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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

IndholdResultater under 
havoverfladen
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Havet, hvad end der er tale om Det Indiske Ocean eller 
Nordsøen, rummer en fantastisk verden af liv, farver og 
spændende skabninger. Men ligesom på landjorden, er 
naturen under havoverfladen mange steder under pres. 

I dette nummer af Levende Natur kan du læse om WWF 
Verdensnaturfondens arbejde med satellit-tagging af hav-
skildpadder. De store karismatiske dyr lever hele deres liv i 
havet og tilbagelægger tusindvis af kilometer hvert eneste 
år. Havskildpadderne møder utallige trusler på deres fare-
fulde færd – og mange når aldrig frem. De ender i stedet i 
fiskernes net som bifangst, hvor de drukner, i suppegryder 
eller som kunstgenstande i kinesiske hjem. På side 6 kan 
du tage med på havskildpadden Dortes fascinerende rejse 
fra en sandstrand i Indonesien og hele vejen til Australiens 
vestkyst. Med en satellitsender på det enorme skjold, har 
hun på sin rute givet os ny og værdifuld viden om, hvordan 
vi bedst beskytter de truede havdyr på deres vigtige mis-
sion for at føre bestanden videre.

Det er ikke kun havskildpadder, der ender 
som bifangst. Faktisk bliver 25 procent af 
alle fisk, der havner i fiskenet eller bider på 
liner i verdens oceaner, smidt døde tilbage 
i havet. Resultatet er, at 80 procent af 
alle fiskebestande i dag er presset til 
det yderste. Men heldigvis er der  
positive strømninger herhjemme.  
De seneste år har både forbrugere 
og fiskerisektoren nemlig sat kurs  
mod løsningen: Bæredygtige fisk  
fanget med omtanke for livet i havet.
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viser vej
Satellitter giver værdifuld  

viden i indsatsen for de  
truede havdyr.
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hva for en fisk

Af Johanne Floris, kommunikationsmedarbejder WWF 

Fisk der bliver smidt døde tilbage, ulovligt overfiskeri og voldsomme 
fangstmetoder. Det har været vilkårene for verdens fiskebestande i 
mange år – med truede fiskearter som resultat. Men nu ser udviklingen 
ud til at vende, for både forbrugere og fiskerisektoren går efter løsningen: 
Bæredygtige fisk.

Bæredygtige fisk 

på tallerkenen

Tallene taler for sig selv: 92 millioner tons fisk – så mange 
fisk ender på forbrugernes tallerken eller bliver brugt som 
foder hvert år. Oven i denne enorme mængde bliver over 
20 millioner tons fisk smidt døde tilbage i havet. De er endt 
i fiskenettet, men er enten for små eller af forkert art og ry-
ger derfor overbords igen. 

Det har derfor i årevis set sort ud for fiskene i havene, så 
sort at 80 procent af verdens fiskebestande i dag er overfi-
skede eller presset til det yderste. Kun gennem bæredyg-
tigt fiskeri kan det ændre sig. Det dækker over, at kun 
sunde fiskebestande, der kan reproducere sig selv, bliver 
fanget. Samtidig anvender fiskerne skånsomme fangstme-
toder, så økosystemerne i de globale have beskyttes. Og 
så kan vi som forbrugere spise fisk med god samvittighed. 

Der er endnu lang vej, før levevilkårene for alle verdens 
fiskebestande kan kaldes bæredygtige. Men tendensen 
blandt både forbrugere og fiskerisektoren viser, at banen 
er kridtet op for en lysere fremtid for fiskene i havene.

sæt tænderne 
i en bæredygtig fisk
Det globale overfiskeri er vokset støt de sidste mange år-
tier. Derfor har WWF løbende lagt pres på både fiskerisek-
toren og politikere og fortalt forbrugere, hvorfor det er vig-
tigt at stoppe det globale overfiskeri. Fiskeindkøbere, 
eksportører og supermarkeder har de seneste år – i takt 
med forbrugernes efterspørgsel efter bæredygtige fisk – ta-
get udfordringen op og handlet. Forbrugernes krav til fiske-
risektoren betyder, at udvalget af bæredygtige fisk bliver 
større i butikkerne – og at udvalget af ikke-bæredygtige fisk 
samtidig bliver mindre.
Et godt eksempel er detailkoncernen Dansk Supermarked, 
der har fjernet ålen, en af verdens mest truede arter, fra 
sortimentet. De arbejder desuden på, at alle vildtfangede 
og opdrættede fiskeprodukter i deres butikker skal være 
bæredygtige i slutningen af 2012. Flere fiskeproducenter til-
byder nu også danske forbrugere bæredygtige og MSC-
certificerede fiskeprodukter. Så i dag findes der fx danske 
MSC-mærkede sild og makrel i køledisken. Og den positive 
udvikling stopper ikke her. Danmarks Fiskeriforening arbej-
der nemlig på, at hele det danske fiskeri skal MSC-certifi-
ceres inden 2012.



hvad gør politikerne?
Politikerne i EU og den danske fødevareminister har an-
svaret for at træffe ambitiøse og langsigtede beslutninger 
på fiskeriområdet. Men indtil videre har beslutningerne  
været af kortsigtet karakter. I 2012 skal EU’s fiskeripolitik 
reformeres. I den forbindelse vil WWF fortsat kæmpe for, 
at der bliver taget hensyn til både fiskebestande og 
økosystemer i de globale have.
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Gå efter mærkerne
Som forbruger kan det stadig være 
svært at vide, hvilken fisk man skal købe. For hvor kommer 
fisken fra, og hvordan er den fanget? Den slags oplysninger 
står desværre ikke altid på fiskeprodukterne. WWF anbefa-
ler derfor: Gå efter mærkerne. Allerede i 90’erne tog WWF 
initiativ til miljømærket MSC, Marine Stewardship Council. 
Mærket er din garanti for, at fiskeproduktet stammer fra 
bæredygtigt fiskeri. 
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hva’ for en fisk?
WWF’s fiskerikampagne “Hva’ for en fisk” giver 
forbrugerne mulighed for at træffe et bæredygtigt 
valg, når de står ved køledisken. Fiskeguiden inddeler de 
mest populære fiskearter i henholdsvis røde, gule og grøn-
ne fisk – efter hvordan bestandene har det, og hvordan de 
bliver fanget. Så kan du ikke få en MSC-mærket fisk, kan 
du bruge WWF’s fiskeguide fra www.hvaforenfisk.dk til at 
se, hvilke fisk du kan spise med en god smag i munden. 
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Havskildpadder 

