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WWF – World Wide Fund for Nature
er en privat og uafhængig organisation, som arbejder for at løse globale natur- og miljøproblemer. WWF arbejder 
over hele kloden, og WWF Verdensnaturfonden er den danske afdeling. Formålet med WWF’s arbejde er at sikre 
naturen som livsgrundlag for mennesker og dyr. Læs mere om WWF Verdensnaturfonden på www.wwf.dk

IndholdVerdens største folke-
afstemning for klimaet 
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Den 28. marts vil mennesker, byer og virksomheder over 
hele verden slukke lyset i en time. Det er andet år i træk,  
at WWF arrangerer den globale begivenhed Earth Hour  
og den danske pendant Sluk lyset Danmark. Sidste år 
slukkede 50 millioner mennesker lyset for klimaet og var 
dermed en del af verdens største klimabegivenhed nogen-
sinde. I år er målet, at op mod en milliard mennesker på 
tværs af landegrænser, kulturer og religioner står sammen 
om at sende et tydeligt signal, der ikke er til at tage fejl af: 
Verdens politikere skal handle – nu! Stikkontakten er din 
unikke mulighed for at give din mening til kende om, at du, 
sammen med millioner af mennesker kloden over, tager 
klimaproblematikken alvorligt. Og at politikerne skal gøre 
det samme, når de mødes til klimatopmødet i København 
til december i år. Meget tid er nemlig allerede spildt på po-
litiske skåltaler blottet for konkret handling.

Et andet sted, hvor der handles anderledes hurtigt,  
er i Mekongregionen. Her bygges der på livet løs.  
Blandt andet er der planlagt 149 dæmninger på 
Mekongfloden, der skal skaffe billig strøm til 
de seks lande, som den 4.800 km lange 
flod bugter sig igennem. Sammen med 
overfiskeri og ny infrastruktur udgør dæm-
ningerne alvorlige trusler for flodens dyre- 
og planteliv, der er livsgrundlag for 60 
millioner mennesker. Du kan læse om 
den fascinerende flod og om, hvordan 
WWF arbejder på at skabe en bære-
dygtig løsning for både mennesker og 
natur i det unikke område.

Jeg håber, du vil være med til at slukke  
lyset og deltage i verdens største folke-
afstemning for klimaet og klodens fremtid 
den 28. marts kl. 20.30-21.30.

Gitte Seeberg 
Generalsekretær 
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Af Eskil Holten Haargaard, kampagnemedarbejder WWF

Sidste år slukkede over 50 millioner mennesker verden over lyset for kli-
maet til WWF’s globale klimaevent, Earth Hour. Den 28. marts fra kl. 20.30-
21.30 i år vil op mod en milliard mennesker give deres mening til kende 
med stikkontakten, når privatpersoner, virksomheder og byer sammen 
slukker lyset under verdens største klimabegivenhed.

2009 bliver et afgørende år for klodens klima, når verdens 
lande skal komme frem til en klimaaftale i København. På 
tværs af landegrænser, kulturer og religioner vil millioner af 
mennesker kloden over den 28. marts give deres mening 
til kende og sende et signal, der ikke er til at tage fejl af: Vi 
vil have klimaforandringerne under kontrol med en aftale i 
København. 

Den verdensomspændende klimaevent vil feje som en gi-
gantisk lyseslukker hen over kontinenter og landegrænser. 
Første stop bliver Fiji i Stillehavet. 20 timer senere slutter 
den på den amerikanske vestkyst. 

Over 70 lande deltager, og storbyer som London, Hong 
Kong, New York, Los Angeles, Rom og Beijing går i sort. 
Også i mange af verdens mest iøjnefaldende bygnings-
værker går lyset ud, heriblandt Eiffeltårnet i Paris, CN To-
wer i Toronto og Operahuset i Sydney. I løbet af 20 timer 
går flere mennesker end nogensinde før sammen om at 
sende et fælles budskab for klodens klima. 

Sluk lyset Danmark vokser
Sluk lyset Danmark er WWF Verdensnaturfondens og 
TrygFondens danske udgave af Earth Hour, og også her-
hjemme bliver klimaeventen endnu større end tidligere. 
Sidste år deltog 18 danske kommuner. I år er langt over 
halvdelen af landets 98 kommuner med. Fra Frederikshavn 
i nord og Langeland i syd, til København i øst og Fanø i 
vest. Alle slukker de lyset en time for klimaet og arrangerer 
et væld af opfindsomme aktiviteter, lige fra festivaler og 
akustiske koncerter til udstillinger og byvandringer i mørket.

Verden 

slukker lyset

Hvordan deltager jeg?
Alle kan være med til at give sin stemme til klimaet. Det 
kræver kun, at du slukker lyset mellem kl. 20.30 og 21.30 
den 28. marts. Du kan også hjælpe med at sprede bud-
skabet og opfordre andre til at gøre det samme. Jo flere, 
der slukker lyset, jo stærkere et signal kan vi sende. Til-
meld dig på www.burningpanda.dk, hvor du også kan se, 
om din by er med. 

SLuk LySet
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Roskilde kommune er en af de byer, der har en masse på 
programmet den 28.: ”Vi slukker bl.a. gadebelysningen i 
centrum og mørklægger domkirken. Vi mener, at kommu-
nerne har en stærk forpligtelse til at arbejde for et bedre 
klima. Som kommune med mange kystnære bebyggelser 
vil de store klimaforandringer ramme hårdt i Roskilde, lige-
som det vil ske andre steder i verden. Men Roskilde kan 
ikke løse problemet alene. Det er noget vi må stå sammen 
om på verdensplan. Derfor er det vigtigt for os i Roskilde 
at være med til at sende signalet om, at vi vil forandring, 
og at det kan lade sig gøre,” siger Torben Jørgensen, der 
er formand for Teknik og Miljøudvalget i kommunen.

En fælles sag for hele verdens befolkning
Også erhvervslivet giver sin stemme til klimaet. Sidste år 
var 177 danske virksomheder med til at mørklægge lan-
det. Og med det store fokus op til det danske værtskab 
for klimatopmødet, tyder alt på, at opbakningen til eventen 
i år vil være endnu større. En af de store danske virksom-
heder, som har valgt at gøre meget ud af Sluk lyset Dan-
mark, er Novo Nordisk: 

”Vi bakker op om Sluk lyset, fordi eventen sender et vigtigt 
signal om, at klimaforandringerne er en fælles sag for hele 
verdens befolkning, og at vi har brug for en ambitiøs global 

FOTO: WWF Australia

Verdens største klimabevægelse
Earth Hour startede i 2007 i Sydney, hvor 57 procent af by-
ens befolkning deltog. Sidste år udviklede eventen sig til en 
global bevægelse, hvor 34 lande, hundredvis af byer, 20.000 
virksomheder og millioner af mennesker samledes om at 
vise deres bekymring om den globale opvarmning. I 2009 
har folkebevægelsen vokset sig endnu større, og målet er,  
at 1 milliard mennesker slukker lyset kloden over.

