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Der er blevet diskuteret, analyseret og forudsagt en masse 
om det afgørende klimatopmøde i København. I to uger af 
december bliver vores hovedstad forvandlet til et mylder af 
politikere og embedsmænd. Alles øjne vil være rettet mod Kø-
benhavn. Det er nemlig intet mindre end hele klodens fremtid, 
der står på spil, når statsledere fra hele verden skal blive enige 
om en aftale, der skal bremse klodens klimaforandringer.

WWF har forberedt sig grundigt til det vigtige møde. Det 
samme har Levende Natur, som denne gang udkommer 
som et temanummer om klima. Dedikeret til at formidle  
klimasagens absolutte vigtighed. 

Klimaproblematikken er kompleks, og kan være svær at for-
holde sig til. Det samme gælder internationale topmøder og 
forhandlinger til langt ud på de sene nattetimer. Vi giver dig  
et overblik over, hvad der egentligt bliver forhandlet om – og 
hvad det betyder for mennesker, dyr og natur. 

Mens verdens ledere mødes i Bella Center,  
kæmper millioner af fattige verden over allerede 
med klimaforandringerne. Her i bladet kan 
du møde majsbonden Mostart, der har både 
tørke og oversvømmelser helt tæt inde på 
livet. Også klodens dyrearter bliver påvirket 
af de stigende temperaturer. Læs om ti 
af dem.

WWF er på pletten under hele topmø-
det. Både i Bella Center og rundt om-
kring i byen. Den 16. december vil tu-
sindvis af københavnere slukke lyset under 
Earth Hour Copenhagen. Denne gang sluk-
ker vi kun lyset i København – men hele ver-
den kigger med, når vi sammen sender et 
signal om, at vi ønsker en ambitiøs klima- 
aftale, der kan sikre den klode, vores børn  
og børnebørn vokser op på.
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Slukker du lyset? 
16. december kl. 19-20
København afgør klodens fremtid  

                                          wwf.dk/earthhour
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Verdens vigtigste 

topmøde
København summer af liv på trods af, at vintermørket for længst har  
sænket sig. Byen gør klar til det store klimatopmøde, COP15. 
Det samme gør Levende Natur. Mens tusindvis af embedsmænd  
forbereder sig til forhandlinger i Bella Centret, giver vi her et overblik  
over det omdiskuterede topmøde. 

Af Mie Oehlenschläger, kommunikationsmedarbejder, WWF

Klimatopmødet har ikke været til at komme uden om, si-
den det blev offentliggjort, at Danmark skal være vært for 
det 15. og hidtil vigtigste topmøde i rækken. Ikke mindst 
nu, hvor de to uger står for døren, hvor politikere, viden-
skabsfolk, journalister, lobbyister, ngo’er og demonstranter 
vil sætte byen på den anden ende. Fra den 7. til den 18. 
december danner København rammen om topmødet, der 
skal munde ud i en global klimaaftale for, hvordan vi brem-
ser de klimaforandringer, verden står over for. Men hvad er 
det egentlig, der står på spil, og hvad kommer det til at 
betyde for verdens mennesker, dyr og natur? 

Under to grader
Faktisk er det over hundrede år siden, at en svensk forsker 
forudså det, der er årsagen til, at så mange mennesker 
skal forhandle på livet løs i to uger i træk i København. 
Han gjorde allerede den gang opmærksom på, at jo mere 
kul og olie vi brænder af, jo mere stiger temperaturerne  
– og at det vil ændre alt liv på jorden. Der skulle imidlertid 
voldsomme forandringer i klimaet kombineret med FN’s 
Klimapanels videnskabelige rapporter til, før der for alvor 
blev bred enighed om, at klimaforandringerne er menne-
skeskabte. Og at vi skal gøre noget nu, før den globale 
opvarmning kommer ud af kontrol.

Verdens lande blev i 1997 enige om at fastsætte mål for at 
nedsætte udslippet af drivhusgasser. På et klimatopmøde i 
Kyoto i Japan, underskrev landene Kyoto-aftalen. De mål, 
der blev fastsat i Kyoto-aftalen, er dog langt fra nok til at 
forhindre klimaforandringerne. Blandt andet fordi USA, 
som er en af de største CO2-udledere, ikke er med, og 
fordi lande som Kina, Brasilien og Indien ikke fik tildelt kon-
krete CO2-reduktionsmål.

Den nye aftale skal omfatte alle verdens lande, og skal ef-
ter WWF’s opfattelse have som overordnet mål at gøre os i 
stand til at holde den globale temperaturstigning så langt 
under 2 grader som muligt. En stigning på 2 grader bliver 

WWF arbejder for: 
•  at temperaturen højst stiger to grader (sammenlignet  

med niveauet før industrialiseringen begyndte).
•  at verdens udledning af CO2 og andre drivhusgasser 

om 40 år (2050) er 80 procent mindre, end den var i 1990.
•  at verdens CO2-udledning topper senest i 2015 – for der-

efter at falde.
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Guide til topmødet

af klimaforskere kaldt for ’naturens smertegrænse’. Stiger 
temperaturerne mere, vil konsekvenserne af klimaforan-
dringerne være uoverskuelige. Skal temperaturen holdes 
nede, kræver det først og fremmest, at alle lande i verden 
lukker færre drivhusgasser ud. Og det er grundlæggende 
dét, som COP15 handler om.

Hvad for en kop? 
COP15: Conference of Parties.  COP er forkortelsen for 
det årlige møde, for de lande, der er med i FN’s klimakon-
vention, og COP15 er det 15. i rækken. For to år siden 
blev det aftalt, at landene ville forhandle frem mod mødet 
i København og dér indgå en fælles aftale om, hvor store 
reduktioner af drivhusgasser, de vil forpligte sig på fra 
2013 og frem. 

Juridisk eller politisk aftale: Det er op til topmødestart 
blevet diskuteret meget, om mødet vil munde ud i en poli-
tisk eller juridisk klimaaftale. Men hvad er forskellen?
Politiske løfter er én ting, juridiske forpligtelser én anden. 
En juridisk aftale binder landene og er langt mere forplig-
tende. Det er svært at løbe fra en juridisk aftale, og der 
skal rigtig gode grunde og forklaringer til at bryde de kon-
ventioner, man er blevet enige om i FN.
En politisk aftale er derimod nemmere at slippe ud af, da 
en efterfølgende regering i princippet kan sige at de ikke 
er enige, eller at de gode intentioner var der.

WWF har sammen med en række andre internationale 
ngo’er derfor meget klare holdninger til, hvad der skal stå i 
det aftaledokument, der skal forhandles om i Bella Cen-
tret. Foruden målet om at holde temperaturstigningen un-
der to grader, mener WWF, at aftalen skal sikre, at de rige 
lande ikke bare skubber byrden over på de fattige lande. 
Det er Vesten, der har skabt langt den største del af pro-
blemet, derfor skal vi også gå forrest for at løse det.

