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Når samfundet
står sammen

Kokospalmer langs hvide sandstrande omkranset af kry-
stalblåt hav. Det billede kan mange, der har besøgt et af 
danskernes foretrukne rejsemål, Thailand, sikkert nikke 
genkendende til. Men landet, der over en årrække har op-
levet et betydeligt økonomisk opsving, har også andre si-
der. En af dem er de massive miljømæssige omkostninger, 
som udviklingen har ført med sig. I de store vådområder i 
den nordlige og nordøstlige del af landet begyndte mange 
års intensivt fiskeri og landbrug til sidst at sætte sine tyde-
lige præg: Det blev gradvist sværere at få fiskenettene 
fyldt, og fuglene trak langsomt væk. 

WWF startede derfor et projekt, der nu har involveret alle 
parter i samfundet i på én gang at beskytte områderne og 
samtidig udnytte dem på en mere bæredygtig måde. I dag 
er alle – fra de lokale myndigheder til bønder, skoleelever 
og munke engageret i at passe på fire store vådområder. 
Selvom der stadig er miljømæssige udfordringer, giver re-
portagen på side 10 et billede af, hvordan udvikling og 
hensyn til naturen kan forenes.

Det samme kan man desværre ikke sige 
om resultatet af det stort opsatte klimatop-
møde i København. Efter flere års forbere- 
delser, der kulminerede i to hektiske uger  
i Bella Center, måtte verdens beslut-
ningstagere rejse hjem, uden at være 
nået frem til en aftale for klodens 
klima. Resultatet var mildt sagt skuf-
fende. Men i WWF har vi ikke mistet 
modet; Vi fortsætter arbejdet for en 
klode i balance.
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s3Fremtiden  
på skoleskemaet

Et WWF-projekt har bragt naturen 
ind i klasseværelser i Zambia.

Klimatopmøde 
på gadeplan
WWF var med, da COP15 satte 
København på den anden ende.

Klinter i  
verdensklasse
Det eneste sted, du 
finder molersklinter, 
er ved Limfjorden.

20

8

Blandt 
Thailands miljøhelte
Hele samfundet står sammen om at bevare 
truede vådområder i det nordlige Thailand.
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COP15

En øjenåbner 

for verden
Under klimaforhandlingernes to sidste dage havde kun 60 ngo’er adgang 
til Bella Center – ud af 15.000 tilmeldte. Klimaprogramleder i WWF Ver-
densnaturfonden, John Nordbo, var én af de udvalgte. Levende Natur kig-
ger vores egen ekspert i kortene for en fortolkning af resultatet af det stort 
anlagte klimatopmøde.

Af Mie Oehlenschläger, kommunikationsmedarbejder, WWF

FOTO: RichaRd STOnehOuSe / WWF-canOn
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”Et sted mellem fiasko og decideret katastrofe.” De ord 
sætter John Nordbo på resultatet af klimatopmødet, efter 
at verdens beslutningstagere er rejst hjem fra to intense 
forhandlingsuger i København – uden at nå frem til en 
egentlig aftale for klodens klima. Han har sammen med 
WWF arbejdet frem mod COP15 i årevis. Forventningen 
har hele tiden været, at politikerne ville nå frem til en eller 
anden form for aftale: ”I WWF har vi gennem flere år ar-
bejdet for en juridisk bindende og global klimaaftale, men 
vi vidste godt, at en sådan ville være svær at opnå. Lars 
Løkke havde jo et par måneder inden topmødet åbnet dø-
ren for en såkaldt politisk aftale. Det vil sige en gentleman- 
aftale, der ikke er juridisk bindende men dog forpligtende i 
en eller anden udtrækning – om ikke andet så på et sym-
bolsk niveau. Resultatet af COP15 blev hverken en politisk 
aftale eller en juridisk aftale, det blev en hensigtserklæring, 
der nu populært går under navnet Københavner-erklærin-
gen. En erklæring, der vel at mærke ikke indeholder nogen 
form for garantier eller forpligtelser af nogen art,” forklarer 
John Nordbo.

Mediernes darling
Men før resultatet lå på bordet i Bella Center forløb en 
række intense forhandlingsdage, hvor det var vanskeligt 
selv for verdenspressen at få oplysninger om, hvordan 
forhandlingerne skred frem bag de lukkede døre. Netop 
fordi journalisterne havde svært ved at få informationer, og 
fordi forhandlingsstoffet er komplekst og teknisk, blev John 
Nordbo flittigt brugt som kommentator under COP15. Han 
var den mest citerede danske NGO-talsmand under top-
mødet. 117 gange blev han nævnt i den skrevne presse, 
og dertil var han adskillige gange i TV2 News, TV-Avisen og 
Deadline. En af de ting, John Nordbo forsøgte at forklare 
var, hvad de væsentligste elementer i en fair, ambitiøs og 

bindende klimaaftale er: ”Der var og er brug for en række 
juridisk bindende bestemmelser, som sikrer, at den globale 
udledning af drivhusgasser samlet set topper i løbet af de 
næste fem år. Det er, hvad der skal til for, at vi kan holde 
den globale opvarmning under to grader. Det er også 
vigtigt, at de rige lande tilfører penge og teknologi til den 
fattige del af verden, så de får mulighed for at tilpasse sig 
det ændrede klima. Alt det her er der ifølge Københavner-
erklæringen en hensigt om. Men hvordan landene vil skaffe 
tilstrækkeligt mange penge, og hvordan de hver især kom-
mer til at gøre nok for at begrænse CO2-udledningerne, det 
står stadig hen i det uvisse,” forklarer John Nordbo.

Et kig i krystalkuglen
Men spørgsmålet er så, om en fair, ambitiøs og bindende 
aftale bliver en realitet i fremtiden? Når det ikke lykkedes, 
da så mange stats- og regeringschefer var samlet på ét 
sted med samme formål, hvordan skal det så lykkes i 
fremtiden? John Nordbo er ikke så pessimistisk endda:  
”I løbet af tre år er klimaproblemet gået fra at være en 
sag for nørder og specialister til at være high politics – et 
emne, som ingen statschef kan lade være med at forholde 
sig til. De ved godt, at problemet ikke går væk, blot fordi 
vi har fået en kortfattet hensigtserklæring ud af klimatop-
mødet. De har alle sammen brug for en klar aftale for at 
kunne holde hinanden fast på at gøre en meget større 
indsats. Men mange af dem er fortsat usikre på, hvordan 
deres vælgere og virksomheder vil reagere. Derfor er det 
rigtig vigtigt, at vi alle forstår, at ansvaret for at gøre noget 
ikke kan overlades til politikkerne. Vi må alle sammen vise, 
at vi er villige til at gøre, hvad der skal til, for at vi kan få kli-
maproblemet under kontrol. Der skal ikke herske tvivl om, 
at vi i WWF forsat vil kæmpe for en klimaaftale, der kan 
bremse de klimaforandringer, kloden står over for,” afslut-
ter klimaprogramchefen.

