og projekter rundt 
omkring i verden, som WWF arbejder med, der har brug 
for økonomisk støtte. Projektet i Sydvietnam er et af 
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Hvad har været det største i Deres 
tid som præsident for WWF Verdensnaturfonden?
Efter 37 års arbejde har jeg selvfølgelig en masse oplevel-
ser og minder med i bagagen. Men allermest glæder det 
mig at se, hvordan organisationen har udviklet sig til i dag 
at have en stor opbakning og mange aktiviteter rundt om-
kring på kloden. Og jeg håber, at det vil fortsætte i fremti-
den. Ikke mindst fordi vi står over for en større udfordring 
end nogensinde før med at sikre en levende verden, hvor 
mennesker lever i balance med naturen.

Mit arbejde for organisationen har omfattet mange og al-
sidige opgaver med at støtte op omkring dette. Samti-
dig har det givet mig uforglemmelige oplevelser i vidt 
forskellige afkroge af kloden. Jeg gemmer på fantasti-
ske minder fra så forskellige steder som Vadehavet og 
koraltrekanten omkring Borneo. Rejserne har givet mig 
stærke naturoplevelser, som gang på gang har bekræf-
tet mig i, hvor vigtigt det er at passe på livet på Jorden, 
så også de kommende generationer kan få glæde af 
verdens naturrigdomme. I 2002 var jeg fx i Malaysia, 
hvor jeg var heldig at opleve Borneos ældgamle regn-
skove. Men jeg så også, hvordan skovene bliver øde-
lagt, og hvordan deres unikke dyre- og planteliv lang-
somt forsvinder. WWF gør heldigvis en enorm indsats i 
området, som er med til at sikre orangutanger, næse-
aber, orkideer og de andre fascinerende dyr og planter, 
der lever i den vilde natur.

Men hvorfor er det så vigtigt at 
arbejde med natur og miljø i Deres øjne? 
Naturen og dermed hele vores klodes fremtid ligger i 
vore hænder. Desværre lever vi bl.a. i Danmark, som 
havde vi hele tre jordkloder til rådighed. Derfor er det 
vigtigt, at den udvikling bliver stoppet i tide. WWF arbej-
der for at sikre en bæredygtig naturudnyttelse, hvor vi 
ikke tager mere, end naturen kan nå at genetablere. Alle 
mennesker har ret til at leve i en verden med en rig na-
tur og et sundt miljø.

præsident for verdens natur

Historien bag 
WWf verdensnaturfonden
Den 15. maj tilbage i 1972 kl. 11 troppede 35 indflydelses-
rige personer op på fredensborg slot. Det var Hans Kon-
gelige Højhed prins Henrik, der havde indbudt dem i natu-
rens tjeneste. Mødet blev begyndelsen på WWf 
Verdensnaturfonden, den danske afdeling af WWf. Målet 
var enkelt: at skabe en dansk base, der kunne støtte op 
omkring den internationale organisations indsats for at 
sikre en levende verden i en tid, hvor flere og flere dyrearter 
blev truet af krybskytteri, forurening og andre trusler. prins 
Henrik blev præsident for WWf Verdensnaturfonden, og 
det er han stadig i dag 37 år efter. Gennem de sidste godt 
fire årtier er WWf både herhjemme og på verdensplan vok-
set i udbredelse. organisationens fokus har løftet sig fra i 
begyndelsen at beskæftige sig med lokale indsatser og tru-
ede arter, til i dag også at omfatte komplekse globale pro-
blemstillinger som klimaforandringer, bæredygtigt forbrug 
og naturforvaltning.

foto: poLfoto

Hver gang du køber et frimærke, går merprisen 
på 50 øre ubeskåret til WWf’s arbejde i Vietnam.



Af Maj Manczak, feltprojekt manager Østafrika, WWF

I det bjergrige sydvestlige Uganda er mænd, kvinder og børn i fuld gang 
med at plante træer, teplanter og passe bistader, så de ikke længere ude-
lukkende er afhængige af at hente brænde og andre goder inde i skoven. 

Medansvar sikrer 

skovens fremtid

WWF i Felten

Uganda
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Kæmpe bananbjerge, der bevæger sig møjsommeligt 
fremad på to hjul er et almindeligt syn i Kasyoha-Kitomi i 
det sydvestlige Uganda. Det frodige område er fyldt med 
grønne bananplantager, der breder sig op ad bjergskrå-
ningerne. Og når de lokale transporterer frugterne til mar-
kedet, bliver cyklerne læsset, så man tit slet ikke kan se, 
at der gemmer sig et menneske bag de store klaser. Jeg 
er på vej til Busheny, der er den nærmeste større by i det 
område, hvor WWF Verdensnaturfonden arbejder på femte 
år med det såkaldte PEMA-projekt.

Tusindvis af teplanter
Da jeg ankommer til en kommune i den østlige mere bjerg-
rige del af området, bliver jeg mødt af kvinder, mænd og 
børn, der side om side er i gang med at passe og pleje 
20.000 små teplanter, indtil de senere skal plantes ud på 
bjergskråningerne. De små planter, der beskæftiger alle i 
det lille samfund, er et af de konkrete resultater af WWF’s 
indsats i området. Vil man beskytte truet natur, nytter 

Skovrydning for at skaffe jord til landbrug gør et omfattende indhug 
på naturen. Det er wwF-projektet i kasyoha-kitomi med til at ændre.