viser vej 

Java

Af Lene Topp, programleder i koraltrekanten/ Foto: TOPPX2

Hvert år bevæger havskildpadder sig ud på ruter på flere tusind kilo-
meter for at yngle. Mange når aldrig frem, men ender i stedet som 
bifangst eller som dekorationer i kinesiske hjem. WWF bruger satel-
litter til at få værdifuld viden i kampen for at redde de truede dyr. 
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Den 125 kilo tunge havskildpadde Dorte maver sig lang-
somt sig op på den smukke Sukamade-strand i det 
sydøstlige Java. Hun laver en fordybning i sandet og 
afslutningsvist et dybere hul. I dette skatkammer lægger 
hun sit bidrag til den næste generation – 136 kuglerunde 
æg. Hullet bliver nøje dækket til og glattet ud, og det store 
havdyr begiver sig atter mod sit foretrukne element. Men 
før hun kan vende tilbage til det livgivende hav, sætter den 
unge WWF-medarbejder Made forsigtigt en satellit-sender 
på Dortes store skjold.

Med ét kan Dorte kaldes en pioneer, for ingen havskild-
padde fra disse sydlige områder i Indonesien er nogen-
sinde tidligere blevet udstyret med en sender. Så alle på 
stranden er spændte på, hvor hun vil drage hen. Havskild-
paddens rute kan nemlig give ny viden, der kan bruges i 
indsatsen for at bevare de karismatiske havdyr.

Skibe med ulovlig last
Et andet havområde, Berau på østsiden af Borneo, er et 
‘Hot Spot’ for havskildpadder. Lige meget hvor i regionen 
man har satellit-tagget de store padder, er der altid nogen, 
der ender i Berau. Hunnerne kommer nemlig hertil for at 
lægge deres æg. Men Berau har tidligere haft langt flere 

Skildpadder i nettet
Ægsamling og fangst gør stadig sit indhug på antallet af 
havskildpadder. Men en langt større trussel kommer fra 
fiskere, når de kaster deres net og kroge ud efter tun og 
rejer. Flere hundredetusinde havskildpadder dør hvert år 
som bifangst fra disse fiskerier. 

Tunfiskere får skildpadder på deres kroge, hvis langlinerne 
sættes for lavt, eller hvis de bruger blæksprutter som 
madding. Desuden giver fiskebådenes ejere ofte besæt-
ningen lov til at beholde bifangst til en ekstra indtjening. 

På den måde kan de fattige fiskere tjene flere penge på 
finnerne fra enorme mængder hajer – og havskildpadder. 

Rejefiskere bruger trawl, og havskildpadderne ryger med 
i nettene, når de bliver trukket over havbunden. Skildpad-
derne kan ikke komme op til overfladen for at ånde – og 
drukner. Men faktisk findes der allerede alternative fiske-

  

lene topp
er kulturgeograf og har i 10 år arbejdet med WWF’s  
aktiviteter i Sydøstasien. Hun er i dag ansvarlig for 
WWF’s arbejde i Koraltrekanten med udviklings- og  
ressourceforvaltning og indsatsen for store havdyr som 
hvalhajer og havskildpadder. 

Flere hundredetusinde havskildpadder 
dør hvert år som bifangst.

” 

besøg, end det er tilfældet i dag. Systematisk indsamling 
af æg, som først blev ulovligt for fire år siden, er en af år-
sagerne. Samtidig har tusindvis af voksne havskildpadder 
måtte lade livet, fordi deres kød og skjold er en eftertragtet 
vare bl.a. i Kina. 

Lokal fangst er i dag stoppet, men patruljeringen er man-
gelfuld og to episoder fra området vidner om, at havskild-
padderne har mange trusler. Først fandt WWF’s folk 144 
suppeskildpadder i et net ud for sandbanken Pulau Pajang, 
hvor de kommer for at spise søgræs. Kun 16 dyr var i live. 

Nogle uger senere blev et kinesisk skib tilbageholdt på 
grænsen til Malaysia med ‘lig i lasten’. 387 karetteskild-
padder blev fundet på skibet. Alle var hunner, der var 
kommet for at lægge æg. Og alle var de bundet op med 
hovedet højt hævet – og fyldt med formaldehyd. De skulle 
i lakeret tilstand have prydet indgangen til kinesiske hjem 
og bragt ejeren lykke og rigdom. Én kinesisk båd var stop-
pet, men hvor mange skibe med lasten fuld af skildpadder 
var gået fri?

I områder med mange ægtyve bliver havskilpaddernes æg samlet 
ind, så de kan udklækkes i sikkerhed, inden de bliver sat ud i havet.
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redskaber, der næsten er helt fri for bifangst. TED (Turtle 
Excluder Device) er et gitter-system, der tillader større dyr 
at undslippe via en åbning i nettet. En indonesisk lov på-
byder brug af TED, men realiteten er, at fiskerne ofte blo-
kerer nødudgangen i deres net. Fattigdom er forklaringen 
på, at besætningen også hwer supplerer deres indtægt 
ved at sælge anden fangst end fisk. Og selvom hajerne er 
det foretrukne bytte, ender mange havskildpadder også i 
nettene, hvor de drukner. 

Hvad gør wwf? 
WWF har i mange år arbejdet for at bevare de store hav-
skildpadder via både lokale og globale indsatser. Omkring 
Koraltrekanten har vi arbejdet for at beskytte dyrenes habi-
tater og med forskellige overvågningsinitiativer. Fx er der i 
dag opført en rangerstation på Pulau Pajang, hvor de 144 
skildpadder blev fanget. Lobbyarbejde, certificering, forbru-
gervejledning og samarbejde med importører af tun og rejer 
er bare nogle af de tiltag, WWF har sat i gang for at løse 
problemerne med bifangst af havskildpadder i global skala. 
Organisationens mål er at skabe kontakt mellem forskellige 
parter på den globale scene, eksempelvis mellem tunfi-
skere fra Indonesien og europæiske importører.

