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WORLD WIDE 
FUND FOR NATURE
WWF er i dag en af verdens største miljøorgani-
sationer med over fem millioner medlemmer. Da 
WWF i Danmark blev grundlagt i 1972 var fokus 
alene rettet mod lokal naturbevarelse og beskyt-
telse af truede arter som isbjørnen, næsehornet 
og elefanten.

Den mindste af de asiatiske elefanter, Sumatra-
elefanten, som du kan se her på siderne, er en 
af de arter, der i dag er stærkt truet. I Indone-
sien bliver store dele af de skovområder, hvor 
elefanten lever, nemlig fældet for at gøre plads 
til palmeolieplantager. På 25 år har den asiatiske 
elefant mistet over 70 procent af sine levesteder.
WWF kæmper for at bevare disse fantastiske 
dyr. Men i dag sikres dette arbejde også igennem 
et bredere fokus på bæredygtig udvikling og 
sammenspillet mellem mennesker og natur. 

I dette jubilæumsnummer af Levende Natur kan 
du læse om WWF’s fantastiske udvikling – og 
den utrættelige kamp for en klode i balance.
God fornøjelse!
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40 år 
i naturens tjeneste
Den 15. maj 1972 mødtes jeg med 35 indflydelsesrige personer på Fredensborg Slot 
for at stifte WWF i Danmark. Det er med stolthed, at jeg husker den dag, hvor vi star-
tede en så betydningsfuld organisation. WWF har lige siden været med til at forbedre 
forholdene for truede arter. Samtidig har vi arbejdet for at bevare en mangfoldig og 
levende natur både i Danmark og i resten af verden.

WWF har udviklet sig meget gennem de fire årtier. I begyndelsen handlede det 
primært om at redde truede arter som pandaen, isbjørnen, tigeren og havørnen, men 
med tiden har WWF udvidet sit felt og arbejder i dag i højere grad med sammenspil-
let mellem dyr, natur og mennesker. Hvis arterne skal reddes, skal der arbejdes med 
at bevare naturområder, og vores forbrug skal af samme årsag blive mere bæredygtigt.

Mange interessante rejser igennem årene har givet mig muligheden for at se effekten 
af arbejdet i forskellige afkroge af kloden. Jeg har selvfølgelig besøgt kæmpepandaen 
i Kina, som har inspireret til WWF’s verdenskendte logo. Det var en stor oplevelse at 
røre pelsen på et af verdens mest truede og venlige dyr – og det gør mig stolt at vide, 
hvor betydningsfyldt et arbejde WWF gør for den sort-hvide bjørn og andre sjældne 
dyr, der er tæt på at blive udryddet. 

I 1975 under en rejse til Østafrika så jeg nogle af de naturproblemer, som flere afrikan-
ske lande kæmper med. Især mødet med de store menneskeaber – bjerggorillaerne  
– i det østlige Zaire gjorde indtryk på mig. Dengang var der store problemer med kryb-
skytteri. Det er der stadig, men i dag er bestanden af bjerggorillaer i Afrika heldigvis 
vokset med mere end 25 procent, fordi der er kommet mere styr på krybskytteriet. 

I 2002 gik turen til Malaysia, hvor jeg sammen med en ivrig delegation oplevede Borneos 
ældgamle regnskove. Jeg så, hvordan skovene blev ødelagt, og hvordan deres unikke 
dyre- og planteliv langsomt forsvandt. WWF gør også her en betydelig indsats i området, 
som er med til at holde hånden under orangutanger, næseaber, orkidéer og andre fascine-
rende dyr og planter i den vilde natur, som tusindvis af mennesker også er afhængige af.

Rejserne med mange rige naturoplevelser har hver gang bekræftet 
mig i, hvor vigtigt det er at passe på livet på Jorden. Kommende 
generationer skal også have glæde af de fantastiske naturrigdomme, 
som skovene og de blå oceaner kan give til mennesker.  

WWF har igennem årene opnået en stor folkelig opbakning. Jeg 
håber, at organisationen vil vokse sig endnu større, da vi står over for 
større udfordringer end nogensinde før. WWF arbejder for at sikre 
en levende verden, hvor mennesker og natur kan leve side om side.

Jeg ønsker tillykke med jubilæet, og jeg udtrykker min taknem-
lighed til alle, der støtter WWF og er med til at gøre det vigtige 
arbejde muligt.

H.K.H. Prinsgemalen
Præsident for WWF Verdensnaturfonden
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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 
e-mail wwf@wwf.dk Giro 500-2001 
ansvarshavende redaktør 
charlotte Brix andersen 
redaktør anne Burlund 
Mail til redaktionen 
levende.natur@wwf.dk 
ad en:60, www.en60.dk 
Forside ©edwin Giesbers, naturepl.com
tryk KLS Grafisk Hus A/S oplag 27.000 
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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Det populære panDalogo
Mange husker nok WWF’s pandalogo helt tilbage fra deres barndom.  

Den store panda har nemlig været med hele vejen siden WWF’s fødsel i 1961.  
Ligesom WWF er logoet fulgt med tiden og har tilpasset sig en ny verden, hvor flere  

virksomheder gerne vil forbindes med den sort-hvide bjørn og WWF’s arbejde  
for at fremme en global og grøn dagsorden.

Af Signe Waltoft Madsen
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Når talen falder på WWF Verdensnatur-
fonden, er den sort-hvide kæmpepanda 
ofte det første, der dukker op i folks 
bevidsthed. Og det er ikke uden grund  
– faktisk er pandalogoet ifølge flere in-
ternationale undersøgelser et af verdens 
mest kendte. Historien om det populære 
logo tog sin begyndelse i 1960’erne, hvor 
den berømte britiske biolog Sir Julian 
Huxley var i Østafrika for at lave research 
til en artikelserie. Her opdagede han til 
sin store overraskelse, at store dele af 
Afrikas vildt var forsvundet eller truet. 
Det blev starten på WWF, der blev grund-
lagt i 1961. 

Men det var ikke et af Afrikas fascineren-
de dyr, der blev symbol på organisatio-
nen. En charmerende gæst fra Kina kom 
nemlig samtidig til London Zoo. Det var 
hun-pandaen, Chi Chi, der tog alle med 
storm – herunder også WWF’s stiftere. 
Siden har Chi Chi været organisationens 
ikoniske symbol.