Men én ting er, hvad WWF ønsker sig, at aftalen skal in-
deholde. Noget andet er, hvordan den rent faktisk ender 
med at se ud?

Scenarier for fremtiden
Debatten i medierne har længe kredset om, hvorvidt ver-
dens lande overhovedet vil kunne enes om et endeligt af-
taledokument i København. Men succesen af klimatop-
mødet i København er ikke bestemt af, om der kommer 
en aftale eller ej. Succesen afhænger helt af, hvilken aftale Hvem skal betale?

Under topmødet vil tusindvis af embedsmænd svirre rundt 
i gangene i Bella Centret på Amager og i døgndrift for-
handle på livet løs. Der er mange interesser i spil, når det 
endelige forhandlingsdokument skal rettes til. Det store 
spørgsmål er så, hvor meget de enkelte lande vil forpligte 
sig på at skære i deres udledning fra år 2013 og frem? Og 
hvor meget økonomisk støtte de rige lande skal give de 
fattige lande. Journalister fra hele verden vil være til stede 
med kameraer og mikrofoner for hele tiden at få de sene-
ste opdateringer om, hvordan det går med forhandlin-
gerne. WWF står under hele topmødet klar til at kommen-
tere på udviklingen.

Pres på verdens regeringer
Det har vi også gjort på alle de forberedende møder op til 
topmødet i København. WWF arbejder intenst på at skabe 
de bedste rammer for, at mødet i København ender med 
en retfærdig klimaaftale, der både sætter ambitiøse mål for 
de rige lande, og som hjælper de fattige lande med at re-
ducere deres udslip af drivhusgasser og samtidig tilpasse 
sig klimaforandringerne. Ved at deltage i politiske forhand-
lingsmøder internt i de enkelte lande – men også rundt om 
i verden på internationale møder – lægger WWF et pres på 
verdens regeringer. 

Det er Vesten, der har skabt langt den 
største del af problemet, derfor skal vi 
også gå forrest for at løse det.

” 



Man skal være godkendt af FN for at få adgang til forhandlingerne  
i Bella Centret, men WWF Verdensnaturfonden byder på spændende 
events og arrangementer under topmødet, hvor alle er inviterede.

Her kan du være med

politikerne bliver enige om. Den skal nemlig indeholde kon-
krete mål og redskaber, der skal gøre os i stand til at 
bremse den globale opvarmning og bringe verdens klima i 
bedre balance. Gør den ikke det, vil det have dramatiske 
konsekvenser for millioner af mennesker, dyr og natur over 
hele kloden.

WWF ser umiddelbart fire mulige scenarier for, hvordan 
forhandlingerne under COP15 falder ud. En succesfuld af-
tale indeholder helt klare mål om, hvem der skal betale 
regningen – og hvordan CO2-udledningen helt konkret kan 
sikres at blive holdt under 2 grader fra år 2012. Det er 
denne løsning, som WWF arbejder for.

En anden mulighed er, at det eneste landene enes om er, 
at forhandlingerne må forsætte på et andet topmøde om 
cirka et års tid. 

Den tredje mulighed er, at landene indgår en aftale, der på 
papiret umiddelbart ser god ud, men som i virkeligheden 
rummer alle mulige smuthuller, fordi landene ikke på nu-
værende tidspunkt vil forpligte sig nok til at skære i deres 
CO2-udledning.

Det værste, der kan ske er, at forhandlingerne ender med 
et totalt sammenbrud på grund af mudderkastning lan-
dene imellem. 

Det er altså naturens eller klimaets smertegrænse, der er 
på spil, når København to uger i december bliver et myl-
der af embedsfolk og politikere fra hele verden. Og et er 
sikkert: Klimaaftalen kommer til at påvirke den verden og 
de vilkår, vores børn og børnebørn vokser op i.

12. december
WWF deltager i en stor demonstration fra Christiansborg 
Slotsplads kl. 13. Vi går gennem byen og ender ved Bella 
Centret. Burning Panda overrækker danskernes mange kli-
mastatements til politikerne. Der vil være forskellige ngo-
events på Rådhuspladsen i løbet af dagen.

16. december
København slukker lyset i tidsrummet mellem  
19:00-20:00 under WWF’s og TrygFondens kampagne, Earth 
Hour Copenhagen. Frem til dette tidspunkt er der lanterne-
parade, der går fra Planetariet og op til Rådhuspladsen.

Hele perioden 
WWF-telt på Nytorv med udstillinger, film og foredrag m.m.
Se de tusindvis af klimastatements på Rådhuspladsen, som danskerne har lavet til WWF Verdensnaturfondens  
og TrygFondens klimakampagne, Burning Panda.
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Earth hour CopEnhagEn

Den 16. december klokken 19, når verdens ledere ankommer til de  
afgørende klimaforhandlinger i København, vil byen igen slukke lyset i  
en time. Tusindvis af københavnere har allerede meldt sig til Earth Hour 
Copenhagen og sender et tydeligt signal om behovet for en ambitiøs  
og retfærdig klimaaftale.

Af Kathrine Saxild, kampagnemedarbejder, WWF / FOTO: Claus Christensen 

Stort behov for at gøre noget
Udover byens erhvervsliv, bakker tusindvis af københav-
nere også op om Earth Hour Copenhagen. De har allerede 
tilmeldt sig kampagnen på Facebook og siger ja til en am-
bitiøs klimaaftale, der skal sikre ordentlige leveforhold for 
klodens mennesker og dyr, når de mørklægger deres stuer 
for klimaet. Mange ønsker endda at gøre endnu mere.

”Der er ingen tvivl om, at klimaudfordringerne står på 
dagsordenen for rigtig mange danskere, og behovet for at 

København har taget rollen som talerør for hele verdens 
befolkning til sig. Både store virksomheder og byens kul-
turinstitutioner som Tivoli, A.P. Møller Mærsk, Det Konge-
lige Teater og Kronborg bakker op om WWF Verdensna-
turfondens og TrygFondens kampagne, Earth Hour 
Copenhagen, og slukker lyset den 16. december. Også 
byens cafeer, restauranter og spillesteder sørger for, at det 
bliver en helt særlig aften for de mange københavnere og 
internationale gæster, der er i byen, mens klimatopmødet 
står på. 

København slukker lyset

for klimaet
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gøre noget aktivt er stort,” fortæller frivilligkoordinator Lise 
Hoffmeyer fra WWF Verdensnaturfonden. Hun modtager 
dagligt mails fra københavnere, som henvender sig for at 
være en del af WWF’s frivilligkorps.