Den danske udgave Sluk Lyset Danmark 
er en del af WWF Verdensnaturfondens 
og TrygFondens klimakampagne Burning 
Panda. Læs mere www.burningpanda.dk

aftale for at sikre en bæredygtig fremtid,” fortæller Lykke 
Schmidt, der er projektleder for klimakommunikation i 
Novo Nordisk.

Flere kendte danske bygningsværker har også valgt at del-
tage. Blandt andet vil Kronborg, Rundetårn og samtlige af 
landets domkirker ligge mørke hen under Sluk lyset-timen.

Du kan også være med til at give din mening til kende med 
stikkontakten den 28. marts. Når du slukker lyset i din lej-
lighed, på kollegiet eller i dit hus, er du sammen med milli-
oner af mennesker med til at vise verdens politikere, at vi 
ønsker løsninger på de klimaproblemer, kloden står over for.

Den verdensomspændende klimaevent 
vil feje som en gigantisk lyseslukker hen 
over kontinenter og landegrænser

” 
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Et år for klimaet 

og kloden

2009 Marts April Maj

28. marts 
kl. 20.30-21.30
Earth Hour, 
hele verden
Verdens største 
klimabegivenhed, 
hvor mennesker 
over hele verden 
slukker lyset en 
time for klimaet.

Første arbejds-
møde under FN’s 
klimakonvention, 
Bonn
Hvert år i december 
afholder FN klimatop-
møde. Men før top-
mødet bliver der hvert 
år holdt en række ar-
bejdsmøder, der leder 
op til topmødet. Det 
første foregår i Bonn 
og er især interessant, 
fordi Barack Obamas 
klimafolk kan give for-
handlingerne vind i 
sejlene ved at vise, at 
USA nu vil engagere 
sig i at få en aftale på 
plads i København. 

EU’s forårstopmøde, Bruxelles
Sidst i marts mødes EU’s stats- og rege-
ringsledere for at blive enige om EU’s ud-
spil om, hvordan den globale klimaindsats 
skal finansieres. Det vil bl.a. handle om, 
hvor mange penge de fattige lande skal 
have til at tilpasse sig klimaforandringerne, 
samt hvordan de rige lande kan hjælpe 
ulandene med at overføre ny teknologi. 
Dette møde vil løfte sløret for EU’s ambitio-
ner på klimaområdet og vi vil finde ud af, 
om europæisk lederskab er på vej tilbage  
i de internationale forhandlinger.

World Business Summit 
on Climate Change, København
Verdens største virksomheder mødes 
i København for at diskutere klima-
forandringer og global opvarmning. 
Virksomhedsledere skal bl.a. finde 
ud af, hvor stort potentiale de har for 
at reducere deres udspil, samt hvor-
dan de kan producere de klimaløs-
ninger, som verden har brug for. Virk-
somhederne kan med deres 
løsningsforslag sende meget klare 
signaler til politikerne om, at de er 
villige til at påtage sig deres del af 
opgaven, når det handler om at 
bremse den globale opvarmning.

6 LEVENDENATUR / marts 09

Af Nette Kirkegaard, kommunikationsmedarbejder WWF

FO
tO

: P
O

LF
O

tO



KøbenhAvnerAftAlen

I 1997 vedtog de fleste lande i verden Kyoto-aftalen, hvor 
landene satte mål for at reducere udslippet af drivhusgas-
ser. Kyoto-aftalen hører under FN’s såkaldte klimakonven-
tion, og det er netop FN, der holder klimatopmøde i  
København i år. Det kan synes noget abstrakt med alle 
disse internationale møder, hvor statsmænd og -kvinder 
holder taler for klimaet, mens tusindvis af embedsmænd 
svirrer i korridorerne og forhandler på livet løs. Men hvad 
er det egentlig, der er på spil i disse forhandlinger for men-
nesker, dyr og natur rundt om på kloden? Og hvorfor har 
det så stor betydning, at verden får en ambitiøs og retfær-
dig klimaaftale i København i år?

Den globale opvarmning er ude af kontrol. Trods politiker-
nes forsikring om det modsatte, så stiger indholdet af driv-
husgasser i atmosfæren med rekordhøj fart. Hvis ikke vi får 
bremset den udvikling, kan vi miste kontrollen over, hvor 
meget og hvor hurtigt temperaturen stiger. Derved risikerer 
vi at sætte gang i processer i naturen, som vil få tempera-
turen til at stige endnu mere. Forskere og videnskabs-
mænd taler derfor om en smertegrænse på max. to gra-
ders stigning – og det er denne smertegrænse, der er på 
spil ved klimatopmødet i København. 

Hvis vi skal nå det mål, får politikerne rigtig travlt i 2009. 
Det gør de, fordi de stort set har spildt et år med snik-snak 
og skåltaler, blottet for reelt indhold og handling. De rige 
lande, og ikke mindst EU, har været bagstræberiske og er 
ikke kommet udviklingslandenes forslag og initiativer i 
møde. Derfor er der brug for et markant kursskifte fra de 
rige lande, hvis klimatopmødet i København skal blive en 
succes. Vi har her skitseret årets vigtigste klimabegivenhe-
der, der kan udstikke den nye kurs.

Juli September December

G8-topmøde, Sardinien
Når verdens otte rigeste lande 
(USA, Canada, Frankrig, tyskland, 
Japan, Rusland, England og Italien) 
mødes på Sardinien, vil klimaet 
være højt på dagsordenen. De otte 
lande har stor økonomisk magt, og 
de kan give kampen mod den glo-
bale opvarmning den nødvendige 
økonomiske indsprøjtning. Mødet 
bliver Barack Obamas personlige 
debut på klimascenen, og han kan 
være med til at sikre nye retningsli-
nier for at tænke økonomi og klima 
sammen.

FN afholder klimadebat for verdens 
stats- og regeringsledere, New York 
FN’s generalsekretær Ban Ki-moon samler 
stats- og regeringsledere til klimadebat i New 
York. Selvom der ikke er tale om reelle for-
handlinger, vil mødet være en lakmus-prøve 
på, hvem der tager klimaforandringerne alvor-
ligt og er parat til at handle, og hvem der ikke 
kan eller vil forstå problemets alvor og omfang.

