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At rejse er At...
Fra Saharas endeløse sanddynger til den fro-
dige regnskov i Amazonas. Kloden byder på et 
fascinerende katalog af overvældende natur, 
som mennesker – siden de første opdagelses-
rejsende – har begivet sig ud for at opleve. I 
dag er turismen på en gang verdens største og 
hurtigst voksende industri. Og alt tyder på, at 
rejseglæden fortsætter: FN’s turismeorganisation 
UNWTO forudser, at turismen på verdensplan 
vil fordobles i løbet af de næste 20 år. Når kalen-
deren rammer år 2030 vil antallet af internatio-
nale ankomster om året runde 1,8 milliarder. 

Vores eventyrlyst rummer store vækstpotentialer 
for verdens udviklingslande. Men uanset hvor 
turen går til, sætter rejsen et langt større aftryk, 
end fodsålerne på vores vandrestøvler. Levende 
Natur stiller derfor denne gang skarpt på turis-
mens muligheder og udfordringer for klodens 
natur og de mennesker, som lever af den.

Læs mere om, hvordan WWF arbejder for at 
gøre turismen mere ansvarlig inde i bladet og på 
www.wwf.dk/turisme
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det skal være 
nemmere at rejse grønt
Regnbuefarvede fisk og koraller svajer i den tropiske 
havstrøm, morgendisen lægger sig som et tæppe over 
regnskovens tag, mens elefanter krydser savannen i  
en gylden solnedgang.

Rejsekatalogerne lokker i den kolde vintertid med oplevelser over hele kloden. 
Og salgstallene tyder på, at danskerne stadig lytter til H. C. Andersens berømte 
ord ”At rejse er at leve”. Sidste år brugte vi 61 milliarder kroner på ferierejser. 
På verdensplan betyder den globale rejselyst, at rejsebranchen kan kalde sig 
den på en gang største og hurtigst voksende industri.

Alt tyder på, at turismens vækstmuligheder langt fra har nået loftet. Det gælder 
ikke mindst i Afrika og Asien. Danske og udenlandske turister sætter nemlig 
i stigende grad kursen mod disse dele af kloden, der byder på alt fra frodig 
regnskov til palmestrande, koralrev og eksotiske kulturer.

Men uanset hvor turen går til, påvirker vores rejselyst miljøet. En flyrejse til 
Thailand, der er danskernes foretrukne feriemål uden for Europa, udleder 
ligeså meget CO2, som en gennemsnitsdansker sender ud i atmosfæren på et 
halvt år. Og fremme på destinationen, sætter rejsen også spor på natur, kultur 
og lokalbefolkning. 

Årets sidste udgave af Levende Natur inviterer dig derfor på en rejse, der gør 
holdt ved turismens problemer, men også dens muligheder for at bevare natu-
ren og give lokalbefolkningen en bedre fremtid.

Det er nemlig muligt at gøre en forskel af sted på turen. Derfor er det også godt 
nyt, at økoturismen spirer frem. Faktisk vokser den grønne rejseform med 
langt højere vækst end traditionel turisme. Men der findes stadig ingen bredt 
anerkendte certificeringsordninger for økoturisme, og alle rejsearrangører kan 
i dag sætte betegnelsen på deres produkter. Som forbruger er det derfor svært 
at gennemskue, om rejsen reelt er så grøn, som rejsebureauerne lover. 

Det gælder også herhjemme. WWF Verdensnaturfonden har nærlæst 15 af de 
største rejsebureauers hjemmesider for at se, hvad de gør for miljø og lokalbe-
folkning på destinationerne. Vi fandt alt fra uigennemskuelig information til 
ingenting. Læs rejsebranchens forklaring på 
side 14.

Og tag med til Mozambique, hvor det er lykkes 
at få dykkerturisme, forskning, naturbevarelse 
og udvikling til at gå op i en højere enhed. 
Flyv med på en mere klimavenlig flyvetur, og 
få WWF’s rejseguide med enkle råd til, hvor-
dan din rejse kan blive mere grøn.

Rigtig god tur!
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World Wide
Fund For nature
Er en privat og uafhængig 
organisation, som arbejder 
for at løse globale natur- og 
miljøproblemer. WWF arbej-
der 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

udgivet af WWF Verdensnaturfonden, 
Svanevej 12, 2400 København nV. 
Tlf 35 36 36 35 Fax 35 24 78 68 
e-mail wwf@wwf.dk giro 500-2001 
ansvarshavende redaktør 
Charlotte brix andersen 
redaktør Karoline Rahbek 
Mail til redaktionen 
levende.natur@wwf.dk 
ad en:60,www.en60.dk 
Forside © anup Shah / naturepl.com / WWF
tryk KLS Grafisk Hus A/S oplag 22.000 
Papir arctic Volume White. Du kan blive med-
lem ved at betale minimum 360 kr. om året. 
Levende natur sendes gratis til medlemmer.
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6  Globale resultater  
Nationalgæld veksles om 
til regnskovsbevarelse i 
Indonesien

22  Vejen frem for  
Thailands tigre  
WWF’s danske tigerpart-
nere har søsat banebry-
dende tigerprojekt

8  Turen går til  
en bedre verden 

10  WWF’s rejseguide 

12  Mantaforsker  
for en dag 

14  Grønne rejser  
er en jungle 

17  Din rejse bliver grøn

18  Ruten til den  
klimavenlige flyrejse 

20  Reddestrand for 
turister og sjældne 
skildpadder 

21  Julen er genbrugs-
hjerternes fest 
Hæng innovative julehjer-
ter på træet og støt WWF

24  EU-milliarder skal  
være grønnere 
Bliv klogere på, hvorfor 
EU’s budget er vigtigt for 
miljøet

25  Fisk på dagsorden 
Der er meget på spil i ha-
vet, når Danmark sætter 
sig i EU-formandsstolen

26  WWF nyt 
Få et overblik, hvad dine 
penge er gået til i WWF’s 
nye årsrapport
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Nationalgæld byttes til regnskovs-
bevarelse. Myndighederne i USA og 
Indonesien har underskrevet en historisk 
aftale, der bytter et amerikansk lån på 
ca. 150 millioner kroner ud med beskyt-
telse af regnskov i tre udvalgte områder i 
Kalimantan på Borneo. Aftalen er et ek-
sempel på begrebet gæld-for-natur-bytte. 
WWF har været en vigtig forhandlings-
partner i den 18 måneder lange proces, 
der gik forud for beslutningen. Aftalen 
er et gigantisk skridt i processen for at 
redde et af verdens rigeste økosystemer 
og medfører et vigtigt økonomisk bidrag 
til de urfolk og lokalsamfund, som er helt 
afhængige af skoven for at overleve.

Globalt samarbejde mod illegalt 
fiskeri. WWF roser en ny aftale mellem 
USA og EU, der sammen skal forsøge 
at koordinere kampen mod det illegale 
fiskeri. USA og EU står for over halvde-
len af importen af globale fiskeriproduk-
ter og har mulighed for at kontrollere 
betydelige dele af fiskeriflåden. En fælles 
indsats kan derfor gavne kampen mod 
det illegale og uregulerede fiskeri og 
handlen med fiskeprodukterne. WWF 
har opfordret til, at der straks etableres 
aktive samarbejdsgrupper mellem USA 
og EU, som fastsætter klare deadlines for 
konkrete aktioner for at stoppe verdens 
omfattende illegale fiskeri.

Ny spektakulær abeart opdaget i 
Amazonas. Under en ekspedition til 
et område af Amazonas i Brasilien, som 
ikke er særligt kendt af videnskaben, 
opdagede forskerne bl.a. en helt ny abe-
art. De konstaterede derudover, at fem 
pattedyr, som er på listen over kritisk 
truede arter, stadig findes i området bl.a. 
kæmpeodder og ozelot. Ekspeditionen 
var støttet af WWF i Brasilien, og de nye 
fund understreger vigtigheden af at be-
vare dette område af den tropiske regn-
skov, der er truet af ulovlig skovhugst og 
det voksende landbrug. Den nyopdagede 
abeart tilhører Callicebus-slægten, som 
på dansk kaldes springaber. Det er en 
dusky titi-abe på billedet.

globale resultater
Af Tommy Dybbro

USA BRASILIEN INDONESIEN

Find de seneste nyheder 
Fra WWF’s arbejde rundt 
omkring i verden på 
www.wwf.Dk/NyhEDER

©
 Q

u
e

n
tin

 b
ate

s
 / W

W
F-C

a
n

o
n

©
 e

d
W

a
r

d
 pa

r
k

e
r

 / W
W

F-C
a

n
o

n

©
 g

e
r

a
ld

 s
. C

u
b

itt / W
W

F-C
a

n
o

n



www.wwf.dk Levende Natur    december 2011   7

Supermarkedskæde siger nej til 
handel med hajfinner. Den domine-
rende supermarkedskæde i Singapore, 
Cold Storage, har besluttet at stoppe 
al handel med hajfinner i samtlige af 
kædens butikker. Det er et resultat af den 
nyetablerede Sustainable Seafood Group 
under WWF i Singapore, der arbejder for 
at udbrede bæredygtige fiske- og skaldyrs- 
produkter. Mange hajer bliver hvert år 
fanget udelukkende for finnerne, der bli-
ver brugt til hajfinnesuppe. Når finnerne 
er skåret af, bliver hajerne smidt døde 
tilbage i havet. Prisen på hajfinner er 
steget kraftigt i de senere år, hvilket har 
medført et målrettet fiskeri efter hajer.

Natur og religion går sammen i  
Nepal. WWF har netop fejret de 
100.000 nye træer, der er plantet i  
Sacred Garden i Lumbini i det sydvest-
lige Nepal. De nye træer vokser nu på 
det hellige fødested for Buddha. Over 
300 mennesker var mødt op for at 
plante træerne. De var med til at støtte 
op om WWF i Nepals mål om at plante 
en million træer på ti år i Lumbini, der 
er udpeget som et Verdensarvområde af 
UNESCO. Lumbini er målet for talrige 
pilgrimme, men WWF samarbejder 
med med religiøse ledere i landet om at 
forbedre tilværelsen for hele lokalbefolk-
ningen i området.    