5 stærke – WWF  
fortsætter klimaarbejdet:
•  ved at holde personlige møder med ministre og politikere 

fra hele verden.
•  ved at mobilisere befolkninger over hele kloden gennem 

bl.a. earth hour, som  sender et tydeligt signal til politi-
kerne ved at mørklægge hele byer

•  ved at lave og formidle seriøs forskning, der dokumen-
terer, hvordan klimaforandringerne påvirker klodens liv, 
og hvad der kan gøres for at begrænse udledningerne af 
drivhusgasser

•  ved at indgå samarbejdsaftaler med erhvervslivet med 
henblik på såvel forskning i grønne teknologier som i at 
reducere virksomheders globale fodaftryk

•  ved at deltage i cOP15-opfølgningsmødet i Bonn i juni 
og cOP16 i Mexico city til december.

Selvom resultatet af klimatopmødet mildt sagt var skuffende, 
fortsætter arbejdet for en ambitiøs klimaaftale for John nordbo og 
resten af WWF. 

FOTO: KiM VadSKæR
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COP15

Klimatopmøde

på gadeplan
Det var ikke kun i Bella Center, der blev arbejdet på højtryk under klima-
topmødet. WWF’ere fra hele verden var samlet i København for at påvirke 
verdens ledere til at lave en stærk klimaaftale. WWF lavede arrangementer 
rundt omkring i byen, så alle der ikke havde adgang til Bella Center også 
kunne være med.

Af Guri Kærulf Frandsen, kommunikationsmedarbejder, WWF

FOTO: RichaRd STOnehOuSe / WWF-canOn

en:60  I  2 korrektur  I  12.02.10
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Arktis rykkede ind på Nytorv
På nytorv kunne man uden for WWF’s arktiske telt følge 
isbjørnen smelte langsomt, mens dens skelet kom til syne.  
inde i teltet kunne man høre foredrag og se film om arktis, 
der er et område, hvor klimaforandringerne virkelig har sat 
deres tydelige spor. 

Den største klimademonstration
WWF og 10 pandaer deltog i den store folkelige demon-
stration, hvor op mod 100.000 deltog fra mange forskellige 
typer organisationer fra hele verden. Ved starten på Råd-
huspladsen tiltrak de 10 pandaer sig meget opmærksom-
hed, før de satte sig på cyklerne og kørte gennem byen. 

Millioner af drømme  
og klimastatements
Fn’s generalsekretær Ban Ki-moon havde planlagt at slå ve-
jen forbi Rådhuspladsen, men da forhandlingerne spidsede 
til i Bella center, måtte han i sidste øjeblik melde afbud. han 
sendte i stedet vice-generalsekretær Vijay nambiar, som fik 
overrakt People’s Orb fra WWF’s internationale generalsekre-
tær James Leape og den 10-årige anne-Katrine Bisgaard hå-
kansson fra amager, der repræsenterede alle de børn i verden, 
der havde sendt lanterner i håb om at påvirke politikerne. 
People’s Orb er en lille sølvklode lavet som en tidskapsel. 
hjertet i kloden indeholder 350 gigabyte med håb, drømme 
klimastatements og beskeder sendt fra flere hundrede millioner 
mennesker over hele verden op til klimatopmødet. Peoples Orb 
stod under resten af topmødet ved forhandlingsbordet i Bella 
center.

København slukkede lyset  
– verden kiggede med
Selv om man ikke skulle tro, at december kunne blive meget 
mørkere, sørgede WWF for at København blev mørklagt un-
der klimatopmødet. det gjorde vi for at sende et tydeligt sig-
nal til beslutningstagerne i Bella center om at lave en stærk 
klimaaftale. Sidst WWF arrangerede Sluk Lyset, bakkede en 
million danskere op. earth hour copenhagen foregik kun i 
København – men hele verden kiggede med.
Tusindvis havde trodset snevejret, og der lød jubel fra de 
mange fremmødte, da lysreklamerne ved Rådhuspladsen 
gik i sort præcis kl. 19. imens gik lysene ud på tværs af 
byen – fra Tivoli, d’angleterre og carlsberg og helt ud til 
Bella center, hvor politikerne samtidig arbejdede på højtryk 
for at løse forhandlingernes hårdknude.
Gitte Seeberg holdt tale om, hvor vigtigt der er at få en 
ambitiøs klimaaftale, så vi ikke lader folk der virkelig er på-
virket af klimaforandringerne i stikken. 
Simon Mathew og ida corr var på scenen for at optræde 
med klimasangen illusion, suppleret af The Storm og alien 
Beat club. du kan downloade klimasangen illusion på iTu-
nes. den er indspillet på solenergi, og de otte kr. går ube-
skåret til WWF Verdensnaturfonden.

Lanterner fra hele verden
Mange tusinde børn fra hele verden havde sendt lanterner 
til WWF Verdensnaturfondens kontor. Børn så langt fra som 
Brasilien, Kina og australien havde skrevet deres ønsker for en 
sundere klode på deres hjemmelavede papirlanterner.
På Planetariet kunne man blive malet som en panda, og der 
var underholdning med Bubber, Simon Mathew og ida corr.

Til lanterneoptoget tog børn og voksne flere af de lanterner 
med, der var blevet sendt, da de sammen med Bubber gik i 
gennem det centrale København og det julepyntede Tivoli og 
endte på Rådhuspladsen lige inden lyset skulle slukkes. På 
vejen fik de klimasuppe på hotel Scandic til at varme sig på i 
snevejret.

FOTO: FRanK PaRhizGaR / WWF-canada FOTO: cLauS chRiSTenSen FOTO: cLauS chRiSTenSen FOTO: cLauS chRiSTenSenFOTO: RichaRd STOnehOuSe / WWF-canOn

FOTO: RichaRd STOnehOuSe / WWF-canOn

FOTO: RichaRd STOnehOuSe / WWF-canOn

FOTO: cLauS chRiSTenSen

en:60  I  2 korrektur  I  12.02.10
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Miljøundervisning

Fremtiden på 

skoleskemaet
For den fattige befolkning i Zambia er naturen ofte den eneste måde at tje- 
ne penge på til mad. Med enorme miljøproblemer til følge. Et WWF-projekt 
har derfor bragt naturen ind i klasseværelserne, så også kommende gene- 
rationer kan leve af den.

Tekst og foto af Karoline Rahbek, redaktør, WWF

Zambia

Om eftermiddagen laver børnene papmachefigurer af Zambias store 
dyr. Samtidig lærer de, hvorfor det er vigtigt at passe på dem. Det fat-
tige land er nemlig meget afhængigt af indtægter fra safariturister.
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Under et gammelt træ sidder en flok børn og unge i læ for 
den brændende middagssol. Kelvin Hamatwi har lige læst 
et digt op om klimaforandringer. Han er 18 år, men hans 
ansigts alvorlige folder vidner om, at han allerede har set 
og oplevet meget, trods sin unge alder. 