FN’s klimatopmøde, 
København
Ministre og muligvis også statsle-
dere fra hele verden mødes for at 
blive enige om en udvidet klima-
aftale, Københavneraftalen, der 
skal supplere og udbygge den 
nuværende Kyoto-aftale. Det er 
vigtigt, at aftalens fundament hvi-
ler på et mål om at holde tempe-
raturstigningen under to grader, 
og at de rige lande går forrest for 
at nå det mål. Det er os, der har 
skabt langt den største del af pro-
blemet, derfor skal vi også tage 
det største ansvar for at løse det.

Derfor er der brug for et markant kurs-
skifte fra de rige lande, hvis klimatop-
mødet i København skal blive en succes.

” 

2009 bliver et år, hvor klimaet står højt på den politiske og økonomiske 
dagsorden. Der er nemlig mindre end et år til at nå i mål med en klima-
aftale, når politikere fra hele kloden mødes til klimatopmøde i København 
til december. Få et overblik over årets vigtigste begivenheder og møder, 
der kan blive afgørende for, om topmødet bliver en succes.
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Det skal være sjovt at lære om verdens natur og dyreliv. 
Det har været tanken bag WWF Verdensnaturfondens til-
bud for børn lige siden Pandaklubben slog dørene op for 
de mindste i familien for snart 30 år siden. I dag har klub-
ben ændret navn til PandaClub. Men et medlemskab by-
der stadig på vilde og lærerige oplevelser for både børn, 
unge og familiens andre barnlige sjæle, der gerne vil helt 
tæt på naturens farverige og forunderlige skabninger. 

Medlemmer får gratis adgang til 11 spændende natur-  
og dyreparker over hele landet en gang om året. Hvad end 
turen går til Randers Regnskov, Knuthenborg Park & Safari 
eller Danmarks Akvarium er ungerne sikret oplevelser, der 
giver dem mulighed for at komme tæt på verdens rige  
natur. PandaClub inviterer desuden løbende de små med-
lemmer på gratis events rundt omkring i de forskellige par-
ker. Arrangementerne har altid et nyt emne eller fokus, 
som krydres med underholdning og sjove opgaver, som 
giver børnene ny viden om alt fra truede dyr til den globale 
opvarmning. 

2009 byder på masser af tilbud og events for både de helt 
små og de større medlemmer i PandaClub. Følg med på 
www.pandaclub.dk, hvor du kan læse om, hvad der sker 
af sjove ting rundt om i Danmarks dyreparker.

PandaClub

Tag på safari blandt dyr fra Afrikas savanne, 
kom helt tæt på en haj eller gå på opdagel- 
se i den tropiske jungle, hvor dyrelivet kribler 
og krabler. I WWF’s PandaClub for børn og 
unge op til 16 år, er det alt sammen muligt.

Af Karoline Rahbek, redaktør WWF

Kom gratis ind i 11 dyreparker
Når du er medlem af PandaClub, kan du gratis besøge 
hver af disse natur- og dyreparker en gang om året:
AQUA Ferskvandsakvarium, Danmarks Akvarium, Giv-
skud Zoo, Kattegatcentret, Knuthenborg Park & Safari, 
København Zoo, Odense Zoo, Randers Regnskov, Ree 
Park, Skandinavisk dyrepark og Aalborg Zoo. 
Det koster 250 kr. om året at være medlem. Udover gra-
tis adgang til dyreparkerne og PandaClub-events får du 
også tre hemmelige gaver med posten om året.  

Læs mere om PandaClub på www.pandaclub.dk, hvor 
du også kan melde dig ind.

www.pandaclub.dk
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Tæt på verdens

vilde dyr
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Af Lasse Juul-Olsen, programleder Mekong, WWF

Mekongfloden er ikke alene en af verdens mest artsrige floder. Den giver 
også mad på bordet til over 60 millioner mennesker. De enorme mængder 
fisk, der lever i Mekong, er imidlertid truet af planlagte byggerier af giganti-
ske vandværker og dæmninger. WWF arbejder på at skabe en bæredyg-
tig løsning for livet i og omkring den fascinerende flod.

Fantastiske Mekong

under pres

WWF i Felten

 

Mekong
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Mekong har sit udspring i næsten 6.000 meters højde 
over havet langt oppe i Himalayabjergene i Tibet i nær-
heden af den lille by Zhidoi. Herfra snor den sig gennem 
Kina, Burma, Laos, Thailand, Cambodja og Vietnam  
– 4.800 kilometer gennem bjerge, sletter, sumpe, regn-
skove og rismarker, plantager og byer – for at ende i et  
gigantisk delta syd for storbyen Ho Chi Minh City. Flod-
bassinet er 795.000 km2 stort. Det svarer nogenlunde  
til størrelsen af Frankrig og Tyskland tilsammen.

Floden starter med andre ord sit løb i et arktisk klima 
og slutter i et tropisk. Sneleoparder jager langs dens 
udspring, mens der dyrkes ris under den tropiske sol i 
floddeltaet. Mekong danner rammen om livet for enorme 
mængder af fisk, fugle, pattedyr, krybdyr, skaldyr, insekter, 
andre smådyr og plantearter, som alle lever og dør i floden 
og langs med den og dens hundredvis af bifloder. Kun 
Amazon-flodbassinet har større diversitet af planter og  
dyreliv end Mekong.

En mangfoldighed af liv
Floden er derfor et sandt paradis for artsglade videnskabs-
folk, der gerne vil være de første til at sætte navn på nye 
arter. Nye i den forstand, at de endnu ikke er registreret. 
De lokale beboere har naturligvis kendt til dem i masser af 
år. Alene inden for de sidste 10 år er der registreret over et 
tusinde nye arter i denne del af Sydøstasien. 

En gigantisk byggeplads
De unikke naturværdier, der gemmer sig i flodens vand, er 
imidlertid truet af den udvikling, der netop nu foregår i de 
fattige lande, som Mekong løber igennem. Mest kritisk for 
flodens fisk – og dermed for de mange mennesker, der er 
afhængige af dem – er de 149 dæmninger, der efter pla-
nen snart skal bygges forskellige steder langs floden.  En 
stor del af de fisk, der bliver fanget i floden er nemlig dybt 
afhængige af at kunne vandre over store afstande for at 
komme til og fra deres ynglesteder. I flere af landene gra-

To procent af alle fisk, der bliver spist i verden, stammer fra Mekong-
floden. Fiskeriet anslås at have en værdi på over 1.500 millioner 
amerikanske dollars om året.

De unikke naturværdier, der gemmer 
sig i flodens vand, er truet af den ud-
vikling, der netop nu foregår i de fattige 
lande, som Mekong løber igennem.

” 

Langs med Mekong og dens mange bifloder lever der over 
60 millioner mennesker – fordelt i mange forskellige etniske 
samfund. Der tales et utal af forskellige sprog og dialekter. 
Men selv om alle disse samfund er forskellige, har de ét til 
fælles: Mekong-floden har stor økonomisk og kulturel be-
tydning for dem.