Ved at give lokalbefolkningen adgang  
til skovens ressourcer, går de nu aktivt 
ind i arbejdet med at beskytte den.

” 

PEMA står for Participatory Environmental Management 
eller deltagerorienteret forvaltning af miljøet. Ideen med 
projektet er at hjælpe folk på landet med at organisere sig 
i netværk, så de kan blive aktive deltagere i en bæredyg-
tig udnyttelse af de naturressourcer, som de i sin tid har 
mistet adgang og ret til. En slags hjælp til selvhjælp, det 
samme princip, der skabte andelsbevægelsen i Danmark, 
og som dermed gav bønderne mere magt over deres til-
værelse.

Fejlslagen naturbevarelse
I 1930’erne besluttede regeringen i Uganda, at Kasyoha-
Kitomi-området skulle have status af permanent skov, dvs. 
at den ikke måtte anvendes til landbrug eller omlægges 
til anden brug. I samme omgang blev det ulovligt at fælde 
træer i skoven, med mindre man havde opnået tilladelse 
fra landets skovmyndigheder. Men den slags tilladelser var 
så dyre, at det stort set var umuligt for de lokale kvinder 
og mænd at få lov til at fælde træer på lovlig vis. Det var 
heller ikke længere tilladt at samle brænde, honning, me-
dicinplanter eller at lade sit kvæg græsse i skoven. Med et 
mistede lokalbefolkningen i området altså adgang til den 
skov, som de i generationer havde været afhængige af for 
at få hverdagen til at hænge sammen.

I stedet for at komme skoven til gode, fik regeringens 
beslutning katastrofale konksekvenser for både områdets 
natur og menneskene i Kasyoha-Kitomi. Under mit besøg 
i Kasyoha-Kitomi hører jeg ofte historier om, hvordan re-
geringens tiltag faktisk resulterede i illegal skovhugst og 
voldelige konflikter om, hvem der har ret til skovens res-
sourcer.

  

Maj Manczak
har arbejdet med miljø og udviklingsprojekter siden hun 
blev færdig som kandidat i international udvikling og 
miljøplanlægning i 1999. Hun har ansvaret for wwF’s 
feltprojekter projekter i Uganda, Tanzania, Mozambique 
og zambia, hvor wwF arbejder for at sikre en bæredyg-
tig forvaltning og brug af naturressourcer og skabe nye 
muligheder for den fattige lokalbefolkning.

FOTO: cHarleS erHarT / wwF



12 LEVENDENATUR / Juni 09

WWF i Felten

de udnytter naturen på en bæredygtig måde. Da de fær-
reste kan læse, bruger man i stedet teater, sang og dans. 
Det er et festligt syn, der møder mig i landsbyen, hvor 
kvinderne optræder i farvestrålende kjoler, og mændene 
synger med smukke stemmer.

I mange af hytterne rundt omkring i kommunen finder man 
nye komfurer, som WWF har lært lokalbefolkningen at lave. 
Tidligere lavede kvinderne mad over et åbent ildsted, hvor 
gryden blev placeret oven på tre sten. Det foregik i det fri 
og krævede store mængder brænde. I dag har mange 
husholdninger bygget permanente ovne lavet af en masse 
af mudder og planter. De nye komfurer har nedsat bræn-
deforbruget med 40 procent. Det mindsker både presset 
på skoven, og giver kvinderne en masse tid til andre gø-
remål, fordi de ikke længere skal samle så store mængder 
brænde. En af kvinderne fortæller stolt, at ovnene endda 
er så populære, at de er begyndt at producere og sælge 
en transporterbar udgave til hushold i andre kommuner. 
Hendes mand supplerer grinende, at de nye ovne også 
har andre fordele: ”Tidligere lugtede kvinderne hele tiden af 
røg, fordi de brugte så meget tid med at stå bøjet over de 
åbne ildsteder. Det slipper vi for i dag med de nye ovne.”

Færre opgaver til politiet
Skovprojektet har haft stor betydning for hverdagen for 
både kvinder, mænd og børn i Kasyoha-Kitomi. Tidligere, 
da mændenes aktiviteter var baseret på illegal skovhugst, 
var de ofte hjemmefra i ugevis. Når de havde solgt træet, 
brugte de ikke sjældent pengene på sig selv og tog en 

det nemlig ikke at nægte folk adgang til naturområderne, 
sådan som det har været tilfældet med skoven i Kasyoha-
Kitomi. Erfaringer viser derimod, at bæredygtig naturfor-
valtning hænger uløseligt sammen med fattigdomsbe-
kæmpelse. Siden projektets start for fem år siden, har 
lokalbelkningen i Kasyoha-Kitomi fået ret til at udnytte det 
frodige område efter bæredygtige principper i begrænsede 
områder både i og uden for skoven. En kvinde, der står 
bøjet over de små sirlige rækker af teplanter, fortæller mig, 
hvor stor en betydning det har, at alle nu er inddraget i at 
passe på skoven. ”Efter vi har fået lov til at dyrke afgrøder 
på nye områder, er vi ikke længere nødt til at hente planter 
og træ i skoven. Vi har fået nye indtægtsmuligheder. Det 
er både godt for os og for skoven,” fortæller hun.