Ansvarlige fiskefarme gavner mil-
jøet i Malaysia. Repræsentanter for 
marine fiskefarmere i tre delstater i  
 Malaysia har etableret en sammen-
slutning, kaldet MFFAM, der bl.a. skal 
arbejde for en bæredygtig produktion 
af havaborrer i deres fiskefarme. De 
tre delstater omfatter 80 procent af 
produktionen fra fiskefarme i Malaysia. 
Beslutningen er derfor væsentlig for at 
reducere miljøproblemerne fra fiske-
opdræt i området. Sammenslutningen 
er støttet af WWF og den malaysiske 
regerings fiskeriafdeling.

SINGAPORE NEPAL MALAySIA

tak! 
Din støtte 
gør WWF’s 

arbejDe 
muligt
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  100.000 
WWF i Nepal har netop 

været med til at plante 
100.000 nye træer ved 

Buddhas fødested.
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80 %
Andelen Af Al turisme, 
der foregår lAngs kysten. 
strAnde og korAlrev  
er de mest populære 
 destinAtioner.

940 millioner
så mAnge internAtionAle 
Ankomster tAlte unWto 
i 2010.

1,8 milliArder
AntAllet Af forventede 
internAtionAle Ankomster 
i 2030.
Kilder: FN’s turismeorganisation 
UNWTO & WWF
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Hvis den slags naturoplevelser også skal 
være mulige i fremtiden, er det altafgø-
rende, at turistbranchen på globalt plan 
begynder at tænke mere langsigtet – og 
det kan faktisk lade sig gøre, forklarer 
Lasse Juul-Olsen. Så længe turismen 
tager hensyn til natur og giver nye ind-
tægter til lokalbefolkningen, er der store 
udviklingsmuligheder i den boomende 
industri:

”Ansvarlig turisme rummer et stort 
potentiale. Så længe det bliver planlagt 
på den rigtige måde, kan rejsende både 
være med til at beskytte naturen og 
reducere fattigdom. Der spirer allerede 
i dag gode eksempler kloden over, hvor 
lokale tjener penge på at guide turister 
rundt i naturen i stedet for at fælde 
regnskoven, skyde gorillaerne eller 
fange hvalhajerne.”

”Turisme er som et bål. Du kan lave mad 
over det, eller det kan brænde dit hus 
ned til grunden.” Ordene er en asiatisk 
talemåde og handler om verdens på en 
gang største og hurtigst voksende indu-
stri. Rejsende kloden over skaber jobs til 
over 250 millioner mennesker. Fra den 
lokale safariguide i Serengeti til Stig El-
ling i spidsen for Star Tour. Men uanset 
hvordan turismen udfolder sig, sætter 
den sine spor på både natur, kultur og 
lokalbefolkning. 

”Vores aftryk er langt større end fodså-
lerne på vores sandaler eller vandrestøv-
ler. Der findes utallige grelle eksempler 
på, hvordan velmenende turister uden at 
vide det har bidraget til store skader på 
naturen. Udover at en enkelt flyrejse til 
den anden side af kloden jo udleder ligeså 
meget CO2, som en gennemsnitsdansker 
udleder på et halvt år,” forklarer Lasse 
Juul-Olsen om nogen af de dilemmaer, 
der er forbundet med en rejse mod 
Østens solstråler. Han er som ansvarlig 
for WWF Verdensnaturfondens turisme-
indsats ofte stødt på industriens miljø-
mæssige bagsider.

”Vand til golfbaner, swimmingpools og 
hoteller har helt tørlagt områder, man-
groveskove er blevet ryddet for at lave 
strande, og spildevand fra hoteller bliver 
ledt ud i floder eller i havet tæt ved sår-
bare koraller,” forklarer Lasse Juul-Olsen 
om nogle af turismens konsekvenser for 
miljøet verden over.

Det er ikke kun naturen, der betaler, når 
turister går på oplevelse i klodens fasci-

nerende katalog over rejsedestinationer. 
Masseturismen sker ofte på bekostning 
af den lokale kultur og i mange tilfælde, 
kommer turisternes penge aldrig længere 
end til de udenlandske turarrangører, 
der sælger pakkeløsninger i området. Og 
ofte er de lokale blevet forflyttet for at 
gøre plads til hoteller, safariparker, veje 
og anden infrastruktur. Kenyas rød- og 
blåklædte masai-nomader, der i dag har 
svært ved at få adgang til græsningsom-
råder til deres kvæg, er bare et af mange 
eksempler.

  »  Kan en rejse  
være ansvarlig? 
Alle rejser vil i større eller mindre grad 
påvirke miljøet. Fx udleder en flyrejse 
til Vietnam tur/retur 5,5 tons CO2, 
så selvom man vælger at bo på et 
økolodge, sætter rejsen et betydeligt 
aftryk på miljøet. WWF mener derfor, 
at betegnelsen ’bæredygtig turisme’, 
som ofte bliver brugt i turistindustrien, 
er misvisende. WWF bruger i stedet 
betegnelsen ansvarlig turisme, der 
dækker over rejser, som på én gang 
bevarer natur og miljø og gavner lokal-
befolkningen. 

turen går 
til en bedre 

verden
Af Karoline Rahbek

Turisme kan både bevare og ødelægge naturen. Levende Natur 
sætter denne gang kursen mod de muligheder og udfordringer, 
som verdens største industri rummer for både natur og lokal-
befolkning i verdens fattige lande.

AnsvArlig turisme rummer et stort 
potentiAle. så længe det bliver plAn-
lAgt på den rigtige måde, kAn rej-
sende både være med til At beskytte 
nAturen og reducere fAttigdom.
lAsse juul-olsen, progrAmleder for skov og bæredygtig 
produktion, WWf verdensnAturfonden

Fra KrybsKytte 
til regnsKovsguide
Både danske og udenlandske turister 
sætter i stigende grad kursen mod fattige 
udviklingslande. Det er nemlig her de 
tropiske regnskove, savanner og koralrev 
findes, som er nogle af verdens mest po-
pulære rejsedestinationer. Mens vi rejser 
mere og mere, stiller vi også flere og flere 
krav til de oplevelser, rejsen giver med 
hjem i bagagen, bekræfter Dansk Rejse-
bureau Forening. I dag er grisefesterne i 
Costa del Sol skiftet ud med trekking mod 
Nepals bjergtinder eller dykning blandt 
Stillehavets regnbuefarvede fisk og fanta-
siformede koraller. 
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   overvej rejsemål  
– og bliv lidt længere  
Flyrejser udleder store mængder CO2. 
Overvej derfor rejsemål, der ikke er 
så langt væk. Vælger du alligevel en 
længere flyrejse, så bliv væk i længere 
tid – og rejs i stedet knap så ofte.

  vælg den mest 
 miljøvenlige rejseForm 
  Tag tog, bus eller skib frem for at flyve, 

når det kan lade sig gøre. Kan flyve-
turen ikke undgås, så køb CO2-kvoter. 
WWF anbefaler Gold Standard, der in-
vesterer i projekter, 
der reducerer den 
mængde drivhusgas-
ser, som din rejse har udledt. Se mere 
på climatefriendly.org

WWf’s rejseguide
Mors eller Mozambique? Ligegyldigt hvilken destination du vælger, sætter 
turen et aftryk på miljøet. Du kan heldigvis selv gøre meget for at mindske det. 
Følg WWF’s rejsetips, så er du godt på vej til en mere ansvarlig rejse.

   tag iKKe truede  
dyr med i KuFFerten  
Nogle souvenirs kan ende  
med at koste meget mere, end  
du har betalt for dem. 
Undgå souvenirs lavet 
af truede dyr eller 
planter, fx skildpad-
deskjold, elfenben og 
koraller – de er ofte 
ulovlige.

CO2

turisme hjælper vietnAms 
regnskov og fAttige folk
WWF Verdensnaturfonden har siden 
2008 fokuseret på at skabe ansvarlig 
økoturisme i og omkring Cat Tien na-
tionalparken i det sydlige Vietnam. Her 
lever nogle af Vietnams fattigste menne-
sker, fordelt på mere end 30 etniske mi-
noriteter. Grønne rismarker har været en 
vigtig levevej, men udpint landbrugsjord 
og stigende priser på kunstgødning og 
sprøjtemidler har presset lokalbefolknin-
gen til illegal skovhugst og krybskytteri i 
Cat Tien Nationalparken. Turismen bety-
der højere indtægter og bedre levevilkår, 
så folk i området ikke længere behøver 
at trænge illegalt ind i Cat Tien national-
parken – men i stedet kan tjene penge på 
den, fx som guider. Læs mere om naturen 
og de mennesker, som lever i Cat Tien på 
www.cattiennationalpark.vn

1 3

4

5    

2
  »  vi elsKer at rejse 

Danskerne er eventyrlystne. Bortset 
fra et mindre fald i salget af rejser til 
dyre destinationer under finanskrisen 
i 2009, har vores forbrug på rejser 
været støt stigende de sidste to årtier. 
i 2010 brugte danskerne 61 milliarder 
kroner på ferierejser i Danmark og 
udlandet. i gennemsnit betalte vi hver 
især 11.025 kroner til flybilletter, hotel-
ler, mad, udflugter og andet forbrug på 
ferien.  Kilde: Danmarks Statistik

  »  Hvor rejser  
dansKerne Hen? 
Østens sol, hvide sandstrande og 
farverige koraller lokker i den danske 
vinterkulde. ifølge Dansk rejsebureau 
Forening har thailand ligget solidt 
placeret på top fem over danskernes 
foretrukne rejsemål uden for europa. 
Antallet af danske rejsende til thai-
land er næsten fordoblet på ti år, fra 
79.040 i 2000 til 152.398 i 2010. 
Danskernes top fem over rejsemål 
uden for europa i 2009 (forretnings- 
og ferierejser): 
USA, Thailand, Egypten, Singapore, 
Forenede Arabiske emirater og Kina.
Kilde: Dansk Rejsebureau Forening

  bo med 
omtanKe  
Vælg hotel ud fra 
om de genbruger, 
bruger miljøvenlige og lokale produkter 
og er energieffektive. Kom mer strøm-
men fx fra vedvarende energikilder 
som solenergi og vandkraft? 
 
 
støt loKalbeFolKningen  
og bevar naturen  
De penge, du bruger på 
rejsen, er med til at ud-
vikle og præge turismen. 
Støt derfor turarrangører, 
der sikrer indkomst til 
lokalbefolkningen og 
som er med til at bevare 
områdets natur.
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Det er morgen ved Tofo Beach. Et par 
fiskere skubber deres små både ud, men 
de fleste skibe på den brede sandstrand 
er dykkerbåde. De mange små ressorts i 
bugten er fyldt med velbetalende, vand-
glade mennesker.