Én af de frivillige, der har valgt at gøre en ekstra indsats for 
klimakampagnen, er Anne Liv Eberlein, som ind i mellem 
sine litteraturstudier på Københavns Universitet bruger sin 
fritid på at kontakte virksomheder og andre, der kan have 
interesse i at være med i Earth Hour Copenhagen. ”For 
mig var hele klimasagen blevet så vigtig, at det var et 
spørgsmål om enten at skifte til et mere relevant studie el-

”Det er min generation, der kommer til at stå med konse-
kvenserne af klimaforandringerne, så jeg synes også, det er 
en naturlig opgave for os at gøre en indsats for at få beslut-
ningstagerne til at træffe nogle ansvarsfulde beslutninger.”

”Earth Hour Copenhagen er københavnernes chance for 
at skubbe på i den rigtige retning, når den historiske aftale 
om klimaet skal træffes, og den store interesse for kam-
pagnen er tydeligt udtryk for, at københavnerne ønsker at 
gøre deres stemme gældende,” siger Lise Hoffmeyer, der 
glæder sig til, at byen går i sort og københavnerne sender 
deres stemme af sted på vegne af verdens befolkning. Når 
Danmarks hovedstad slukker lyset, er københavnerne am-
bassadører for Jordens 6,7 milliarder indbyggere, hvis 
fremtid bliver afgjort i København.

hvordan deltager jeg? 
Alle kan være med til at give sin stemme 
for klimaet og en ambitiøs aftale i Køben-
havn. Det kræver kun, at du slukker lyset 
mellem kl. 19:00 og 20:00 den 16. december. Du kan også 
hjælpe med at sprede budskabet og opfordre andre til at 
gøre det samme. Jo flere, der slukker lyset, jo stærkere et 
signal, kan vi sende. Tilmeld dig på wwf.dk/earthhour  
– her kan du også læse mere om at være frivillig i WWF.

Verdens største 
klimakampagne 
Earth Hour startede i Australien i 2007. I 2008 udviklede 
Earth Hour sig til en global begivenhed, hvor 370 byer i 
mere end 35 lande slukkede lyset for klodens klima og 
gjorde det til verdens største klimakampagne nogensinde. 
I Danmark kaldte vi kampagnen Sluk lyset Danmark. Den 
28. marts 2009 stemte over en halv milliard mennesker i 
mere end 4000 byer igen for klimaet med deres stikkon-
takt. Over 1 million danskere og 36 procent af københav-
nerne deltog i kampagnen. Earth Hour Copenhagen fore-
går kun i København – men hele verden kigger med.

Earth Hour Copenhagen er en del af WWF Verdensnatur-
fondens og TrygFondens klimakampagne og bakkes op af 
Københavns Kommune. Læs mere på wwf.dk/earthhour

Earth Hour Copenhagen er københav-
nernes chance for at skubbe på i den 
rigtige retning, når den historiske aftale 
om klimaet skal træffes.

” 

ler at bruge min fritid på klimaarbejde,” siger Anne Liv, der 
valgte tiden imellem studierne til at udbrede kampagnens 
budskab.

Københavnernes chance
Det er ikke første gang, danskerne slukker lyset for kli-
maet. Tilbage i marts opfordrede WWF Verdensnaturfon-
den også folk til at slukke lyset. Også dengang var Anne 
Liv opmærksom på kampagnen, men nu er incitamentet 
for at gøre noget endnu større.

”Jeg synes, at kampagnen nu er om muligt endnu vigti-
gere på grund af klimatopmødet i København. Det er kun 
et par kilometer væk, nemlig i Bella Centret, at de afgø-
rende beslutninger bliver truffet,” siger Anne Liv og tilføjer: 

Lise Hoffmeyer og Anne Liv Eberlein har haft travlt med at udbrede 
budskabet om Earth Hour Copenhagen op til klimatopmødet.

FOTO: WWF
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Verdens fattige og klimaet

Vand i forkerte 

mængder
Mens verdens beslutningstagere er samlet til klimatopmøde i København, 
kæmper millioner af mennesker kloden over allerede med klimaforandrin-
ger helt inde på livet. I det sydlige Zambia bor majsbonden Mostart i en 
lerhytte. Han har ikke læst forskernes klimarapporter, men han er alligevel 
ekspert i den globale opvarmnings konsekvenser.

Tekst og foto af Karoline Rahbek, redaktør, WWF

Zambia
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Ligesom de andre majsbønder i det sydlige Zambia sidder 
Mostart Mweemba og venter. Han venter på regnen. På 
en gang mistroisk og forhåbningsfuldt. Et par geder roder i 
den tørre jord omkring de to små lerhuse, hvor Mostart, 
hans to koner og deres otte børn har deres hjem. Før i ti-
den ville regnen på denne tid af året allerede have sat ind, 
og markerne ville for længst være sået til, så en ny høst-
sæson kunne begynde. Men meget har ændret sig for livet 
i landområderne, siden vejret for alvor begyndte at foran-
dre sig i Zambia i 1990’erne.

”I 2005 oplevede vi en af de værste tørker, jeg kan huske. 
Vi mistede hele høsten, det var ikke til at dyrke majs,” for-
tæller Mostart. Det var en svær tid, husker han og slår ud 
med armen mod marken bag sig: ”Jeg vil se regnen, før 
jeg tror det. Før da tør jeg ikke lægge majsen i jorden.”

Værst var det i 2007, hvor mange mistede deres hjem i 
vandmasserne, flere omkom og høsten gik tabt. Tusindvis 
af familier blev stuvet sammen i alt for få telte i højtliggende 
områder, nogle ikke langt fra Mostarts hjem, husker han. 
Der boede de i over tre måneder, indtil de kunne vende til-
bage til resterne af deres lerhuse. Mange frygter, at det 
samme sker igen i år, når regnen endelig kommer. 

De enorme vandmasser drukner ikke kun de nysåede af-
grøder. Vandet eroderer også jorden, så den er mindre 
frugtbar til næste høst. Før i tiden brugte bønder som Mo-
start aldrig kunstgødning. ”I dag er jeg for hver sæk så-
sæd, jeg køber på det lokale marked, også nødt til at finde 
penge til en pose kunstgødning, for at få majsen til at gro,” 
fortæller han. Før vejret begyndte at ændre sig, var det 
ikke nødvendigt i den dengang så frugtbare jord.

en realitet for Zambias befolkning 
Landbrug udgør over en femtedel af Zambias BNP. En ny 
undersøgelse advarer imidlertid om, at klimaforandringer 
vil betyde, at landet vil miste over fire millioner dollars over 
de næste ti år i indtægter fra landbruget, som følge af 
oversvømmelser og tørke. Med øget fattigdom og fødeva-
reusikkerhed blandt flere hundredetusinde mennesker som 
konsekvens. Men i det sydlige Zambia er klimaforandrin-
gerne ikke bare tal og forudsigelser om fremtiden. Her gør 
tørke og oversvømmelser allerede livet endnu hårdere for 
den i forvejen fattige befolkning.

Med to koner og otte børn har Mostart Mweemba mange munde 
at mætte.