Mere end tusinde ord
Forskellige billeder og budskaber blom-
strer op i hovedet på os, når vi ser på et 
ikon. Selvom pandaen ”bare” er WWF’s 
grafiske udtryk, siger det lille pandaikon 
mere end tusinde ord. Faktisk råber det, 
mener Ian Wisler-Poulsen, der er grafisk 
designer og underviser på IT-Universite-
tet. Han har udgivet en bog om logoer og 
ikoner, hvor også WWF’s panda indgår, 
og han mener, at WWF har et meget 
stærkt brand:

”Pandalogoet er et eksempel på et brand, 
der virkelig holder. Rent grafisk er det 
hurtigt at afkode, fordi det er super enkelt 
og har en stor genkendelighed både i 
dansk og international sammenhæng.  
Et stærkt logo er afgørende, når man har 
en sag i verden, fordi mennesker husker 
budskaber bedre, når de er tilknyttet 
en visuel figur,” fortæller Ian Wisler-
Poulsen.

repræsentant for  
verdens natur
Det karakteristiske pandalogo kan nemt 
få folk til at tro, at WWF kun arbejder 
med truede arter og bløde pelsdyr. Men i 
dag handler det ikke kun om dyrene, men 

om samspillet mellem mennesker, dyr og 
natur. Der er sket forandringer på jorden, 
der kalder på bredere og mere globale 
løsninger, og derfor har WWF som orga-
nisation også udviklet sig.

Arbejdet omfavner i dag en vifte af udfor-
dringer som klimaforandringer, bære-
dygtig udvikling og beskyttelse af skov og 
lokalbefolkningers naturressourcer. Så 
selvom logoet er simpelt, er organisatio-
nens dagsorden kompleks.

pandaen soM brobygger
”De fleste oplever pandaen, som et 
symbol på tryghed, men den tillægges 
også andre værdier – nogle oplever et 
par mørke melankolske øjne og får på 
den måde sympati for jordens truede 
dyrearter. Men med bjørnen som beskyt-
tende væsen fremkalder logoet desuden 
en optimisme og tro på en mere bære-
dygtig fremtid. Virksomheders grønne 
bevidsthed vokser, og forbrugeres krav 
om ansvarlighed spirer op i mange dele af 
verden,” forklarer Ian Wisler-Poulsen.

Også Claus Staunstrup Nilsson, der er 
chef for marketing og fundraising i WWF 
Verdensnaturfonden, fremhæver panda-
logoets fordele:

”Logoet er hverken skræmmende eller 
formanende. Pandaens store symbolvær-
di er et vigtigt redskab i vores fundraising 
og udtrykker en grøn dagsorden med 
troværdighed, erfaring og kvalitet. Og det 
er værdier, som virksomheder i dag gerne 
vil sættes i forbindelse med.”

Pandaen er på en måde det, der binder 
WWF’s arbejde sammen med erhvervs-
livet. Når organisationen blåstempler en 
virksomheds klima- og miljøtiltag med 
pandalogoet, gavner det virksomhedens 
image, og på den måde er der en gevinst 
for begge parter. En partnerskabsaftale 
med WWF forpligter nemlig virksomhe-
den til at leve op til en række standarder 
for bæredygtighed og grønne tiltag. Takket 
være det populære pandalogo har WWF 
gennem blandt andet partnerskabsafta-
ler og virksomhedssponsorater opnået 
vigtige resultater i Danmark og fremmet 
indsatsen for global ansvarlighed.

panDalogoet er et eksempel  
på et branD, Der virkelig holDer.  
ian Wisler-poulsen 

bjørn i sort-hviD 
▪  Pandaen er en af verdens mest truede 

dyrearter. Der findes kun cirka 1.600 
pandaer tilbage i den vilde natur i Kina.

▪  Pandaen lever i de kinesiske tåge-
bjerge, som ligger 1.200-3.500 meter 
over havets overflade. Disse bjerge er 
tæt bevokset med skov – heraf en del 
bambus.

▪  Pandaen er vegetar, og 99 procent af 
dens føde består af bambus – men da 
der ikke er meget næring i bambus, må 
pandaen spise i 14 timer om dagen for 
at blive mæt.

▪  Pandaen har en såkaldt bambusfinger, 
som sidder midt på håndfladen og 
bruges til at holde fast på bambus-
stænglen med.

1961

1978

1961

1986

2000

Det var den berømte maler Sir Peter Scott, der tegnede 
WWF’s første logo i 1961. Siden har pandaen gennem-
gået flere make-overs og i dag, mere end et halvt år-
hundrede senere, er den mere stilfuld end nogensinde.
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Hvis man 
vil redde 

et næseHorn…
…må man ændre den måde, mennesker bruger naturen på. WWF 
Verdensnaturfonden har kæmpet for at bevare klodens biodiversitet, 
siden organisationen så dagens lys for 40 år siden. Arbejdsmetoderne 
er skiftet ud, men målet er stadig det samme: En verden i balance. 
Levende Natur har fået generalsekretærerne gennem tiden til at 
fortælle den fantastiske historie.

Af Karoline Rahbek

Kalenderen viser 15. maj, da 35 indfly-
delsesrige personer tilbage i 1972 tropper 
op på Fredensborg Slot. De er indbudt af 
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, 
der har indkaldt dem i naturens tjeneste. 
Mødet bliver startskuddet på Verdens-
naturfonden, som den danske afdeling af 
WWF oprindeligt bliver døbt. Og målet er 
ambitiøst: At skabe en dansk base, der skal 
støtte op om den internationale organisati-
ons indsats for at sikre en levende verden i 
en tid, hvor flere og flere dyrearter er truet 
af krybskytteri, skovfældning, forurening 
og andre trusler, der i hastigt tempo for-
vandler klodens før så artsrige områder.

Fire årtier er nu gået, og både herhjemme 
og på globalt plan har WWF gennemgået 
en omfattende udvikling. I den spæde 
begyndelse var der fra det første lille 
kontor i Danmarks Akvarium fokus på 
at redde klodens tigre, hvaler, næsehorn 

og en lang række andre truede dyrearter 
og vigtige leveområder. Men i dag har 
WWF løftet sig til at arbejde for at bevare 
klodens biodiversitet igennem bevarelse 
af store naturområder og bæredygtig 
udvikling, særligt i verdens fattige lande, 
der stadig rummer den rigeste natur. I 
stedet for at sætte hegn rundt om sårbare 
naturområder og truede dyrearter, foku-
serer indsatsen nu på at sikre, at naturen 
både herhjemme og på mere eksotiske 
breddegrader bliver udnyttet på en måde, 
så den ikke tager skade. Arbejdet foregår 
på de bonede gulve til forhandlinger 
på allerhøjeste politiske niveau, ude i 
naturen, i samarbejde med virksomheder 
og ved at sikre forbrugerne bæredygtige 
alternativer på de danske supermarkeds-
hylder. Men udgangspunktet er stadig 
det samme: En utrættelig indsats for en 
klode, hvor der er plads til natur, dyr og 
mennesker. »

www.wwf.dk Levende Natur   maj 2012   9
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i spidsen for 
en stor bevægelse
Siden WWF Verdensnaturfonden blev en realitet 
tilbage i 1972 har en række generalsekretærer 
siddet ved roret i kampen for at sikre en klode 
fyldt med liv. Levende Natur har bedt dem huske 
tilbage på de største sejre og udfordringer.