LEVENDENATUR / oktober 098

Made er i færd med at sætte en satellit-sender på Dortes skjold. 
Senderen forsegles med glasfiber, så den kan holde til den lange 
rejse over havet.
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Vær med til at 
bevare Koraltrekanten
Du kan støtte WWF’s arbejde i et af verdens mest artsrige 
områder. Som koralpartner er du med til at bevare Koraltre-
kantens store havdyr og støtte op om de fattige kystsam-
funds fortsatte eksistensgrundlag. 
Se mere på www.wwf.dk/koralpartner

Dorte har vist os, hvilken rute 
de mægtige padder følger over 
Det Indiske Ocean.

” 

En krog kan redde liv
I de seneste år har WWF sat fokus på bifangst og har 
blandt andet haft observatører ombord på fiskebådene. 
Observatørerne samler data om fangstsammensætning og 
rater, vurderer fiskeriets økologiske konsekvens og vejleder 
besætningerne i, hvordan de kan tage hensyn til skildpad-
dernes færden. WWF giver fiskerne træning i, hvordan 
havskildpadder bedst sættes fri, og de forsøger at få dem 
til udelukkende at bruge cirkelkroge (C-kroge) i stedet for 

For at komme problemerne med bifangst til livs, er det dog 
også nødvendigt at vide, hvor havskildpadderne svøm-
mer hen, når de bevæger sig ud på deres årlige ruter på 
havene. Ved at kortlægge, hvor de store havdyr bevæger 
sig hen, får vi nemlig værdifuld viden om, hvor der er størst 
risiko for bifangst i forbindelse med fiskeri. Og det er her, 
havskildpadden Dorte kommer ind i billedet. 

Dortes farefulde færd 
Efter Dorte den 25. februar 2008 drog ud på sin lange 
rejse fra Sukamade-stranden med en satellitsender på sit 
enorme skjold, fulgte vi de næste mange dage hendes 
færd på seaturtle.org. Hun var målrettet, og efter to må-
neder havde hun svømmet 2.000 km og lå nu og spiste 
ud for Eighty Mile Beach på Australiens vestkyst. Hendes 
rejse er som en olympisk præstation, hen over et af ver-
dens dybeste havområder, ud og ind mellem langliner og 
seismiske stråler sendt mod havbunden i søgen efter olie 
og gasforekomster. Og Dorte blev da også verdensberømt 
– ikke mindst i Australien, hvor hendes færd blev dækket 
af radio, tv og aviser. Tidligere forsøg med nummertags på 
havskildpadder har antydet, at havskildpadderne krydser 
det store hav fra Indonesien. Men Dorte har vist os, hvilken 
rute de mægtige padder følger over Det Indiske Ocean. 
Og det er noget, som WWF i Indonesien og Australien kan 
bruge i anbefalinger til fiskeri-, olie- og gasindustrien. 

Dorte viste vejen – og siden er havskildpadden Ana fulgt 
efter i et identisk spor, og endnu et par af de store havdyr 
er på vej. Vi har brug for solide beviser på, at dette er ruten 
mellem redestranden og fødeområdet for at kunne gøre en 
ekstra indsats for at redde Dortes og de andres population 
af små, nye havskildpadder – også når de bevæger sig ud 
på dybt vand. 

de traditionelle J-kroge. C-kroge er større og runde, hav-
skildpadderne sluger dem ikke så nemt, og de kan fjernes 
uden at skade dyret.

Imam, fiskeriansvarlig i WWF i Indonesien, fortæller, at det 
var svært at få fiskerne til at hoppe med på ideen med C-
krogene. I december 2006 lod en skipper sig dog overtale. 
Han tog ud fra Benoa på Bali med 1000 C-kroge og 1000 
normale kroge. Allerede de første 10 forsøg viste bedre 
fangst end normalt. Flere tun endte på C-krogene end på 
de traditionelle, og en havskildpadde gik på en J-krog.

Skipperen var overbevist og kommunikerede via radio til 
kollegaer hjemme i Benoa. Det nye redskab blev en stor 
succes, og inden længe var WWF-kontoret i Indonesien 
løbet tør for cirkelkroge. 

På et par måneder 
svømmede Dorte en 
strækning over Det 
Indiske Ocean på 
mere end 2.000 km.

Australien

Indonesien
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Af Karoline Rahbek, redaktør WWF

I dag kommer langt det meste, af den strøm, vi bruger, fra kul, olie og gas, 
som udleder store mængder drivhusgasser ud i atmosfæren. Men sådan 
behøver det slet ikke at være. Elselskabet Natur-Energi sikrer forbrugerne 
et klimavenligt alternativ.

Klimavenlig strøm

Tag mobilopladeren ud af stikket, undgå standby-forbrug 
ved at slukke direkte på kontakten og skift til sparepærer. 
Elsparerådene i disse klimatider er mange og vigtige. Men 
lige meget hvor meget, vi sparer, kommer vi ikke uden om 
at bruge strøm i en moderne hverdag. Vil du gøre mere for 

klimaet, kan du let skifte den traditionelle strøm ud med al-
ternativet: Klimavenlig strøm. Det betyder, at du i stedet 
støtter ny produktion af vedvarende energi, hver gang du 
tænder for lyset, komfuret, computeren eller et af de 
mange andre elektriske apparater, vi bruger i dagligdagen.

Skab ren energi med din 

stikkontakt
FOTO: POLFOTO/CORBIS
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sådan skifter du
Det tager kun et par minutter på internettet at skifte til kli-
mavenlig strøm. Natur-Energi tager sig af alt det praktiske 
med at kontakte dit nuværende selskab, og der skal hver-
ken skiftes kabler eller elmåler. Når du har skiftet, modtager 
du en gratis elsparepakke med en spareskinne og lavener-
gipærer, der sparer dig for 535 kr. om året.
Se mere på www.natur-energi.dk
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Energisk samarbejde
Siden efteråret 2008 har danskerne nemlig kunnet købe 
klimavenlig strøm via energiselskabet Natur-Energi. Det er 
i dag det eneste elselskab i Danmark, hvor kunderne er 
med til at skabe mere vedvarende energi via deres elreg-
ning. WWf Verdensnaturfonden blev i september sidste 
år kontaktet af de to ildsjæle bag Natur-Energi, rasmus 
Christensen og ole Vestergaard.  Det blev starten på et 
samarbejde om at udvikle et elprodukt, der sikrer forbru-
gerne et både klimavenligt og troværdigt alternativ til den 
strøm, landets større elselskaber sælger. resultatet fik 
navnet ren Energi. 