”Bare endnu en almindelig dag på konto-
ret” er en ofte anvendt talemåde. Men det 
passer fint med virkeligheden ud for Tofo  
Beach, hvor vi dykker ned til revet, der 
går under navnet ’The Office’ for at opleve 
det kulørte hverdagsliv. 

Bådens passagerer ruller en efter en 
baglæns fra båden og glider ned til 23 
meter mellem spredte koralformationer. 
Trods mange alger i vandet, som er mad 
for havlivet og årsagen til det overdådige 
marine liv netop ved Tofo, åbner der sig 
under havoverfladen en verden i de mest 
utrolige farver og former: Store napole-
onsfisk, skorpions- og englefisk svømmer 
omkring, og hvidtippede revhajer cirkler 
rundt lidt længere væk.

Fotogene mantaer
Pludselig viser en enorm, sorthvid plettet 
skygge sig; En gigantisk manta svæver 
ind i mit synsfelt.

Denne enorme rokke har professor 
Andrea Marshall i 2009, på grundlag af 
års research fra Tofo, fået anerkendt som 
en selvstændig art. Det dragelignende 
havdyr har et vingefang på over syv meter 
og bevæger sig meget mere rundt end 
den mindre art Alfredi.  Mantaen danser i 
vandet, mens morgenens dykkere prøver 
at komme på ’skudhold’ og fotografere. 
Billederne skal bruges til at genkende de 
forskellige individer: Dagens pletskud 
indgår i verdens største fotodatabase over 
mantaer, der findes her hos forskningsin-
stitutionen Megafauna i Tofo.  
 
Med tomme luftflasker, men indvendigt 
fyldt af det fantastiske undervandsmøde 
skyder vi op mod overfladens tropesol. 
På vejen hjem vinker vi til fiskerne, som 
stryger hjemad for fulde sejl med deres » 

mAntAforsker for en dAg
Tofo Beach i Mozambique er et globalt hot spot for store havdyr som mantaer og hvalhajer. 
Her er det lykkedes at kombinere turisme med lokal udvikling, undervisning og forskning, 
som turister også kan deltage i.

Af freelancejournalist Ulla Lund  Foto: Peter Hauerbach

MOzAMbique

  »  Fattigt tropeparadis 
mozambique byder på 2500 km 
kyst ud til Det Indiske ocean. her er 
tropeøer, palmelunde, laguner, man-
grovesumpe og koralrev. Men spredt 
ud langs kysten ligger også fattige 
fiskerlandsbyer, der i dag har svært 
ved at fylde deres net på grund af 
overfiskeri. Vælg derfor turarrangø-
rer, der på en gang sikrer indkomst 
til lokalbefolkningen og bevarer 
områdets natur og dyreliv.
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og hvalhajer bedst foregår: Det skal kun 
ske med en båd tæt på hvalhajerne og 
med højst ti turister i vandet af gangen.
  
Dykkerstederne ved Tofo har ud fra forsk-
ningen nu opstillet præcise regler for, 
hvordan dykkere og snorklere skal opføre 
sig, når de er tæt på fisk, mantaer, hvalha-
jer, hajer, hvaler og havskildpadder. 

Win Win For Kysten 
Inden næste dags dyk, ser vi igen infor-
mationsvideoen om god marin turistop-
førsel, før turen igen går ud i det oprørte 
hav. Båden bumper halvanden time, 
inden den når Manta Reef og Gigant 
Castle, der ligger på mantaernes rute. 
De enorme mantaer valfarter til havet 
ud for Tofo, fordi stedet fungerer som en 
naturlig rensestation for større fisk og 
havdyr. 

hertil for 11 år siden som ph.d-studerende 
og blev så betaget, at hun slog sig ned, 
dannede Megafauna og har viet sit liv til 
at forske i og beskytte mantaer. 

”Tofo har den største bestand af mantaer 
og er eneste sted i verden, hvor man så 
let kan opleve begge arter af mantaer 
samtidig,” fortæller hun begejstret og 
fortsætter:

”I forhold til deres størrelse, har mantaer 
den største hjerne blandt fisk. De kan 
dykke over en kilometer ned og gigant-
mantaerne kan i løbet af et døgn bevæge 
sig hundrede kilometer omkring.” 

Megafauna tager også turister med ud og 
underviser dem og skolebørn i, hvordan 
man beskytter havmiljøet. De har også 
forsket i, hvordan mødet mellem turister 

bytte i form af friske fisk. Vores bytte er i 
kameraerne.

det perFeKte møde
Andrea Marshall, der går under tilnav-
net ’Mantadronningen’, har i over et 
årti bidraget til forskning om mantaer, 
som der er meget lidt viden om. Hendes 
partnere på stedet koncentrerer sig i 
stedet om hvalhajer, hvaler og havskild-
padder. Megafauna har været med til at 
gøre Tofo-strædet kendt som et usæd-
vanligt og vellykket miks af et globalt 
anerkendt dykkersted og turistdestina-
tion – suppleret af forskning og un-
dervisning af lokale og turister om det 
unikke havmiljø. 

Efter dagens dyk præsenterer Andrea 
Marshall sit ugentlige powerpoint-show 
om havlivet ved Tofo. Professoren kom 

»

De mange turister i tofo 
betyder nye jobs og indtje-
ningsmuligheder for den 
fattige lokalbefolkning.
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siden af sin hytte i Bamboo Village, et 
kvarters gåtur fra markedet i Tofo – ad 
grussti og forbi børn, som gnasker friske 
sukkerrør. 

Næsten ingen lokale har haft råd til 
investeringer i hoteller, som det ofte er 
tilfældet i udviklingslande, men flere 
har åbnet restauranter. Og på det lokale 
marked er der gang i salget af både kunst-
håndværk og fødevarer. Mange af de små 
ressorts har nemlig køkkenfaciliteter til 
turisterne.

Johny Elio er en af dem, som har opbygget 
sit eget lille udflugtsbureau. Hans kontor 
er et skrivebord på ressortet Fatimas Place 
– et af de billigere hyttehoteller. Ved siden 
af hjælper den unge iværksætter også til 
hos Peri Peri divers, der som de fleste an-
dre dykkerbureauer ved Tofo også bidrager 
til forskningen: De står for gratis både og 
benzin til Megafaunas mange dykkerture.

”Her hos Fatima er der internetfor-
bindelse; og når der ikke er kunder, 
læser jeg lektier for jeg er i gang med en 
handelsuddannelse,” fortæller Johny Elio 
fra sit lille åbne kontorlandskab i Tofo-
bugten. 

Læs mere om mantaerne 
og arbejdet for at bevare dem på 
www.marinemegafauna.org

De små rensefisk, der lever her, stil-
ler deres sult på de størres irriterende 
parasitter. En stor grøn havskildpadde 
er færdig med sin behandling og gnasker 
løs af koralrevet. Og ud af det blågrønne 
dyb svæver flere mantaer forbi. I korte 
sekunder fylder de hele nethinden, inden 
de graciøst nærmest flyver videre. 

mine fisk kAn få fAmilien til At over-
leve, men heller ikke mere. nu hAr 
jeg udvidet min mArk, fordi hotel-
lerne køber kAssAvA, og min kone 
sælger det på mArkedet.
julio elio, fisker

Rensestationerne skaber en win win 
situation for både de store havdyr, 
rensefisk, dykkerturister og dermed også 
lokalbefolkningen langs kysten. Turisme 
er i dag den største indtægtskilde i Tofo, 
og de lokale supplerer fiskeriet med også 
at hive turister i land – tage dem på ture, 
sælge fisk til gode priser til ressorts og 
restauranter, eller ved at arbejde både her 
og i områdets dykkervirksomheder. En af 
dem er fiskeren Julio.

”Mine fisk kan få familien til at overleve, 
men heller ikke mere. Nu har jeg udvidet 
min mark, fordi hotellerne køber kassava, 
og min kone sælger det på markedet,” 
fortæller han. Kasavaen dyrker Julio ved 

1350 kilo
det vejede den største mAntA, 
der er observeret. den målte ni 
meter, det normAle er omkring 
seks meter.  

1879
så mAnge rokker hAr megAfAunA 
mødt og identificeret viA deres 
fotodAtAbAse. tre fjerdele Af 
dem hAr Ar og bidemærker efter 
hAjer.

  »  det gør WWF 
WWF arbejder i mozambique med 
at bevare de sårbare økosystemer 
i havet og med at forbedre de 
lokales levevilkår.  
Fokus er særligt på at få de store 
fisketrawlere ud for landets kyst til at 
fiske mere bæredygtigt. målet er at 
komme de negative miljøpåvirknin-
ger fra fiskeriet til livs for at undgå 
bifangst af andre fisk, havpattedyr, 
skildpadder og fugle. Et bæredygtigt 
fiskeri i regionen vil gavne både livet 
i havet, de små fiskesamfund, indu-
strifiskeriet og de fattige østafrikan-
ske landes indtægter.
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grønne rejser er en jungle
WWF har nærlæst 15 af de største rejsebureauers hjemmesider for at finde ud af, 

hvordan de arbejder med miljø og social ansvarlighed. Vi fandt alt fra manifester og udførlige 
rejsetips til… ingenting. Kunderne efterspørger det ikke, lyder svaret. 

Af Karoline Rahbek
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steder eller har valgt ikke at kommuni-
kere om deres indsatser endnu. Men ikke 
desto mindre giver vores mini-undersø-
gelse et billede af en branche, hvor miljø 
og social ansvarlighed tilsyneladende 
langt fra står øverst på dagsordenen.”