Du startede ulønnet og med kun en 
halvdagssekretær i et lånt kontor til at 
hjælpe dig med at starte en dansk afde-
ling af WWF.  Hvordan blev der taget 
imod WWF Verdensnaturfonden?
Starten var nok, set i bakspejlet, lidt ama-
tøragtig, hvor den umiddelbare udfor-
dring var at samle penge ind, før vi kunne 
starte aktiviteter og vise, hvad vi duede til. 
Heldigvis fik vi fra begyndelsen et positivt 
forhold til de øvrige miljøorganisationer og 
nød godt af en bredt sammensat ledelse af 
yderst kvalificerede personer, som gav os en 
betydelig pondus.

Hvad var det mest presserende pro-
blem, WWF arbejdede på at løse?
Overordnet set var det den voksende 
befolkning globalt set. Det betød et større 
og større pres på naturen – i sidste ende 
et spørgsmål om plads til både mennesker 
og natur. WWF fokuserede dengang meget 
på flagskibs-arter – de store fotogene dyr. 
Det blev vi undertiden kritiseret for, men 
det var nok en rigtig strategi, specielt med 
henblik på at samle penge ind, for der var 

”WWf fokuserede dengang meget på 
flagskibs-arter – de store fotogene 
dyr. det blev vi undertiden kritise-
ret for, men det var nok en rigtig 
strategi, specielt med Henblik på at 
samle penge ind.”
arne scHiøtz

i offentligheden ikke stor forståelse for 
de mere komplicerede globale økologiske 
sammenhænge. Det har WWF dog nok 
været med til at ændre hen over tiden.

regnskov, koralrev og globale klimapro-
blemer og nu på klima, bæredygtig skov-
hugst og fiskeri og lignende fundamentale 
problemer.

1972-1978 
arne scHiøtz

1978-1982
torben bucHHoltz

Nu afdøde Torben Buchholtz var gene-
ralsekretær i perioden. Torben Buch-
holtz var tidligere major i livgarden og 
i løbet af kun få år, lykkedes det ham at 
ændre WWF’s administration til en pro-
fessionel organisation. I denne periode 
havde WWF særligt fokus på etablering 
af indsamlingskampagner, beskyttelse af 
Vadehavet og kampen mod kommerciel 
hvalfangst. Torben Buchholtz forlod 
WWF i 1982, og i en kort periode frem 
til 1983 var enkelte bestyrelsesmedlem-
mer på skift generalsekretærer.
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Hvad var det største WWF opnåede, 
mens du var generalsekretær?
Det lykkedes at holde balancen mellem at 
være en organisation, der samlede penge 
ind og en egentlig naturbevarelsesorga-
nisation. Og så pegede WWF-netværket, 
gennem sine internationale kampagner 
på bredere og bredere miljøproblemer. 
Det er illustrativt, at fokus de første år var 
på tigre, næsehorn og isbjørne, senere på 



Du kom til WWF Verdensnaturfon-
den med en baggrund fra erhvervsli-
vet. Hvilken betydning havde det for 
organisationen?
Jeg blev ansat, fordi bestyrelsen havde 
besluttet at lede efter en person med mar-
ketingbaggrund for at gøre op med den 
stille tilværelse, som organisationen hidtil 
havde levet. Jeg besluttede at profilere 
Verdensnaturfonden, som det kun hed 
dengang, som en international miljø-
organisation, der gjorde en forskel. Jeg 
tilføjede derfor WWF til navnet. På det 
tidspunkt forbandt journalister og andre 
os nemlig ikke med WWF’s internationale 
netværk, selvom vi var en del af det.
Vi udarbejdede en strategi for tre områ-
der, som vi prioriterede højt: vådområ-
der, regnskove og klimaforandringer. De 
havde alle et internationalt fokus, men 
særligt vådområder fik også en dansk vin-
kel igennem vores projekt ved Vadehavet. 
Vi ansatte også for første gang en biolog, 
dog kun på deltid.

Der skete meget med WWF i din tid 
som generalsekretær. Hvad husker 
du som den største sejr?
Efter mange og seje møder, samtaler og 
dokumenter fik vi Danida til at åbne for 
et samarbejde. Danida havde hidtil været 
meget skeptisk over for, om vi nu også 
var en faglig seriøs organisation, men til 
sidst lykkedes det os at få støtte til et pro-
jekt i Niger. Og vi gjorde dem heldigvis 
tvivlen til skamme. 
WWF gik både fra at være ukendt til 
kendt og til at samle penge ind i perio-
den. Det havde helt sikkert ikke lykkedes 
uden al den hjælp vi fik fra frivillige og 
professionelle kræfter inden for biologi, 
presse og erhvervsliv. Også H.K.H. Prins-
gemalen åbnede mange døre for WWF i 
perioden.

1983-1991
vibeke skat-rørdam

1991-1996
lene Witte

Du kom til WWF med en politisk 
baggrund i Miljøstyrelsen. Hvordan 
var det med til at præge WWF? 
Lige siden fødslen var organisationen jo 
fokuseret på at bevare arterne. Men det 
handler ikke kun om de pelsklædte dyr, alt 
er vigtigt. Fra Miljøstyrelsen og ministeriet 
havde vi allerede sat fokus på bæredygtig 
udvikling gennem Brundtlandrapporten, 
hvor det handlede om at se mennesket 
i forhold til naturen. Og den tankegang 
bragte jeg med mig. Bevægelsen var al-
lerede søsat i WWF, som selv havde været 

aktiv i at lave rapporten sammen med FN 
og World Conservation Union (IUCN). 

Hvad var de største sejre?
Vi var med til at starte en sammen-
slutning af danske ngo’er, 92-gruppen, 
som dannede baggrund for indsatsen 
op til Rio-konferencen i 1992 om netop 
bæredygtig udvikling. Og jeg synes, det 
var meget WWF’s fortjeneste, at vi fik 
lavet den ngo-alliance, og at vi blev så 
aktive på klimaforandringer. Som jo var 
et problem, der ikke helt var anerkendt 

dengang, men som vi inde i vores hjerter 
vidste, var afgørende for jordens fremti-
dige sundhed.