”Der manglede et elselskab, hvor forbrugerne fik mulighed 
for at gøre deres energiforbrug mere klimavenligt. WWf 
delte vores mål om at udfase de fossile brændstoffer, der 
kan linkes direkte til klimaforandringerne. Derfor gik vi 
sammen om at udvikle et produkt, hvor man som privat-
person eller virksomhed kan være med til at rykke balan-
cen i den rigtige retning,” fortæller administrerende direktør 
i Natur-Energi, rasmus Christensen.

Strøm, der gør en forskel
filosofien bag ren Energi er, at man som forbruger på en 
gang er sikret, at den mængde strøm, man bruger, bliver 
købt fra anlæg, der producerer vedvarende energi, samti-
dig med at man aktivt tager del i at sætte flere vindmøller i 
verden. for hver kW time, du bruger, bliver der nemlig in-
vesteret 3,75 øre i at bygge nye vindmøller. og som en 
særlig garanti, sikrer WWf, at Natur-Energi rent faktisk hol-
der, hvad de lover:

”Vi er med til at garantere, at Natur-Energi lever op til deres 
forpligtelser om at levere ren og klimavenlig energi til deres 

$

kunder. WWf har valgt at gå ind i samarbejdet, fordi pro-
duktet ren Energi er med til at trække vores energisektor 
mod en mere bæredygtig fremtid,” forklarer gitte Seeberg, 
generalsekretær i WWf Verdensnaturfonden. 

Det lille energiselskab er vokset hurtigt over det sidste år. 
Det vidner om, at mange forbrugere bekymrer sig om kli-
maet – og gerne vil være med til at gøre en forskel. ”Vi er 
meget glade over, hvor godt Natur-Energi er blevet modta-
get. for jo flere der skifter, jo flere nye vedvarende energi-
kilder bliver der sat i verden,” siger rasmus Christensen. 

Send signaler med strømmen
Hvor bevidste forbrugerne end opfører sig, bliver verdens 
klimaproblemer dog ikke løst ved alene at skifte elselskab 
eller ved at spare på strømmen. Den største opgave ligger 
på beslutningstagernes bord: ”Ansvaret hviler på politikerne. 
ikke mindst når de samles i København til december for at 
indgå en global aftale for, hvordan vi bremser klimaforan-
dringerne,” forklarer gitte Seeberg. Alligevel kan vi hver især 
være med til at gøre en positiv og vigtig forskel for klimaet. 
Jo mere vedvarende energi, der bliver efterspurgt, des stær-
kere bliver signalet til både producenter og politikere nemlig. 
rasmus Christensen forklarer afsluttende: ”Vi kan kun nå 
ambitiøse kollektive mål igennem individuelle handlinger. og 
at skifte til klimavenlig strøm er en af de aktive ting, vi som 
privatpersoner, forbrugere og vælgere selv kan gøre. Det er 
en simpel og meget konkret handling for klimaet.”
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Burning Panda

Der var glædelige gensyn, kærlige pandakram og kreativ larm for klimaet, 
da Burning Panda turnerede rundt i landet til Roskilde Festival og Skander-
borg Festival for endnu engang at give danskerne en stemme i klimasagen.

Af Karoline Rahbek, redaktør WWF / Foto: WWF

Larm på sommerens 

festivaler
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Opfindsomme melodier, rimende raptekster og poetiske 
digte med budskaber, der ikke var til at tage fejl af. De be-
søgende på årets Roskilde Festival og Skanderborg Festi-
val fandt deres kreative sider frem, da Burning Panda op-
fordrede dem til at lave larmende statements for klimaet. 
Pandaen med det brændende engagement i klimaet, var 
nemlig taget på roadshow på landets største festivaler.

Første stop var Roskilde Festival, hvor solen skinnede fra 
en blå himmel. Der var trængsel i teltet, som Burning 
Panda havde slået op for andet år i træk. Glade festival-
gæster stimlede sammen om den store bjørn for at give 

deres mening til kende om klimaet – og for at få et vel-
fortjent bamsekram. Andre udfordrede pandaen i 
stangtennis, dekorerede deres tøj med stencils af Bur-
ning Panda eller tog plads i skyggen for at dyste om at 
lave det mest kreative klimastatement. Burning Panda 
havde sat 10 billetter til næste års Roskilde Festival på 
højkant til dem, der lavede det bedste larm for klimaet.

Stemningen var også forrygende på festivalen, der 
kalder sig Danmarks smukkeste. Burning Panda 

havde sin debut blandt bøgetræerne på 
Skanderborg Festival, men 
festivalgæsterne tog imod 
ham med åbne arme. Her 

var der også trængsel foran 
kameraet i Burning Pandas 

telt, hvor det ene kreative 
indslag efter det andet 
blev kreeret for at råbe 

politikerne op til klimatopmø-
det i København til december.

Lav noget larm for klimaet
Du kan se de mange kreative indslag på burningpanda.
dk, hvor du også selv kan larme for klimaet. Burning 
Panda overrækker alle statements til politikerne op til 
klimatopmødet i København. Burning Panda er WWF 
Verdensnaturfondens og TrygFondens klimakampagne.
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Af Tommy Dybbro, miljøfaglig medarbejder WWF

Globale resultater

Stop for ålefiskeri i Norge 
De norske fiskerimyndigheder har, efter kraftige opfordringer fra 
WWF i Norge, besluttet at stoppe al fiskeri af den stærkt truede 
europæiske ål fra og med 2010. Samtidig skæres fangstkvoten 
for 2009 ned med 80 procent. Al hobbyfiskeri efter ål blev forbudt 
fra den 1. juli. Beslutningen er en følge af, at bestanden af ål er 
gået meget drastisk tilbage over alt i Europa, og WWF fremhæver 
beslutningen som et godt eksempel på ansvarlig fiskeriforvaltning. 
Allerede i 1999 konstaterede Det Internationale Havforskningsråd 
(ICES), at ålebestanden var i stærk tilbagegang, og at fangsten 
ikke var bæredygtig. Nu har Norge, som et af de vigtigste fangst-
lande, endelig taget initiativ til at stoppe fiskeriet. WWF opfordrer 
til, at andre lande følger trop og vil kæmpe for, at ålefiskeriet bliver 
stoppet i alle EU-lande, og at der gennemføres en plan for at 
genopbygge bestanden.