Afrikas perle
På vejen til den næste landsby, som jeg besøger på turen, 
kommer vi forbi flere af de enorme kratersøer, som præger 
det vulkanske område. Et svimlende smukt syn møder 
mig, som jeg står der, på en bro højt oppe over søernes 
spejlblanke vandoverflade. Uganda bliver i folkemunde 
kaldt Afrikas perle på grund af sin smukke natur, sit beha-
gelige klima og venlige befolkning. Mine møder med landet 
lever i den grad op til navnet. Afrikanerne udtrykker ofte 
glæde igennem dans og sang, og indbyggerne i Kasyoha-
Kitomi er ingen undtagelse. En udtryksform, som projektet 
også bruger. En vigtig del af WWF’s indsats handler nemlig 
om oplysning, hvor de lokale lærer, om deres rettigheder, 
skovlovgivning, og hvordan de løser konflikter. Et andet 
væsentligt element i undervisningen fokuserer på, hvordan 

efter skole hjælper børn i området med til at plante små træer, som 
de passer, inden træerne bliver plantet ud eller solgt videre.

Tidligere skaffede befolkningen honning fra vilde bier inde i skoven 
ved at brænde de træer, som bierne havde bikuber i. I dag samler 
de i stedet honning fra egne bistader uden for skoven.

FOTO: Maj Manczak / wwF FOTO: Maj Manczak / wwF
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Det er med en god fornemmelse i maven og med masser 
af indtryk i bagagen, at jeg forlader Uganda. Mødet med 
lokalbefolkningen i Kasyoha-Kitomi har bekræftet mig i, 
at naturbevarelse og lokal er to sider af samme sag. Hvis 
de lokale tages med i opgaven om at passe på naturen, 
og får en retfærdig andel af de goder, som skoven rum-
mer, ser de også værdien i at beskytte den både nu og for 
fremtidige generationer.

mindre del med hjem til familien. Det er helt anderledes i 
dag. Og den udvikling har blandt andet fået de voldelige 
konflikter, der tidligere prægede området, til at falde dra-
stisk. Faktisk i så høj grad, at det lokale politi klager over, 
at de ikke længere har nok at lave. En politimand fra områ-
det forklarer mig, at de ganske enkelt ikke skal foretage så 
mange arrestationer, som de plejede. ”Mændene har færre 
rede kontanter at købe bananøl for, når de ikke som tidli-
gere sælger illegalt tømmer. Og det kan vi direkte mærke, 
fordi vi ikke oplever slåskampe så tit, som vi gjorde før.”

I dag bliver naturressourcerne i Kasyoha-Kitomi udnyttet 
under lovlige former, og det betyder også, at mændene 
oftere er hjemme og er med til at få hverdagen til at hænge 
sammen. De hjælper mere til på marken og er engageret i 
de aktiviteter, der skaffer familierne leveindtægter uden for 
skoven. Til fordel for kvinderne og børnene. Og til fordel 
for naturen: Lokalbefolkningen og skovmyndighederne 
har indgået aftaler om at arbejde sammen om at udnytte 
skoven på en bæredygtig måde. Med det positive resultat, 
at den illegale træfældning og den ulovlige jagt i skoven er 
blevet begrænset væsentligt. Ved at give lokalbefolkningen 
adgang til skovens ressourcer, går de nu i stedet aktivt ind 
i arbejdet med at beskytte den.

Vulkansøer, chimpanser 
og frodige planter
kasyoha-kitomi består af en skov på knap 400 km2, dvs. 
lidt større end Mors. Den ligger mellem maleriske bjerge og 
søer formet af vulkanske kratere. kasyoha-kitomi er blevet 
udpeget som det andet mest bevarelsesværdige naturom-
råde i Uganda, og er et af de rigeste områder i afrika, hvad 
angår dyr og planter. Skoven er også et yderst vigtigt hjem-
sted for menneskeaber. Her lever ca. 500 chimpanser. Men 
kasyoha-kitomi er også ekstremt tæt beboet, og det fro-
dige landskab danner livsgrundlag for omkring 200.000 
mennesker, hvoraf ca. 50.000 lever rundt om skoven.

Skoven i kasyoha-kitomi er et helt unikt naturområde 
med over 900 træsorter, ca. 500 chimpanser, 300 fugle-
arter og omkring 50 forskellige slags pattedyr.

FOTO: cHarleS erHarT / wwF
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Et koralhav af  

oplevelser
Af Karoline Rahbek, redaktør WWF

FOTO: POLFOTO/Corbis
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Sanger og skuespiller Alberte Winding fik i 1994 sammen 
med 64 familiemedlemmer en invitation, hun ikke kunne 
sige nej til: En skibsreder inviterede dem alle på krydstogt i 
Tahiti, hvis han til gengæld måtte opkalde skibet efter den 
verdensberømte maler Paul Gauguin – Albertes oldefar.
Det blev en rejse, som Alberte særligt husker for de over-
vældende naturoplevelser og stærke sanseindtryk, der var 
forbundet med at være midt ude på det enorme ocean. 
”Det var en stor oplevelse at være på skibet og se nysger-
rige delfiner danse i forstavnen. Men det bedste var selv at 
svømme i det krystalklare vand blandt de utrolige mæng-
der af liv.”

”Jeg husker særligt, hvordan der på et tidspunkt kom en 
hel stime af små, blå fisk, der helt frygtløst undersøgte min 
mave. Det var fantastisk at få lov til at iagttage, hvordan de 
uforstyrret af mig fortsatte i deres egen rytme og færden 
nede under havoverfladen.”