Kunderne spørger iKKe
Dansk Rejsebureau Forening, der er 
rejsebureauernes brancheorganisation, 
har længe talt for miljø og ansvarlighed. 
Men at kommunikationen om emnerne 
er fraværende på så mange bureauers 
hjemmesider overrasker ikke direktør 
Lars Thykier: 

”Jeg må jo erkende, at det simpelthen ta-
ger tid. Det er ligesom økologiske madva-
rer. Det kan godt være, at nogen brænder 
for det, ligesom vi gør med bæredygtig-
hed. Men det betyder ikke nødvendigvis, 
at alle siger: 

Turen til en rejseoplevelse, der tager 
hensyn til miljø og lokalsamfund, starter 
allerede i Danmark, når rejsen bookes. 
Men kunderne må ofte lede forgæves, 
hvis de forsøger at finde information om 
ansvarlige rejser på flere af de store rejse-
bureauers hjemmesider. En gennemgang 
WWF Verdensnaturfonden har foretaget 
viser nemlig, at ni ud af de 15 største 
rejsebureauer, intet skriver om ansvarlige 
rejser, bæredygtighed eller CSR (Corpo-
rate Social Responsibility eller virksom-
heders sociale ansvar).

Og det undrer Lasse Juul-Olsen, der 
arbejder med turisme i WWF Verdens-
naturfonden: 

”Turismen sætter som industri et stort 
pres på både natur, miljø og klima. Ser du 
på vidt forskellige virksomheders hjem-
mesider, lige fra Arla til LEGO, finder du 
udførlig information om, hvad de gør i 
forhold til miljø og arbejdsforhold. Derfor 
er det påfaldende, at det er så svært at 
finde information om det på rejsebureau-
ernes hjemmesider,” siger han.

uigennemsKuelig inFormation
Flere og flere danskere køber deres rejse 
på nettet, så det er et oplagt sted at un-
dersøge rejsebureauernes miljøprofiler, 
mener Lasse Juul-Olsen. Men der tegner 
sig et billede af en uoverskuelig jungle for 
forbrugerne: 

”Selv hos de rejsebureauer, der skriver 
om CSR på deres websider, er det ofte 
uklart, hvad virksomhederne helt konkret 
gør eller har målsætninger om at gøre. 
Hvilke krav til miljø og sociale forhold 
stiller de til transportleverandører, på 
overnatningssteder, restauranter, guider 
og andet? Det får vi sjældent at vide. Som 
forbruger er det uhyre svært at gennem-
skue, hvad der reelt ligger bag ordene, 
fordi der i dag mangler klare standarder i 
branchen for ansvarlige rejser.” 

Det betyder også, at de rejsebureauer, der 
skriver om miljø, ikke nødvendigvis er de 
grønneste, pointerer Lasse Juul-Olsen:

”Dem der ikke skriver noget på hjemme-
siderne, oplyser måske om emnet andre 

  »  miljørejser er et Hit
Ifølge en ny undersøgelse fra Fn’s turis-
meorganisation UnWTo ønsker mere 
end hver tredje rejsende at rejse grønt. 
Og mens den traditionelle masseturisme 
har nået en stabil vækst, boomer øko-
turismen, der af UnWTo karakteriseres 
som ansvarlige rejser, der bidrager til at 
beskytte miljøet, med over 20 procent om 
året. Over de næste to årtier forventes 
økoturismen at vokse seks gange så 
meget som traditionel turisme.

øko-hvad-for-noget?
Der findes dog stadig ingen bredt aner-
kendte certificeringsordninger for økotu-
risme, og alle rejsearrangører kan i dag 
sætte betegnelsen på deres produkter. 
Det kan derfor være svært at gennem-
skue, om rejsen reelt er så grøn, som 
rejsebureauerne lover. WWF samarbej-
der på globalt plan med myndigheder, 
turistbranchen og andre organisationer 
om at udvikle klare retningslinjer for 
ansvarlig turisme, der på en gang tager 
hensyn til naturen og giver nye mulighe-
der for lokalbefolkningen.

det skal være nemmere at rejse grønt
Global sustainable tourism Council 
(GstC), der er støttet af en række 
organisationer, Fn-organer og turisme-
virksomheder, har for nyligt lanceret 
globale kriterier for ansvarlig turisme. 
Fremover kan certificeringsordninger, 
der lever op til minimumstandarder om 
miljø og sociale forhold, få et GstC-
logo. Det vil gøre det nemmere både 
for turister og turismebranchen at finde 
frem til de ansvarlige rejser. standarder-
ne har været længe undervejs, og WWF 
presser på for, at de bliver så ambitiøse 
og udbredte som muligt.
www.new.gstcouncil.org

det er jo nærmest logik for 
burhøns. hvis vi ikke pAsser 
på nu, så får vi problemer 
med At rejse de steder hen, 
som vi godt kAn lide om ti 
år, for så er de Altså blevet 
slidt ned, ødelAgte eller 
overforurenede.
lArs thykier, 
direktør i dAnsk rejsebureAu forening

”Jamen, det var da en fremragende ide, 
nu går vi også i gang”,” siger han og for-
klarer det med, at så længe kunderne ikke 
efterspørger det, har mange af rejsebu-
reauerne svært ved at finde motivationen. 

Hvis branchen skal begynde at rykke hur-
tigere, end det sker i dag, skal der derfor 
politiske krav til, mener direktøren for 
Dansk Rejsebureau Forening: 

”Vi kan ikke stille krav som forening. Så der 
er i virkeligheden kun én interessegruppe, 
der kan gøre tingene tvungne, og det er 
politikerne,” siger direktøren, der håber, at 
den nye regering vil ændre på området.

Men det er for letkøbt at skubbe aben vi-
dere, mener Lasse Juul-Olsen:                  »
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albatros
Forsiden  Albatros’ Csr-manifest 
Forsiden  blog med indlæg om 
  ansvarlige rejser
Forsiden  Om Albatros   
  rejs med hjerte, hjerne  
  og holdning 

apollo
Forsiden  Den gode rejse

bravo tours
Forsiden  Om bravo tours  Velgørenhed

C&C travel
Forsiden  C&C travel hjælpeprogram

FalK lauritsen
Forsiden  Vi støtter eCPAt

star tour
Forsiden  Om star tour  rejs miljøvenligt

stjernegaard rejser
Forsiden  Om os  Ansvarlig turisme

topas travel
Forsiden  Hvem er vi  Værdigrundlag  
+ Miljø og Omtanke 

ingen inFormation
CPt Check Point travel
FDM travel
Gislev rejser
Jysk rejsebureau
Kilroy
nyhavn rejser
risskov travel Partner
top tours
65-ferie

  »  tænKer du på miljøet,  
når du rejser? 
Vi vil rigtig gerne høre din mening: 
tænker du over, om din rejse påvirker 
miljøet? og har det indflydelse på, 
hvor og hvordan du holder ferie?  
del dine erfaringer på  
www.facebook.com/WWFdk eller 
skriv til levende.natur@wwf.dk

”Rejsebureauerne kan ikke bare lægge 
ansvaret over på forbrugerne og politiker-
ne. Hvis kunderne ikke ved, at der findes 
mere ansvarlige rejsemåder, kan de jo hel-
ler ikke efterspørge det. Rejseselskaberne 
er selv nødt til at gå foran med grønne 
alternativer,” siger Lasse Juul-Olsen.

Lars Thykier erkender da også, at rejse-
bureauerne ikke kommer uden om at for-
holde sig til miljøspørgsmål, lige meget 
hvem kravene kommer fra: 

”Det er jo nærmest logik for burhøns. 
Hvis vi ikke passer på nu, så får vi pro-
blemer med at rejse de steder hen, som 
vi godt kan lide om ti år, for så er de altså 
blevet slidt ned, ødelagte eller overfor-
urenede. Så på et eller andet tidspunkt 
kommer det i alles bevidsthed.”

som forbruger er det uhyre svært 
At gennemskue, hvAd der reelt lig-
ger bAg ordene, fordi der i brAn-
chen mAngler klAre stAndArder 
for AnsvArlige rejser i dAg.
lAsse juul-olsen, progrAmleder for skov  
og bæredygtig produktion, WWf verdensnAturfonden

»

WWF Verdensnaturfonden har kigget 
15 af de største danske rejsebureauers 
hjemmesider efter i sømmene. 
ni ud af 15 oplyser ikke om miljø, 
ansvarlighed, Csr eller velgørenhed. 
Derfor kan de dog godt arbejde med 
området – ligesom de, der informerer 
om emnerne, ikke nødvendigvis er de 
grønneste eller mest socialt bevidste. 
Mini-undersøgelsen giver dog et billede 
af, hvor vigtigt området er for rejsebu-
reauerne. Her er, hvad vi fandt:

  »  det viste undersøgelsen

©
 m

Ic
h

E
l G

U
n

Th
E

r
 / W

W
F-c

A
n

o
n

©
 Jü

r
G

E
n

 Fr
E

U
n

D
 / W

W
F-c

A
n

o
n



www.wwf.dk Levende Natur   december 2011   17

din rejse bliver grøn
Vi vil gerne have bæredygtighed, men vi gider ikke betale mere for det. 

Det grønne skal være ’all included’, og for de store aktører i rejsebranchen 
er der ingen vej uden om, forudser fremtidsforsker.

Af Karoline Rahbek

”Kære gæst. Håndklæder lagt på gulvet 
betyder: Venligst udskift. Håndklæder 
hængt på plads betyder: Jeg vil benytte 
dem endnu engang af hensyn til miljøet.”