Det var en stor opgave…?
Ja, og jeg elskede det! Da jeg skulle starte 
i Kulturministeriet efter min tid i WWF, 
gik jeg ind til ministeren og sagde: ”Jeg 
kommer fra verdens vigtigste opgave!” 
Og på den måde synes jeg, vi bar verdens 
problemer på vores skuldre. 

»

©
 Jo

h
n

 m
a

c
k

in
n

o
n

 / w
w

F-c
a

n
o

n



12   Levende Natur   maj 2012 www.wwf.dk 

Hvis kloden skal overleve, skal vi have 
styr på vores forbrug i den vestlige ver-
den, så der er nok til, at alle kan overleve. 
Heldigvis findes der løsninger, som vi 
arbejder for at fremme. En af dem er 
certificeringsordningen MSC, der sikrer, 
at fiskene bliver fanget uden at skade be-
standene. Ligesom træprodukter mærket 
med FSC giver forbrugerne en garanti 
for, at der ikke er fældet mere træ, end 
skovene kan klare.

Hvilke sejre vil du særligt fremhæve?
WWF arbejder jo med store problemstil-
linger, der ofte kræver det lange, seje 
træk. Så derfor var det også en stor til-

fredsstillelse, at det i 2009 efter flere års 
indsats lykkes at få gennemført den første 
FSC-certificering af naturlandsbyskove 
i hele Afrika. Det har betydet, at den il-
legale træhugst i området er faldet, og at 
de lokale i det sydlige Tanzania kan tjene 
betydelig flere penge på træet og der-
med har fået en reel interesse i at bevare 
skoven. Også dialogen med REMA1000 
har været en succes, der har mundet ud 
i, at REMA1000 – som den første danske 
detailkæde – har forpligtet sig til over en 
fireårig periode at anvende 100 procent 
certificeret palmeolie. Det er gode nyhe-
der for den globale kamp for regnskoven, 
truede arter og klimaforandringerne.

Hvilke sejre husker du særligt?
På klimaområdet synes jeg, vi lykkedes 
med at blive en stærkt talende organi-
sation og en væsentlig partner både for 
regeringen og for erhvervslivet. Havmiljø 
og fiskeri er et andet område, som ingen 
andre organisationer arbejdede seriøst 
med, og som WWF tog op og i årevis 
kæmpede for at blive en anerkendt aktør 
inden for. Vi var til umådeligt mange 
møder i fiskerikredse med fiskere og med 
virksomheder på fiskeområdet. I starten 
var de helt uinteresserede og grinede af, 
hvad i alverden de her fjollehoveder med 
grønne hensigter kom og sagde. Dengang 
var MSC-certificerede fisk kun noget, som 
fandtes i udlandet, men i dag findes de i 
kølediskene i mange danske supermar-
keder. Forbrugerne har fået et alternativ, 
som ikke ville have været der, hvis ikke 
WWF havde gjort det stykke arbejde.

med penge fra Danida eller Miljømini-
steriet. Derfor var vi pludselig et kontor i 
København med mennesker, der havde et 
meget direkte samarbejde med partnere 
ude i den store verden. 

Hvad var det mest presserende pro-
blem i perioden, som WWF arbejdede 
på at løse?
De samme som nu: Klimaforandringer, 
som vi jo ikke har fået løst, og tab af biolo-
gisk mangfoldighed, som vi heller ikke har 
fået løst. Så problemerne har ikke ændret 
sig, men vi har nået enormt mange vigtige 
resultater og har sikret, at der er noget at 
kæmpe for, som ikke ville have været der, 
hvis ikke vi havde gjort en indsats. 

WWF blev en central aktør i den dan-
ske miljøbistand i udviklingslandene 
i de år, hvor du var generalsekretær. 
Hvad kom der ud af det ændrede 
fokus? 
WWF voksede særligt op gennem 
1990’erne, hvor vi fagligt blev langt stær-
kere. Samtidig fik vi et større engagement 
i at lave aktiviteter uden for Danmarks 
grænser. Hvor vi før i tiden havde sendt 
penge videre til WWF International, 
begyndte vi selv at drive egne projekter 

2008-nu 
gitte seeberg

1996-2008
kim carstensen

”WWf voksede særligt op gennem 
1990’erne, Hvor vi fagligt blev 
langt stærkere. samtidig fik vi et 
større engagement i at lave aktivi-
teter uden for danmarks grænser.” 
kim carstensen 

Du kom med en baggrund fra politik. 
Hvordan har du gjort brug af det 
som generalsekretær i WWF?
Jeg har jo i mange år beskæftiget mig 
med de områder, som WWF arbejder for  
i dag, med bæredygtig udvikling og udvik-
lingspolitik og at skabe en balance mel-
lem nord og syd. Miljø og klima har også 
optaget mig i mange år, både i Folketin-
get og i Europa-Parlamentet. Vores måde 
at arbejde på i WWF er blandt andet at 
søge politisk indflydelse. Fra min tid som 
politiker ved jeg, at det er enormt vigtigt, 
at man som lobbyist skærer sagen helt 
ind til benet. Vi ved jo godt, at næste dag 
skal politikerne måske tale med Dansk 
Industri eller Landbrug & Fødevarer, så 
vores budskaber skal stå helt klart.

Du nævner forholdet mellem nord og 
syd. I dag bruger 30 procent af ver-
dens befolkning – i de rige lande – 70 
procent af verdens naturressourcer? 
Hvordan skal vi få det regnestykke 
til at gå op?
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skov

De tropiske skove bliver ryddet med alvorlig hast.  
WWF arbejder for at stoppe illegal skovhugst og sikre,  
at skovene bliver fældet på en bæredygtig måde. Blandt 
andet ved at sætte fokus på mærkningsordningen for  
træ (FSC) og ansvarligt produceret palmeolie og soja  
både politisk, i erhvervslivet og blandt forbrugerne.

skov

WWF arbejder for, at truede naturtyper i Danmark bliver 
beskyttet og får bedre plads til at udfolde sig. Indsatsen  
fokuserer særligt på den marine natur langs landets ky-
ster, som er truet af intensivt landbrug og fiskeri.