En fantastisk verden beboet af fisk og koraller i alle tænkelige farver, 
enorme rokker, hajer og legende delfiner. Det er, hvad der gemmer sig  
under vandoverfladen omkring Tahiti og de andre øer i det sydlige Stillehav. 
Her, midt i mellem Australien og Sydamerika, findes verdens bedste sted, 
hvis man spørger Alberte Winding.

Blå laguner og hvide sandstrande
Tahiti er en del af Fransk Polynesien og består af 188 øer, 
der spreder sig over et område på størrelse med Europa i 
det sydlige Stillehav. Fransk Polynesien består af fem 
øgrupper, hvor Tahiti er den største. Øerne i det vulkanske 
område er kendt for sine hvide sandstrande, fantastiske 
koraller, blå laguner og frodige bjergskråninger. 

FOTO: POLFOTO

Verdens Bedste sted

”Det slog mig, hvor tydeligt det er, at vi stammer fra havet. 
Stort set alle mennesker har det godt i vand, om det så 
drejer sig om at ligge i et varmt badekar. Vi har alle et ufor-
klarligt forhold til det våde element.”

Alberte oplevede også, hvordan Tahitianerne har et helt 
anderledes forhold til naturen – og ikke mindst til de dyr i 
havet, som vi normalt opfatter som farlige. Sammen med 
de lokale svømmede hun og hendes familie med store ha-
jer, og børnene fodrede giftige rokker. Uden at nogen på 
noget tidspunkt følte, at de var i fare. Naturen er nemlig 
noget, man lever med, ikke noget man frygter.

”En af aftnerne sad en flok lokale og spillede på ukulele 
nede ved vandet. De kaldte mig hen for at synge med 
dem. Jeg glemmer aldrig hvordan måneskinnet lignede 
sølvstykker i havoverfladen. Eller hvordan en hel sky af fly-
vefisk pludselig sprang hen over mig, da jeg trådte ud i 
vandkanten. Og netop det minde rammer meget godt ind, 
hvordan alle oplevelserne på turen var tæt forbundet til ha-
vet og naturen.”
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Af Tommy Dybbro, miljøfaglig medarbejder WWF

Der er godt nyt for planeten, hvis man kigger ordentligt efter – og hvilket sted 
er bedre at starte end i “WWF’s globale sagsmappe”. Her er et udpluk blandt 
de hundredvis af projekter, som WWF er involveret i over hele verden.

Globale resultater
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Store afrikanske 
vådområder beskyttet
Ramsar-konventionen er den vigtigste internationale aftale om 
beskyttelse af vådområder verden over. Hvert nyt område, der  
bliver omfattet af konventionens bestemmelser, er med til at sikre 
denne vigtige naturtype. Den vestafrikanske stat Gabon benyt-
tede Verdens Vådområde Dag i februar til at udnævne tre nye 
Ramsar-områder inden for landets grænser. Det største af områ-
derne er det godt 8.000 km2 store Bas Ogooué (der er på stør-
relse med Sjælland). Det består af fugtige sletter, søer, sump-
skove og floder i det vestlige Gabon og huser bl.a. gorillaer, 
chimpanser, elefanter, flodheste og den afrikanske søko manaten. 
WWF, der hjælper med til udforskningen af området, udtrykker 
meget stor tilfredshed med beslutningen. 

Stop for fiskeri i 
USA’s arktiske farvande 
Myndighederne i USA har for nylig forbudt kommercielt fiskeri i alle 
de farvande i Arktis, som ligger inden for landets fiskerigrænser. Is-
dækket i Arktis har ændret sig dramatisk i de senere år, hvilket har 
gjort det muligt at fiske i langt større områder af Ishavet omkring 
Nordpolen end tidligere. Siden 1980’erne er isdækket om somme-
ren faldet med hele 40 procent. Forbuddet mod kommercielt fi-
skeri i Arktis er en meget stor sejr for WWF, der længe har argu-
menteret for, at et sådant er nødvendigt, så længe der ikke er en 
forvaltningsplan for området. WWF har påpeget, at man ved alt for 
lidt om det sårbare økosystem til, at man kan tillade kommercielt 
fiskeri, navnlig i en tid, hvor klimaændringerne truer hele systemet. 
Repræsentanter for fiskeriorganisationerne i Alaska er blevet over-
bevist om, at det er et nødvendigt skridt, og at man må følge for-
sigtighedsprincippet, når det gælder om at sikre fiskebestandene, 
der er yderst påvirkelige af temperaturstigningen i de arktiske far-
vande. WWF håber, at andre arktiske lande vil følge det amerikan-
ske eksempel.FOTO: PeTer PrOkOsch / WWF-canOn