Floden er levested for mere end 1300 fiskearter. 120 arter 
fiskes og sælges både lokalt og til nabolandene, men det 
er 10-20 arter, der udgør den vigtigste eksport. Langs flo-
den er der omfattende opdræt af rejer og forskellige fiske-
arter, herunder pangasius, som vi også finder i frysedi-
skene i de danske supermarkeder. Mekongflodens fiskeri 
er ganske enkelt verdens største ferskvandsfiskeri på over 
2 millioner ton årligt.

trusler mod Mekong
Der er store problemer med overfiskeri i Mekongfloden,  
og for eksempel er kæmpemallen, som kun findes i denne 
flod, truet af udryddelse, ligesom der i dag kun er under 
100 floddelfiner tilbage i floden. 
Men den største miljøtrussel er udviklingen af infrastruktur 
og især vandkraftværker. Der er endnu ingen dæmninger 
på hovedfloden, men der er planlagt ikke færre end 149 
vandkraftværker, der skal skaffe billig energi til de mange 
byer, industrier osv. Dæmningerne vil opstemme vandet, 
mindske transporten af sand, grus og organisk materiale og 
ødelægge en lang række fiskearters mulighed for at migrere 
til og fra deres ynglepladser.  I Europa og USA løser man 
problemet med såkaldte fisketrapper. Men det er stort set 
umuligt at bygge fisketrapper til flodens mange forskellige 
arter – op til 600 – der alle har forskellige behov. Da 70 pro-
cent af de fisk, der bliver fanget, migrerer, vil det have stor 
betydning for mange millioner mennesker i flodbassinet.  
Op imod 80 procent af det animalske proteinindtag for de 
60 millioner mennesker i flodbassinet stammer fra floden.

FOTO: Corbis
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WWF i Felten

omkring 200 tilbage i dag. Kæmpemallen har dog aldrig 
været så mangfoldig, at den kunne udgøre en væsentlig 
ernæringskilde for folkene langs floden, men der er for-
tællinger om rigtig store fangster på flere hundrede maller 
i begyndelsen af 1900-tallet. I dag bliver der kun fanget 
ganske få om året, fordi blandt andet overfiskeri har gjort 
betydelige indhug i bestanden. 

Der findes også en række sjældne pattedyr i og langs med 
floden. F.eks. irrawaddy-delfinen, en tropisk odderart og 
en katteart, der lever af at fiske i floden. Men for de lokale 
beboere langs floden er fiskene langt de vigtigste. Det har 
ført til et betydeligt overfiskeri af de mest kommercielt inte-
ressante arter. 

ver man desuden sand og ler fra flodens bund op til infra-
struktur. Det er endnu en negativ konsekvens af, at den 
økonomiske vækst i området ikke bliver planlagt ud fra et 
bæredygtigt synspunkt, der tager hensyn til både menne-
sker, natur og dyr.

De stort anlagte byggeprojekter risikerer at blive det sidste 
afgørende dødsstød for nogle af de yderst truede skab-
ninger, som flodens grumsede vand også gemmer på. 
Mekongfloden er nemlig den flod i verden, hvor man finder 
størstedelen af klodens kæmpefiskearter. Den største af 
dem er den gigantiske kæmpemalle, der kan blive op til 
3 meter lang og veje 300 kg. Bestanden er faldet med 
hele 90 procent over de sidste 20 år, og der findes kun 

Flodbassinet omkring selve Mekongfloden 
breder sig over et 795.000 km2 stort om-
råde. De tusindvis af bifloder, der løber til 
hovedfloden, danner et kæmpe netværk i 
det store vådområde. Kun 16 procent af 
flodbassinets vand stammer fra Mekongs 
udspring i Tibet. Resten kommer fra de 
mange bifloder, der leder vand til Mekong-
floden på dens vej til havet.

Kina

Vietnam

Laos

Myanmar

Thailand

Cambodia

Ingen anden flod i verden er levested for så mange kæmpefisk som 
Mekongfloden. Her lever bl.a. den sjældne kæmpemalle, der kan 
blive op til seks meter lang og veje 300 kg.

Ferskvandspiskerokken kan veje op til 600 kg og blive seks meter 
lang. Den enorme rokke kan trække en fiskerbåd flere kilometer op 
og ned ad floden, før det lykkes at bjerge den.

FOTO: Zeb Hogan / WWF-Canon FOTO: Zeb Hogan / WWF-Canon
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Bæredygtige løsninger for floden og dens folk
Det er uhyre forståeligt, at folk i fattige lande som Kina, 
Burma, Laos, Thailand, Cambodja og Vietnam også vil 
have andel i økonomisk udvikling, stigende velfærd og 
bedre helbred, som nu for mange er tættere på end no-
gensinde før. Men hvis det sker på bekostning af flodens 
sundhedstilstand, vil det være en kortsigtet løsning, der  
i sidste ende vil ramme de millioner af mennesker, der i 
dag er afhængige af flodens mange naturressourcer. 

Det kan godt lade sig gøre at vende udviklingen i en mere 
bæredygtig retning, men det kræver en koordineret ind-
sats i alle seks lande, som floden løber igennem. Skal  
Mekongs rigdomme bevares, er det nødvendigt, at både 
landenes lokalbefolkninger og myndigheder samarbej-
der om at bygge dæmninger, der belaster miljøet mindst 
muligt. Det er netop, hvad WWF arbejder for i området. 
Så Mekong forhåbentlig ikke bare kan fortsætte med at 
være en af verdens mest vandbærende floder, men også 
livsnerven for mennesker, planter og dyr i de lande, som 
floden løber i gennem.

Det gør WWF
WWF samarbejder med de i denne sammenhæng mest 
indflydelsesrige institutioner (Mekong River Commission 
(MRC) og Asian Development Bank (ADB) for at udar-
bejde fælles miljøkriterier, der stiller store miljømæssige 
og sociale krav til vandkraftværkerne.
Men WWF arbejder også sammen med landsbyer, andre 
civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder for 
at skabe så gode rammer som muligt for lokal forvalt-
ning af ressourcerne i Mekongfloden. WWF Verdensna-
turfonden arbejder f.eks. med midler fra Aage V. Jensen 
Fonde på at bevare kæmpemallen ved blandt andet at 
støtte fælles kvoter for fiskeriet i Laos og Thailand. Sam-
tidig er årsagerne til en stor overdødelighed blandt irra-
waddy-delfinkalve i Cambodja ved at blive undersøgt. 
Kort sagt arbejder WWF gennem lokale, nationale og re-
gionale tiltag med at løse de presserende problemer, der 
følger med den store befolkningstilvækst og ubæredyg-
tige udvikling.