Kelvin går på Nalutanda Basic School sammen med 954 
af områdets andre børn og unge. Den støvede jordvej, der 
fører til skolen går over en flod, der plejede at vrimle med 
fisk. I dag er den helt tørret ud. Spredt ud over det tørre 
landskab står små forkrøblede buske og enkelte akacie- 

Undervisning som løsning
De forsvindende træer er et synligt eksempel på, hvordan 
fattigdom tvinger befolkningen og naturen ud i en uholdbar 
situation. David Sichalwe, der har været lærer på Kelvins 
skole de sidste fire år, fortæller, hvordan miljøundervisning 
ser ud til at være en af løsningerne. ”Folk, der lever her, 
kæmper med store problemer. At de tyer til krybskyt-
teri, bush-burning og produktion af trækul, kan man ikke 
bebrejde mennesker, der skal have penge til det næste 
måltid mad til familien. Vi lærer derfor eleverne, hvordan 
de kan tjene penge på andre måder, samtidig med at de 
passer på naturen. Det er livsnødvendigt for vores børn og 
børnebørn, at den også er der i fremtiden,” siger David og 
ser ud på skolegården, som nu ligger øde hen efter ele-
verne igen er stormet ind til skolebøgerne.

det gør WWF 
Undervisningsprojektet har fokuseret på de to distrikter 
Mumbwa og Monze i det sydlige Zambia. Begge steder er 
landområder med en høj koncentration af fattige. 18 skoler 
og mere end 8000 børn har fået miljøundervisning, siden 
WWF indledte arbejdet i 2006. Til de mange børn, der ikke 
har råd til at gå i offentlig skole, men som i stedet går i de 
såkaldte ’community schools’ eller til de allerfattigste, som 
slet ingen undervisning får, har WWF oprettet eftermid-
dagsklubber, hvor de lærer om naturen, og om hvordan 
de tjener penge på den uden at skade den. Børn, unge 
og voksne har sammen været involveret i alt fra at dyrke 
svampe og citrusfrugter til biavl og fiskeopdræt. Projektet 
har været så stor en succes, at undervisningsministeriet i 
Zambia nu er i gang med at udbrede arbejdet med lokalt 
baseret miljøundervisning til resten af landet baseret på 
WWF’s erfaringer og metoder. 

I stedet for at fælde træer, går vi i dag 
ud og samler træ, der alligevel er gået 
ud, så det ikke går til spilde.

” 

træer. Før i tiden var området frodigt, og træer voksede 
så langt øjet rakte. I dag ser man i stedet sæk efter sæk 
med trækul til salg langs hovedvejen, der forbinder det 
sydlige Zambia med den nordligere beliggende hovedstad, 
Lusaka. Kun akacietræerne står tilbage. De har ingen øko-
nomisk værdi for den fattige befolkning, da deres rødder er 
for bløde til at kunne brænde som trækul.

Naturens værdi
Kelvin ser rundt på de andre i forsamlingen, der sidder 
stille og lytter. Først taler han langsomt, med en brum-
mende teenagestemme, men retter sig så mere og mere 
op og slår ud med armene. ”Det er vigtigt, at vi passer på 
naturen og ikke fælder træerne,” siger han. Kelvin, hans 
klassekammerater – og over 8000 andre børn og unge i 
Zambia – har efter WWF startede et miljøundervisnings-
projekt i landet lært om naturens betydning for dem. At 
naturen har en større værdi, hvis man udnytter den bære-
dygtigt, så den også er der i fremtiden.

”I stedet for at fælde træer, går vi i dag ud og samler træ, 
der alligevel er gået ud, så det ikke går til spilde. Det lærer vi 
at lave borde og bænke af, som vi kan tage med hjem eller 
sælge på markedet,” siger Kelvin, mens han ser rundt på 
de andre unge, som nikker. De har fået en masse ny viden, 
som de kan tage med hjem i landsbyerne, fortæller han 
videre. ”Min familie forstår godt, hvorfor vi ikke skal fælde 
træer til trækul. Det hænger nemlig sammen med de vold-
somme oversvømmelser og den tørke, vi oplever for tiden.” 
Kelvin retter sig op. Klimaforandringer er et svært emne. Alle 
eleverne på skolen har mærket det tæt inde på livet. Kelvins 
digt fortalte hans historie. Om familiemedlemmer, der er 
gået bort, om veje, der er skyllet væk og om den udtørrede 
flod, der ikke længere sikrer mad på bordet.

Tidligere var landskabet i det sydlige Zambia dækket af træer og 
buske. Det har produktionen af trækul, der er en af Zambias helt 
store miljøbelastninger, dog ændret markant på.

FOTO: MarTin Harvey / WWF-CanOn
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Thailand

Blandt Thailands

miljøhelte
Han var egentlig kommet dertil for at meditere og lære Buddhas skrifter. 
Men hurtigt kastede den unge munk Suvit sig ind i WWF’s projekt med at 
beskytte truede vådområder i det nordlige Thailand. I dag er der kommet 
langt flere fisk og fugle, og alle i samfundet – fra lokale myndigheder til 
skoleelever – er involverede.

Tekst og foto af Karoline Rahbek, redaktør, WWF
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WWF i Felten

Ikke langt fra vandkanten i en skov ved vådområdet Goot 
Ting i det nordøstlige Thailand ligger et lille tempel. Her har 
den 30-årige munk, Suvit Mee Bun Ma, haft sit hjem i 
snart seks år. Han har taget en pause fra dagens arbejde 
med at udbygge et af de træhuse, som han og tre andre 
munke bor i. I en ubesværet lotusstilling sidder han helt 
stille på en sivmåtte og fortæller om sin indsats for naturen 
i området. ”Først kom de fra den tidligere regering og ville 
rydde skoven og bygge masser af huse i stedet, men det 
kæmpede jeg for ikke skete,” fortæller den unge munk og 
fortsætter: ”Det er meget vigtigt for mig at gøre, hvad jeg 
kan for at bevare skoven og alt det liv, som findes her.” 

I buddhismen skelner man ikke mellem mennesker og na-
tur – eller mellem levende væsener i det hele taget. Suvit 
kastede sig derfor også straks ud i at gøre noget, da han 
så, hvordan områdets natur langsomt kom i en værre og 
værre forfatning. Goot Ting ligger i en af de fattigste dele 
af Thailand, og den udvikling, som er sket her, tog tidligere 
ikke hensyn til naturen. ”Jeg kunne se, hvordan fuglene 
ved vandet langsomt forsvandt og nogle planter ikke læn-
gere var til at finde i området. Noget var galt,” husker Suvit 
og retter på sin orange klædedragt.

hektar store vådområde fik fiskerne pludselig færre og 
færre fisk i deres net. Fuglene begyndte også langsomt at 
trække væk i takt med at en stor del af dem blev skudt af 
risbønder, der havde problemer med at have deres afgrø-
der i fred. Andre brændte store græsarealer af for at samle 
æg, de kunne sælge på det lokale marked. 

Suvit var oprørt over at se, hvordan naturen lidt efter lidt 
blev brudt ned. Han prøvede derfor længe, men uden 
større held, at få fiskerne til at holde pauser fra at fiske i 
bestemte områder. Samtidig blev han og de tre andre 
munke hele tiden forstyrret i deres søgen efter ro: ”Vi hørte 
tit skud fra jægere, der var på jagt efter fuglene. Og om af-
tenen og natten kunne vi høre fiskerne, der havde drukket 
sig fulde i whisky,” husker han og ser ud i retning mod 
vandet.

Jeg kunne se, hvordan fuglene ved van-
det langsomt forsvandt og nogle planter 
ikke længere var til at finde i området. 
Noget var galt.