Den besked er ikke længere et særsyn på 
hotelbadeværelset. De seneste års sti-
gende fokus på miljø er også nået til rej-
sebranchen. Flyturen skal CO2-kompen-
seres, maden skal være økologisk, og de 
lokale udflugter skal foregå på cykel. Men 
forskning fra blandt andet det engelske 
University of Surrey, viser, at de bevidste 
forbrugeres miljøvenlige vaner ikke altid 
kommer med i feriekufferten. Ifølge en af 
tidens toneangivende fremtidsforskere, 
Anne Skare Nielsen fra Future Navigator, 
handler det blandt andet om den måde 
virksomheder kommunikerer om grønne 
tiltag på: 

”Vi har fået nok af al den snak om de 
store visioner. Samtidig er der finanskri-
se, som får os til at miste tilliden til auto-
riteterne og det kommercielle. Når folk 
ser håndklædeskiltet tænker de: Grønt 
bullshit! Så sparer de jo bare pengene på 
ikke at skulle vaske håndklæderne en eks-
tra gang,” forklarer den travle fremtids-
forsker i en taxa fra lufthavnen. 

bæredygtigHed med i prisen
Det er også forklaringen på, at flere flysel-
skabers satsning på CO2-kompensationer 
heller ikke er slået igennem, mener hun:
”Det er ikke fordi, folk ikke vil en bæ-
redygtig tilværelse. De har bare mistet 
tilliden til, at det ikke er en eller anden 

CO2-beregning eller skjult afgift, der 
bliver presset ned i flybilletten, fordi 
luftselskabet ikke selv vil påtage sig det.” 
Samtidig har miljø heller ikke første prio-
ritet, når vi bestiller rejser:
 
”Folk vil ikke betale for bæredygtighed 
og gå på kompromis med kvalitet. Men 
de vil gerne købe kvalitet og herunder få 
bæredygtighed. De vil bare have det ’all 
included’,” forklarer Anne Skare Nielsen.

Frem for at tale til samvittigheden, gæl-
der det derfor om at tilbyde produkter, 
der både er priseffektive og miljøvenlige 
på én gang, anbefaler hun. 

det grønne Kommer
Ifølge Anne Skare Nielsens kig i krystal-
kuglen har den slags rejser dog lange 
udsigter. Men mens der i dag er enkelte 
selskaber, som slår sig an på rejser med 
et etisk udgangspunkt, kommer de store 
aktører i branchen ikke uden om den 
miljøvenlige og sociale linje:

”Jeg er 100 procent overbevist om, at 
store virksomheder som McDonald’s, 

Coca Cola og også de store hotelkæ-
der om ti år er bæredygtige hele vejen 
igennem. Og det har ikke noget at gøre 
med, at de har hjertet på det rigtige sted. 
Det handler om, at de ikke har nogen 
interesse i at ødelægge deres eget kunde-
grundlag.”

Handlinger Før Holdninger
Om det er de sorte tal på bundlinjen, der 
er selskabernes motivation til at gå den 
grønne vej, er dog ikke væsentligt, mener 
hun. Miljøet er nemlig ligeglad med, om 
holdningerne er kommet før handlinger-
ne siger fremtidsforskeren, der oprinde-
ligt er uddannet biolog:

”Så snart virksomhederne oplever et 
pres udefra, bliver de nødt til at handle 
og samarbejde med folk, der ved en 
masse om området, og så vil deres iskolde 
hjerter lige pludselig begynde at banke. 
De vil stå på konferencer og sige ’we did 
it in the most ethical way, og det var det, 
der var meningen helt fra starten.’ Og vi 
andre vil sige: ’Ahh, tror du nu også det?’ 
Men skidt pyt, for resultatet er alligevel 
det samme.”

Hvad er FremtidsForsKning?
Anne skare nielsen er fremtidsforsker i Future naviga-
tor, der både studerer "det der er" og "det vi tror, der er", 
forklarer hun: 

”Vi søger at inddrage så mange perspektiver som muligt 
for at studere de muligheder, der ligger inden for en 
given tidsramme. Vi koncentrerer os sig om mennesker, 
hvad der giver mening for dem, og det der ikke er skabt 
eller set endnu. trends, tabuer, scenarier og visualise-
ring er typiske teknikker.”
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Hvide kondensstriber hænger som sarte 
kridtstreger på himlen over Københavns 
Lufthavn, hvor omkring 300 fly hver dag

letter med rejsende på vej ud 
på nye eventyr eller 

opgaver. 

Striberne 
forsvinder hurtigt 
på den isblå himmelhvæl-
ving, men det gør den CO2, flyene 
også efterlader sig, ikke. Den globale 
luftfart står for tre procent af verdens 
samlede udslip af drivhusgasarten. 

Flere flyselskaber har derfor de seneste 
år satset massivt på at gøre flyveturene 
mere effektive og på at udvikle klima-
venligt brændstof til tankene. Mens 
det globale behov for at reducere CO2 i 
atmosfæren stiger, svinder adgangen til 
fossilt brændstof nemlig, forklarer Jacob 
Fjalland, klimarådgiver i WWF Verdens-
naturfonden.

”Vi har set et positivt skift i flybranchen 
inden for de sidste par år, hvor flere af de 
store flyselskaber konkurrerer på, hvem 
der først og mest effektivt kan reducere 
deres CO2-udslip. Det er de ganske enkelt 
nødt til. Samtidig betyder nye kvoteregler 
fra EU, at flyselskaberne fra 

januar 2012 skal betale ved kasse et, 
hvis de udleder mere end, hvad har fået 
tildelt i CO2-kvoter. Det motiverer også 
selskaberne til at stramme op og spare, 
hvor de kan.”

Fly på sKrump
Et af de selskaber, der er i fuld gang med 
at omstille sig, er SAS. Som Skandinavi-

4,1 tons co2
det belAster en flyrejse 
tur/retur til thAilAnd 
klimAet med. det er lidt 
under hAlvdelen Af, hvAd 
en gennemsnitsdAnsker 
udleder på et helt år.

1 %
Andel Af sAs’ online-
kunder, der co2-kompen-
serer deres rejse. 
WWf AnbefAler, At du 
køber kvoter, når du 
flyver. se på WWW.
climAtefriendly.org

40 %
så meget Af det globAle 
energimiks vil i 2050 komme 
frA bioenergi ifølge WWf’s 
beregninger.

Affald, gammel madolie, planter og alger i tanken. Lettere fly, mere effektive motorer og mindre 
ventetid i luften. Flyselskaberne har set skriften på væggen: Verden løber tør for fossile brænd-
sler, og flyene har brug for klimavenlige alternativer til deres motorer.

Af Karoline Rahbek

ruten til den 
klimAvenlige flyvetur



Jo lettere flyet er, des mindre brændstof 
skal der nemlig til.

ligesom mAn kAn spAre benzin 
Afhængig Af, hvordAn mAn træder 
på speederen i bilen, gælder det 
også for flyene. 
mArtin porsgAArd, miljøchef i sAs

planter i tanKen
En af de helt store satsninger bliver dog 
det brændstof, som får de tonstunge ma-
skiner på vingerne. Mens selskaber som 
KLM og Virgin har sendt de første testfly 
i luften med alt fra genbrugt madolie 
til alger blandet i tanken, venter SAS 
på, at markedet kan tilbyde vedvarende 
forsyninger af biobrændstof, der lever 
op til standarder fra det internationale 

partnerskab Roundtable of Sustainable 
Biofuels. De skal garantere, at 

det plantebaserede brænd-
stof ikke går ud over 

fødevaresik-
kerheden, 

vandres-
sourcerne eller 
er med til at fælde 
vigtige skovområder. 

Når den bæredygtige version er 
tilgængelig i tilstrækkelige mængder, for-
venter SAS at kunne reducere deres ud-
slip af CO2 med op til 80 procent. Det har 
dog stadig lange udsigter, og ventetiden 
bruger SAS sammen med andre luftfart-
selskaber på at råbe politikerne op. Der 
er nemlig heller ikke uanede mængder af 
biobrændstof til rådighed:

”Hvis vi også skal kunne sætte os op i et 
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ens største flyselskab batter både små og 
store tiltag i det årlige CO2-regnskab.

”Det er et langt sejt træk. Men vi har sat 
et mål om at reducere vores udslip af CO2 
med 20 procent i 2015 sammenlignet 
med 2005, og frem til 2020 skal der ske 
en reduktion på 50 procent per passager-
kilometer,” fortæller Martin Porsgaard, 
der er miljøchef i SAS.

For at nå det mål har flyselskabet med de 
tre blå bogstaver skiftet den ældste 

del af flyflåden ud med nyere 
modeller, der flyver læn-

gere på literen.

Piloterne 
bakker også op 
om den nye linje. Fra 
cockpittet sørger de for, 
at flyene sparer på brændstoffet 
ved at lave forsigtige drej og med mere 
direkte landinger. Fra landjorden hol-
der kontroltårne skarpt øje med luftlag, 
temperaturer og trafikken i luften, alt 
sammen vigtige faktorer, hvis man vil 
spare brændstof:

”Ligesom man kan spare benzin afhæn-
gig af, hvordan man træder på speederen 
i bilen, gælder det også for flyene. Fx 
sparer en grøn landing 150 kg brændstof, 
eller hvad der svarer til 450 kg CO2,” 
forklarer Martin Porsgaard, der også har 
sat SAS’ flyflåde på slankekur. Indma-
den i de store maskiner – fra sæder til 
plastikkrus – er blevet skiftet ud med de 
letteste modeller på markedet, ligesom 
vandmænger og madspild er reduceret. 

fly i fremtiden, nytter det ikke, at vi bru-
ger biobrændstof på områder, hvor der er 
andre muligheder. Det er ikke hensigts-
mæssigt at fylde bioethanol på personbi-
ler som lige så godt kunne køre på el eller 
at brænde affald til el og varme, hvor der i 
stedet kunne satses på vind og geotermi,” 
forklarer Martin Porsgaard, der bakkes 
op af WWF, som også arbejder for, at fly, 
skibe og lastbiler skal stå først i køen til 
bioenergien.

Hvad der end er i tanken kommer 
rejsende dog ikke uden om, at flyet som 
transportform er en stor klimabelastning:
 ”I WWF mener vi, at vi både skal effekti-
visere og reducere. 

Hvis klima forandringerne skal stoppes, 
er vi alle nødt til at flyve mindre, for en 
flyvetur, der slet ikke går ud over klimaet, 
ligger stadig mange år ude i fremtiden,” 
slår Jacob Fjalland fast.