Klimaforandringerne 
er en af verdens største 
udfordringer. Over hele 
kloden lægger WWF pres på 
verdens regeringer for at få 
dem nærmere en ambitiøs 
klimaaftale. WWF påvir-
ker også erhvervslivet og 
samarbejder med progres-
sive virksomheder for at 
vise, at det betaler sig at 

klima

Hav og fiskeri

dansk natur

det gør WWf i dag

Læs mere om WWF’s arbejde på wwf.dk

WWF arbejder over hele kloden for at sikre 
naturen som livsgrundlag for både dyr og 
mennesker. I den danske afdeling er arbejdet 
koncentreret om fire indsatsområder.

”Hvis kloden skal over-
leve, skal vi Have styr på 
vores forbrug i den vest-
lige verden, så der er nok 
til, at alle kan overleve.”

gitte seeberg

passe på klimaet og vælge 
de bæredygtige løsninger. 
Arktis er det sted i verden, 
hvor klimaforandringerne 
sætter hurtigst ind. WWF 
arbejder for at beskytte 
områdets sårbare natur 
igennem forskning, politisk 
arbejde og samarbejde med 
virksomheder og oprinde-
lige folks organisationer.

Verdens fiskebestande er 
under pres. WWF arbej-
der både herhjemme og i 
verdens fattige lande, hvor 
fiskeri udgør den vigtigste 
føde- og indtægtskilde. Vi 
lægger pres på politikerne 

for at sikre et mere skån-
somt fiskeri, og vi samar-
bejder med virksomheder, 
supermarkeder og restau-
ranter om at tilbyde forbru-
gerne fisk, de kan spise med 
god samvittighed.
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udvalg aF 
tidligere ProJeKter

PERU
”Projekt Junglevagt for Amazonas”  
– Integreret landsbyudvikling og natur-
bevarelse for indfødte folk i Pacaya 
–Samiria naturreservat (1992-03)
Se artikel s. 16

NIGER
Støtte til naturbeskyttelse i Air Ténéré 
Nationalpark (1989-92, 1999-00) 

Af Anne Burlund

  ØstaFriKa
WWF’s arbejder i Uganda, Tanzania, 
Kenya, DR Congo og Mozambique 
med særligt fokus på:
▪  Bæredygtig skovforvaltning, certifi-

cering af tømmer samt bekæmpelse 
af illegalt tømmer

▪  Bæredygtig produktion og certifice-
ring af tun og rejer

▪  Adgang til bæredygtig energi
▪  Bevarelse af bjerggorillaerne og 

deres levesteder (Operation Oskar)

ZAMBIA
Ledelse af projekt ”Lokalsamfund som 
Naturforvaltere” i Bang Weulu-sumpene 
(1990-midt 90’erne)

TANZANIA
Landbsbyudvikling og forvaltning  
af marine ressourcer (2007-2011)

MOZAMBIQUE
Bæredygtig landsbyudvikling og forvalt-
ning af marine ressourcer i Quirimbias 
Nationalpark (2005-12)

ZAMBIA
Børn og miljø i Zambia – miljøundervis-
ning og lokalbaseret naturressourcefor-
valtning (2006-2009) 

WWF Verdensnaturfonden har igennem 40 år arbejdet og 
støttet natur- og miljøtiltag i mere end 35 lande over hele 
kloden – fra Perus frodige regnskove til Koraltrekantens 
farverige farvande. Hvor WWF tidligere arbejdede med 
enkeltstående projekter flere steder i verden, er indsat-
sen nu fokuseret til Østafrika, Koraltrekanten, Mekong 
og Arktis, hvor WWF arbejder med programmer under 
de tre overordnede temaer: Bæredygtig skovforvaltning, 
bæredygtig energi og bæredygtige fisk.
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arKtis
WWF’s arktiske program omfatter alle
de arktiske områder, det vil sige USA,
Canada, Rusland, Norge og Danmark/
Grønland. Igennem det arktiske
program arbejder WWF særligt med:
▪  Støtte og forskningsprojekter i Arktis 

om konsekvenser af klimaforandrin-
gerne

▪  Særlig fokus på Last Ice Area – et om-
råde i Canada og Grønland, hvor der 
som det formentlig sidste sted stadig 
vil være sommerhavis i 2040 

▪  Internationale programmer for isbjørn 
og narhval

▪  MSC-certificering af fiskeri

MeKong
Mekongregionen strækker sig over Viet-
nam, Cambodja, Laos og Thailand. Fælles 
for landene er Mekong-floden, som løber 
tværs gennem regionen. I Mekong arbej-
der WWF særligt med:
▪  Bæredygtigt rejeopdræt for småprodu-

center
▪  Ansvarlig turisme/øko-turisme
▪  Vedvarende energi og klima
▪  Skovlandbrug og biodiversitet 
▪  God landskabsplanlægning – herunder 

beskyttelse af tigre i forbindelse med 
nye infrastruktur-byggerier

  Koral-
treKanten
WWF har projekter i Filippinerne og 
Indonesien i Koraltrekanten, der har 
særligt fokus på:
▪  Bæredygtig produktion og certifice-

ring af tun og revfisk
▪  Vedvarende energi og grøn økonomi 

(Papua) 
▪  Miljøundervisning af børn
▪  Hvalhajer – forskning og turisme

UGANDA
Deltagerorienteret forvaltning af miljøet 
og inddragelse af fattige som partnere  
i naturforvaltning (2004-11)

RUSLAND
Støtte til naturreservat ved Ladoga-
søen, Bryansky Les, Oksby og Bolonsky 
(1998-start 00’erne)

VIETNAM
Cashew- og kakaoproduktion i det sydlige 
Vietnam og bæredygtig produktion og 
skovlandbrug i Cat Tien nationalparken 
(2008-12)

THAILAND
Lokalsamfundsbaseret forvaltning af våd-
områder i Thailand og Mekongregionen 
(2005–09)

INDONESIEN
Etablering og forvaltning af Kayan  
Mentarang Nationalpark (1996-06) 

THAILAND/LAOS
Støtte til forskning og bevarelse af 
kæmpemaller i Mekong-regionen  
(2007-2011)
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Junglevagt For aMazonas
De lokale indianere 
blev junglevagter i 
Pacaya-Samiria natur-
reservatet i det nord-
østlige Peru, da WWF 
Verdensnaturfonden for 
første gang kombinere-
de traditionel naturbe-
varelse med langsigtet 
bæredygtig udvikling.

Af Anne Burlund

peru

Dybt inde i den frodige og 
tætte Amazonasjungle i 
det nordøstlige Peru ligger 
Pacaya-Samiria naturreserva-
tet. Området er på størrelse 
med det halve Danmark, og da 
det er oversvømmet halvdelen 
af året, rummer reservatet en 
helt unik natur og et rigt og 
farverigt dyreliv. Reservatets 
beboere er efterkommerne 
af det oprindelige indianske 
cocama cocamilla-folk, der på 
lokalsproget betyder ”folket 
ved floderne”.