Spisekammeret er tomt
Den sydlige del af Zambia blev tidligere kaldt landets spi-
sekammer, bl.a. fordi den frodige jord gav særligt gode 
vækstforhold for at dyrke majs. En tur gennem området 
ville med stor sandsynlighed føre en forbi den ene mark ef-
ter den anden med høje, grønne majsplanter knejsende 
mod solen. Nu ligger jorden usået hen. Kun de sørgelige 
rester af visnede plantestokke og afpillede majskolber fra 
sidste høst ligger spredt ud over de tørre marker. Bøn-
derne har ikke råd til at miste endnu en høst på grund af 
manglende regn. Imens rumler maverne på dem selv, de-
res familier og dyr.

Zambianere som Mostart er dybt afhængige af den mæt-
tende grøntsag. Majs er den vigtigste ingrediens i befolk-
ningens kost. Afgrøden er også afgørende for landbruget, 
som samlet set udgør over en femtedel af landets BNP. 
Men det er mængden af vand, hvad end det helt udebliver 
eller falder i enormt omfang, ved at ændre drastisk på.

En sæk kunstgødning til hver pose såsæd
Forandringer i klimaet har nemlig ikke kun ført længere og 
mere ekstreme tørkeperioder med sig. Når regnen endelig 
kommer, er det med sådan en kraft, at landet også døjer 
med voldsomme oversvømmelser. I de seneste par år har 
Zambia oplevet de værste oversvømmelser i over 100 år. 

I 2005 oplevede vi en af de værste  
tørker, jeg kan huske. Vi mistede hele 
høsten.

” 
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Verdens fattige og klimaet

Havet flytter

huse
I en lille kystlandsby i det sydlige Vietnam er Huyng Ngo Kieu og hendes 
familie ved at flytte deres hus for anden gang. I takt med at temperaturerne 
og vandstanden stiger, æder havet sig ind på kysten. Og nu er vandet 
igen nået til Huyngs hjem.

Tekst og foto af Karoline Rahbek, redaktør, WWF
 

Vietnam
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I Dam Doi ved Vietnams sydøstlige kyst er Huyng Ngo 
Kieu og hendes mand, naboer og venner i fuld gang 
med at skille familiens træhus ad. Hun står med et ko-
ben i hånden og ser ud over havet. Det hav, der er årsa-
gen til, at de nu for anden gang er ved at trække søm 
og skruer ud af de gamle træplanker, som udgjorde 
33-årige Huyngs og hendes families hjem. Langs vand-
kanten, som løber tæt ved resterne af Huyngs hus, kan 
man ane pælerester fra andre huse. ”Hvor havet starter i 
dag, var der for ti år siden mange rækker af huse,” for-
klarer hun og peger på den nu øde kyststrækning. Hvert 
år må flere og flere flytte deres huse til et mere sikkert 
sted i takt med at havet æder sig ind på kysten med 
20-100 meter om året. ”Sidste år var 48 familier nødt til 
at flytte herfra, og i år er vi allerede oppe på 53 huse,” 
siger Huyng.

det imidlertid ofte umuligt for fiskerne at sejle langt nok ud 
til at få nettet fyldt. Huyng er ikke selv fisker, men har skaf-
fet mad på bordet til familien igennem en butik, hvor hun 
sælger benzin og andre produkter, der får det lille samfund 
til at hænge sammen.

Huyng ved ikke, hvor hun og hendes familie vil være om 
få år. At blive boende er ikke en mulighed. ”Sidste gang 
tidevandet kom, stod vandet 50 cm højt inde i huset i ti 
dage. Vi gik rundt med gummiestøvler indenfor,” husker 
hun. Men den lille familie kan heller ikke blive ved med 
at flytte: ”Denne gang skal vi rykke 300 meter længere 
ind til et område, som regeringen har stillet til rådighed. 
Men jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, når vandet kommer 
dertil,” siger Huyng og ser ned på sin datter og fortsæt-
ter: ”Vi har ikke råd til at flytte endnu engang eller til at 
købe et hus et andet sted.” Penge er dog ikke den ene-
ste udfordring for landets fattige kystbefolkning. Plads 
er også en væsentlig faktor. Vietnam er et af verdens 
tættest befolkede lande. Og i takt med at havet lang-
somt tager af jorden, bliver der mindre og mindre plads 
til Huyng og de 87 millioner mennesker, der lever i det 
aflange land.

Huyng og hendes familie foran resterne af deres hus.

Hvor havet starter i dag, var der for ti år 
siden mange rækker af huse.

” 

Vietnam bliver anset for at være et af de fem lande i ver-
den, der bliver hårdest ramt af klimaforandringer. Dam Doi 
ligger i Ca Mau provinsen i Mekong Deltaet i den sydlige 
del af landet. Området er særligt udsat, fordi det kun ligger 
godt en meter over havets overflade. Ud over havvands-
stigninger og øget erosion oplever provinsen også vold-
sommere storme og oversvømmelser, ligesom saltind-
trængning fra havet, gør jorden mindre frugtbar til at dyrke 
ris og andre afgrøder.

Pladsen bliver trang
I den lille kystlandsby, hvor Huyng er vokset op, har ind-
byggerne altid været afhængige af livet i havet. De fleste 
familier lever af at fange fisk. Men de seneste år har fi-
skerne måttet sejle længere og længere ud for at kunne 
fange den samme mængde som før. Kraftige storme gør 

WWf mener
Det er verdens rige lande, der udleder mest CO2 pr. ind-
bygger og har gjort det siden industrialiseringen. De vest-
lige lande skal derfor gå forrest, når der bliver indgået en 
global aftale for at reducere verdens udslip af drivhusgas-
ser. En ambitiøs klimaaftale bør forpligte de industrialise-
rede lande til at reducere deres udslip markant og samtidig 
sikre økonomisk og teknisk støtte til mere sårbare udvik-
lingslande som fx Zambia og Vietnam.

to jordkloder
Danmark er et af de lande i verden, der udleder mest CO2 
pr. indbygger. 10,15 tons bliver det i gennemsnit til om året 
for hver enkelt dansker. Levede alle som os, ville det svare 
til, at vi skulle bruge to jordkloder for at få regnestykket til 
at gå op. Til sammenligning udleder befolkningen i Vietnam 
0,98 tons CO2 pr. indbygger, og i Zambia er tallet helt nede 
på 0,19 tons om året.
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Klima og dyrearter

Verdens dyr 

får det varmt
Den globale opvarmning kommer til at forandre alt liv på kloden. 
Også verdens dyre- og planteliv bliver påvirket, og mange arter vil i 
værste fald uddø, hvis vi ikke får bremset temperaturstigningen i tide.
Af Tommy Dybbro, miljøfaglig medarbejder, WWF

isbjørn 
Over 40 procent af isbjørnens leve-
steder på havisen i Polarhavet er 
forsvundet om blot 40 år. Værste 
forudsigelser antager, at isbjørnen 
er uddød om 75 år.