” 

Alt levende har lige ret
Besøger man Thailands talrige buddhistiske templer, vil 
man ofte se, at naturen spiller en stor rolle. Og mange 
munke vælger derfor også at søge ud i naturen, hvor de 
kan finde plads og stilhed til at meditere og lære Buddhas 
skrifter. Suvit er en af de thailandske munke, der har valgt 
at opsøge den ro, som skoven kan give ham. Men den 
frodige skov ved Goot Ting bød på mange udfordringer for 
den miljøengagerede munk.

”De sidste par år har skoven ændret sig meget. Heldigvis 
omsider i en positiv retning. Jeg kender skoven ud og ind 
og kan se, hvordan gamle arter er kommet tilbage, og nye 
er kommet til,” fortæller han. Suvit er glad, for han havde 
længe været bekymret over de meget synlige tegn, som 
både han og områdets fiskere og bønder kunne iagttage. 
Efter mange års fiskeri med elektrisk stød og intensivt brug 
af kunstgødning og sprøjtemidler omkring det over 2.200 

Også skolerne bakker op om indsatsen. De lokale fiskere hjælper 
til i undervisningen, hvor eleverne bidrager til WWF-projektet ved 
at tage vandprøver og holde øje med fuglebestandene.

Det livgivende vand 
36.616 km2 eller hvad der svarer til lidt mindre end Dan-
marks størrelse. Så meget af Thailand er dækket af våd-
områder. Vådområder har i tropiske lande en enorm øko-
nomisk, miljømæssig og social værdi, ikke kun for de 
millioner af mennesker, der lever rundt omkring dem, men 
for hele landet.
WWF-projektet har fokuseret på vådområder i de to nord-
lige provinser Loei og Nan og den nordøstligt beliggende 
Nong Khai-provins. I alt er 63 landsbyer involverede i alt fra 
at producere organisk gødning til at afmærke fiskefri zoner.
Vådområderne er levesteder for et væld af dyr, planter, 
fugle og fisk og er dermed fødekilde for de mennesker, der 
lever i nærheden. Alene i Goot Ting-marsken findes der 59 
vandplanter, over 120 fiskearter, og stedet har også en vig-
tig betydning for de mange migrerende vandfugle, der 
lægger deres vej forbi.
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Alle er involverede
I dag er situationen anderledes i Goot Ting, der har udgjort 
livsgrundlaget for mange mennesker i århundreder. For fire 
år siden indledte WWF et projekt, der blandt andet omfat-
tede marsken, som Suvit bor ud til. Projektet fokuserede 
på at involvere alle parter i samfundet i at bevare vådområ-
derne og udnytte dem på en mere bæredygtig måde. Lo-
kale myndigheder, fiskere og landmænd over til skolelæ-
rere og altså også buddhistiske munke har over de sidste 
fire år været dybt engagerede i at få alle i området til at 
passe bedre på naturen.

”Jeg havde manglet det link, som pludselig blev skabt 
mellem det, jeg gerne ville forklare fiskerne og mellem na-
turen, som jeg kunne se, ikke havde det godt,” fortæller 
Suvit, der i dag blandt andet hjælper til med den miljøun-
dervisning om vådområdet, som to lokale skoler nu har 
som en del af deres pensum.

”Børnene kommer ud i skoven og lærer om, hvilke plan-
ter og dyr, der lever her, og hvorfor de er vigtige for de-
res dagligdag. Jeg har været med til at planlægge, hvilke 
steder de skal se, når de har deres temaforløb uden for 
klasseværelset,” fortæller den unge munk. Ikke langt 
væk kan man høre stemmer fra flere klasser, der er på 
lejrskoletur med vådområdet som tema. De nye under-
visningsforløb har betydet, at børnene jævnligt kommer 

Snegle, madrester og bøffelekskrementer er ideelt til organisk gødning. Blandingen bliver også brugt som fiskefoder. Fiskerne har selv ud-
valgt og afmærket områder, hvor fiskebestandene kan få ro til at komme sig.

Vådområder i fokus 
Der har tidligere ikke været meget fokus på at beskytte 
Thailands vådområder. Og det var sjældent, at den spar-
somme lovgivning for vådområder virkede. Bl.a. fordi lokal-
befolkningen ikke blev tænkt med i redningsplanen – de 
mistede derimod deres rettigheder til de områder, som de 
levede og afhang af. Derfor har WWF-projektet fokuseret 
på at give fiskere, landmænd, skolelærere m.m. ejerskab 
og medindflydelse. De har selv været med til at føre arbej-
det ud i livet og nyder i dag godt af de meget konkrete po-
sitive gevinster: Fiskerne får langt flere fisk i nettene end før 
de indførte de afmærkede områder. Landmændene får en 
bedre høst med organisk gødning, som de tilmed sparer 
penge på, og skolelærerne har fået mulighed for at gøre 
vådområderne til en del af pensum. 

Myndighederne har i dag udbredt arbejdet til andre lands-
byer og vådområder i Thailand. Mange miljømæssige pro-
blemstillinger truer dog stadig landets op mod 10.000 våd-
områder, fra små vandhuller til enorme floder. Blandt andet 
er der fortsat stort pres på ressourcerne, især på grund af 
fiskeri. Også det mere og mere industrialiserede landbrug 
breder sig ind i mange vådområder, udleder kemikalier og 
ændrer på tilstrømningen af vand. Infrastruktur, især dæm-
ningsbyggerier, er også en voksende trussel. WWF arbejder 
derfor på, at vådområderne får en højere prioritet på natio-
nalt og internationalt plan.
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tæt ved munkenes hytter og ved templet, men det gene-
rer ikke Suvit:

”Det gør ikke noget, at de larmer om dagen. Når vi arbej-
der med at bevare naturen, forventer jeg også, at der 
kommer folk og ser på skoven. Jeg er kun glad for at 
kunne være med til at give de kommende generationer vi-
den om, hvordan de passer på stedet her. I dag lever børn 
et meget moderne liv med mobiltelefoner og internet. Jeg 
vil gerne bringe dem tilbage til naturen for en stund,” for-
klarer han.

Respekt for naturen
Også fiskerne kommer stadig i området, men Suvit fortæl-
ler, hvordan de i dag bevæger sig med en helt anderledes 
respekt for naturen. Ikke fordi de ikke respekterede den 
før, men i dag har de fået viden om, hvordan de udnytter 
den på en mere bæredygtig måde. ”Fiskerne har selv væ-
ret med til at udpege nogle områder, som skal have ro, så 
fiskebestandene kan komme sig,” forklarer Suvit, der også 
er med til at sætte møder op, hvor fiskerne kan komme og 
diskutere, hvordan de videreudvikler arbejdet med vådom-
rådet: ”Man når meget længere med uformelle diskussio-
ner, hvor alle kan være med, end hvis regeringen uden vi-
dere kommer og lægger sanktioner ned over fiskerne for, 
hvor de må fiske,” slutter den orangeklædte munk og tier. 

Suvit skimter ud mellem træerne, hvor børnene nede ved 
vandkanten pludselig er blevet helt stille. Uden at røre sig 
står de med deres kikkerter koncentreret rettet mod en af 
de trækfugle, der igen er vendt tilbage til området.

Goot Ting står stadig over for mange 
miljømæssige udfordringer. En af dem er 
gummiplantagerne, der grænser ud til 
vådområdet. WWF arbejder derfor med 
at udbrede viden om organisk gødning.