  »   naturens brændstoF 
træmasse, sukkerrør, majs, pal-
meolie, jatropha-nødder, og came-
lina kan alt sammen omdannes til 
biobrændstof, der har en langt mindre 
klimabelastning end fossile brændsler 
som kul, olie og gas.Det kræver dog, 
at produktionen af biobrændstoffet 
ikke medfører ubæredygtigt skovbrug, 
hvor hurtigtvoksende tømmer- og 
bioenergiplantager fortrænger vigtige 
skovområder eller landbrug, der pro-
ducerer fødevarer. læs mere i WWF’s 
seneste kapitel af rapporten Living 
Forests på www.wwf.dk/skov
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  »  Bliv Wildlife RepoRteR 
WWF’s PandaClub opfordrer elever 
i alderen 12-16 år til at deltage i kon-
kurrencen WWF Wildlife Reporters. 
Vinderne kan glæde sig til en tur til 
Grækenland, hvor de skal rapportere 
hjem om skildpaddernes og naturens 
tilstand på Zakynthos. 
Konkurrencen er delt op i tre: Første 
del foregår på nettet, hvor eleverne 
skal svare på spørgsmål. Anden del 
består af tre auditions i København 
Zoo, Odense Zoo og Ree Park, hvor 
30 elever skal lave journalistiske cases 
om problematikkerne på Zakynthos. 
De bedste par kommer med WWF 
til Zakynthos i juli 2012. Deadline for 
konkurrencen er 1. april. 
Læs mere på www.pandaclub.dk

Parasoller og solsenge danner et farverigt 
patchworktæppe fra luften på den græske 
ferieø Zakynthos, der hvert år har besøg 
af hundredtusindvis af turister. En af 
seværdighederne på den solrige ø er den 
sjældne skildpadde, uægte karette. Men 
netop charterturismen er en af årsagerne 
til, at havskildpadden med det lidet flat-
terende navn stadig er på den internatio-
nale røde liste over truede arter. 

Skildpadderne kommer kun på land for 
at lægge æg, som de møjsommeligt graver 
60 centimeter ned i sandet. En stor del af 
æggende splintres dog før tid af solsenge 

og parasoller på stranden. Fra de heldige 
æg, som ikke bliver ramt, myldrer der efter 
to måneder små skildpaddeunger op til 
overfladen. Klar til den første vandring 
mod havet, godt guidet af månens lys. Men 
mange unger når aldrig så langt. Flere tager 
fejl og strømmer mod de hoteloplyste byer 
i stedet for havet. For dem bliver den første 
rejse også den sidste: De vildfarne unger 
dør af udmattelse på vejen eller tørrer ud på 
stranden. Ude på havet flyder turisternes 
skrald, og det er ikke ualmindeligt, at skild-
padder dør i det våde element efter at have 
spist plastikposer. 

StRand ReddeR Skildpaddeliv
WWF er en af de organisationer, som forsø-
ger at beskytte den truede havskildpadde. 
Sekaniastranden, som ligger i Laganas-
bugten, er et af de vigtigste redesteder på 
Zakynthos. Stranden har mellem 500 og 
1000 reder, der hver rummer godt 120 
små, hvide skildpaddeæg. En intensiv 
lobbyindsats fra blandt andet WWF i 
Grækenland var i 1999 med til at sikre, 
at Laganasbugten blev udpeget som 
national marinepark, og at Sekaniastran-
den blev underlagt ekstra beskyttelse. 
På trods af WWF’s arbejde for at bevare 
den truede havskildpadde, regner man i 

dag med, at kun én ud af 1000 nyudklæk-
kede skildpaddeunger overlever til den 
fødedygtige alder. 

De skildpadder, der klarer rejsen, vender 
efter 20-30 år tilbage til den samme 
strand på Zakynthos for at lægge æg til 
næste generation.

Redested for turister og sjældne havskildpadder

Sandstrandene på den græske 
ferieø Zakynthos er et af de 
vigtigste redesteder for den 
truede havskildpadde, kaldet 
uægte karette. Men øen tiltræk-
ker også horder af europæiske 
turister, som med parasoller og 
solsenge splintrer de skrøbelige 
skildpadde-æg i sandet.  

Af Mie Oehlenschläger

En fuldvoksen uægte karette kan blive 
ca. en meter lang og veje omkring 110 
kg. Hvis skildpadden undgår turismens 
farer, kan den blive op til 60 år.
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Hjerter, kugler og kræmmerhuse i alver-
dens farver og former bliver i disse dage 
hentet frem fra gemmerne, når der skal 
pyntes op til jul i de små hjem. Julen er 
hjerternes fest, og i år har du mulighed 
for at holde jul med hjertet på rette sted. 
Du kan nemlig give mormors gamle 
glaskugler følgeskab af flotte julehjer-
ter lavet af genbrugstræ, der samtidig 
støtter WWF’s arbejde for en bæredygtig 
fremtid.

Det er designer og kulturel iværksætter 
Klaus Samsøe, der står bag designet af 
de bæredygtige julehjerter, der er lavet 
af gamle trækasser fra Aarstiderne. Hjer-
terne, der også er en oplagt mandel- eller 
adventsgave, bliver produceret af indsatte 
i Kriminalforsorgens arresthuse over hele 
landet som en del af et kreativt beskæfti-
gelsesprojekt. De indsatte både tilskærer 
og maler hjerterne i julens farver – og 
derudover syer de også små poser, som 
hjerterne pakkes i. Også poserne er lavet 
af genbrugsmaterialer, da de er syet af 

kasserede viskestykker, der er doneret af 
De Forenede Dampvaskerier.

opgøR med BRug-og-Smid-væk
Klaus Samsøe har arbejdet med gen-
brug og design i mere end 25 år og er 
også manden bag WWF’s mulepose og 
den genbrugskjole Gitte Seebergs bar til 
WWF’s velgørenhedsmiddag på Fredens-
borg slot sidste år. For ham er der slet 
ingen tvivl om, at genbrug er vejen frem.
”Genbrugstanken er kommet for at blive. 
I de seneste år er der gudskelov kom-
met mere fokus på bæredygtighed og 
genanvendelse af ting, og det handler om 
at gøre genbrug og bæredygtighed til en 
naturlig del af hverdagen,” siger Klaus 
Samsøe, der håber at kunne være med til 
at gøre en forskel for klimaet ved at koble 
design og kreativitet.

Ifølge Klaus Samsøse er det på tide, at 
vi gør op med den nuværende brug og 
smid væk-kultur – og særligt i jule-
måneden, der har udviklet sig til en 

forbrugsfest, er budskabet vigtigt at få 
ud til danskerne. Men projektets sociale 
side har også stor betydning for iværk-
sætteren:

”Særligt i julen er det oplagt, at vi tæn-
ker lidt mere på hinanden. Hvis man 
som virksomhed eller menneske har et 
overskud, er man forpligtet til at hjælpe 
andre, der ikke har de samme ressourcer, 
som man selv har,” siger Klaus Samsøe, 
der er utroligt glad for at kunne pro-
ducere julehjerterne i samarbejde med 
Kriminalforsorgen.

Hjerterne kan købes hos Arnold Busck, 
i Klaus Samsøes butik på Vesterbrogade 
på Frederiksberg og på en række museer. 
En pose med fem hjerter koster 99,95 
kroner, og for hver solgt pose går 30 kro-
ner ubeskåret til WWF’s arbejde. Hvis du 
støtter WWF’s juleindsamling på wwf.dk 
med 150 kroner eller derover, sender vi 
dig også en pose med fem flotte julehjer-
ter som tak.

Julen eR 
genbRugshJeRteRnes fest

December er den måned på året, hvor danskerne svinger dankortet mest. 
Men i år kan du holde jul med lidt bedre samvittighed. Den kulturelle iværksætter 

Klaus Samsøe har nemlig designet et flot julehjerte, der er lavet af kasserede 
trækasser – og så støtter salget WWF’s arbejde for bæredygtighed.

Af Anne Burlund
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Og ikke kun tigrene kan nyde gavn af 
det innovative projekt. Lasse Juul-Olsen 
understreger, at WWF kæmper for, at 
infrastrukturen både tager hensyn til 
mennesker og natur:

”Vi håber, indtægterne fra brug af vejen 
kan bruges til at forbedre lokalbefolknin-
gens levevilkår og samtidig give os flere 
ressourcer til at beskytte tigrene i hele 
Dawna Tenasserim-området.”

Floden bugter sig gennem det vidtstrakte 
thailandske bjerglandskab dækket af 
grønne tropiske skove. Spredt over områ-
det græsser flokke af hjorte, og i træernes 
skygge ligger solgyldne tigre og hviler sig 
oven på nattens jagt, imens deres unger 
leger i kanten af regnskoven.

Sådan så en stor del af Mekong-regionen 
i Asien ud tidligere. I dag er landskabet 
et helt andet fragmenteret syn. Næsten 
halvdelen af området er på bare ti år ble-
vet indtaget af et spindelvæv af kringlede 
veje, rygende fabrikker og velfriserede 
rismarker. Og tigrene? De er blevet isole-
ret i små spredte naturområder. I dag er 
der kun ganske få af de stribede kattedyr 
tilbage.

Det vil et banebrydende projekt, som 
WWF Verdensnaturfonden står i spidsen 
for, ændre på med helt nye midler. Ind-
satsen foregår primært i et naturområde, 
der ligger på grænsen mellem Thailand 
og Burma (Myanmar). Projektet skal un-
dersøge, hvordan veje og broer i området 
kan blive anlagt på en måde, så tigrene 
kan beholde deres leveområder.

”Vi kortlægger infrastrukturens trusler 
mod tigrene og skaber fokus på, hvordan 
man kan mindske de negative effekter,” 
siger WWF Verdensnaturfondens pro-
gramleder Lasse Juul-Olsen og forklarer, 
at værktøjet, der skal hjælpe tigerne, hed-
der smart infrastrukturplanlægning.

Rygende udvikling
Asiens Mekong-region er et af de vigtigste 
levesteder for tigre i verden. Gennem de 
sidste år har området dog oplevet en stor 
industriel fremgang, og det går hårdt ud 
over områdets 250-300 tigre. Veje og 

industri æder sig nemlig hele tiden ind på 
kattedyrenes få levesteder.