Havskildpadder 
Stor risiko for skæv kønsfordeling 
af de nyklækkede skildpaddeunger, 
da jordens temperatur afgør skild-
paddernes køn. Øget varme på 
ynglestrandene medfører større  
dødelighed blandt ungerne. 
Højere vandtemperatur i havet re-
ducerer havskildpaddernes mulig-
heder for at finde føde, ligesom 
flere storme og stigende vandstand 
truer ynglestrandene.

Hvaler 
Havisens totale forsvinden om som-
meren i Polarhavet omkring år 2040 
vil få katastrofale følger for arter som 
narhval, hvidhval og grønlandshval. 
Varmere temperatur i havet omkring  
Antarktis medfører lavere produktion 
af krill, som er hovedføde for den tru-
ede blåhval og flere andre hvalarter.

Levesteder forsvinder, dødeligheden blandt nyfødte unger 
vokser, og det bliver svært at finde føde. Det er bare få af 
de forandringer, højere temperaturer på kloden vil føre med 
sig for mange dyrearter verden over. Særligt voldsomme vil 
konsekvenserne blive for Jordens mest følsomme økosy-
stemer. Forskellige videnskabelige modeller og analyser 
forsøger at forudsige, hvad klimaforandringerne kommer til 
at betyde for klodens dyre- og planteliv. Et af de nyeste 
bud går på, at ved en global opvarmning på 1,5-2,5 gra-
der i dette århundrede vil 20-30 procent af alle verdens dyr 
og planter være i farezonen. Og den temperaturstigning 
ligger vel at mærke i den nedre ende af FN’s Klimapanels 
forventninger. Langt værre vil konsekvenserne blive, hvis 
Klimapanelets værste scenarier på omkring 6 graders glo-
bal opvarmning bliver virkelighed.

Her kan du se, hvad eksperterne forventer af konsekven-
ser for 10 karismatiske og spektakulære dyr eller dyre-
grupper, som har WWF’s store opmærksomhed.

FOtO: Fritz Pölking / WWF-CAnOn

FOtO: Pieter lAgendyk / WWF-CAnOn

albatrosser 
Øget risiko for invasion af 
rotter og andre skadedyr 
på de småøer, hvor alba-
trosserne yngler. Varmere 
havtemperatur giver min-
dre næring og dermed fø-
demuligheder i de sydlige 
oceaner, hvor albatros-
serne holder til. kraftigere 
storme kan skade æg og 
unger på ynglepladserne.

FOtO: Andrey nekrASOV / WWF-CAnOn

FOtO: dAVid jenkinS / WWF-CAnOn
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Pingviner
Ved en opvarmning på 2 
grader vil 50 procent af 
kejserpingvinerne og 75 
procent af Adelipingvi-
nerne på det antarktiske 
fastland forsvinde. lavere 
krill-produktion omkring 
Antarktis som følge af var-
mere havtemperaturer 
nedsætter fødegrundlaget 
for flere arter af pingviner.

Kænguruer 
Varmere temperaturer og min-
dre nedbør vil få vådområder 
til at tørre ud, hvilket truer flere 
arter. enkelte forudses at ville 
uddø. For især sjældne og tru-
ede arter med en begrænset 
udbredelse vil selv en tempe-
raturstigning på omkring 1 
grad betyde voldsomme ind-
skrænkninger af deres mulige 
levesteder

orangutang 
Øget nedbør i regnskoven 
vil forringe vækstbetingel-
serne for netop de plante-
arter, som orangutangen 
er afhængig af som føde-
kilde. Stigende temperatu-
rer øger risikoen for omfat-
tende skovbrande. i 1997 
medførte skovbrande, at 
store arealer på Borneo 
blev lagt øde og tusinder 
af orangutanger omkom.

Bengalsk tiger 
Havstigninger vil om 50 
år have ødelagt 70 pro-
cent af et af tigerens 
kerneområder – Sunder-
bans i grænseområdet 
mellem indien og Bang-
ladesh. konflikter mel-
lem mennesker og tigere 
vil vokse, når leveste-
derne ændrer karakter.

afrikansk elefant 
Store dele af det vestlige og 
sydlige Afrika risikerer udbredt 
tørke og dermed stærkt forrin-
gede levevilkår for elefanterne. 
20 procent af de nuværende 
levesteder vil være totalt ueg-
nede i 2080.
Selv om elefanter kan tilpasse 
sig nye omgivelser og vandre 
over store afstande, vil klima-
ændringerne influere negativt 
på elefanternes mulighed for  
at vandre fra sted til sted.

FOtO: StAFFAn WidStrAnd / WWF-CAnOn

FOtO: MArtin HArVey / WWF-CAnOn

FOtO: Cede Prudente / WWF-CAnOn

Koralrev 
temperaturstigninger i 
havområder med koralrev 
medfører såkaldt blegning 
af korallerne og risiko for 
uddøen af korallerne og 
hele det omgivende liv. 
Forudsigelser peger på, at 
kun 5 procent af verdens 
største koralrev – det 
Store Barriererev ved 
Australien – er tilbage i år 
2050.

FOtO: MArtin HArVey / WWF-CAnOn

FOtO: Fritz Pölking / WWF-CAnOn

FOtO: CAt HOllOWAy / WWF-CAnOn
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Klimaløsninger

Fra affald til 

brændstof
Af Guri Kærulf Frandsen, kommunikationsmedarbejder, WWF

Man bruger enzymer 
til at give brød en 
blødere krumme, så 
det kan holde sig læn-
gere og ikke bliver så 
hurtigt tørt. Det betyder, 
at der ikke bliver smidt så 
meget brød ud og giver en 
besparelse på rundt regnet 
110 kg CO2 pr. ton brød.

Enzymer er med til at spare på mæl-
ken i mozzarellaproduktionen. Mælk 
er et forholdsvist CO2-belastende pro-
dukt, så det giver en besparelse på 230 
kg CO2 pr. ton mozzarella.

Når du sætter en kold 
øl til munden, har den 

været igennem en lang 
række energikrævende 

processer. En af dem er 
maltning, hvor en del af det 

korn der anvendes i ølbrygningen 
bringes til spiring. Clim8Beer er 
verdens første øl baseret på en 
banebrydende teknologi, der gør 
det muligt at spare maltningspro-
cessen helt væk. Det reducerer 
CO2-forbruget med otte procent.

FOtO: COrBis, sCaNpix
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Hvede kan blive til plastik, biler kan køre på sukker, og kemikalier kan er-
stattes af svampe. Det lyder umiddelbart som Georg Gearløs opfindelser, 
men det er kemi på højt plan, der kan være med til at nedsætte verdens 
CO2-udslip med 1-2,5 milliarder tons om året.

kunne have spist. Derfor tager forskerne nu skridtet videre 
til 2. generation. Her kan man ved hjælp af enzymer pro-
ducere bioethanol ved i stedet at bruge restprodukter af fx 
græs, halm, sukkerrørs- og majsstængler. Det kan så vi-
dere bruges til at lave et utal af produkter. Og fordi der er 
tale om restprodukter, giver det en CO2-besparelse på 
mellem 1-2,5 milliarder tons om året.