I 1992 besluttede WWF i sam-
arbejde med Arbejderbevæ-
gelsens Internationale Forum 
at starte en ny type projekt, 
der skulle række ud over 
WWF’s traditionelle naturbe-
varende arbejde – projektet 

skulle nemlig kombinere 
naturbeskyttelse og bæredyg-
tig udvikling i 20 indianske 
landsbyer.

”Udgangspunktet var, at 
lokalbefolkningen skulle have 
klare rettigheder til at være 
i området og til at udnytte 
naturen, men at de til gengæld 
skulle forvalte naturressour-
cerne på en bæredygtig måde, 
så reservatets mangfoldige 
natur kunne bevares på lang 
sigt,” fortæller Elisabeth Kiør-
boe, som var leder af projektet 
i ni år og besøgte reservatet 
flere gange om året.

OPHEDET kONfLIkT 
MED MyNDIGHEDER
Projektet startede midt i en 
ophedet konflikt mellem de 
indfødte og myndighederne 
om retten til naturressour-
cerne i området. De peruanske 
myndigheder havde oprettet 
et reservat uden at inddrage 
cocama-folket i beslutnings-
processen. 

”Myndighederne indsatte 
bevæbnede parkvagter, der 
skulle beskytte naturreserva-
tet, og det skabte stor furore 

blandt de lokale, der blev 
pålagt en masse restriktioner 
og pludselig ikke kunne fiske, 
jage og dyrke jorden, som de 
havde gjort hidtil,” fortæller 
Elisabeth Kiørboe.

Konflikten var gået i hård-
knude, og både lokalbefolk-
ningen og naturen tabte ved 
den lovløshed, der bredte sig. 
Projektet arbejdede derfor 
langsomt, men sikkert på at 
organisere indianerne og give 
dem en platform, så de kunne 
sikre deres rettigheder til om-
rådet ved at forhandle nogle 
rimelige levebetingelser med 
myndighederne. 

BæREDyGTIG  
NATURBEVARELSE
Det krævede dog en god 
portion tålmodighed at få 
indianerne til at ændre vaner.

”Hvis man skal bede fattige 
mennesker om at begrænse 
deres brug af naturressourcer, 
er man nødt til at give dem 
noget til gengæld. Fredningen 
af området betød restriktio-
ner, men ved at give de lokale 
rettigheder til naturen og nye 
fiske- og landbrugsteknikker, 

blev reservatet alligevel en 
gevinst for dem,” fortæller Eli-
sabeth Kiørboe og fortsætter:

”Det er de lokale, der bor 
og lever af naturen, der skal 
passe på den og være ”jungle-
vagter,” så at sige.”

”loKalbeFolKningen sKulle 
have Klare rettigheder til 
at være i oMrådet og til at 
udnytte naturen.”
elisabeth KiØrboe

Hvor de lokale eksempelvis 
tidligere havde fældet pal-
merne for at få fat i frugterne, 
lærte de gennem projektet 
teknikker til at kravle op og 
skære frugterne fri – uden at 
ødelægge palmerne. 

Ifølge Elisabeth Kiørboe var 
Projekt Junglevagt, der slut-
tede i 2003, banebrydende for 
WWF’s måde at arbejde på. 
Projektet lagde grunden til 
WWF Verdensnaturfondens 
nye tilgang, nemlig at vejen til 
bæredygtig udvikling går gen-
nem at sikre lokalbefolknin-
gen rettigheder til naturens 
ressourcer og ansvar for at 
passe på dem.
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Af Anne Burlund

den sidste is i arKtis
WWF Verdensnaturfonden har siden starten af 1990’erne arbejdet for at bekæmpe 
klimaforandringerne i Arktis, der truer områdets unikke biologiske mangfoldighed 
– et arbejde, der bliver vigtigere i takt med, at havisen bliver tyndere og mindre.

Det er ikke kun WWF Ver-
densnaturfonden, der i år 
runder et skarpt hjørne. Også 
WWF’s globale arktiske pro-
gram fylder rundt. I 20 år har 
WWF sammen med de andre 
lande omkring Arktis arbejdet 
for at bekæmpe klimaforan-
dringerne og bevare områdets 
unikke natur og dyreliv.

I Arktis forandrer naturen 
sig hurtigere på grund af 
den globale opvarmning end 
andre steder i verden. Siden 
1980 har stigningen i den 
gennemsnitlige temperatur 
været dobbelt så stor i Arktis 
sammenlignet med resten af 
verden. Og havisens tilbage-
trækning og afsmeltning fra 
indlandsisen skaber store 
udfordringer:

”Et helt økosystem er afhæn-
gigt af havisen – fra de små 
dyr, der lever på undersiden 
af isen, til den 18 meter lange 
og 100 tons tunge grønlands-
hval. Det dramatiske tab af 
havis vil derfor fundamentalt 
ændre livet for både dyr og 
de mennesker, der lever af 
jagt og fiskeri i området,” 
fortæller Mette Frost, der er 

ansvarlig for WWF Ver-
densnaturfondens arbejde i 
Grønland og Arktis. 

Ud over grønlandshvalen er det 
arktiske område hjemsted for 
mange arter, der lever i klimaet 
højt mod nord, heriblandt 
hvalros, narhval, rensdyr, 
moskusokse og isbjørn. Netop 
isbjørnen var et af WWF’s 
første projekter, der endte med 
at blive en stor succes, fordi 
arbejdet resulterede i, at den 
store hvide bjørn i 1973 blev 
fredet fra kommerciel fangst. 
Men jagt er ikke isbjørnens 
eneste trussel. Når havisen 
smelter, har isbjørnen svært 
ved at jage sæler og anden 
føde, der lever i havet ved 
iskanten. I dag er der mellem 
20-25.000 isbjørne i verden, 
men forskere fra Grønlands 
Naturinstitut vurderer, at kli-
maforandringerne vil medføre, 
at der i 2060 vil være 30 pro-
cent færre isbjørne end i dag.

kLIMAfORANDRINGER 
PRESSER økOSySTEMER 
I takt med at havisen i Arktis 
forsvinder, åbner der også nye 
muligheder for skibsfart og 
udvinding af mineraler og olie 

– og det skaber endnu et pres 
på natur og dyreliv. De mange 
aktiviteter forstyrrer en natur, 
der før var næsten uberørt. 
Især risikoen for olieudslip 
kan være en alvorlig trussel 
mod den arktiske natur.