FOTO: Corbis
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Verdens bedste sted

Natur der 

kan mærkes

FOTO: HENRIK SAXGREN

Af Karoline Rahbek, redaktør WWF
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Forfatter Tor Nørretranders er taget til Korshul, så længe 
han kan huske. Korshul og området omkring det gamle 
dødishul, som har dannet søen, byder på en helt speciel 
blanding af struktur og vildnis. ”Det er netop den slags 
kontraster, vi bliver draget af som mennesker, når vi tager 
ud i naturen. Vi vil opleve det anderledes, uden at det bli-
ver for farligt,” siger han.

”Naturen i området er holdt på en så begavet måde, at vi 
oplever det som vildt og utæmmet, selvom det i virkelighe-
den er et stykke kontrolleret kulturlandskab. Det er et sted 
for store kontraster, hvor vækst og forfald begge er repræ-
senteret med et spirende planteliv blandt rådnende træer. 
Det er natur, man kan mærke.”

Man behøver ikke sætte sig ind i et fly for at finde verdens mest betagende 
steder. Hvis man kigger ordentligt efter, er de lige rundt om hjørnet. Når Tor 
Nørretranders vil opleve naturens skønhed, tager han til Korshul. En gam-
mel skovsø i Ulvedalene i Jægersborg Dyrehave, hvor natur og kultur går 
op i en højere enhed.

Ældgamle træer 
og springende hjorte
Dyrehaven består med sine 1000 hektar af naturskove med 
over 400 år gamle træer og sletter, hvor man kan støde på 
kronhjorte, dådyr og sikahjorte. Ulvedalene er områdets 
mest kuperede terræn, der ligger som et levn fra istiden. 
Søen Korshul er i gåafstand fra Klampenborg station. 
Læs mere på www.skovognatur.dk/jaegersborg

FOTO: SCANPIX

Verdens bedste sted

Tor Nørretranders tager ud til søen for at gå ture og for at 
være i naturen, og området har dannet ramme for både 
romantiske ungdomsoplevelser og fantastiske skovture. 
”Det er et godt sted at gå hen, når man bare vil opleve, 
fordi øjnene hele tiden bliver budt på nye overraskelser. 
Der er på en gang meget højt til loftet, samtidig med at sø-
ens krater i jorden danner et lille naturligt rum. Det føles 
stort og åbent, trygt og roligt på samme tid.”

I forbindelse med Tor Nørretranders’ bog Glæd dig, skulle 
han have taget et billede af et sted, som han særligt for-
binder med glæde. Valget faldt på Korshul. ”Vi har alle 
sammen nogle steder, som vi holder af og føler en stor 
glæde ved. Men det er forbløffende svært at få følelsen 
ned på papir, hvad end det drejer sig om ord eller billeder.” 
Projektet lykkes dog, og billedet fra Korshul findes i dag i 
bogen og på modsatte side her i bladet.

Mange danskere drager ud i verden for at opleve storslået 
natur. Spørger man Tor Nørretranders, gør vi det i så høj 
grad, at vi helt glemmer, at det ikke er nødvendigt at tage 
til den anden side af Jorden for at finde overvældende na-
tur. ”Vi har helt mistet evnen til at ’grave der, hvor vi står’, 
som det gamle ordsprog siger. Ofte er oplevelserne ikke 
længere end en togtur væk, hvis man bor i byen.” 

LEVENDENATUR / marts 09
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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

Godt nyt om beskyttelse af hajer
Den internationale konvention om beskyttelse af trækkende og 
vandrende dyrearter (Bonn-konventionen) har nu tilføjet fire ar-
ter af hajer på listen, og for første gang er der tale om hajer, der 
udnyttes kommercielt. Det gælder pighajen og sildehajen, der 
begge findes i danske farvande, og begge arter af de såkaldte 
mako-hajer. WWF har længe opfordret til, at arterne kommer 
med på konventionens liste, hvilket nu er lykkedes. Det forplig-
ter de lande, som er med i konventionen, bl.a. Danmark, til at 
overvåge fiskeriet af de pågældende arter og sikre, at der ikke 
sker en overudnyttelse af bestandene. På grund af hajers me-
get langsomme reproduktion er de meget sårbare over for fi-
skeri. Pighajen er en af de hajarter i verden, der bliver fanget 
mest af til konsum, og flere steder er bestandene helt udryddet.

Mere beskyttet natur i Europa
Med udpegningen af 316 naturområder i Rumænien og 
252 i Bulgarien har de to forholdsvis nye EU-lande bidra-
get væsentligt til puljen af Natura 2000 områder – et net-
værk af beskyttede naturområder i hele EU. Det er om-
råder, som de enkelte EU-lande forpligter sig til at 
beskytte effektivt, fordi de indeholder særlige naturtyper 
og er levesteder for arter, som har stor betydning for EU 
som helhed. Danmark har i den forbindelse gennem ti-
den udpeget i alt 266 Natura 2000 lokaliteter. Bl.a. kom 
12 nye marine lokaliteter til i december 2008. EU-Kom-
missionen godkendte i december udpegningen af natur-
områderne i Rumænien og Bulgarien, og det er en stor 
sejr for WWF, der sammen med andre miljøorganisatio-
ner har spillet en vigtig rolle med at identificere og be-
skrive områderne. De nye Natura 2000 områder i Ru-
mænien og Bulgarien vil kunne beskytte arter som brun 
bjørn og ulv. Udpegningen kommer også et stort antal 
vigtige vådområder som Donau-deltaet i Rumænien og 
bjergområder med naturskove til gode.

FOTO: Rudolf Svenson/WWF-Canon

FOTO: Rudolf Svenson / WWF-Canon
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Nyt håb for Amur-tigeren 
WWF har i mange år kæmpet for at redde den stærkt truede Amur-tiger, der primært 
lever i det nordøstlige Sibirien på grænsen til Kina. Indsatsen har bl.a. bestået i at be-
skytte de naturområder, hvor tigeren findes, skabe korridorer mellem disse kerneom-
råder, forbedre forholdene for de byttedyr – vildsvin og hjorte – som tigeren lever af, 
bekæmpe krybskytteri og skabe gode levevilkår for den befolkning, der findes i områ-
det. Amur-tigeren, der også bliver kaldt den sibiriske tiger, er den af verdens seks un-
derarter af tigre, der har klaret sig bedst i de seneste årtier. Bestanden er svagt sti-
gende, men tæller alligevel kun i alt godt 500 dyr. De russiske myndigheder har gjort 
en meget stor indsats for at beskytte arten. Det er derfor også glædeligt, at der for 
nylig er fundet spor af tigeren i et område af det nordøstlige Kina, hvor arten ikke har 
været kendt gennem længere tid. Det kunne tyde på, at arten har bredt sig hertil fra 
områder på den russiske side af grænsen. WWF har derfor indledt et samarbejde 
med de kinesiske myndigheder og opfordrer dem til at få undersøgt området nær-
mere for at iværksætte initiativer, der kan sikre bestanden.