FOTO: MarTin harvey / WWF-canOn
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Stop for handel med havskildpadder
Der er godt nyt om en af verdens mest truede havskildpadder – den ægte karette-
skildpadde. Nyheden kommer fra Den Dominikanske Republik i Caribien, hvor myn-
dighederne siden november 2008 har gjort en enorm indsats for at få stoppet den 
ulovlige handel af skildpaddeprodukter til turisterne. Gennem en landsdækkende 
kampagne har man søgt at fremme salget af alternative produkter, fremstillet af fx ko-
horn og ben. Og det har været en stor succes. WWF’s undersøgelse viste, at skild-
paddeprodukterne i februar 2009 kun udgjorde en brøkdel af, hvad der var tilfældet i 
2006. Og de handlende har vist stor forståelse for at stoppe salget af produkter af 
skildpadder. Den ægte karette er en af tre arter af havskildpadder, der yngler på 
strandene i Den Dominikanske Republik. Millioner af skildpadder er i tidens løb blevet 
dræbt for at forsyne markederne i USA og Europa og for at blive solgt til turister i de 
lokale butikker. WWF har i de senere år kæmpet for og argumenteret med, at de 
lande som huser havskildpadder på deres strande kan tjene langt flere penge ved at 
vise de levende dyr som attraktioner for turisterne i stedet for at dræbe dyrene. FOTO: MarTin harvey / WWF-canOn

Økoturisme forhindrer skovfældning
Ansvarlig økoturisme er en af de veje, der kan være med til at sikre regnskovene i 
Amazonas. Det viser undersøgelser langs med en af Amazonflodens bifloder – 
Aripuana, som WWF for nylig har medvirket til. Analyserne gav et klart billede af, 
at der i lokalbefolkningen er stemning for at ændre deres hidtidige levevis og ind-
komster, der udelukkende kom fra svedjebrug, som er stærkt ødelæggende for 
skoven. Befolkningen har et ønske om også at satse på alternative indtægtskil-
der fra turister, der kommer for at opleve regnskoven. Turisme i Amazonas er i 
dag kun praktiseret i meget begrænset omfang, fordi der mangler kortlægning 
af, hvor det er muligt. Men efter WWF’s opfattelse er bæredygtig turisme den 
mest skånsomme aktivitet over for regnskoven. Tømmerfirmaernes fældning af 
regnskoven og lokalbefolkningens svedjebrug er langt den største trussel mod 
Amazonas dyre- og planteliv. En tiendedel af verdens dyr og planter findes i 
Amazonas. Økoturisme skal forvaltes og styres af myndighederne i samarbejde 
med lokalbefolkningerne. I flere andre lande, bl.a. Madagaskar, har ansvarlig tu-
risme vist gode resultater og bidraget til at begrænse at regnskoven bliver fældet. FOTO: Michel rOggO / WWF-canOn

FOTO: Maren esMark/WWF-canOn

Fremskridt for bæredygtig akvakultur
Forbrugerne vil kunne finde certificerede produkter fra opdrættede fisk 
og skaldyr i havbrug og andre akvakulturer inden for nær fremtid. Det 
blev besluttet på et stort anlagt møde tidligere på året, hvor 2.000 del-
tagere fra hele verden var samlet. WWF har været en aktiv drivkraft i be-
stræbelserne på at nå frem til mere bæredygtige måder at producere 
fisk og skaldyr på i farme og udtrykker meget stor tilfredshed med dette 
vigtige skridt. Med de standarder, som bliver indført, får erhvervet nogle 
klare retningslinjer, og samtidig vil forbrugerne få sikkerhed for, at de 
produkter, de køber, er fremstillet på en bæredygtig måde. Inden for det 
næste år regner man med, at der er udarbejdet standarder for produk- 
tionen af ni arter af fisk og skaldyr, som repræsenterer nogle af de høje-
ste handelsværdier på det globale marked. Det drejer sig om bl.a. laks, 
ørred, rejer og muslinger. Aftalen er et meget vigtigt skridt i WWF’s be-
stræbelser på at beskytte verdens have og kystområder ved at anvise 
veje, hvor produktionen af vigtige fødevarer sker på en bæredygtig måde.
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I Østdanmark findes to af landets største nationale natur-
klenodier – Møns og Stevns berømte hvide klinter. Ud over 
at være en enestående smuk landskabsform, er det ikke 
uden grund, at den godt 14 km lange og op til 41 meter 
høje Stevns Klint er kendt af geologer verden over. Her 
er der nemlig muligheder for detaljerede studier af den 
skarpe grænse mellem de geologiske tidsperioder Kridt og 
Tertiær, der hver især indeholder vidt forskellige faunaer, 
som eksisterede i datidens have. Overgangen mellem de 
to perioder skete for 65 millioner år siden. Det var også 
på det tidspunkt, at en verdensomspændende katastrofe 
fandt sted. Den efterlod sig dybe spor, som den dag i dag 
kan ses ganske tydeligt i klinten.

I dinosaurernes fodspor
I den veludviklede lagserie omkring Kridt-Tertiær græn-
sen finder man i det tynde lag af fiskeler de direkte vid-
nesbyrd om den katastrofe, der blandt andet førte til di-

nosaurernes uddøen. Ingen steder i verden kan man 
studere dette bedre end i Stevns Klint. Det var i prøver 
fra fiskeleret ved Højerup, at man først fandt det usæd-
vanligt høje indhold af grundstoffet iridium, som gav op-
hav til teorien om et kæmpe meteornedslag på dinosau-
rernes tid. 

Nederst består klinten af skrivekridt fra Kridttiden. Skrive-
kridtet ligger i et tykt lag i Danmarks undergrund. Det er 
dannet af kalkskaller fra mikroskopiske dyr (coccolither) 
i et varmt tropisk hav og har ophobet sig gennem mere 
end 40 millioner år. Det er disse lag, man også ser i den 
endnu højere Møns Klint. I Stevns Klint kan man dog kun 
se det øverste lag af skrivekridtet. Over dette kommer et 
lag fra den senere tidsperiode, Tertiær, og det består af 
en anden type kalksten. Det er hovedsageligt dannet af 
kalk fra dyregruppen bryozoer, og bliver derfor også kaldt 
bryozokalk.