Bæredygtig bomuld kommer på markedet, Norge stopper fiskeri af ål, og 
pingviner får ny naturpark. Det er blot et udpluk af de resultater verden over, 
WWF har stået bag siden sidst.

Ny russisk isbjørnepark
De russiske myndigheder har oprettet en ny 
nationalpark med det primære formål at be-
skytte isbjørnen. Området udgør den nordlige 
del af den store ø Novaja Semlja, der ligger 
mellem Barentshavet og Karahavet nord for 
Rusland. WWF har længe opfordret til og sam-
arbejdet med myndighederne om at skabe 
den nye nationalpark og udtrykker stor begej-
string for, at det nu endelig er sket. Området 
udgør et meget vigtigt levested for isbjørnen, 
men er desuden nøgleområde for hvalrosser, 
rensdyr og et meget stort antal havfugle. Etab-
leringen af nationalparken betyder, at det bliver 
muligt at udelukke enhver form for industri i 
området, hvor der kun bor ganske få menne-
sker, til stor gavn for det rige og sjældne dyre-
liv. WWF håber og arbejder målrettet for, at 
nationalparken senere kan blive udvidet, så 
den også vil komme til at omfatte de nord-
ligere øer i Ishavet. FOTO: FriTz Pölking / WWF

FOTO: rudOlF SvenSOn / WWF-CanOn
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En million km2 nye vådområder er beskyttet
Ramsar-konventionen er den vigtigste internationale aftale om beskyttelse af våd-
områder verden over. WWF har gennem mange år gjort en meget stor indsats for, 
at værdifulde og sårbare vådområder kan blive sikret som Ramsar-områder.  
Og med stort held. I løbet af de sidste 10 år er over en million km2 (23 gange Dan-
marks areal) blevet omfattet af konventionen, der forpligter de pågældende lande 
til at sørge for en effektiv beskyttelse af de områder, der udpeges. De en million 
km2 blev nået, da det 12.000 km2 store Catamarca Laguna kompleks i Andesbjer-
gene i det nordvestlige Argentina i foråret 2009 blev erklæret for Ramsar-område. 
Komplekset består af et væld af saltsøer og højsletter og er blandt andet hjem-
sted for to af de tre arter af Andes-flamingoer, store mængder af trækfugle samt 
en lang række sjældne og truede dyre- og plantearter i Andesbjergene. Området 
er truet af overgræsning, ureguleret turisme, planlagt minedrift og ulovlig indsam-
ling af flamingoæg. Disse trusler er myndighederne nu forpligtet til at tage hånd 
om. Ledelsen af Ramsar-konventionen fremhæver WWF’s afgørende rolle for, at 
målet på en million km2 nye Ramsarområder er nået inden for 10 år. Omkring ¾ af 
de udpegede vådområder har været støttet af WWF’s internationale ferskvands-
program.

Ny marin naturpark i Sydafrika
Sydafrika har for nylig erklæret havområdet omkring Prins Edwardøerne 
for beskyttet område. Øerne ligger 2.000 km syd for Sydafrika, det vil 
sige i havet mellem Sydafrika og Antarktis og hører til de vigtigste ma-
rine områder i verden. Det er hjemsted for enorme kolonier af havfugle, 
blandt andet pingviner og albatrosser.  
Illegalt fiskeri omkring øerne har imidlertid i de senere år truet fuglene, 
der drukner i stort tal, når de går efter fiskekrogenes madding. Nu, hvor 
området er beskyttet, kan fiskeriet reguleres og komme under kontrol. 
WWF har samarbejdet med de sydafrikanske myndigheder om denne 
sag og betragter det som en meget stor sejr, der er af global betydning 
for beskyttelsen af flere fuglearter. Øerne er blandt andet hjem for 13 
procent af hele verdensbestanden af kongepingviner. Fem arter af alba-
trosser yngler på øerne, der også udgør vigtige ynglepladser for adskil-
lige andre havfugle.

Bæredygtig 
produktion af bomuld
De første portioner af bæredygtigt produceret bomuld forventes at 
være klar på det globale marked i begyndelsen af næste år. Det er re-
sultatet af etableringen af organisationen Better Cotton Initiative (BCI) – 
et samarbejde mellem flere store virksomheder som Adidas, IKEA, 
Gap, H&M og WWF, der for nylig er blevet enige om kriterier for at 
gøre bomuldsdyrkningen både økonomisk, miljømæssigt og socialt 
bæredygtig. Kriterierne er med til at begrænse de negative følger af en 
af verdens mest vand- og kemikaliekrævende produktioner. Pilotpro-
jekter i flere tropiske lande har testet BCI-systemet, og f.eks. i Pakistan 
og Indien har projekterne, ledet af WWF og IKEA, vist, at det er muligt 
at reducere forbruget af vand og pesticider med 75 procent. Det har 
givet producenterne et betydelig større økonomisk udbytte. En bære-
dygtig produktion af bomuld efter BCI’s retningslinjer er nu sat i gang i 
større målestok flere steder i verden, og vil med tiden kunne øge mar-
kedsandelen væsentligt, til stor gavn for miljø og lokalbefolkning.