FOTO: Vladimir Filonov/WWF-Canon

Kina øger arealet 
med bæredygtigt skovbrug 
Skovejere i Kina, som er medlemmer af den kinesiske afdeling af 
WWF´s Global Forest and Trade Network (GFTN), er nu nået op 
på, at en million hektar af deres skove skal drives bæredygtigt ef-
ter de såkaldte FSC-principper. FSC (Forest Stewardship Council) 
er en uafhængig organisation, der udsteder certifikater til træpro-
dukter, der kommer fra bæredygtig produktion. Det foreløbige 
mål på en million hektar (en fjerdedel af Danmarks størrelse) blev 
nået, da to firmaer under GFTN i slutningen af 2008 lod meget 
store skovområder FSC-certificere. WWF i Kina har hjulpet de på-
gældende firmaer med processen, som har ført frem til, at sko-
vene nu skal drives på en mere bæredygtig måde. WWF betrag-
ter udviklingen i Kina som meget værdifuld. Ikke mindst fordi flere 
af de omfattede områder hører til blandt de skove i landet, som 
WWF ud fra et naturmæssigt synspunkt har prioriteret meget højt. FOTO: John MacKinnon/WWF-Canon

Bæredygtig palmeolie vinder frem
Certificeret palmeolie vinder frem på verdensmarkedet. Palmeolie, 
der udvindes af oliepalmens frugter, er en af de mest anvendte ve-
getabilske olier i verden. Den bliver især brugt i levnedsmiddel- og 
kosmetikindustrien. WWF og det danskejede selskab United Plan-
tations m.fl. tog for få år siden initiativ til at stifte organisationen 
RSPO (Round Table for Sustainable Palm Oil). Målet var at opstille 
kriterier for en mere bæredygtig produktion af den tropiske palme-
olie, så det bl.a. bliver muligt at forhindre en fortsat rydning af 
regnskove for at skaffe plads til oliepalmeplantagerne. Efter mange 
og lange forhandlinger mellem producenter og importører af pal-
meolie lykkedes det at blive enige om nogle kriterier, og i efteråret 
2008 fik United Plantations verdens første certifikat for bæredygtig 
produktion af palmeolie, baseret på RSPO’s kriterier. Selskabet har 
i alt 400 km2 plantager i Malaysia og er en af de største producen-
ter i verden. Mange danske og internationale virksomheder har al-
lerede meldt sig ind i RSPO og tilkendegivet, at de vil gå over til at 
anvende certificeret palmeolie.FOTO: Volker Kess/WWF
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Af Anne Buch Christensen, projektleder, marketing og fundraising, WWF 

Den voldsomme konflikt i Den Demokratiske Republik Congo kræver ikke 
kun uhyggeligt mange menneskeliv i det krigshærgede land. Også ver-
dens sidste bestand af bjerggorillaer bliver ramt, når desperate flygtninge 
tvinges til at hente træ til brænde fra abernes leveområder.

Bjerggorillaen er et af de mest truede pattedyr i verden. 
Der er kun 720 individer af de fascinerende menneskeaber 
tilbage. De lever i to tropiske skove i det centrale Afrika.  
Én af skovene ligger i Virunga Nationalpark, der dækker 
et stort område i DR Congo på grænsen til Rwanda og 
Uganda. DR Congo har i mange år været præget af in-
terne konflikter og stridigheder. Historierne fra det smukke 
og frodige Congo, der ligger i hjertet af det afrikanske 
kontinent, beskriver et land, som slider sig selv op indefra. 
Med fatale konsekvenser for både mennesker og dyr.

Træer til Afrikas truede

bjerggorillaer

FOTO: Martin Harvey / WWF-Canon

Tusindvis af congolesere er drevet på flugt som følge af 
mangeårige og blodige konflikter i landet. Flygtningene sø-
ger hen mod steder, der er sikre, og hvor de kan finde de 
basale ressourcer, de har brug for, for at overleve. Omkring 
145.000 flygtninge har bosat sig i forskellige områder ved 
grænsen til Virunga Nationalpark. Her har de nemlig mulig-
hed for at skaffe træ til brænde og hytter. 

Flygtningenes behov for træ lægger pres på skoven og der-
med gorillaernes levesteder. For at sikre at gorillaerne kan 
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Støt WWF

Hjælp WWF med 
at redde bjerggorillaerne
Du kan støtte WWF’s indsats for at bevare de sidste bjerg-
gorillaer og andre menneskeaber og deres leveområder 
ved at blive partner i Operation Oskar. Operation Oskar er 
WWF Verdensnaturfondens ældste partnerprogram. De 
mange bidrag, WWF har modtaget siden programmets 
start i 1995, har haft stor betydning for arbejdet med bjerg-
gorillaerne, som fra at have et stærkt dalende antal nu 
langsomt er på vej op.  Men der er stadig brug for hjælp. 
Læs mere om projektet og bliv partner på www.wwf.dk/
partnerskaber

Virungaparken er Afrikas ældste nationalpark og dækker et område 
på 7.800 km2. Her lever 210 af verdens 720 bjerggorillaer.

FOTO: Kate Holt / WWF-UK

leve i fred i deres naturlige omgivelser, planter WWF træer 
rundt omkring nationalparken, så flygtningene kan få adgang 
til brænde herfra i stedet for i regnskoven. WWF arbejder 
også med at introducere forbedrede ovne til flygtningene. De 
nye ovne gør det muligt at halvere brændeforbruget.

skabet til de danske forbrugere, som fra februar til juni 
2009 har mulighed for at støtte WWF’s træplantningspro-
jekt ved Virunga Nationalpark, når de spiser morgenmad. 
For hver gang, der bliver købt en pakke Kellogg’s Corn 
Flakes, bliver der plantet et træ omkring parken. Kampag-
nen foregår i hele Norden, og ambitionen er at få plantet 
over 2,5 millioner nye træer, der skal beskytte den tropiske 
skov i nationalparken. 

Maj Manczak, der følger gorillaerne tæt igennem sit ar-
bejde, er glad for samarbejdet: ”WWF har arbejdet i 20 år 
med at plante træer omkring parken, og det har betydet, 
at bestanden er steget med 17 procent mellem 1989 og 
2003. Og på trods af de voldelige konflikter i regionen og 
en massakre på 10 gorillaer i 2007, har den nyeste optæl-
ling netop vist, at gorillabestanden er vokset med yderli-
gere 12,5 procent over de sidste to år. Men hvis projektet 
skal blive ved med at være en succes, ikke mindst nu, 
hvor kampene i landet optrappes, er det afgørende, at vi 
kan blive ved med at plante træer.”