Tag ud i sommeren

En naturhistorisk

perle

Strøm og bølger har i millioner af år ændret de danske 
kyster. På Stevns Klint kan du få et unikt indblik i den 
geologiske historie helt tilbage til dinosaurernes tid.

Af Tommy Dybbro, miljøfaglig medarbejder WWF / Foto: Scanpix



19LEVENDENATUR / juni 09

Kandidat som Verdensarv-område
Netop i år er der en særlig anledning til at besøge den 
smukke Stevns Klint. Forskningsmæssigt er den af in-
ternational topklasse. Dette prædikat deler klinten med 
Molers-klinterne i Limfjorden, hvilket er årsagen til, at de 
to områder for nylig er blevet udpeget som danske na-
turlokaliteter af så høj klasse, at de kandiderer til at blive 
betegnet som verdensarv. Det er områder, der betragtes 
som umistelige for menneskeheden, og derfor er omfattet 
af FN-organisationen UNESCO’s såkaldte Verdensarv-kon-
vention. I Danmark er der endnu ingen naturområder, som 
UNESCO har anerkendt som Verdensarv-områder. Tre 
danske kulturperler har dog allerede opnået denne status, 
nemlig Kronborg, Roskilde Domkirke og Jelling-området. 
Nu vil Kulturministeriet imidlertid forsøge også at få et af 
de to nævnte naturområder anerkendt. Hvad end det lyk-
kes eller ej, indbyder sommeren til at gå på oplevelse i den 
naturhistoriske perle, som Stevns Klint er.

Det bløde skrivekridt nederst i klinten bliver eroderet kraftigt af 
havet. Det får den hårdere bryozokalk ovenpå til at stå frem som 
en ”næse”, der rager op til flere meter ud over skrivekridtet.

Stevns klint

Tips til turen
Langt de fleste, som besøger Stevns Klint, kører til Højerup 
for at se den berømte kirke, der ligger helt ud til klintens 
kant, og hvor koret styrtede i havet i 1928. Herfra har man 
en imponerende udsigt over Østersøen, ligesom en stejl 
trappe fører ned til stranden, hvor man (dog først efter en 
klatretur over nedfaldne blokke) kan studere klinten på 
nærmeste hold. 
Et andet smukt udsigtspunkt er Mandehoved længere 
nordpå, hvor man finder Stevns Naturcenter med informati-
oner om klinten. Dette kan man også få i det spændende 
museum i Højerup. 
Mit eget foretrukne besøgsmål er Holtug Kridtbrud, der lig-
ger øst for landsbyen Holtug. Her kommer der langt færre 
besøgende. Brydningen af kalk stoppede i 1972, og brud-
det er overtaget af staten. En sti fra P-pladsen fører ned i 
bruddet og videre ned på stranden, hvorfra man kan stu-
dere klinten helt tæt på. 



Støt WWF

Af Betina Albrechtsen, WWF / Foto: Kim Vadskær

En særlig gave 

til naturen
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En vigtig del af WWF Verdensnaturfondens indtægter kommer fra menne-
sker, der har valgt at testamentere deres formue til WWF’s arbejde. Levende 
Natur har mødt et af de mennesker, der i sit testamente har valgt at støtte 
indsatsen for en natur i balance og et sundt miljø for dyr og mennesker 
over hele kloden.

”Det giver ro i sjælen at vide, at ens penge engang vil blive 
brugt til noget godt, som man selv har valgt.” Sådan siger 
Christian Høimark, der har oprettet testamente til fordel for 
WWF Verdensnaturfonden. Han har ikke nogen børn og er 
ikke gift og har derfor ingen livsarvinger. Christian Høimark 
har dog andre slægtninge, som ville arve, hvis han ikke havde 
oprettet testamente. Men for et par år siden besluttede  
Christian Høimark, at han hellere ville betænke en god sag.

Når valget faldt på WWF Verdensnaturfonden var det fordi, 
naturen altid har haft stor betydning for ham. Særligt hans 
sommerhus ved Sejrø Bugten har betydet, at han har et 
nært forhold til naturen: ”Især nyder jeg at høre fuglene 
synge. Jeg har haft mange fantastiske timer i det natur-
skønne område – ikke mindst sammen med min veninde 
og hendes familie.” Men tankerne går også tilbage til barn-
dommen, hvor Christian Høimark erindrer de strenge vin-
tre, hvor man kunne gå til Sverige: ”Der sker noget alvorligt 
med klimaet i disse år – der er noget galt, når isen smelter, 
og vandstanden stiger. Vi er nødt til at få skabt balance i 
naturen igen.” Fascinationen af naturen og bekymringen 
over de synlige klimaforandringer fik ham til at gøre WWF 
til enearving. 

Da beslutningen om at oprette testamente var truffet, kon-
taktede Christian Høimark en advokat, som hjalp med at 
afklare, hvad der var vigtigt for ham, og hvordan testamen-
tet skulle udformes. 

Udover at indsætte WWF som universalarving har han be-
stemt, at hans søskende skal arve hans indbogenstande: 
”Så ved jeg, at breve og fotografier og sådan nogle per-
sonlige ting bliver i familien,” siger han.