WWF er derfor en del af det 
globale arktiske WWF-pro-
gram Last Ice Area, der skal 
skabe debat om den fremtidi-
ge forvaltning af det område, 
hvor havisen vil bestå længst. 
Forskere vurderer, at vi i 
sommeren 2040 kun vil have 
havis tilbage i det nordligste 
Canada og langs Grønlands 
nordlige kyst. 

”Med projekt Last Ice Area 
lægger vi derfor op til en dis-
kussion af, hvordan området 
skal forvaltes inden det er for 
sent,” siger Mette Frost. 

I internationale kredse dis-
kuterer man allerede mulig-
heden for et ”is-reservat” – et 
større forvaltningsområde, 
hvor levestederne for de arter, 
der er afhængige af isen, 
bliver beskyttet. Også i WWF 
er blevet diskuteret alt fra 
nationale til internationale 

forvaltningsmodeller.
”Eksempelvis kunne Last Ice 
Area blive stykket sammen af 
flere områder, der hver har 
lokale forvaltningsmålsæt-
ninger, men et fælles løfte om 
at bevare de sidste levesteder 
for de dyr, der lever på isen 
– samtidig med, at der tages 
hensyn til befolkningens 
kulturhistorie og økonomiske 
behov,” foreslår Mette Frost.

Hun understreger dog, at 
WWF ikke har et samlet for-
slag til en forvaltningsplan for 
Last Ice Area klar i skuffen, 
og at det er helt afgørende, at 
det er befolkningen i Arktis, 
der træffer beslutning om 
områdets fremtid: 

”Det er dem, der skal for-
valte området, så dyr og natur 
bliver beskyttet, og der sikres 
sunde levesteder både på land, 
i havene og på havisen. Derfor 
er det vigtigt, at der også for 
fremtidige generationer er 
plads til traditionel brug, 
herunder jagt på havisen,” 
understreger Mette Frost.

Læs mere om WWF’s arbejde i 
Arktis på wwf.dk/arktis
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1972

15. maj møder 35 indfly
delsesrige personer op på 
Fredensborg Slot, indbudt 
af Hans Kongelige Højhed 
Prinsgemalen. Mødet fører 
til etableringen af WWF 
 Verdensnaturfonden, og 
Prinsgemalen bliver præsi
dent for organisationen.

1970’ erne

40 år
40 sejre

Af Tommy Dybbro

1979
Efter langvarig debat lykkes det WWF og andre danske naturor
ganisationer at overbevise myndighederne om, at det nydannede 
område mellem det eksisterende dige ud for Tønder-marsken og 
det nyopførte fremskudte dige skal sikres som et vigtigt natur
område, der ikke udnyttes landbrugsmæssigt. 

1978
I den verdensomspændende 
kampagne mod brugen af 
sælskindspelse går WWF ind 
i debatten og for
svarer kraftigt 
den grøn
landske 
sælfangst, 
der ikke 
omfatter 
sælunger.

1977
WWF’s børneklub, Panda
klubben, etableres. Panda
klubben skal skabe interesse 
og forståelse hos børnene for 
de vilde dyr og planter, de 
økologiske sammenhænge, 
og det naturbevarende 
arbejde, som WWF udfører. 
Børneklubben bliver hurtigt 
en stor succes.

1976
WWF arbejder ihærdigt for en totalfredning af sælerne i Dan
mark, hvilket sker allerede året efter. Denne indsats har haft stor 
betydning for den betydelige fremgang, sælerne siden har haft. 

1975
Med økonomisk støtte fra WWF indleder ornitolog Frank Wille 
et omfattende projekt om den grønlandske havørns føde. Arten 
var stærkt forfulgt af de grønlandske fåreavlere, fordi de påstod, 
at den i høj grad levede af deres lam, men det viste sig efter
følgende at være en overdrivelse.

1974
WWF i Danmark, Holland 
og Tyskland indleder et 
samarbejde om beskyttelse 
af Vadehavet. Samarbejdet 
har siden spillet en frem
trædende rolle ved at skaffe 
oplysninger om Vadehavets 
naturværdier og påpege 
myndighedernes ansvar for 
at beskytte området.

1973

De fem arktiske lande ved
tager den såkaldte Isbjørne-
konvention efter pres fra 
blandt andet WWF. Den 
forbyder kommerciel jagt på 
den truede art.
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1980
WWF offentliggør sin globale 
miljøplan Naturbevarelse 
– en verdensstrategi, der 
for første gang indeholder 
begreber som bæredygtig ud
nyttelse af naturen. Mange af 
elementerne indgår senere  
i videreudviklet form i 
Brundtlandrapporten fra 
1987.

1980’ erne

1989
Efter en stor donation fra 
Karen Kriegers Fonden ind
leder WWF en række større 
projekter, der skal sikre en 
effektiv beskyttelse af de tre 
mest sjældne og truede arter 
i Danmark: bjergsalamande
ren, løvfrøen og klokkefrøen.

1987
WWF er med til at starte et 
program om hvalturisme, 
som bliver en stor succes. 
Programmet er en fortsæt
telse af et forskningsprojekt 
om hvaler i Nordnorge. For
målet er blandt andet at åbne 
beslutningstagernes øjne 
for, at der er andre måder at 
”udnytte” hvalerne på end 
fangst.

1986
Over hele verden udvider 
WWF sine aktiviteter, og alle 
afdelinger undtagen USA 
beslutter på den baggrund at 
skifte navn fra World Wild-
life Fund til World Wide 
Fund for Nature.

1985 
WWF giver i samarbejde med 
Dansk Ornitologisk Forening 
støtte til en række projekter 
om danske rovfugle. Det er 
med til at sikre en betydelig 
fremgang i den danske be
stand af de store rovfugle. 

1984

WWF indleder sammen med Dyrenes Beskyttelse ”Projekt 
Odder”, som skal forhindre den alarmerende tilbagegang i den 
danske bestand af oddere. Projektet medførte, at odderen bredte 
sig fra få vandløb til størstedelen af Jyllands vandløb.

1983
WWF’s medlemsblad  
Levende Natur udkommer 
for første gang og erstatter 
det gamle blad Panda-Nyt.  
Sammen med en række andre 
udadrettede aktiviteter og 
kampagner medfører det et 
stærkt voksende medlemstal 
og kraftigt øgede indtægter. 

1982
Årets Naturmærke lanceres 
for første gang. Temaet for det 
første naturmærke er regn
skovens dyr og planter.