FOTO: Mauri rauTkari / WWF-CanOn

FOTO: Sylvia rubli / WWF-CanOn

FOTO: POlFOTO/COrbiS
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Businessmand  

på dybt vand

FOTO: POLFOTO/CORBIS

Af Karoline Rahbek, redaktør WWF
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Administrerende direktør i Novozymes og bestyrelsesfor-
mand i WWF Verdensnaturfonden Steen Riisggard var for-
rige år på rejse i Brasilien. Fem af dagene tilbragte han og 
hans kone i det enorme vådområde Pantanal. De var taget 
dertil for at opleve det utroligt varierede natur- og dyreliv, 
som karakteriserer stedet. Pantanal er også kendt for de 
imponerende kontraster, som det tropiske område går i 
gennem i løbet af året.

”Pantanal er helt unikt ved måden, hvor det nærmest plan-
mæssigt skifter fra et helt udtørret landskab til at blive næ-
sten totalt oversvømmet hvert eneste år. Vi var der i over-
gangsperioden i begyndelsen af juni, hvor området var 
begyndt at blive tørt, men hvor der stadig var en del vand 
tilbage. Det betød, at en af de mest oplagte transportfor-
mer var kanoer eller motorbåde. Det var en helt fantastisk 
oplevelse at udforske det enorme vådområde fra små ka-
noer. Ikke mindst fordi vi kom helt tæt på de mange alliga-
torer, der lever i sumpen,” fortæller Steen Riisgaard.

Da Pantanal ikke var helt oversvømmet, blev meget at ti-
den også tilbragt på hesteryg.

”Heste er også en god måde at komme rundt på i områ-
det. Især hvis man vil se på fugle. Det var helt specielt at 
ride rundt med en kikkert om halsen og spotte den ene 
fulgeart efter den anden.”

130 fulgearter på fem dage, kanosejlads mellem alligatorer og uforglem-
melige naturekspeditioner på hesteryg. Det er bare få af de minder, der 
får Steen Riisgaard til at kalde vådområdet Pantanal i Brasilien for verdens 
bedste sted.

Verdens største vådområde
Pantanal strækker sig over 150.000 km2 og er verdens 
største vådområde. Det skiftende og våde klima betyder, at 
biodiversiteten er særligt rig. Her lever over 700 fuglearter, 
100 forskellige pattedyr, 260 fiskearter og 80 forskellige 
slags krybdyr.

Læs mere om Pantanal og WWF’s arbejde i området på 
www.panda.org/pantanal.

FOTO: POLFOTO

Verdens bedste sted

Der lever omkring 700 forskellige fuglearter i Pantanal. 
Mange af dem er meget sky, så det kræver både udhol-
denhed og en god portion held at få et glimt af dem. Og 
en dygtig guide.

”Både min kone og jeg er meget interesseret i fugle, og 
det lykkedes os at se 130 forskellige arter på de fem dage, 
vi var i Pantanal. Det kommer man ikke sovende til, da det 
tit er om natten, man kan iagttage de sjældne fugle. Vi var 
også heldige at have en meget talentfuld guide, en bonde-
dreng fra området, som i dag arbejder som selvlært natur-
vejleder. Det var et ret overraskende syn at se ham stå i de 
naturlige omgivelser med en mp3-afspiller og lokke de sky 
hanner frem med fuglelyde, han selv havde optaget.”

Udover de mange fugle, der holder til i Pantanal, er det 
store tropiske naturområde også hjemsted for et unikt dy-
reliv. Her lever bl.a. myreslugere, bæltedyr, flodsvin, tapirer, 
pumaer og anakondaer. Vådområdet huser også den stør-
ste bestand af jaguarer på jorden.

”Den ene nat var vi på ekspedition for at se jaguarer. Vi var 
meget spændte, men man skal være heldig, for vi så dem 
kun i de kamerafælder, guiderne havde stillet op. Til gen-
gæld så vi ugler om natten. Og om dagen kom vi tæt på 
de sjældne men store, azurblå araer,” fortæller han og slutter:

”Jeg har en drøm om at tage tilbage og opleve stedet, når 
der er allermest vand. Det er utroligt fascinerende, at det 
samme område kan ændre sig så meget på forskellige 
tidspunkter af året. Og et helt oversvømmet Pantanal har 
jeg endnu til gode.”
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Af Constance Hegner, WWF / Foto: Alicia Candelora

PandaClub har været i fuld sving hele sommeren. Der var slet ikke tid til 
at kede sig i ferien med et program, der stod på nærkontakt med rovdyr, 
kæledyr under lup, drilske gorillaer og kæmpe elefanter.

Find dit indre dyr frem 

med PandaClub

Pandaclub

Solen skinnede i tigernes striber, mens PandaClub-med-
lemmer strømmede til Aalborg Zoo en varm sommerdag 
for at prøve kræfter med de vilde rovdyr. Programmet for 
dagens PandaClub-arrangement var ikke for slapsvanse 
og bangebukse. Det var en dag, hvor det indre rovdyr vi-
ste sine tænder hos både drenge og piger. 

Alle PandaClub-ungerne fik sammen med deres familier 
udleveret en rovdyrtand, der ligesom en totem gav lykke 
og kræfter til dagens dyster. Der blev konkurreret i tiger-
spring, kampsport og tovtrækning med en ægte tiger.  
Men ingen af ungerne kunne overvinde det bomstærke 
kattedyr, og de fik sved på panderne, da tovet skulle træk-
kes. Ungerne masede og asede, men lige meget hjalp det 
– tigeren havde godt fat i sin ende af tovet, hvor der sad et 
stort stykke kød, som dens tænder flåede i laser. Intet 
overgår et vaskeægte rovdyr som tigeren.

Efter den hårde kamp trængte ungerne til kølige forfrisk-
ninger. Her stod menuen på råt kød og blod – ved nær-
mere eftersyn viste sidstnævnte sig dog at være tomat-
juice. Den drink var god at skylle de hvide melorme ned 
med, som de modige PandaClub-medlemmer smagte på 
med både afsky og fascination. Det var en udfordring for 
vilde rovdyr. 