Eleverne lærer om livet i 
vådområderne og om, 
hvordan deres forældre, 
der ofte er bønder eller  
fiskere, kan bruge færre 
kemikalier eller anvende  
fiskefri zoner.

læs mere 
Læs mere om projektet på vores hjemmeside, hvor du  
finder interviews med folk fra området og flere billeder:
www.wwf.dk/thailand
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Globale resultater

FOTO:xxxxxxx

Af Tommy Dybbro, miljøfaglig medarbejder, WWF

Første beskyttede 
havområde i Sydhavet
Det første område i Sydhavet, dvs. det sydlige ishav om-
kring Antarktis, er nu blevet erklæret for særlig beskyttet, så-
kaldt MPA (Marine Protected Area). Det drejer sig om et om-
råde, dobbelt så stort som Danmark, der ligger mellem 
Sydorkney-øerne og det antarktiske fastland. Det er den 
særlige kommission for bevarelse af de antarktiske marine 
naturressourcer (CCAMLR), der har taget beslutningen på 
sit seneste møde, hvor man samtidig bekræftede at ville ar-
bejde videre med planen om at skabe et netværk af 11 an-
dre vigtige områder i Sydhavet inden 2012. WWF har ud-
trykt meget stor tilfredshed med etableringen af det første, 
men understregede, at det kun var første skridt på vej mod 
det endelige mål om et samlet netværk. Når bestemmel-
serne for det nye MPA-område træder i kraft i maj 2010, vil 
enhver form for fiskeri eller forurening i området være for-
budt. WWF var i 2006 med til at starte processen om at ud-
vikle et netværk af beskyttede havområder i Sydhavet med 
særlig høj biologisk mangfoldighed og bidrog til at udpege 
mulige kandidater. Nu ser anstrengelserne for alvor ud til at 
bære frugt.

FOTO: AlAin COmpOsT / WWF-CAnOn

Nyt område til orangutanger 

Omkring 1.000 hektar på Borneo vil blive genskabt som levested for oran-
gutanger, takket være en donation på 8 millioner kroner fra det japanske 
forretningsimperium ITOCHU, og med en tilsvarende støtte fra Malaysias 
centralregering. Området skal genplantes med skov, efter at det tidligere er 
blevet ryddet. Det ligger i den malaysiske delstat Sabah og er en del af det 
såkaldte ”Heart of Borneo”, hvor landene, der deler Borneo, sidste år vedtog 
en fælles vision om at sikre en bæredygtig udvikling og en beskyttelse af 
den unikke natur i området. WWF har i årevis kæmpet for dette og er meget 
tilfreds med, at man nu tager fat på at genskabe tidligere ødelagte levesteder 
for bl.a. orangutanger. Men det koster, og selv om 1.000 hektar kun er små 
skridt i retning af at forbedre naturen, er det et klart signal om, at mulighe-
derne er til stede, hvis der kan skaffes økonomiske midler.

Truede tigere og orangutanger får mere plads at boltre sig på, og i Ishavet 
omkring Antarktis er det første havområde nu erklæret for særligt beskyttet. 
Siden sidst har WWF stået bag positive resultater for naturen over hele kloden.

FOTO: sylviA Rubli / WWF-CAnOn



15LEVENDENATUR / marts 10

FOTO: mARTin HARvey / WWF-CAnOn

FOTO: mARen esmARk/WWF-CAnOn

Succesfuld restaurering af Donau

Et af WWF’s største naturprojekter i Europa i de senere år har væ-
ret arbejdet med at genskabe naturen omkring Donau, især i flo-
dens nedre løb og i deltaet ved Sortehavet. I 1992 bidrog WWF til 
at få vedtaget en konvention om beskyttelse af floden, og har si-
den i samarbejde med myndighederne i de enkelte lande foretaget 
en lang række initiativer, der har genskabt noget af den natur om-
kring floden, som tidligere var ødelagt af digebyggeri og andre ind-
greb. I oktober 2003 blev et seks km langt dige omkring øen Tataru 
i den ukrainske del af deltaet fjernet, hvilket skabte naturområder 
for en lang række sjældne fugle og gydepladser for fiskene i flo-
den. Senere er der skabt yderligere forbedringer til stor gavn for 
den lokale befolkning. Det nyeste tiltag skete i august 2009, hvor 
et dige på en af de største af øerne i deltaet, Ermakov, blev fjernet, 
så de naturlige oversvømmelser fra floden kan finde sted. Alle pro-
jekterne er med til at genskabe naturområder, men sikrer også en 
bedre rensning af flodvandet og en mere stabil vandføring til gavn 
for landområderne ud til floden.

Nepal udvider tigerreservat

Myndighederne i Nepal har udvidet Bardia nationalparken med hele 900 km2 – et 
areal to gange så stort som Falster. Beslutningen har stor betydning, da parken er et 
af kerneområderne for tigeren i Nepal. WWF i Nepal roser initiativet og glæder sig 
desuden over, at landets premierminister har annonceret, at der bliver oprettet en na-
tional myndighed for tigerbeskyttelse. Den skal både intensivere indsatsen mod kryb-
skytteri og se på muligheden for at gøre bevarelsen af tigeren værdifuld for lokalsam-
fundene. Initiativerne er vigtige skridt i bestræbelserne på at fordoble landets bestand 
af tigere. I 2009 blev den første landsdækkende optælling af tigerbestanden udført. 
Den afslørede, at der var i alt 121 vilde tigere i landet, fordelt på fire beskyttede områ-
der. Initiativet fra Nepal er et godt signal forud for den serie af forhandlinger om tiger-
beskyttelse, der for tiden føres mellem eksperter fra samtlige de 13 lande i Asien, der 
huser tigerbestande. Det kulminerer med et ”Tiger-topmøde” i september 2010, hvor 
statslederne fra de 13 lande mødes og forhåbentlig enes om en samlet plan for tiger-
bevarelse i regionen.

Første MSC-fiskeri i Sydøstasien

Fiskeriet af muslinger i Ben Tre provinsen i Vietnam er blevet MSC-
certificeret som det første i Sydøstasien. MSC (Marine Stewardship 
Council) godkender fiskerier, som er bæredygtige, ikke medfører 
overfiskeri, ikke ødelægger havmiljøet, og som forvaltes på baggrund 
af forsvarlige kvoter. Fiskeriet af den spiselige art af venusmuslingen 
Meretrix lyrata på den 65 km lange kyststrækning i provinsen spiller 
en meget vigtig rolle i kystbefolkningens økonomi. Muslingerne ind-
samles med håndkraft ved hjælp af metalriver. De bliver solgt på de 
lokale markeder, hvorfra de eksporteres til Europa, USA, Japan og 
Kina. Fiskeriet organiseres og overvåges af et lokalt kooperativ, der 
sørger for, at fiskeriet sker på en bæredygtig måde. WWF har været 
med til at udvikle MSC-systemet og har støttet certificeringen af mus-
lingefiskeriet i den vietnamesiske provins. Det vil givetvis gavne afsæt-
ningen på eksportmarkederne, at muslingerne fra Ben Tre provinsen 
nu har fået det blåstempel, som en MSC-certificering er.