Netop et vejbyggeri gennem naturom-
rådet Dawna Tenasserim er, hvad WWF 
Verdensnaturfondens projekt retter spot-
lyset mod. Vejen skal løbe fra Thailand 
til en dybvandshavn i Burma. Det er et 
vigtigt skridt for industrien i Thailand, 
men den planlagte vej krydser et område, 
som er hjemsted for mange tigre og andre 
truede dyr.

”Vi håber at påvirke beslutningstagere, så 
vejen tager hensyn til landets sidste tigre. 
Derfor vil vi guide om, hvor vejen kan 
bygges, så den generer naturen mindst 
mulig, og så dyr kan krydse den,” fortæl-
ler Lasse Juul-Olsen. Én løsning er natur-
broer og tunneller, som hjælper tigrene 
med at komme sikkert over vejen.

tigeRpaRtneRe baneR vejen
WWF Verdensnaturfonden har gen-
nem en årrække sat fokus på de truede 
thailandske tigre. Krybskytteri, skovhugst 
og opdeling af deres levesteder er nogle af 
de farer, som de store kattedyr står over 
for. Netop opsplitningen af tigrene i små 
områder er et stort problem. Når tigrene 
lever i isolerede familier stiger risikoen 
for indavl nemlig, og det kan medføre, 
at tigrene ikke føder levedygtige unger. 
Derfor er projektet et vigtigt skridt for de 
truede dyr.

Indsatsen er støttet af WWF Verdensna-
turfondens tigerpartnere, som har skudt 
næsten en million kroner i indsatsen for 
Thailands sidste tigre. Planen er, at det 
skal løbe over de næste tre år i Vestthai-
land, men hvis det viser sig at bære frugt, 
kan det også hjælpe tigre i andre områder.

Vejen frem for Thailands Tigre

3.200
anTalleT af Tigere, der leVer i naTuren 
i dag. i sTarTen af deT 20. århundrede 
Var den samlede besTand på omkring 
100.000 Tigre.

45 %
så sTor en del af Tigrenes leVe-sTeder 
i mekong-regionen er på 10 år omlagT 
Til Veje, fabrikker og landbrug.

år 2022
er Tigerens år i den kinesiske kalender. 
i noVember sidsTe år bleV 13 Tiger-
lande Ved eT hisTorisk TigerTopmøde i 
rusland enige om aT fordoble anTalleT 
af den Vilde kaT inden 2022. WWf 
arbejder for aT sikre, aT der i år 2022 
leVer dobbelT så mange Tigre i mekong-
områdeT.

Den thailandske infrastruktur er i rygende udvikling, og det går hårdt ud over landets tigre.
 Et banebrydende projekt, som WWF Verdensnaturfonden står bag, skal nu hjælpe 

de truede kattedyr med at leve side om side med veje og broer.

Af Sabrina Maria Nothlev Sørensen

www.wwf.dk 
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Ved årsskiftet tager Danmark for sjette 
gang plads i EU’s formandsstol. En af 
de væsentligste sager for det danske 
formandskab bliver forhandlingerne om 
EU’s flerårige budgetramme for 2014-20. 
Med plads for bordenden kommer den 
danske regering til at spille en afgørende 
rolle for, hvor ambitiøs og visionær 
forhandlingslinjen for det nye budget på 
1.000 milliarder euro bliver – og denne 
unikke mulighed for at trække EU’s 
økonomi i en grønnere retning må ikke 
tabes på gulvet, mener Hanne Jersild, der 
er klimarådgiver i WWF Verdensnatur-
fonden.

Hvorfor er 
budgetforhandlingerne så vigtige?
EU’s næste flerårige budget er en oplagt 
mulighed for at understøtte omlægningen 
til en grøn økonomi, så budgettet kom-
mer til at afspejle de ambitiøse politiske 
2020-mål, som de europæiske ledere har 
forpligtet sig til inden for energi, klima, 
biodiversitet og miljø. Selv om Kommis-
sionen i sit udspil har bestræbt sig på 
at dreje budgettet i en grønnere retning 
på især klimaområdet, er det fortsat for 
præget af ”business as usual” – det er 

nødvendigt med langt grønnere skridt, 
end der lægges op til og et større opgør 
med vanetænkningen om, hvad der ska-
ber europæisk vækst og udvikling.

Hvad er WWF’s vision for EU’s økonomi?
Overordnet set skal miljø- og klimahen-
syn tænkes ind i alle EU-finansierede 
programmer og projekter. Vi vil opfordre 
den danske regering til at stile imod, at 
der forhandles et ambitiøst, grønt budget 
på plads, så EU i fremtiden anvender sine 
midler langt klogere end i dag. Det har 
Danmark en klar interesse i, da det både 
vil tjene miljøet og erhvervslivet på læn-
gere sigt. Der er et skrigende behov for in-
telligente klimaløsninger, og det er nu, vi 
skal rykke, hvis vi skal sikre, at Danmark 
og Europa får del i det grønne kapløb. 

Hvor realistisk er det at få trukket 
EU’s budget i en grønnere retning?
Der er meget forskellige ambitioner i de 
enkelte lande, og der er ingen tvivl om, at 
de grønne takter i Kommissionens udspil 
vil komme under pres fra lande, der ikke 
ønsker ændringer. Derfor er det vigtigt, at 
Danmark som formandsland arbejder for 
et visionært budget, der peger fremad. 

EU-milliardEr skal værE grønnErE
EU’s budget skal i langt højere grad afspejle de grønne visioner og muligheder, 
mener Hanne Jersild, der er klimarådgiver i WWF Verdensnaturfonden. 
Levende Natur har spurgt hende, hvorfor EU’s økonomi er så vigtig.

Af Anne Burlund

dET vil WWF mEd 
EU’s BUdgET FOr 2014-2020
▪  De miljøskadelige subsidier fx til 

intensivt landbrug skal udfases til 
mindre end fem procent. I dag er det 
25 procent.

▪  Mindst 25 procent af budgettet skal 
anvendes til gavn for klimaet og mindst 
10  procent af disse midler skal gå til at 
styrke biodiversitet og økosystemer. 

▪  Forslaget om, at 30 procent af den 
direkte landbrugsstøtte skal fremme 
miljøet, bør hæves til 50 procent.

▪  Mindst halvdelen af midlerne til energi-
forskning skal gå til vedvarende energi 
og energibesparelser. 
I dag er det 16 procent.
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Den blåfinnede tun er et godt billede 
på, hvor alvorlig situationen egentlig er. 
Selvom den store tun i dag er ligeså truet 
som næsehornet og tigeren, bliver den 
stadig fanget og er nu tæt på at kollapse.” 

WWF arbejder på at få en fiskerireform, 
der på sigt vil genoprette bestandene. Det 
kræver langt bedre forvaltningssystemer, 
mere skånsomme fiskerimetoder, og 
mere fair fiskeriaftaler.

”I WWF vil vi blive ved forhandlingsbor-
det under hele processen og påvirke poli-
tikerne til at tage de rigtige beslutninger, 
så havene ikke skal forvandles til våde 
ørkener,” slutter Mette Blæsbjerg.

Et dyk ned under havoverfladen viser, at 
verdens fiskebestande er under stort pres. 
Det gælder tunen, atlanterhavstorsken 
og havtasken, og listen fortsætter. Bare 
inden for Europas grænser er op mod 70 
procent af fiskebestandene overfiskede. 

AdvArselslAmperne blinker
Så det er med blå blink, forhandlingerne 
går i gang, når EU’s fiskeripolitik skal 
reformeres under det kommende danske 
EU-formandskab. Hver dag smider 
fiskere store mænger fisk overbords, der 
typisk er for små, og derfor bliver kas-
seret. I nogle tilfælde udgør dødt udsmid 
over 50 procent af fangsten. 

Bifangst af helt utilsigtede arter er et 
andet afgørende problem. Tusindvis af 
truede arter såsom havskildpadder, delfi-
ner og hajer ender i nettet sammen med  

uønskede fisk og fugle. Samtidig er den 
europæiske fiskeflåde alt for stor. Ifølge 
WWF’s beregninger er der to til tre gange 
for mange europæiske fiskerbåde på 
havet til, at fiskeriet kan kaldes bæredyg-
tigt. Endelig fanger europæiske fartøjer 
fisk omkring verdens fattige lande, hvor 
befolkninger sulter og hvor fisk er en 
vigtig ernæringskilde. Fiskeriet foregår 
fordi europæiske fiskefartøjer kan købe 
sig adgang til landenes fiskebestande, 
men samtidig er der også et stort ulovligt 
fiskeri. Det er med til at undergrave 
mange udviklingslandes mulighed for 
selv at nyde godt af de fisk, som svømmer 
ud for kysterne. 

TrueT som en Tiger
Hos WWF’s danske afdeling er den store 
sag havnet på fiskerimedarbejder Mette 
Blæsbjergs bord. 

”Det er en meget vigtig reform, EU-lande-
ne skal blive enige om. Der ligger et solidt 
datamateriale, som klart og tydeligt viser, 
vi ikke kan fortsætte med at fange fisk i 
det tempo, det foregår i nu,” siger hun og 
fortsætter:

Fisk på dagsordenen

WWF Arbejder For: 
▪  et forvaltningssystem med et langsig-

tet fokus og mere hensyn til havets 
økosystemer

▪  En mindre EU-fiskeflåde
▪  at udsmid og bifangst stoppes
▪  Retfærdige fiskeriaftaler med udvik-

lingslandene

HvA’ For en Fisk?
WWF udgiver hvert år en fiskeguide 
som viser, hvilke arter man skal gå 
udenom i supermarkedet og på restau-
ranterne, og hvilke fisk der har det godt. 
De særligt truede arter er blandt andet 
atlanterhavstorsk, havtaske, havkat, 
rødfisk, sværdfisk og ål. 
Se, hvilke fisk, du roligt kan spise på 
www.hvaforenfisk.dk

Der er meget på spil, når EU’s fiskeripolitik skal på forhand-
lingsbordet under det danske EU-formandskab i 2012.  
Det er sidste udkald for de 70 procent af Europas fiskebe-
stande, der i dag er overfiskende.