Enzymer bliver allerede brugt til at fremstille en lang række 
produkter, vi kender fra dagligdagen, også herhjemme. De 
små mikroorganismer betyder, at alt fra madvarer, tøj og 
vaskepulver kan laves med større hensyn til både klima og 
miljø. Brugen af enzymer er dermed en bonus for miljøet 
og en væsentlig løsning på de klimaudfordringer, verden 
står over for; Man kan udnytte råvarer meget bedre, vand- 
og energiforbrug bliver mindre, og man kan erstatte kemi-
kalier – og så er det endda naturens helt egen opfindelse: 
”Naturen giver os allerede det, vi har brug for for at over-
leve. Derfor er det så vigtigt, at vi bevarer den,” slutter 
John Kornerup Bang.

Opskriften er enzymer og andre mikroorganismer. Blan-
det sammen med de rigtige ting, kan vi bruge naturens 
egne ressourcer til at lave produkter, der normalt fremstil-
les af olie. Derfor har forskere rundt omkring i laboratorier 
netop nu travlt med at blive klogere på, hvad enzymer 
kan gøre, for at begrænse brugen af kemikalier og udled-
ningen af CO2.

Resultaterne bliver brugt i bioraffinaderier, hvor vi ved 
hjælp af enzymer og andre mikroorganismer kan udnytte 
planter – i stedet for olie – til at producere alt fra brænd-
stof, industrielle råmaterialer, plastik, smøreolie og til så-
gar medicin. 

”Hvis vi virkelig skal rykke og spare milliarder af tons CO2, 
er bioraffinaderier vejen frem. Teknologien er udviklet til 
det, men der skal både politisk opbakning og investorer 
til, før det kan realiseres,” forklarer John Kornerup Bang, 
der er leder af WWF Verdensnaturfondens globaliserings-
program.

Den brasilianske model
I Brasilien er man allerede langt fremme med at udnytte 
naturens egne ressourcer til at skabe brændstof med. De-
res tradition for sukkerrørsproduktion har gjort dem til stor-
producenter af bioethanol. Det kan nemlig fremstilles af 
sukker- og stivelseholdige planter. Denne form for bioetha-
nol bliver kaldt 1. generation og er baseret på råvarer. Pro-
blemet er bare, at man her bruger råvarer, man ellers 

naturens små eksperter 
Enzymer er et protein, der findes i alle levende organis-
mer, fx svampe og bakterier. Et enzym kan kun én ting, 
derfor forskes der meget i, hvad forskellige enzymer kan, 
så man hele tiden kan udvikle, hvad de kan bruges til. 
Forskere rejser derfor verden rundt og indsamler mikroor-
ganismer, som bliver dyrket i store tanke, hvor de fodres 
med soja, sukker, kartoffelmel m.m. i denne suppe vokser 
svampene eller bakterierne og frigiver enzymerne. Efter 
filtrering er enzymerne klar til at blive brugt til lige præcis 
det, de er eksperter i.

læs mere 
WWF Verdensnaturfonden og 
Novozymes samarbejder om at 
skabe opmærksomhed omkring 
grøn vækst. Et af resultaterne er 
rapporten industrial Biotechno-
logy, som kortlægger, hvordan 
man kan bruge bioteknologi og  
herunder enzymer til at reducere CO2-udslippet.

rapporten kan downloades på wwf.dk/bioteknologi

IndustrIal bIotechnologyMore than green fuel In a dIrty econoMy?Exploring the transformational potential of industrial biotechnology on the way to a green economy
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Klimaforandringer på grønland

Julie og Jim i isbjørnens 

fodspor 
Af Karoline Rahbek, redaktør WWF / Foto: Kim Vadskær

foto: wwf-canon
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Grønland. Ordet bringer billeder frem på nethinden af ma-
jestætiske isbjerge, endeløse vidder af indlandsis og byg-
der med træhuse i klare farver. Men verdens største ø er 
under hastig forandring. De seneste år har Grønland truk-
ket overskrifter om smeltende indlandsis og isbjørne, der 
drukner på deres færd efter føde.

Grønlands storslåede natur tog luften fra WWF’s ambas-
sadører, sangeren Julie Berthelsen og modeeksperten 
Jim Lyngvild, da de i sommer besøgte den store ø. 
Med skridttællere gik de penge ind til WWF’s arbejde  
i Arktis. Levende Natur har mødt de to venner til en 
snak om isbjørne, ydmyge grønlændere og rollen 
som ambassadører for en global miljøorganisation.

Midt i det hvide islandskab flød der et 
krystalklart og isblåt isbjerg. Der stod  
det klart for mig: Det er det, der ikke  
må forsvinde.

” 

Selvom Julie Berthelsen er født og opvokset i Grønland, 
var hun også turist, da hun sammen med sin gode ven, 
Jim Lyngvild, i sommer besøgte den sydlige del af sin 
barndomsø. I en uge rejste de rundt i Sydgrønland og 
blev gang på gang fascineret af stedets enorme natur-
kræfter og renhed. De oplevede samtidig, hvordan klima-
forandringerne allerede sætter sine tydelige spor i Grøn-
land. Levende Natur satte de to stævne for at høre om 
deres oplevelser blandt turkisblå isbjerge, enorme glet-
sjere og frodige dale i det sydlige Grønland.

Hvilke oplevelser gjorde størst indtryk på jer?
Jim: Vi nød naturen hver eneste dag, gik ture, besøgte 
varme kilder og ældgamle, historiske ruiner. Men noget af 
det, der gjorde størst indtryk på mig, var vores mange sejl-
ture i fjordene. Vi sejlede tit, når vi skulle rundt til de forskel-
lige steder, vi var ude og se. Jeg husker, hvordan vi pludse-
lig kom ind i et farvand fyldt med isbjerge så langt øjet rakte. 
Det var lidt som at være på en anden planet eller i en scene 
fra en science fiction-film. Og midt i det hvide islandskab 
flød der et krystalklart og isblåt isbjerg. Der stod det klart for 
mig: Det er det, der ikke må forsvinde. foto: wwf-canon
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Klimaforandringer på grønland

dringerne, selvom de over en lang årrække har været vid-
ner til, hvordan vejret og naturen har ændret sig.

Julie: Ja, min kærestes onkel kan vise billeder fra ind-
landsisen, som han har kørt turister ind til i løbet af de sid-
ste ti år. Billederne er taget med et almindeligt kamera, 
men de viser tydeligt, hvordan indlandsisen er svundet ind 
over årene. Selv har jeg også mærket forandringerne i vej-
ret allerede for adskillige år siden. Fx havde jeg den højst 
mærkværdige og meget atypiske oplevelse at fejre jul i 
Grønland med grønt græs uden for vinduet for hele ti år til-
bage. Ligesom skikonkurrencer i påsken blev aflyst på 
grund af regn. Der er sket meget siden, og i dag kan man 
dyrke kartofler og andre grøntsager i Sydgrønland.