FOTO: miCHèle DépRAz / WWF-CAnOn

FOTO: elizAbeTH kemF / WWF-CAnOn

FOTO: sTAFFAn WiDsTRAnD / WWF
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Støt WWF

Pant til 

pandaen
Fra Hanstholm til Nexø kan du nu donere din flaskepant til WWF Verdens-
naturfonden og Red Barnet. Coop har nemlig stillet flaskeautomaterne i 
alle deres butikker til rådighed. Med et enkelt tryk på den gule knap, gør 
du en forskel for verdens udsatte børn og den planet, de skal overtage.

Af Guri Kærulf Frandsen, kommunikationsmedarbejder, WWF

Vind præmier med dine flasker 
Som nyt skud på stammen kan du nu kan være med i et 
pantlotteri, når du donerer dine penge. Det er den digitale 
version af det klassiske andespil, så når du kommer hjem 
med din flaskebon, kan du på pantlotteriets hjemmeside 
veksle den til et lod. Her kan du vinde sponserede præmier 
som f.eks. bøger, dvd’er og gavekort, samtidig med at dine 
penge er med til at gøre en forskel.
Se mere på www.pantlotteri.dk

Hvad går pengene til? 
Panten fra dine flasker og dåser bliver delt lige mellem Red 
Barnet og WWF Verdensnaturfonden.
Pengene til WWF går til vores arbejde med alt fra at bevare 
regnskoven og beskytte bjerggorillaer i det centrale Afrika 
til bæredygtig produktion af cashewnødder og kakao i 
Vietnam og helt op på det politiske plan med at påvirke 
politikerne til at indgå en ambitiøs og retfærdig klimaaftale. 
Alt sammen noget, der er til fordel for naturen og miljøet, og 
som hjælper til at verdens fattige får en bedre levestandard.

Et tryk, der gør en forskel 
Når du afleverer dine flasker eller dåser, kan du 
vælge om du vil have pengene udbetalt, eller om du 
vil donere pengene til WWF og Red Barnet ved at 
trykke på den gule hjerteknap. Man har tidligere kunne 
donere penge til velgørenhed via flaskeautomaterne, og 
fra i år er det Red Barnet og WWF Verdensnaturfonden, der får 

gavn af, at Coop har stillet flaskepantautomaterne i 
alle deres 1200 butikker i Danmark til rådighed. Der 

vil løbende være andre fælles aktiviteter i butikkerne 
f.eks. salg af særlige varer med overskud til WWF og 

Red Barnet. Se efter hjerteknappen i din lokale Kvickly, 
Super Brugsen, Dagli’ Brugsen, Lokal Brugsen, Fakta og Irma.
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Mumi har fødselsdag  
– og giver gaver til WWF 
I anledning af mumitroldenes 65-års fødsels-
dag kan du hele året købe krus og bøger, der 
støtter WWF Verdensnaturfonden. 
Se efter 65-logoet. 
Deltag i konkurrencen og lær mere om livet under 
havoverfladen på www.moomin65.com

HaVSkolEn

I fiskens tegn
Den 27. juni kan alle børn, der har en tegning med, 
komme gratis ind til WWF’s PandaClub-arrangement i 
Aqua i Silkeborg. Nordeuropas største ferskvandsakva-
rium danner rammerne om en lærerig og anderledes dag i 
fiskenes tegn. Alle PandaClub-medlemmer kommer som 
sædvanligt gratis ind med fire familiemedlemmer. Har man 
en tegning med, deltager man automatisk i den store 
konkurrence om at opleve mumitroldenes forunderlige 
verden og møde Lille My og de andre figurer og væsener 
i Mumidalen på en skærgårdsø i mumitroldenes 
hjemland.

Mumi hylder 

livet i havet
De runde, hvide mumitrolde fra den finske skærgård fylder 65 i år. I den 
anledning kan alle børn i Skandinavien deltage i en stor tegnekonkurrence 
og hele året lære om fisk og planter i havet. Konkurrencen støtter WWF’s 
arbejde for at bevare livet i verdenshavene.

Af Karoline Rahbek, redaktør, WWF

Havet spiller en helt speciel rolle i det eventyrlige 
univers, som den finske tegner og forfatter Tove 
Janson har bygget op omkring de små væsener 

med runde næser og tykke maver i Mumidalen. De små 
trolde lever tæt ved vandet, hvor de tit tager på opda-
gelse. Særligt Mumifar sejler ofte på havet og fanger fisk. 
Den første bog om troldene udkom i 1945, og Mumi fejrer 
derfor sin 65-års fødselsdag ved hele året at hylde livet i 
havet sammen med WWF. Formålet er at give børn i hele 
Skandinavien viden om den forunderlige verden, der fin-
des under havoverfladen og om, hvordan man passer på 
den. På www.moomin65.com kan børn og barnlige sjæle 
deltage i løbende konkurrencer og hver måned lære nyt 
om alt fra marsvinets svømmestil og ringsælens færden til 
hvordan vandrefisk vasker sig og hvad havørne spiser til 
frokost. Hele året kan børn i Skandinavien også sende de-
res tegninger ind til Mumi. Vinderen får et ophold med 
hele familien i Mumiland i Finland. I løbet af fødselsdags-
året donerer Mumi også penge til WWF’s arbejde for at 
sikre livet i havene.
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Bæredygtigt træ

Klarinetskov 

i Tanzania
Oboer, klarinetter og sækkepiber lavet af mpingo, også kaldet afrikansk 
ibenholt, fra de første FSC-certificerede landsbyskove i Tanzania kommer 
snart på markedet. I Kikolelandsbyen tjener beboerne i dag næsten 400 
gange så meget, når de sælger det eftertragtede, certificerede sorte træ.

Af Anne Marie Bjerg, miljøfaglig medarbejder, WWF

Tanzania

foto: Simon milledge
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Afrikansk ibenholt er efterspurgt over hele verden for sin 
dybsorte farve og hårde struktur, der egner sig særligt 
godt til blæseinstrumenter. Inden der kan lyde legende 
klarinetsoloer eller karakteristiske sækkepibetoner fra det 
eksklusive og kostbare træ, er det vokset op i det sydlige 
Tanzania. Her i Kilwa-distriktet finder man nogle af de mest 
truede kystskove i Afrika. Skove med en mangfoldighed af 
dyre- og plantearter, hvoraf mange ikke findes andre ste-
der på Jorden. Her lever også nogle af kontinentets fattig-
ste mennesker, der er direkte afhængige af skovene for at 
få rent vand, byggematerialer, brænde, mad og indtægter. 

Nu er det her lykkedes WWF sammen med Mpingo 
Conservation Project, lokale beboere og de lokale myn-
digheder med støtte bl.a. fra Randers Regnskov at få 
gennemført den første FSC-certificering af landsbyskove i 
hele Afrika. Over det næste år forventer WWF at certificere 
endnu flere landsbyskove – i alt ca. 15.000 hektarer – et 

at træet kan spores gennem hele værdikæden- fra det 
bliver fældet i skoven, til det lokale savværk og til det en-
deligt lander på det rige vestlige marked som et musikin-
strument eller et knivskæfte. Der er fuld åbenhed gennem 
hele kæden, og det sikrer høj troværdighed,” siger Maj 
Manczak, der er manager for skov og bæredygtig tøm-
merhandel i Østafrika. 