Af Charlotte Brix Andersen
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Giv en wwf-kalender 
som mandelGave

Har du endnu ikke fået købt 
årets mandelgave, kan du 
stadig nå det. Hvis du støtter 
WWF’s efterårsindsamling 
med 195 kroner eller derover, 
sender vi dig som tak WWF’s 
årskalender for 2012 med 12 
farverige billeder fra ver-
dens have og historier om de 
projekter, som WWF arbejder 
med. Alle bidrag går ubeskå-
ret til arbejdet for at sikre 
verdens natur som livsgrund-
lag for mennesker og dyr.

Donér dit bidrag på 
www.shop.wwf.dk 
og få tilsendt den flotte 
kalender. 

Som medlem modtager jeg  
jeres flotte blad Levende 
Natur, og da jeg sad og læste 
sidste udgave kom jeg til at 
tænke, at det er mega synd, 
det kun er medlemmerne, der 
læser bladet. 

Det indeholder jo så mange 
gode tips til, hvordan vi kan 
købe forsvarligt ind, og til 
hvad man generelt skal være 
opmærksom på som forbru-

Ny pris for 
studereNde 
og peNsioNister

Det koster penge at kæmpe 
for klodens fremtid, og 
WWF’s arbejde er kun muligt 
på grund af den økonomiske 
støtte fra vores medlem-
mer. Prisen for pensionister 
og studerende har i flere år 
ligget fast, men for at vi kan 
følge de generelle prisstignin-
ger i samfundet, vil et med-
lemskab pr. 1. januar 2012 
koste 240 kroner årligt.

læserbrev
Redaktionen har modtaget denne idé fra en læser. 
Vi bringer straks det gode budskab videre:

ger, hvis man gerne vil være 
mere miljøbevidst. Derudover 
får man også et rigtigt godt 
indblik i hvor meget, WWF 
gør for naturen og de menne-
sker, der skal leve af den. 

Så i stedet for at jeres mange 
medlemmer smider bladet ud 
efter læsning, kunne I måske i 
et af jeres næste numre opfor-
dre folk til at tage det med på 
deres arbejdsplads, og lægge 

det i enten venteværelset, 
afdelingen med læsemateriale 
i kantinen, eller andre steder 
hvor læselystne kolleger 
kunne få glæde af artiklerne. 
Ikke nok med at budskabet 
sikkert ville blive spredt ud til 
mange flere mennesker, men 
det kunne måske også skaffe 
nye medlemmer. 

Bedste hilsner 
Michael Kammeyer

Hvornår meldte du dig 
ind i WWF og hvorfor?
Det var engang i 1990’erne, 
fordi min datter var medlem.

Hvad betyder 
naturen for dig?
Jeg kan ikke undvære den. 
Jeg er vokset op i en skov 
og bor også i en nu. Jeg har 
prøvet at bo i en by i ét år, 
og det var en katastrofe. Min 
kone går op i svampe, og jeg 
interesserer mig for fugle. Så 
når vi går tur i skoven, kigger 
jeg op, og hun kigger ned.

Hvilken fugl har gjort et 
særligt indtryk på dig?
Vendehalsen. Den kan dreje 

NavN: Detlef GerDsen
alder: 67 år
Job: Pensionist
bopæl: Bor i en skov 
veD tinGlev

hovedet 180 grader og har en 
meget sjov adfærd. 

Hvad er et godt 
miljø for dig?
Uforstyrret natur er det bed-
ste, jeg ved. Her i området har 
vi meget, fx Frøslev mose.

Hvad gør du for 
at passe på naturen?
Jeg ødelægger den ikke. Jeg 
bruger ingen sprøjtemidler og 
smider ikke affald i naturen. 
Der blev engang smidt en 
masse affald her i skoven. Det 

var et værre svineri, og vi 
meldte synderen til politiet.

Hvad har været din 
største naturoplevelse?
Stormen i 1999. Oplevelsen 
af at gå uden for døren og 
se vores ødelagte skov var 
simpelthen kolossal. Vi var 
grædefærdige. 

Hvis jeg var 
miljøminister, ville jeg…
…genoprette naturen. Det 
gælder både vandløb, moser 
og søer. 
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2011 har været endnu et travlt 
år for WWF Verdensnaturfon-
den. FN udnævnte 2011 til in-
ternationalt skovår, og WWF 
har derfor hele året sat fokus 
på bevarelse og beskyttelse af 
verdens skove. Vi har blandt 
andet arbejdet for at udbrede 
det bæredygtige FSC-mærke, 
der garanterer, at træ og papir 
er produceret under bære-
dygtige og forsvarlige forhold 
for både natur og lokalbefolk-
ninger. 

aNsvarlig palmeolie 
på hylderNe
Produktion af palmeolie er 
en af de største årsager til 
afskovning. Det er derfor 
utroligt glædeligt, at Rema 

1000, som resultat af dialog 
med WWF, er blevet den før-
ste danske detailkæde, som er 
gået aktivt ind i kampen for at 
producere den ansvarlige olie. 
Kæden har over en fireårig 
periode forpligtet sig til at 
anvende 100 procent certifi-
ceret palmeolie. Det er gode 
nyheder for den globale kamp 
for regnskoven, truede arter 
og klimaforandringerne.

tuN på dagsordeNeN
Et andet vigtigt indsatsområde 
har været verdens fiskebestan-
de, der er under hårdt pres fra 
blandt andet overfiskeri. WWF 
har derfor sat fokus på, hvilke 
informationer, eller mangel på 
samme, der er på tundåserne i 

tak for din støtte i 2011!
septem

ber 2011

kort om WWF VerdensnaturFonden
WWF har mere end 100 kontorer i hele verden. Det er en af 
verdens største og mest indflydelsesrige NGO’er med mere 
end 5 mio. støtter globalt. WWFs stærke position gør, at vi 
spiller en væsentlig rolle, når beslutninger skal tages globalt 
som nationalt.

If there is no URL

With URL - Regular

OR

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

Why we are here

www.wwf.dk

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

WWW.WWF.dk

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

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

WWF er en udfordrende, konstruktiv, videnskabsbase-ret og troværdig organisation. 

2011

ÅRS-
RAPPORT

DK

De danske mærkesager er:  Hav & fiskeri, skov, klima  og den danske marine natur.

Læs mere om Vores arbejde på WWF.dk

Det danske WWF kontor arbejder  både i Danmark og i udviklingslandene. Projekterne er koncentreret i Mekong-
regionen, Koraltrekanten i Asien samt i den østlige del  af Afrika.

temperaturen i arktis stiger 
dobbelt så hurtigt som i 
resten af verden, og klima-
forandringerne truer med 
at gøre uoprettelig skade 
på de unikke arktiske øko-
systemer. Med støtte fra 
Mars scandinavia, er WWf 
verdensnaturfonden derfor 
gået sammen med WWf’s 
arktiske netværk om et 
projekt, der skal hjælpe dyr 
og planter i Grønland med 
at tilpasse sig klimaforan-
dringerne.

virksomheder der støtter wwf verdensnaturfonden
Danske virksomheder kan blive virksomhedssponsorer i WWF Verdensnaturfonden og derved støtte arbejdet for at sikre verdens natur. Der findes fire forskellige 
sponsorpakker. De er fradragsberettigede og koster mellem kr. 3.500 og kr. 25.000 eks. moms om året. læs mere på www.wwf.dk/firmasponsor
følgende virksomheder støtter WWf verdensnaturfonden med sponsorpakkerne isbjørn til 25.000 kr., og tiger til 10.000 kr.:

isbJørN Canon Danmark, Dansk shell a/s, Dansk supermarked a/s, Ga-import a/s, Hirsch - Bedner associates, JØrGen krUUse a/s, nordlux a/s,  
nybo Jensen konfektion a/s, raaco international a/s, sanovo fooDs a/s, saxo Bank a/s tiger adviva aps, akzo nobel Deco a/s, aM Power rengøring,  
Boligone Dan lüth aps, Borella projects, energiMidt a/s, focusfactory, Global Wind Power, H. P. therkelsen a/s, Maersk line, Martin Bencher Group a/s, Porto 
Partner aps, regner Grasten film, rigtigHundemad, rockwool international a/s, silicon.dk aps, super koi, søndergaard nedrivning aps, t.J. transmission a/s, 
vital PetfooD GroUP a/s

de danske supermarkeder, så 
forbrugerne kan træffe et bæ-
redygtigt valg, når de handler. 
Kun fire ud af de 57 tundåser, 
vi kunne finde på hylderne, 
havde det bæredygtige MCS-
mærke, og WWF arbejder 
derfor videre med at udbrede 
kendskabet til mærket.

I WWF Verdensnaturfondens 
årsrapport kan du læse mere 
om, hvilke resultater din 
støtte har været med til at 
skabe for mennesker og natur 
rundt om i verden. Tak for 
din støtte, der har gjort vores 
arbejde muligt!

Gitte Seeberg, 
generalsekretær

Læs om alle resultaterne 
i WWF’s årsrapport på 
www.wwf.dk/aarsrap-
port2011

mars støtter Grønlands klima
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udgiver: WWF verdensnaturFonden, svanevej 12, 2400 København nv
Ændringer vedr. abonnement ring venligst 35 36 36 35 eller sKriv til WWF@WWF.dK

ARV &
TESTAMENTE

Den smukkeste arv man kan efterlade, er en levende verden 
Størstedelen af WWF’s indtægter kommer fra privat-
personer, og vores mulighed for at gøre en forskel hviler 
på den tillid, som mennesker over hele verden viser os 
gennem deres donationer. Derfor gør vi os altid umage 
for at sikre, at hver en krone, vi investerer i naturbeva- 
rende projekter, giver de bedst mulige resultater. 

En vigtig del af WWF Verdensnaturfondens indtægter 
kommer fra testamentariske gaver. Hver gang WWF 
modtager en arv, stor som lille, kommer det altid som 
en ekstraordinær gave, der muliggør en ekstra indsats 
på særligt aktuelle områder.
Læs mere om arv og testamente på: www.wwf.dk
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