Havde Christian Høimark ikke oprettet testamente, ville 
hans bror og søster i dag stå som hans arvinger. Hvis man 
ikke selv opretter testamente, er det nemlig arveloven, der 
afgør, hvordan ens arv bliver fordelt. Christian Høimark har 
et godt forhold til sin familie men er glad for sin beslutning: 
”Det betyder meget for mig at være med til at efterlade en 
natur, der kommer de kommende generationer til gode.”

Du bestemmer selv over størstedelen af din arv
Når du opretter et testamente, har du mulighed for at betænke 
velgørende organisationer eller personer, som betyder noget 
særligt for dig - uafhængig af om du er gift eller har børn. 
Du kan vælge at testamentere på forskellige måder:
• Hvis du har livsarvinger: Op til ¾ af din formue  
• Hvis du ikke har livsarvinger: Op til hele din formue
• Et bestemt beløb eller bestemte ejendele 
•  Restbeløbet efter at tvangsarv og legater er betalt.

WWF fritaget for arveafgift
Hver gang WWF modtager en arv, stor som lille, kommer 
den altid som en ekstraordinær gave, der gør det muligt 
for os at yde en særlig indsats. 

Arv til organisationer med et almennyttigt formål – herun-
der WWF Verdensnaturfonden – er fritaget for afgift. Når 
WWF modtager arv, går hele det testamenterede beløb 
altså ubeskåret til vores arbejde med at sikre en natur og 
et miljø i balance.
 

Der er ikke nogen minimums-
grænse for, hvor meget du kan 
testamentere til velgørende formål. 
Du er altid velkommen til at få råd og vejledning hos os. 
Vi henviser også gerne til en advokat i dit lokalområde. 
Kontakt Rasmus Helveg Petersen fra WWF på telefon 
35 36 35 36 eller send en mail til r.helveg@wwf.dk, hvis du 
vil vide mere eller ønsker at få tilsendt vores arvebrochure.

Den smukkeste arv, man kan efterlade, er en levende verden

Læs mere på www.wwf.dk/arv 
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Portræt af et WWF-medlem
Navn: Thomas Ulvedal
Alder: 35 år
Job: Salgschef

wwf nyt

Hvornår meldte du dig ind – og hvorfor?
Jeg meldte mig ind for 3 ½ år siden. Jeg havde i længere tid 
overvejet at blive medlem, og WWF virkede som et helt naturligt 
valg, fordi jeg gerne ville gøre noget i kampen for miljøet og for at 
bremse klimaforandringerne.

Hvad har været din største naturoplevelse? 
Min mors familie er fra Omø, hvor de arbejder som erhvervsfi-
skere. Jeg har haft nogle af mine bedste naturoplevelser på øen i 
min barndom, når jeg var ude med familien og fiske. Fx var det 
helt fantastisk at se marsvin svømme langs fiskekutterne, når vi 
var ude at sejle.

Hvilket sted på Jorden vil du allerhelst opleve?
Indtil videre har jeg kun oplevet Galapagosøerne på tv, men det 
er en drøm en dag at komme dertil og se livet på og omkring 
øgruppen på nært hold. Der er ikke mange steder i verden, hvor 
man finder et så unikt og forholdsvist uspoleret plante- og dyreliv 
som på vulkanøerne langt ude i Stillehavet.

Hvis jeg var miljøminister, ville jeg…. 
…gøre mange ting! Men først og fremmest ville jeg arbejde for, at 
Danmark og resten af vesten skal gå ud og tage ansvar for det 
massive overforbrug, som vi har i vores del af verden. I stedet for 
at lægge byrden over på verdens udviklingslande. Jeg ville også 
fokusere på vedvarende energiformer som vandkraft, vind- og 
solenergi for at reducere vores CO2-udslip.

Hvad er et godt miljø for dig? 
I dag handler miljø for mig at se om bæredygtighed, forbrug, til-
sætningsstoffer i vores produkter og lignende emner. Et godt 
miljø for mig er derfor bl.a. en verden, hvor man som forbruger 
ikke skal være ekspert for at vide, hvordan man undgår thalater 
og hormonforstyrrende stoffer i hverdagen.

Støt WWF med mobilen 

Nu kan du bidrage til WWF Verdensnaturfondens arbejde, uden at 
det koster dig noget. WWF har indgået en aftale med Wooha!, der 
udbyder gratis reklamer til mobilen. Når du tilmelder dig den gratis 
service, tjener du automatisk minimum en krone, hver gang du 
modtager en reklame på din mobiltelefon. Du bestemmer selv, 
hvilke reklamer du ønsker at modtage, og du får på den måde kun 
tilbud, der er relevante for dig. Nu er det muligt at støtte WWF 
med de penge, du tjener på at modtage reklamer på mobilen. 
Hvor stor en del af de optjente penge, du vil donere, er op til dig. 
Resten bliver udbetalt til din private bankkonto.
Se mere på www.wooha.dk x

WWF er flyttet
WWF Verdensnaturfonden er flyttet
til nye og større lokaler. 
Al post skal derfor nu sendes til:

WWF Verdensnaturfonden
Svanevej 12
2400 København NV

Telefonnumre og mailadresser er stadig de samme.
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Over 1 million 
danskere slukkede lyset
Lørdag den 28. marts stemte 27 procent af danskerne for klimaet 
med deres stikkontakter. Helt nøjagtigt slukkede 1.066.500 perso-
ner lyset, da de deltog i WWF Verdensnaturfondens og TrygFon-
dens klimakampagne Sluk lyset Danmark. 77 af landets kommuner 
og over 600 virksomheder var også med til at sende et tydeligt sig-
nal til verdens politikere om, at de skal tage klimaet alvorligt.