Efter PandaClubs besøg i Ålborg Zoo gik det videre til Giv-
skud Zoo i Midtjylland, hvor dagens chimpanse blev fun-
det, og derefter slog PandaClub teltet op i Ree Park i 
Ebeltoft til afrikansk festival med bueskydning og musik. 
Det var en travl sommer for PandaClub, men fremtiden by-
der også på en række sjove arrangementer for unger, der 
gerne vil tæt på den vilde natur og de sjældne dyr.

bliv medlem 
af Pandaclub
Meld dig ind i PandaClub 
og kom tæt på dyrene. 
Læs mere på www.pandaclub.dk

Hvis du bliver medlem nu, kan du og 
din familie (op til fire peroner) nå at 
komme gratis med til næste arrange-
ment: 31. oktober sætter PandaClub 
fokus på de dyr, som vi finder skræm-
mende og uhyggelige. Få en krybende 
aften i København Zoo.

Er du vild? 



Giv dit barn eller barnebarn spændende naturoplevelser 
og mulighed for at komme helt tæt på verdens vilde dyrB

liv
 m

edlem

af
 P

an

daClub
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Mols Bjerge byder på et af vores mest storslåede istidslandskaber.  
Naturen varierer fra tæt skov til åben hede og overdrev, hvor dyr og  
planter stortrives. Tag på opdagelse i det bakkede område, der er 
udnævnt til Danmarks anden nationalpark.

Danmarks bjergrige 

nationalpark

TAg ud i efTeråreT

Med sin store landskabelige skønhed udgør Mols Bjerge 
kernen i den nye danske nationalpark, der dog strækker 
sig langt uden for det bakkede område. Det stærkt kupe-
rede og afvekslende terræn ligger tæt ved havet. Belig-
genheden forstærker indtrykket af de enorme bakker, 
skabt af to gletsjertunger, der i slutningen af istiden skub-
bede jorden op foran sig i store flager. Hvor istungerne fra 
gletsjerne lå, opstod senere de to vige, Kalø Vig og Ebel-
toft Vig, og foran bakkerne mod nord fossede smeltevand-
et ud i det lavtliggende landskab og dannede en jævn 
flodslette, hvor bl.a. Tirstrup Lufthavn ligger i dag.

Landets største overdrev
Mols Bjerge blev som næsten alle steder i landet dækket 
af skov efter istiden. Skoven blev ryddet af stenalderbønd-
erne, da agerbruget kom til Danmark for seks tusind år si-
den. Oldtidsfolket slog sig ned i bakkerne. I dag ligger 
stendysser og gravhøje spredt i landskabet, og rester af 
middelalderens marker kan stadig anes flere steder. Ager-
bruget blev dog så småt opgivet for 300 år siden på de 
dårligste og mest sandede områder, hvorefter markerne 
sprang i lyng og blev til hede eller blev brugt til græsning. 
Senere blev en del af området plantet til med nåletræer.

Af Tommy Dybbro, miljøfaglig medarbejder WWF

FOTO: BERT WIKLUND
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I de senere årtier er der foregået en betydelig naturpleje af 
det unikke område. Træerne er ryddet mange steder, og 
overdrevene bliver afgræsset, så det åbne præg bevares. 
Mols Bjerge har efter den indsats Danmarks største areal 
med overdrev. Det betyder, at en lang række lys- og var-
mekrævende planter og et væld af spændende insekter 
kan trives på de tørre, sandede og solrige bakker og 
skrænter. Blomster som kobjælde, tjærenellike og gul 
evighedsblomst stortrives sammen med sommerfugle og 
vekselvarme dyr som firben og hugorme.

En tur ad de mange bugtede stier i Mols Bjerge fører til 
storslåede naturoplevelser i det fascinerende istidsland-
skab, hvor der er rig mulighed for at opleve det spæn-
dende dyre- og planteliv på nært hold.

Tips til turen
Der er udgivet flere foldere, der beskriver områdets natur- 
og kulturværdier. De viser også afmærkede stier, gode ud-
sigtspunkter og forslag til vandreture i det smukke land-
skab. Folderne kan fås på biblioteker, ved alle større veje 
ind i området og kan hentes på Skov- og Naturstyrelsens 
hjemmeside www.skovognatur.dk. Her kan man også læse 
mere om området og om etableringen af den nye national-
park.
Der findes talrige grusveje og stier gennem området, hvor-
fra man kan opleve den varierede natur med smukke hede-
bakker og overdrev og med et vidt udsyn over hele Mols-
landets kyster.
Et godt udgangspunkt for et besøg i Mols Bjerge er be-
søgscentret ved Øvre Strandkær. Mine egne foretrukne 
steder i området er Trehøje med de tre store bronzealder-
høje, hvor der fra toppen er en vid udsigt over området, og 
hvor middelalderbøndernes højryggede agersystemer kan 
anes som lave volde eller striber i bevoksningen omkring 
højene. Et andet udsigtspunkt er Agri Bavnehøj, der med 
sine 137 meter er det højeste punkt i Mols Bjerge.  Man 
bør heller ikke snyde sig for en vandretur til den nærlig-
gende Kalø Slotsruin, der emmer af spændende historie fra 
middelalderen.

Det populære udflugtsmål, Kalø Slotsruin, er 
resterne af en kongeborg fra middelalderen.

Græssende kvæg og heste holder området 
åbent og sikrer det rige dyre- og planteliv 
på overdrevene.

De smukke Bronzealderhøje, 
Trehøje, præger landskabet i den 
centrale del af Mols Bjerge.Mols bjerge

FOTO: POLFOTO

FOTO: POLFOTO
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wwf nyt

Portræt af et WWF-medlem
Navn: Jens Grønkjær Sjølander Pihl
Alder: 30 år
Job: Advokatfuldmægtig

Hvornår meldte du dig ind og hvorfor?
Det gjorde jeg for ca. to år siden, fordi jeg synes, WWF gør et 
godt stykke arbejde for dyr og natur på hele kloden. Beslutningen 
var også udløst af, at politikerne, efter min mening, ikke har til-
strækkeligt fokus på miljøet.

Hvad har været din største naturoplevelse?
Fraser Island i Australien, som er en kæmpe sandø med en æld-
gammel regnskov. Kontrasten mellem de store sanddynger og 
gamle træer var meget fascinerende. Det ene stykke natur var 
ældgammelt og nærmest uforgængeligt, og lige ved siden af 
kunne området fjernes med vinden på et øjeblik.