En win-win situation
De fattige beboere i Kikolelandsbyen har i mange år solgt 
den afrikanske ibenholt til langt under markedsprisen i ho-
venstaden. Og til beløb, der er milevidt fra, hvad fine blæ-
seinstrumenter af det på en gang hårdføre og æstetiske 
træ, bliver solgt til i Vesten. Men de lokale har nu opdaget, 
at certificeringen har store fordele for dem. De får næsten 
400 gange så meget for mpingo-træet end tidligere. ”Folk i 
landsbyerne har ikke haft adgang til information om træets 
reelle markedsværdi. En vigtig del af projektet handler der-
for om at oplyse dem om, hvad træet bliver solgt til inde 
i byen, så de bliver bedre i stand til at forhandle en god 
pris,” forklarer Maj Manczak. På den måde får skovene 
større værdi for dem, og de får større interesse i at bevare 
den del af området, de nu har rettighederne til. Og som en 
ekstra bonus har man nu også fået nedbragt den illegale 
hugst og handel med træ fra området. En rigtig win-win 
situation! 

Certificeringen af området sikrer produkter fra skoven ad-
gang til lukrative markeder i bl.a. Europa, hvor et stingende 
antal forbrugere vælger FSC-produkter. Det gælder ikke 
kun klarinetter og oboer af det smukke sorte mpingo-træ, 
men på sigt også andre træsorter fra området. ”Vi har i 
Danmark været i dialog med Coop, og forhåbentlig kan 
også danske forbrugere snart købe produkter af bære-
dygtigt træ fra Tanzania og på den måde være med til at 
forbedre levevilkårene for de mennesker, der bor i og lever 
af landbyskovene,” slutter Maj Manczak.

det smukke, sorte træ
mpingo-skovprojektet har som formål at  
bevare truede skovområder i Østafrika ved 
at fremme bæredygtig udnyttelse af skoven til 
fordel for både de lokale beboere og skovens natur. 
den mest værdifulde træart i området er mpingo, 
også kaldet afrikansk ibenholt. træet bliver især 
brugt til musikinstrumenter, kunsthåndværk og 
andre ting, hvor det smukke sorte træ kommer til 
sin ret. mpingo har i årevis været overudnyttet over hele 
Afrika, og i dag findes træet kun i større mængder i netop 
det sydlige tanzania og nordlige mozambique.
fSC er et globalt anerkendt certificeringssystem, der sikrer 
alle aspekter af bæredygtighedsbegrebet: naturhensyn, 
sociale hensyn og sund økonomi. når man køber fSC-
certificerede varer, er man garanteret, at de er handlet på 
normale markedsvilkår og til fair priser. fSC er det eneste 
globale certificeringssystem, der er anerkendt af de grønne 
organisationer for at sikre bæredygtig skovdrift.

der går en lang proces forud for de blæseinstrumenter lavet af  
afrikansk ibenholt, som man kan købe herhjemme. 

De lokale har nu opdaget, at certificerin-
gen har store fordele for dem.

” 

areal lidt mindre end Møn. De certificerede områder græn-
ser op til næsten urørt kystskov, der er i fare for at blive 
ødelagt bl.a. pga. ubæredygtig og illegal tømmerhugst. 
Arbejdet med certificeringen af landsbyskove har stået på 
over flere år og bygger på erfaringer fra andre lande. ”Vi 
arbejder på,  

foto: Simon milledge

foto: JASper mAkAlA
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Tag ud i foråreT

Klinter i 

verdensklasse
Forstenede havskildpadder og fugle. Ældgammel vulkanaske og et utal af 
alger. Presset sammen over millioner af år danner det Molerklinterne i den 
nordvestlige del af Limfjorden. De er helt unikke, for der findes ikke moler-
klinter andre steder i verden.

Af Tommy Dybbro, miljøfaglig medarbejder WWF / Foto: Bert Wiklund

kende gletsjere under den sidste istid. Derfor kan vi i dag 
se det i smukke, foldede lag i klinter på det nordlige Mors 
og Fur og et par steder i Himmerland og Thy. 

Og hvad der gør klinterne yderligere interessante er de 
omkring 180 lag af vulkansk aske, som man kan se i mo-
leret. Smukt foldede på grund af isens pres ligger de sorte 
lag af basalt. Hvert lag er resultatet af et udbrud fra vulka-
ner, der lå et sted mellem det nuværende Grønland og 
Norge. De er et vidnesbyrd om fødslen af det nordlige At-
lanterhav, da den nordamerikanske og europæiske konti-
nentalplade gled væk fra hinanden, som førte kraftig vul-
kansk aktivitet med sig. 

Kommende Verdensarv-område
Der findes områder i verden, der har en så enestående 
værdi, at de betragtes som umistelige for menneskehe-
den. Disse områder er omfattet af FN-organisationen 

Moleret er dannet på bunden af et hav, som dækkede det 
meste af Danmark for ca. 55 millioner år siden. Det består 
af en blanding af fint ler og ufattelige mængder af mikro-
skopiske kiselalger, som levede, døde og sank til bunds i 
havet. Det blev til et i alt 60 meter tykt lag, dannet i løbet af 
tre millioner år.

Ikke kun kiselalgerne fyldte det varme, subtropiske hav 
med liv. Et utal af forskellige fisk svømmede rundt i havet. 
Det samme gjorde havskildpadder. De er bevaret som for-
steninger i moleret, sammen med fugle og insekter, som er 
blevet blæst ud over det åbne hav, hvor de er omkommet 
og sunket til bunds. På museerne på Mors og Fur kan 
man studere adskillige pragteksemplarer af de bedste fund 
fra moleret.

Moleret ville imidlertid stadig ligge på bunden af Limfjor-
den, hvis det ikke var blevet skubbet op i folder af fremryk-
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På stranden ligger nedstyrtede klumper 
af moler. De udgør et eldorado for fossil-
jægere, som her artiklens forfatter.

Fur

FOTO: BirgiT DyBBrO

UNESCO’s såkaldte Verdensarv-konvention. I Danmark er 
der endnu ingen naturområder, som UNESCO har aner-
kendt som Verdensarv-områder. Tre danske kulturperler 
(Kronborg, Roskilde Domkirke og Jelling-området) har der-
imod opnået denne status. Kulturministeriet vil i nær frem-
tid forsøge at få Stevns Klint og Molerklinterne i Limfjorden 
godkendt som naturområder af enestående, universel 
værdi. Forskningsmæssigt er de begge af international 
topklasse, og de kandiderer derfor til at blive betegnet 
som Verdensarv. 

Der bliver netop nu arbejdet på højtryk på at færdiggøre 
den videnskabelige dokumentation til ansøgningen til 
UNESCO’s hovedkontor i Paris. Imens kan vi andre 
rejse millioner af år tilbage i tiden og gå på opdagelse 
blandt de mange levn fra fortiden, som molerklinterne 
gemmer på.