Lav noget larm!
Denne sommer har du mulighed 
for at lave endnu mere larm for  
klimaet. Burning Panda tager 
nemlig på roadshow på musik- 
festivalerne SPOT, Start!, Roskilde 
og Skanderborg, og opfordrer 
alle til at lave deres eget person-
lige larm, der bliver samlet ind og 
overrakt til politikerne til klima-
topmødet i december. Du kan 
larme ved at lave din helt egen 
musik med hjælp fra Burning 
Pandas larmekasse, eller med 
en tekst eller et billede. Har du ikke mulighed 
for at møde Burning Panda på turné, kan du lave larm 
på www.burningpanda.dk med hjælp fra Burning Pandas 
inspirerende larmekasse. 

Virksomheder der støtter WWF Verdensnaturfonden
Danske virksomheder kan blive firmasponsorer i WWF Verdensnaturfonden og derved støtte arbejdet for at sikre verdens natur. Der findes fem forskellige fir-
masponsorater. De er fuldt fradragsberettigede og koster mellem 5.000 og 50.000 kr. om året. Læs mere på www.wwf.dk/firmasponsor. Følgende virksomhe-
der støtter WWF Verdensnaturfonden med firmasponsoraterne Pandaen til 50.000 kr., Isbjørnen til 25.000 kr., Kejserpingvinen til 15.000 kr. og Havørnen til 
10.000 kr.:

Pandaen Dansk Supermarked A/S. Isbjørnen Stilladskompagniet A/S, Nybo Jensen Konfektion A/S, A/S Dansk Shell, Canon Danmark, GA_import A/S, 
Coca-Cola Danmark, Rene Gross Kærskov. Kejserpingvinen dansk Automations & Analyse A/S, Kallesøe A/S, Rahbek Fisk A/S, Saxo Bank A/S, Super Koi, 
Raaco International A/S, Sanovo International A/S. Havørnen Tropica Aquarium Plants A/S, Lalandia A/S, Skandinavisk Dæk Import A/S, Maersk Line, Schro-
der Investment Management, Novo Nordisk A/S, Regner Grasten Film og TV ApS, Akzo Nobel Deco A/S, T.J Transmission A/S, Janssen-Cilag A/S, Alkama 
ApS, TACK International A/S, Stig Günther ApS, C/AV Visual Communication A/S, Forbo Flooring A/S, Haslund International Interior, Catalyst ApS, Sønderga-
ard Nedrivning ApS, INTER AQUA Advance A/S, Borella projects, Adviva ApS

Gå for isbjørnen
Igen i år er WWF Verdensnaturfonden med, når ECCO Walka-
ton løber af staben den 13. juni i Odense, Ålborg og Århus, 
den 30. august i København og 10. oktober i Kolding. I år kan 
du gå for isbjørnen og vores arbejde i Arktis. For hver kilome-
ter, du går på en af ruterne, giver ECCO 7,5 kroner til WWF’s 
indsats i Arktis. I takt med at den globale opvarmning får tem-
peraturerne til at stige og havisen til at smelte, forsvinder også 
livsgrundlaget for isbjørnen og andre arktiske dyr som sæl, 
hvalros og en lang række fugle. WWF arbejder for at bevare 
Arktis’ enorme naturressourcer og for at skabe forudsætnin-
ger for, at både mennesker og dyr i området bedre kan til-
passe sig konsekvenserne af klimaforandringerne. Tag fami-
lien med og få en hyggelig dag ved at gå for en god sag. Vi 
håber at se jer i vores WWF-telt. 
Du kan tilmelde dig på www.eccowalkaton.dk
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Nyhed - Nu i hele daNmark!

GIV PENGE MED FØDDERNE 
i købeNhavN, århus, odeNse, aalborg og koldiNg

ECCO WALKATHON deN 13. JuNi, 30. augusT og 10. okTober 2009
i år afvikler vi eCCo Walkathon i københavn for 11. gang, og dette sker traditionen tro den sidste søndag i august. men 
allerede den 13. juni kommer vi til aalborg, århus og odense, og den 10. oktober til kolding, så endnu flere mennesker i 
danmark kan være med til at gøre en forskel. underholdning med kendte kunstnere til store og små danner rammen før 
og efter gåturen. På ruterne kan børnene deltage i en skattejagt, hvor de indsamler ekstra penge til støtte for isbjørnenes 
levevilkår i arktis. Når børn og voksne har givet penge med fødderne, er der koncert og festlig checkoverrækkelse til 
organisationerne. Tilmeld dig og din familie til eCCo Walkathon på eccowalkathon.dk – og vis, hvad hele danmark kan, 
når det handler om en god sag.

Den 13. juni kl. 10.00:  aalborg, kildeparken · århus, rådhuspladsen · odense, Flakhaven
Den 30. august kl. 10.00: københavn, kastellet
Den 10. oktober kl. 10.00: kolding, akseltorv

købeNhavN 2008

købeNhavN 2008

købeNhavN 2008

købeNhavN 2008

købeNhavN 2008
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