Hvis vi skal sikre gorillaernes overle-
velse, er vi også nødt til at skaffe en 
bæredygtig energiforsyning til de men-
nesker, som bor i området.

” 

WWF Verdensnaturfonden har længe arbejdet med at be-
skytte de truede gorillaer igennem programmet Operation 
Oskar. Maj Manczak, der beskæftiger sig med skovprojek-
ter i Afrika, fortæller om indsatsen: ”Hvis vi vil sikre gorilla-
ernes overlevelse, er vi også nødt til at skaffe en bæredyg-
tig energiforsyning til de mennesker, som bor i området. 
Det hænger ganske enkelt sammen.”

Cornflakes i Danmark planter træer i Afrika 
WWF samarbejder med andre humanitære organisationer i 
området for at forbedre forholdene i og omkring Virunga. 
Men også store virksomheder støtter op omkring arbejdet 
med at beskytte de truede kæmpeaber. WWF Verdensna-
turfonden og Nordisk Kellogg’s har netop indgået et sam-
arbejde under overskriften ’1 pakke = 1 træ’. Det er bud-
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Af Tommy Dybbro, miljøfaglig medarbejder WWF / Foto: Bert Wiklund

Rundt omkring i Danmark gemmer sig naturområder i international sær-
klasse med et unikt og varieret dyreliv. Et af dem er de naturgenoprettede 
Skjern Enge i Vestjylland. Foråret indbyder til at tage på safari i området, 
hvor sjældne fugle kan opleves omkring landets vandrigeste å.

Da jeg i min pure ungdom som indfødt sjællænder i 1962 
var på min første større tur til Jylland for at besøge spæn-
dende naturlokaliteter, var engene langs det nedre løb af 
Skjernåen i Vestjylland et af de steder, jeg besøgte. Her 
hørte jeg bl.a. min første rørdrum, og de udstrakte rør-
skove og enge langs åen myldrede på det tidspunkt med 
spændende fugle. Men gravemaskinerne var det år alle-
rede kørt i stilling. Det største danske afvandingsprojekt 
var i gang, og i løbet af de følgende år blev 4.000 hektar 
engarealer drænet og omdannet til agerjord. De sidste 20 
km af den smukt slyngede Skjern Å – Danmarks vandrige-
ste å – blev styret ind i en nygravet, snorlige kanal, der 
kunne lede vandet hurtigt ud i Ringkøbing Fjord, så mar-
kerne ikke blev oversvømmet. 

Efter en årrække, hvor det stod mere og mere klart, at ud-
retningen af åen havde alvorlige konsekvenser for naturen 
og miljøet i Ringkøbing Fjord, opstod der ønsker om at 

føre Skjernåen tilbage i sit gamle løb og genskabe engene. 
Desuden var udbytterne på markerne faldet fra år til år, ef-
terhånden som jordbunden blev ringere og ringere. Og ef-
ter mange politiske og offentlige debatter vedtog et bredt 
flertal i Folketinget i 1998, at halvdelen af de enge, som i 
1960’erne var omdannet til agerjord, skulle genskabes. 
Det blev begyndelsen på danmarkshistoriens største og 
dyreste naturgenopretningsprojekt. I 2003 stod projektet 
helt færdigt, og et fantastisk naturområde var givet tilbage 
til den danske befolkning. Et område, der er blevet endnu 
bedre i de senere år.

40 år efter at jeg besøgte området første gang og så gra-
vemaskinerne, kunne jeg i foråret 2002 fra banken ved 
Lønborg Kirke skue ud over den genslyngede å med ud-
strakte enge og med synet og lyden af rødben, klyder og 
kobbersnepper i sangflugt over engene. Mængder af æn-
der og gæs i genskabte småsøer, og med en rørhøg ja-

Danmarks 

eneste floddelta

Tag ud i foråreT
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gende lavt over terrænet. Et glædeligt gensyn med et om-
råde, der var blevet ødelagt på grund af en fejlslagen 
politik. 

Skjern Enge er i dag en dansk naturperle af international 
klasse. Fuglene er vendt tilbage og kan studeres fra de 
fugletårne og andre udsigtsposter, som er blevet etableret. 
Odderen boltrer sig i området. Skestorken har etableret en 
lille koloni, og der er gode chancer for at se fiskeørn, hav-
ørn og vandrefalk. 

Hvert år besøger tusinder af turister området for at opleve 
det rige fugleliv, de udstrakte enge, den høje himmel og 
Danmarks eneste floddelta. Og er der virkelig noget at 
komme efter. Her i forårstiden kan man se store flokke af 
ænder i de fladvandede søområder, viber og klyder boltrer 
sig over engene, og rørdrummens hule stemme kan høres 
fra rørskoven.

Tips til turen
Der er udgivet en folder, der beskriver områdets natur- og 
kulturværdier og historien omkring naturgenopretningen. 
Folderen viser også afmærkede stier, gode udsigtspunkter 
og forslag til vandreture i det smukke landskab. Den kan 
fås på biblioteker og kan ligesom andre vandretursfoldere 
hentes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.sko-
vognatur.dk. 

Folderen viser vej til  smukke udsigtspunkter omkring en-
gene og besøgscentre med udstillinger, der beskriver om-
rådets natur og historie. 

De mest spektakulære naturområder ligger øst og vest for 
landevejen mellem Skjern og Lønborg. Her er mine egne 
foretrukne steder fugleskjulet på denne vej og den smukke 
udsigt fra Lønborg Banke. Prøv også udsigten fra taget af 
pumpestationen mod nordvest og den smukke gåtur herfra 
og mod vest til åens udmunding i Ringkøbing Fjord. Her 
kan man bl.a. fra udsigtstårnet på vejen se ud over Dan-
marks største delta og fjorden.

Danmarks 

eneste floddelta
Skjern Enge
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Portræt af et WWF-medlem

Hvornår meldte du dig ind – og hvorfor?
Det gjorde jeg for ca. tre år siden, fordi WWF havde skiftet fra 
udelukkende at beskæftige sig med dyrebeskyttelse til i højere 
grad at arbejde med de globale konsekvenser, som vores levevis i 
Vesten har på kloden i dag. I forhold til det store fokus på klima 
og CO2, håber jeg, at WWF med sin troværdighed og anerken-
delse har god mulighed for indflydelse på den internationale kli-
mascene.

Hvad har været din største naturoplevelse? 
De største naturoplevelser er for mig, når årstiderne skifter her-
hjemme. I forhold til så mange andre steder i verden, er det helt 
specielt for Danmark, hvordan vejret kan skifte så markant fra en 
iskold vinter til en bagende varm sommer.