Tips til turen
Molerklinterne findes kun ganske få steder, og alle i den 
vestlige del af Limfjorden. De flotteste og mest markante 
finder man på det nordlige Mors og langs nordsiden af Fur. 
Derudover er der mindre klinter ved Ertebølle i Himmerland 
og ved Silstrup Hoved syd for Thisted. De er alle spæn-
dende at besøge. 
Personligt foretrækker jeg den 61 meter høje Hanklit på 
Nordmors (skilte viser vej fra Bjergby ud mod kysten, P-
plads ved klinten). De smukke, foldede askelag ses tydeligt 
i klinten. På Fur finder man de smukkeste partier i de så-
kaldte Knudeklinter længst mod nordvest. Parker på øens 
vestligste P-plads og følg stranden til klinterne. Besøg 
også øens største moler-grav, hvor den spektakulære søjle 
(kaldet Bispehuen) af foldet moler står. Fur Museum rum-
mer desuden en fantastisk udstilling af nogle af de vigtigste 
fossil-fund fra moleret.
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Portræt af et WWF-medlem
Navn: Muss Thomsen Jensen
Alder: 84 år
Job: Tidligere ergoterapuet

ning for os, og hvad der sker, når vi forurener den. Det er vigtigt, 
at vi får vendt den udvikling.

Hvad er et godt miljø for dig? 
For mig er der tale om et godt miljø, når der bliver taget hensyn til 
det. En verden, hvor dyr og mennesker kan leve side om side, og 
hvor vi alle har det godt.

Hvornår meldte du dig ind i WWF Verdensnaturfonden  
– og hvorfor?
Jeg har efterhånden været medlem i godt 40 år. Jeg har altid  
været meget interesseret i natur og miljø, og det bekymrer mig, at 
så mange mennesker ikke ved, hvordan de passer på miljøet her 
i landet. Derfor er alle mine små børnebørn også medlemmer i je-
res børneklub.

Hvad har været din største naturoplevelse? 
Jeg har aldrig rejst verden tynd, men til gengæld kender jeg Dan-
mark ud og ind. Min søster og jeg har haft mange fantastiske na-
turoplevelser. Fx når vi kører syd for grænsen til marsklandet og 
nyder synet af fårene på markerne. Eller når vi tager ud til Skjern 
Å og iagttager det rige fugleliv fra udsigtstårnene.

Hvis jeg var miljøminister, ville jeg…
…arbejde for, at vi alle sammen lærer og forstår, hvordan menne-
sker, dyr og natur alle skal have plads til at være her. Den almin-
delige dansker har i dag ofte ikke en forståelse af naturens betyd-
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Afrikas mange farver
Med WWF Verdensnaturfondens naturmærke for 2010 kommer vi vidt omkring i 
Afrika. Kontinent huser over en femtedel af verdens tropiske regnskov, endeløse 
savanner, storslåede floder og vådområder samt fantastiske koralrev og kyst-
strækninger. WWF Verdensnaturfonden arbejder for at bevare naturen og miljøet i 
Afrika, til gavn for mennesker og dyr. 

Du kan købe årets naturmærke med farverige billeder fra Afrika i vores webshop 
på www.wwf.dk/webshop eller ved at ringe på tlf. 35 36 36 35.

Topmødedeltagere skrev under på designerbænk
Under klimatopmødet kunne de travle deltagere i Bella Center hvile benene i designermøbler i 
VIP-lobbyområdet. Alle stole og bænke kom fra møbelværkstedet PP Møbler. En af bænkene 
skilte sig, som dagene gik, mere og mere ud, i takt med at den blev dekoreret med underskrifter 
og budskaber. Der var ikke tale om hærværk – PP Møbler opfordrede nemlig selv topmødets 
delegerede til at sætte deres signatur for klimaet på den skulpturelle bænk, designet af den  
irakiskfødte arkitekt Zaha Hadid. Bænken blev samtidig sat på auktion på Lauritz.com, og blev 
solgt til en værdi af 92.000 kr. Sammen med salæret, som Lauritz.com donerede, indtjente bæn-
ken i alt 110.400 kr. PP Møbler har givet hele beløbet til WWF Verdensnaturfondens arbejde.
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Virksomheder der støtter WWF Verdensnaturfonden

Et år for tigeren
Den 14. februar gik vi ind i tigerens år, 
hvis man følger den kinesiske kalen-
der. I den anledning har WWF over 
hele kloden valgt at sætte fokus på 
det truede kattedyr. Med kun 3200 
individer tilbage i naturen, er det af 
alarmerende vigtighed at redde dette 
flagskib for WWF og for Asiens biodi-
versitet og kultur, før arten forsvinder. 
WWF’s mål er, at den samlede be-
stand af tigere i verden er mere end 
fordoblet i 2022, når kalenderen igen 
lander på tigerens år.
Se mere på www.panda.org/tigers

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.:

Isbjørnen Nybo Jensen Konfektion A/S, A/S Dansk Shell, Canon Danmark, GA-Import A/S, rené Gross Kærskov, NV Coca-Cola Services SA, JørGeN KrU-
USe A/S, rene G. Kærskov. Kejserpingvinen rahbekfisk A/S, Saxo bank A/S, Super Koi, raaco International A/S, Sanovo International A/S, lexmark Dan-
mark, FocusFactory, ejendomsmægler Ivan eltoft Nie, TM Group A/S. Havørnen Stilladskompagniet A/S, lalandia A/S, Maersk line, Novo Nordisk A/S, reg-
ner Grasten Filmudlejning A, Akzo Nobel Deco A/S, T.J. Transmission A/S, TACK International A/S, Stig Günther ApS, Søndergaard Nedrivning ApS, INTer 
AQUA Advance A/S, borella projects, AdViva ApS, energiMidt A/S, VITAl PeTFOOD GrOUP A/S, Nokia, Marco Polo – MyPlanet, Alletiders Hjemmeservice, 
Accenture, Hotel Nora, enemærke og Petersen A/S, Nycomed Danmark A/S, bas Kraner ApS, Frederiksberg bogtrykkeri A/S, rigtig Hundemad, 

Verden slukker lyset den 27. marts
WWF fortsætter kampen for klimaet sammen med millioner af 
mennesker over hele verden. Den 27. marts kl. 20.30-21.30 løber 
den verdensomspændende klimakampagne, Earth Hour, af sta-
blen endnu engang. For et år siden stemte over en halv milliard 
mennesker i mere end 4000 byer for klimaet med deres stikkon-
takter – og alt tyder på, at det bliver endnu større, når vi endnu 
engang slukker lyset. Vær med den 27. marts. 
Se hvordan på www.wwf.dk/earthhour

WWF rydder op 
efter topmødet
Størstedelen af de tusindvis af 
mennesker, der valfartede til 
København under klimatopmø-
det, ankom via byens lufthavn. 
Deltagerne kom fra alle afkroge 
af kloden for i to uger at ar-
bejde for klimasagen. Mange 
har i lufthavnen også valgt at 
give et økonomisk bidrag til WWF Verdensnaturfonden. Vores 
permanente indsamlingsboks var nemlig fyldt med pengesedler 
fra vidt forskellige lande – fra Costa Rica til Pakistan, Uganda, 
Myanmar og Trinidad. I beløb spænder bidragene fra små kinesi-
ske 1 fen-sedler til en enkelt 500 euro-seddel. Ved redaktionens 
deadline var de mange sedler endnu ikke talt op, men WWF Ver-
densnaturfonden får i omegnen af 300.000 kr. til arbejdet for ver-
dens natur og miljø om året fra boksen i lufthavnen.
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I alle Coops butikker kan du give din flaskepant 
og hjælpe børn i nød – og den planet de skal overtage.

Et tryk, dEr gør En forskEl

Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Irma og Fakta
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