Hvilket sted på jorden vil du allerhelst opleve?
Helt klart junglen på Borneo på grund af mangfoldigheden i dyre- 
og plantelivet. Jeg vil gerne nå at opleve det enorme og kom-
plekse biologiske samfund, som man finder der.

Hvis jeg var miljøminister, ville jeg…
…øge den almindelige danskers forståelse for naturens betydning 
og nytteværdi på alle niveauer. Lige fra, hvorfor man ikke bør 

smide skrald fra sig til, hvilke fantastiske oplevelser naturen kan 
give os. Miljøpolitik kan ikke lykkes, uden alle er involverede. Et 
enkelt uvidende menneske kan ødelægge utroligt meget i natu-
ren, derfor er viden vigtig.

Hvad er et godt miljø for dig?
Godt miljø er bæredygtigt miljø, der giver plads og mulighed for 
dyr, planter og mennesker til at leve deres liv hver for sig - og 
samtidig dele klodens ressourcer.

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

WWF 
modtager arv
WWF er blevet betænkt i flere testamenter og har med stor 
taknemmelighed modtaget arv fra Jørgen Kjersgaard Hansen, 
Else Erhardt og Lise Neersø Jaspersen. Hver gang WWF Ver-
densnaturfonden modtager en arv, stor som lille, er det en 
gave til fremtiden. WWF er fritaget for afgift, så hele det testa-
menterede beløb går ubeskåret til vores arbejde for at sikre 
verdens natur. Du kan læse mere om arv på wwf.dk/arv eller 
send en mail til r.helveg@wwf.dk, hvis du ønsker at få tilsendt 
vores arvebrochure.

WWF’s biolog 
modtager 
ridderkorset
Biolog Tommy Dybbro, der har 
arbejdet for WWF Verdensnatur-
fonden i 26 år, blev i forbindelse 
med HKH Prinsgemalens 75 års 
fødselsdag i juni dekoreret med 
ridderkorset af Dannebrogorde-
nen for sin mangeårige indsats 
for beskyttelsen af Danmarks 
natur. Han har gennem årene 
opnået flotte resultater og har 
blandt andet i de senere år væ-

ret med til at sikre, at de nye danske nationalparker kommer til  
at give naturen et mærkbart løft. Ud over sit store engagement i 
WWF, har han gennem årene forfattet omkring 50 bøger om  
Danmarks natur og fugle. 
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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 Nybo Jensen Konfektion A/S, A/S Dansk Shell, Canon Danmark, GA-Import A/S, NV Coca-Cola Services SA
Kejserpingvinen Rahbekfisk A/S, Saxo Bank A/S, Super Koi, Raaco International A/S, Sanovo International A/S, Lexmark Danmark, FocusFactory, Ejen-
domsmægler Ivan Eltoft Nie, TM Group A/S, René Gross Kærskov. Havørnen Stilladskompagniet A/S, Lalandia A/S, Maersk Line, Novo Nordisk A/S, Regner 
Grasten Filmudlejning A, Akzo Nobel Deco A/S, T.J. Transmission A/S, Janssen-Cilag A/S, Alkama ApS, TACK International A/S, Stig Günther ApS, Haslund 
International Interior, Søndergaard Nedrivning ApS, Borella projects, AdViva ApS, EnergiMidt A/S, VITAL PETFOOD GROUP A/S, Nokia, Marco Polo - MyPla-
net, Alletiders Hjemmeservice, Gertsen Copenhagen, Accenture, Hotel Nora, Enemærke og Petersen A/S.

Hjælp med 
andet end penge

Ikke alle bidrag til WWF Verdensnaturfonden er 
penge. For eksempel har konsulentfirmaet Hein, 

Degn og Partners påtaget sig at lede WWF Verdens-
naturfonden gennem en større organisationsændring 

for en symbolsk betaling. Du kan læse mere om al-
ternative støttemuligheder på wwf.dk/støt

We Only Have One Planet
Til december skal verdens politikere diskutere klima i København. 
Men klimabudskaber behøver ikke være så indviklede. WWF’s nye 
t-shirts og toppe siger kort og klart, hvorfor vi skal passe på vores 
klima: ”We Only Have One Planet”. Alt WWF’s tøj er fremstillet efter 
bæredygtige principper, som tager hensyn både til miljøet og de 
mennesker, der fremstiller dem. Du kan købe t-shirten for 225 kr. 
og toppen for 199 kr. på wwf.dk/webshop

Tak for gåturen
WWF Verdensnaturfonden siger tak for den store opbak-
ning til ECCO Walkathon i København den 30. august. 
Familier, venner og børn valfartede til Kastellet, hvor man 
kunne vælge at gå ud på en 6 eller 10 km lang rute. Over 
17.000 deltagere valgte at bruge søndagen på at gå for 
en god sag. Også WWF’s ambassadører, sangeren Julie 
Bertelsen og modekommentatoren Jim Lyngvild stillede 
op for vores arbejde. I alt  blev det til 1.020.315 velgø-
rende kroner, der blev doneret til WWF Verdensnaturfon-
den, Hjerteforeningen og Street Kids.
WWF vil med støtte fra gå-pengene fra ECCO Walkathon 
arbejde for at beskytte et afgørende naturområde i det 
nordvestlige Grønland og det nordøstlige Canada. Dette 
område vil være et af de sidste steder, hvor isbjørnen kan 
trække hen, når havisen er væk på grund af den globale 
opvarmning. 
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ÆnDringer VeDr. abonneMent ring Venligst 35 36 36 35 eller skriV til WWf@WWf.Dk

MoDel: julie bertelsen, fotograf: lisbeth holten, Makeup og hår: annette Collin

hoteller og restauranter i københavn er hvert  
år nødt til at kassere stakkevis af stofservietter.  
i stedet for at smide dem ud, samler 
re:something servietterne og syr dem om til 
tasker. Det er bæredygtigt design og mode med 
mening i samme sætning. taskerne koster 149 
kr., og hele overskuddet går til WWf Verdensna-
turfondens arbejde for en verden i balance. 

køb taskerne i landets soaked in luxury 
butikker eller på WWf’s webshop på 
www.wwf.dk/webshop 

læs mere på www.resomething.com

Tag fremtiden
over skulderen