Julie: Det var også stærkt at opleve kontrasterne i 
de små bygder, hvor det moderne liv møder de 
gamle traditioner og levevis. Fx besøgte vi en gam-
mel kvinde, der var halvt så høj som os, som le-
vede i en lille hytte uden elektricitet. Mødet med 
mennesker som hende satte ligesom det hele på 
spidsen: Grønland er et stort økosystem under 
kraftig forandring, og det rammer ikke bare dy-
rene og naturen men også de mennesker, der le-
ver der. Jeg talte også med en fisker, der kunne 
fortælle, hvordan verdens forurening samler sig 
ved klodens poler. På samme måde er det 
med klimaforandringerne. Arktis er det sted i 
verden, hvor den globale opvarmning har sat 
allerhurtigst ind. Og det er noget, som grøn-
lænderne har kunnet mærke i årevis efter-
hånden.

Hvordan oplevede 
I klimaforandringerne?
Julie: Selvom jeg har boet i Grønland de 
første 20 år af mit liv, har jeg faktisk aldrig 
set en isbjørn i det fri. Men på bare den 
ene uge, hvor Jim og jeg var sammen i 
Sydgrønland, blev der spottet fem is-
bjørne tæt ved bygderne, hvilket er helt 
uhørt – og ekstremt farligt. De stigende 
temperaturer betyder, at de kommer 
ned langs kysterne for at lede efter 
føde og ender tæt på, hvor der lever 
mennesker. Vi sejlede ud for at se 
dem, men jeg er nærmest lettet 
over, at det ikke lykkedes. Det er 
utroligt vemodigt, at isbjørnene op-
holder sig steder, der er så unatur-
lige for dem. På en måde lidt som 
at se dyr i bur.

Jim: Det var også tankevæk-
kende at se, hvordan klimafor-
andringerne længe har sat sine 
tydelige spor i Grønland. Mens 
vi i Danmark først for alvor er 
begyndt at tale om den glo-
bale opvarmning inden for de 
seneste par år, efter vejret 
også er begyndt at ændre 
sig herhjemme med nye var-
merekorder den ene som-
mer efter den anden. Grøn-
lænderne har bare været 
for ydmyge til at råbe højt 
nok op om klimaforan-

I dag kan man dyrke kartofler og andre 
grøntsager i Sydgrønland.

” 

Hvorfor har I valgt at være ambassadører for WWF?
Julie: Som kendt får man mange forespørgsler om at 
være ambassadør for forskellige gode sager og formål. For 
mig giver det rigtig god mening at støtte WWF Verdensna-
turfondens arbejde i Arktis og med at sikre isbjørnenes le-
vesteder i fremtiden. Jeg vil gerne være med til at sætte 
fokus på, at vi rent faktisk har mulighed for gøre noget ved 
det, der er ved at ske. Derfor var det også enormt beri-
gende at finde ud af, at WWF også handler om miljø og 
ikke kun truede dyr, da klimaforandringerne er en global 
problemstilling, der kommer til at påvirke alt liv på Jorden, 
hvis vi ikke gør noget nu.

I har gået penge ind til WWF’s arbejde med klima- 
forandringer og indsatsen for at bevare isbjørnen. 
Hvorfor netop det?
Jim: For mig var det også helt oplagt. Jeg har altid syn-
tes, at isbjørnen er verdens sejeste dyr. Da jeg var lille, la-
vede jeg kun isbjørne, når vi skulle forme ting i ler til form-
ning. Den er verdens største rovdyr på landjorden, så det 
er jo en 1’er, der står til at blive udryddet. Alle kender is-
bjørnen, og den er fantastisk til at skabe opmærksomhed 
omkring, at hvis vi ikke handler, ender den helt med at 
forsvinde. Det svære ved klimaudfordringen er, at det er 
så stort og svært at forholde sig til. Det kan være ret 
uoverskueligt, hvad man som enkelt menneske kan gøre i 
det store billede. Men i stedet for at tegne dommedags-
profetier, kan man sagtens vende det om til noget posi-
tivt. Vi kan gøre noget, det kræver bare, at vi rykker nu. 
Vi kan nemlig hver især gøre en forskel ved at støtte de 
mennesker, der ved, hvor og hvordan vi skal sætte ind for 
at redde verden.



Årsberetning
2008-2009

Fokus på klimaet
De globale temperaturstigninger har allerede alvorlige kon-
sekvenser for verdens dyr og mennesker. Indsatsen for at 
bremse klimaforandringerne har derfor haft et helt centralt 
fokus det sidste år. WWF har rådgivet virksomheder om, 
hvordan de nedsætter deres CO2-udslip, vi har engageret 
danskerne med klimakampagnen Burning Panda sammen 
med TrygFonden, og vi har intensiveret indsatsen for at 
påvirke beslutningstagerne før det vigtige klimamøde i Kø-
benhavn. WWF har også forsøgt at påvirke DONG til at 
opgive at opføre et kæmpemæssigt kulkraftværk i Nord-
tyskland. En WWF-rapport har påvist, at værket ikke alene 
vil udlede enorme mængder CO2, det vil heller ikke kunne 
svare sig økonomisk. 

Bæredygtige fisk til forbrugerne
WWF har i samarbejde med forhandlerne af fiskeprodukter 
– blandt andet Dansk Supermarked – haft stor succes 
med at øge efterspørgslen på bæredygtige fiskeprodukter.  
Samtidig var det en vigtig milepæl, da Danmarks Fiskeri-
forening lancerede, at hele det danske fiskeri skal MSC-
certificeres inden 2012. En proces som WWF har arbejdet 
længe på, og som vi vil følge tæt.

Miljø og udvikling i u-landene
WWF Verdensnaturfonden arbejder i tre regioner – regionen 
omkring Mekong-floden, i Østafrika og i Koraltrekanten. 
Målet er at skabe en bæredygtig balance mellem menne-
sker og natur. I Mekong arbejder vi blandt andet med akva-
kultur, økoturisme, og bæredygtig produktion af cashew-
nødder og kakao. I Østafrika er fokus på bæredygtig 
produktion af træ og miljøuddannelse af lokalbefolkningen. 

I Koraltrekanten handler indsatsen om fiskeri af tun og koral-
revenes fisk og beskyttelse af hvalhajer og havskildpadder.

Fremtidens natur i Danmark
WWF arbejder for, at der også i fremtiden skal være plads 
til den danske natur. Vi havde stor indflydelse på udform-
ningen af de danske nationalparker og har i det forgangne 
år kæmpet for at give naturen den fred, den har brug for. 