Hvilket sted på Jorden vil du allerhelst opleve?
Gletsjerne i Uganda eller verdens koralrev står som steder, jeg 
håber, jeg kan nå at opleve, inden de måske er væk for altid.

Hvis jeg var miljøminister, ville jeg…. 
… forpligte dansk industri på at overholde miljølovgivningen i ud-
landet, for ikke at fortsætte spiralen af forurening og global ulighed, 

som vores produktion og forbrug i Vesten i dag medfører. I stedet 
for at placere ansvaret hos forbrugerne ville jeg arbejde for at regu-
lere produktionen og udbuddet af miljøskadelige produkter.

Hvad er et godt miljø for dig? 
Godt miljø er, når man som forbruger kan være sikker på, at de fø-
devarer, elektronik og lignende produkter, vi køber, hverken er ska-
delige for os selv eller for lokalområdet og nærmiljøet, hvor de bliver 
produceret. Godt miljø er med andre ord, når der bliver taget hen-
syn til den globale sammenhæng, som vores varer indgår i i dag.

Navn: Tina Charlotte Madsen
Alder: 30 år
Job: cand. mag. i sociologi og kulturmødestudier

Et dyk ned under havoverfladen

Med WWF Verdensnaturfondens naturmærke for 2009 dykker vi ned under hav-
overfladen i Koraltrekanten og ser nærmere på det fantastiske liv, der findes her. 
Koraltrekanten er verdens mest artsrige havområde, og her lever nogle af jordens 
største og mest karismatiske havdyr som hvalhajer, djævlerokker og havskildpad-
der. WWF arbejder for at bevare områdets mangfoldighed og samtidig sikre, at de 
over 120 mio. mennesker, der er afhængige af dette hav, også i fremtiden kan 
fortsætte med at nyde godt af havets ressourcer.
Du kan købe årets naturmærke med billeder fra Koraltrekanten i vores webshop 
på www.wwf.dk/webshop
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Dansk Supermarked sætter 
ambitiøse mål for bæredygtige fisk
I 2007 indgik Dansk Supermarked og WWF Verdensnaturfonden en aftale, der har 
som mål at gøre udbuddet af fisk og skaldyr i alle Netto, Føtex og Bilkavarehuse 
100 procent bæredygtigt senest i 2012. Aftalen er nu blevet fornyet for 2009, og 
WWF fortsætter således samarbejdet med Dansk Supermarked og hilser ambitio-
nerne og målsætningerne velkomne på vegne af havenes pressede fiskebestande 
og de danske forbrugere. Læs mere om samarbejdet på www.hvaforenfisk.dk FOTO: POLFOTO

Hva for en 

Fisk?

Hva for en fisk?
   Brug WWF Verdensnaturfondens fiskeguide, når du køber ind eller går på restaurant. 

   Kan du ikke få de grønne fisk, så gå efter de gule, og lad de røde ligge.  

   WWF anbefaler desuden alle fiskeprodukter, som bærer miljømærket MSC. 

 www.msc.org
TM

   Fra 1950 til 2000 steg det globale forbrug af fisk fra 8 mio. ton til 93 mio. ton.

   75% af verdens fiskebestande er pressede af overfiskeri – nogle helt  i bund.

   25% af alle fangede fisk smides døde tilbage i havet.

WWF Verdensnaturfondens fiskeguide Spis fisk – med en god smag i munden

www.hvaforenfisk.dk
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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 Svend Erik Jespersen, HD Reg. Revisor, Stilladskompagniet A/S, Nybo Jensen Konfektion A/S, A/S Dansk 
Shell, Canon Danmark, GA_import A/S, PBJ Consult, Coca-Cola Danmark, 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, Rene Gross Kærskov, Havørnen, TDC A/S, Tropica Aquarium Plants A/S, 
Lalandia A/S, Skandinavisk Dæk Import A/S, Maersk Line, Schroder Investment Management, Novo Nordisk A/S, Regner Grasten Film og TV ApS, Akzo No-
bel 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 Flo-
oring A/S, Haslund International Interior, Catalyst ApS, Søndergaard Nedrivning ApS, INTER AQUA Advance A/S, Borella projects, Adviva ApS

Invester i bæredygtig 
produktion i ulande

Merkurbank har oprettet Merkur udviklingslån A/S for at støtte 
små og mellemstore virksomheder i ulandene, der vil lægge om til 
bæredygtig produktion, men som kæmper med at finde penge til 
at komme i gang for. Hvis du investerer dine penge i et Merkur 
udviklingslån, er du med til at hjælpe virksomhederne økonomisk 
på benene, samtidig med at du bidrager til en bæredygtig udvik-
ling i nogle af verdens fattigste lande. Læs mere om lånet på 
www.merkurbank.dk/udviklingslaan

På mærkerne for 
Vietnams fattige 
bønder og pressede natur

Årets velgørenhedsfrimærke fra Post Danmark støtter i år 
WWF’s arbejde i Sydvietnam. Overprisen på 50 øre pr. 
frimærke går ubeskåret til at forbedre levevilkårene for fattige 
bønder omkring Cat Tien Nationalparken og til at mindske 
presset på naturen ved hjælp af bæredygtig udvikling og 
produktion af landbrugsprodukter som bl.a. cashewnødder 
og kakao.
Prinsgemalen, der ses på frimærket med vietnamesiske 
bønder i baggrunden, har været præsident for WWF Verdens-
naturfonden siden 1972. Frimærket støtter på én gang en 
sag, der har prinsgemalens store bevågenhed og fejrer samti-
dig hans 75-årige fødselsdag d. 11. juni. 
Velgørenhedsfrimærket sælges i hæfter med 10 stk. til 55,00 
kr. med en overpris på 5,00 kr. Du kan købe frimærket på 
posthuse, i postbutikker og på www.postdanmark.dk.

© WWF/Kristian Jespersen

FOTO: Chris Marais/WWF-Canon



Verdens natur er under hårdt pres
Ældgamle skove fældes, dyre- og plantearter trues af udryddelse, 
og forurening af luft og vand truer både naturens og vores egen  
sundhed overalt på Jorden. WWF arbejder for at vende denne  
udvikling. Vi kæmper for at bevare de fantastiske naturværdier, som 
findes over hele vores klode, og som danner livsgrundlag for  
mennesker, dyr og planter.

Hver gang WWF Verdensnaturfonden modtager en arv 
- uanset størrelse - er det en gave til fremtiden. 

Få mere information på www.wwf.dk 
eller kontakt Betina Albrechtsen 

på telefon 35 36 36 35 eller 
e-mail b.albrechtsen@wwf.dk.

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