WWF-aktiviteter
Igen i år var WWF Verdensnaturfonden med i Ecco Walka-
thon, en stor indsamlingsbegivenhed der nu finder sted i 
fem danske byer. PandaClub vokser, og vi har i løbet af 
året gennemført events i samarbejde med fem zoologiske 
haver og dyreparker. Den 28. marts afholdt WWF sammen 
med TrygFonden igen Sluk lyset Danmark. Over en million 
danskere deltog i den symbolske kampagne for klimaet. 

2009 var også året, hvor WWF efter ti år i Ryesgade  
på Nørrebro flyttede til nyistandsatte lokaler på 
Svanevej i Københavns Nordvestkvarter. WWF 
har været igennem en hård omstilling, hvor ud-
gifter og indtægter har skullet passe bedre sam-
men. Det har betydet afsked med flere medar-
bejdere. Men trods dette tilbageslag har WWF 
formået at fastholde fokus på verdens vigtigste 
udfordringer. Vi er klar til at tage imod, når ver-
denslederne samles i København 
for at afgøre klodens fremtid. 

Tak for din støtte i 2009

WWF Verdensnaturfonden, december 2009

Dette er et udvalg af de aktiviteter og resultater, som wwf Verdensnaturfonden har stået bag i det forløbne år. 
Du kan læse årsberetningen i sin fulde længde på vores hjemmeside www.wwf.dk.

Travlt år med mange udfordringer
WWF har været igennem et travlt år, hvor udfordringerne har stået i kø. Økonomien har været  
anstrengt, vi er flyttet, og samtidig har vi intensiveret indsatsen for verdens klima og natur i en tid, 
hvor klimaforandringerne for alvor er begyndt at vise sig.

Gitte Seeberg
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WWF satte klimaet 
på skoleskemaet
I løbet af efteråret har 980 skoleklasser over hele landet dystet 
om en tur til Grønland under overskriften ’Klima på skoleske-
maet’. Det var WWF, der i samarbejde med Politiken, Codan og 
Elsparefonden, stod bag tilbuddet, der gav alle 6.-10. klasser 
mulighed for at lære om klimaforandringer i skoletiden – og for én 
af klasserne at blive den heldige vinder af en tur til Grønland, hvor 
den globale opvarmning allerede sætter sine tydelige spor. Ele-
verne dystede både på viden og deres evne til at nedsætte sko-
lens elforbrug – og de fire bedste klasser gik videre til semifinalen, 
et overlevelsesdøgn i henholdsvis Randers Regnskov, Knuthen-
borg Park & Safari, Skandinavisk Dyrepark og Danmarks Akva-
rium. Vinderen kan glæde sig til en begivenhedsrig rejse med 
Bubber til det kolde nord. Turen vil blive fulgt tæt af tv-kameraer, 
og bliver efter planen sendt på TV2 til august næste år.
Se mere på www.wildschool.dk

Over 100 WWF’ere til København

Mindst 100 delegerede fra WWF’s internationale netværk trækker i arbejdstøjet og 
kommer til København under klimatopmødet. WWF Verdensnaturfonden er vært 
for de mange kollegaer, der kommer rejsende fra vidt forskellige afkroge af kloden. 
Hver og en vil arbejde for at lægge det fornødne pres på politikerne og oplyse om 
nødvendigheden af en fair klimaaftale.

FOTO: Elma Okic / WWF-canOn

FOTO: SørEn m. OSgOOd

Lanterner for klimaet

Børn fra hele verden har over de seneste måneder på opfordring 
fra WWF sendt lanterner ind til Planetariet i København. Den 16. 
december, lige inden København slukker lyset under WWF’s kam-
pagne, Earth Hour Copenhagen, vil de blive båret gennem byen i 
et lysende optog. Vi går fra Planetariet, ind gennem Tivoli til Råd-
huspladsen, hvor den store nedtælling til klokken 19:00 vil finde 
sted, og tusindvis af københavnere sammen vil opleve byen 
slukke lyset for klimaet.
Du kan også være med, læs mere på www.wwf.dk/earthhour

FOTO: SørEn kOch



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.:

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, Ejendomsmægler ivan Eltoft nie, Tm group 
a/S. Havørnen Stilladskompagniet a/S, lalandia a/S, maersk line, novo nordisk a/S, regner grasten Filmudlejning a, akzo nobel deco a/S, T.J. Transmis-
sion a/S, Tack international a/S, Stig günther apS, Søndergaard nedrivning apS, inTEr aQUa advance a/S, Borella projects, adViva apS, hirsch - Bedner 
associates, Energimidt a/S, ViTal PETFOOd grOUP a/S, nokia, marco Polo - myPlanet, alletiders hjemmeservice, accenture, hotel nora, Enemærke og 
Petersen a/S, nycomed danmark a/S, Bas kraner apS, Frederiksberg Bogtrykkeri a/S, 

Da hele verden kom 
til Wonderful Copenhagen

Viggo Vagnbys plakat for Wonderful Copenhagen fra 
1953 skulle åbne omverdenens og ikke mindst USA’s 
øjne for Danmark. Den klassiske plakat er blevet ny-
fortolket af illustrator Kristian Funder, og resultatet er 
på forsiden af dette særnummer af Levende Natur. 
Når København i disse dage åbner dørene for politi-
kere, videnskabsfolk, virksomheder, journalister og 
ngo’er fra hele verden, er det det ikke kun den kendte 
andefamilie, der skal sikkert over gaden – men hele 
kloden og dens kommende generationer.

Besøg WWF’s telt på Nytorv
Under hele klimatopmødet kan du møde WWF Verdensnaturfon-
den i vores telt på Nytorv ved Strøget. Se film om klimaforandrin-
ger i Arktis, hør skiftende foredrag, og følg med i klimaforhandlin-
gerne i Bella Centret. På pladsen uden for teltet kan du opleve 
forskellige fotografers billeder af Arktis fascinerende natur, som  
allerede i dag er truet af klimaforandringerne. Det hele er gratis, 
og vi glæder os til at se dig!

FOTO: SindrE kinnErød /WWF-canOn 

Burning Panda 
overrækker 
danskernes 
klimastatements
Den 12. december vil tusindvis af mennesker sammen gå gen-
nem København og ud til Bella Center for at vise, at de ønsker, at 
klimatopmødet munder ud i en ambitiøs og retfærdig klimaaftale. 
Burning Panda er også på pletten, og med sig har pandaen med 
det brændende engagement i klimaet de tusinder af kreative og 
slagkraftige klimastatements, som danskerne har lavet siden 
2008. Vær med til at overrække de mange holdninger til klimaet til 
politikerne. Læs mere på www.burningpanda.dk



Stigende globale temperaturer 

får havisen - isbjørnens vigtigste 

levested - til at forsvinde. Hvis vi 

ikke stopper klimaforandringerne 

i tide, vil 2/3 af verdens isbjørne 

uddø inden for de næste 50 år. 

Du kan hjælpe WWF i indsatsen for 

at bremse den globale opvarmning 

ved at give et bidrag på girokortet 

i dag. 

På forhånd tak for din støtte.
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