1981
Efter kraftigt pres fra WWF 
markerer Danmark sig som 
en fredningsvenlig nation ved 
Den Internationale Hval
fangstkommissions årlige 
møde. Den danske delegation 
viste for første gang en klar 
fredningsvenlig holdning 
ved hver gang at stemme for 

fredningsforslag, blandt andet en totalfredning af kaskelotten.

1988
WWF arrangerer sammen 
med Berlingske Tidende den 
første Panda March. 5.000 
deltagere går tur langs Møl
leåen nord for København. De 
betaler 2 kr. for hver kilome
ter, de går. Pandamarchen 
gentages i de følgende år.
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1990
WWF indleder samarbejde 
med Danida. Det første pro
jekt drejer sig om etablering 
af en forvaltningsplan for et 
vigtigt naturområde i Niger.  
I de efterfølgende år får WWF 
i stigende grad funktion som 
rådgiver for Danida og Miljø
ministeriet.

1999
WWF’s indsats for at få 
sjældne eller tidligere udryd
dede dyre arter tilbage i den 
danske natur resulterer i, at 
blandt andet  bæveren bliver 
genindført dette år. Efter 
udryddelse for over 80 år 
siden er havørnen nu blevet 
ynglefugl enkelte steder, 
herunder Hostrup og Bankel 
sø i Sønderjylland og ved 
Maribosøerne på Lolland.

1998
I Rusland er arbejdet med 
tre naturreservater forløbet 
så tilfredsstillende, at det 
russiske miljøministerium 
anmoder WWF om at revidere 
hele konceptet for systemet af 
beskyttede områder i landet. 
En dansk folketingsdelegation 
samt miljøministeren besøger 
WWF’s projektområde i et af 
naturreservaterne.

1997
På kun fem måneder lykkes det at indsamle godt 1,2 
millioner kr. til at redde verdens truede næsehorn. De 
mange penge kommer ind ved, at over 50.000 men
nesker ringer 20 kr. ind på WWF’s telefoner, og ved 
at tusindvis af danskere lægger et beløb i næsehorns-
skulpturen Otto i Dagli’ Brugsens butikker over hele 
landet. 

1996

WWF indleder et Danida-støttet projekt i Kayan Mentarang Na
tionalparken i Indonesien, der bidrager til at sikre en langsigtet 
bevarelse af såvel store oprindelige skovområder som en unik 
kultur, der bliver truet af blandt andet tømmerindustrien.

1995
WWF indleder en mangeårig kampagne om mere vild natur i 
Danmark. Målet er at ændre den danske naturpolitik, så der kan 
genskabes noget af den oprindelige naturskov og stoppe forure
ningen af de kystnære farvande. 

1994

WWF starter Operation Oskar, en sponsorkampagne, der skal 
bidrage til at sikre fremtiden for de sidste 600 bjerggorillaer i 
Centralafrika. Projektet har stået på lige siden, og der er indsam
let midler fra tusindvis af bidragsydere, der har bidraget til at 
sikre overlevelsen for denne truede gorillaart.

1993
Miljøstyrelsen støtter et WWF-pro
jekt i Estland med 750.000 kroner, 
der skal bruges til at kortlægge og 
undersøge vådområder over hele 
Estland. Formålet er at kunne 
beskytte vådområderne bedre.

1992
Det lykkes WWF at påvirke 
de danske myndigheders 
arbejde med en strategi for 
udlægning af naturskove i 
Danmark, så man i dag kan 
opleve betydelige sammen
hængende områder med 
uforstyrret skov.

1991
WWF inviterer naturforval
tere fra de tre baltiske lande til 
Danmark, hvor de får mulighed 
for at studere naturforvaltning 
og grønne organisationer i et 
demokratisk samfund. Besøget 
bliver indledningen til et omfat
tende samarbejde på naturom
råder i de baltiske lande.

1990’ erne

©
 h

a
r

tm
u

t Ju
n

G
iu

S
 / W

W
f-c

a
n

o
n

©
 m

a
r

tin
 h

a
r

v
e

y / W
W

f-c
a

n
o

n
©

 c
h

r
iS

 m
a

r
tin

 b
a

h
r

 / W
W

f-c
a

n
o

n

©
 m

a
u

r
i r

a
u

tk
a

r
i / W

W
f-c

a
n

o
n

©
 a

La
in

 c
o

m
p

o
S

t / W
W

f-c
a

n
o

n



www.wwf.dk Levende Natur   maj 2012   21

2000
”Projekt Junglevagt” i et stort 
naturreservat i Pacaya-Sami
ria i Peru har fået de nationale 
myndigheder til at udarbejde 
en overordnet forvaltnings
plan for hele reservatet – og 
landsbybeboerne og indianske 
organisationer er for første 
gang nogensinde blevet ind
draget i myndighedernes for
valtning af det store reservat 
(se artikel side 16).

2012
Efter flere års ihærdigt arbejde lykkes det WWF via de såkaldte 
Akvakulturdialoger med fiskeopdrætssektoren, myndigheder 
og eksperter at etablere ASC, som skal forvalte verdens første 
globale standarder for ansvarligt opdræt af blandt andet laks, 
tigerrejer, ørred og pangasius. 

2011
Verdens knap 800 tilbage
værende bjerggorillaer får 
en ekstra håndsrækning. 
Efter pres fra blandt andet 
WWF trækker regeringen i 
DR Congo en tilladelse til at 
bore efter olie i Afrikas ældste 
nationalpark Virunga midler
tidigt tilbage.

2010
Danskerne får mulighed for 
at donere deres flaskepant til 
WWF i COOP’s 1.200 butikker 
landet over. Indtægterne på 
fire millioner kroner bruges 
blandt andet på arbejdet for 
bæredygtig skovdrift (FSC) 
og bevarelsen af verdens 
regnskove og deres unikke 
dyre- og planteliv.

2009

Efter flere års indsats lykkes 
det WWF sammen med Mpin
go Conservation Development 
Initiative og lokale beboere at 
få gennemført den første FSC
certificering af naturlands
byskove i hele Afrika. Denne 
milepæl har både medført, at 
den illegale træhugst i områ
det er faldet, og at de lokale i 
det sydlige Tanzania kan tjene 
betydelig flere penge på træet 
og dermed har fået en reel 
interesse i at bevare skoven. 

2008
WWF’s projekter i Østafrika, 
der er støttet af Danida, viser 
gode resultater. I en nyopret
tet nationalpark på tre små 
øer ud for kysten i Mozam
bique bliver kvinder uddan
net som miljøbeskyttere. De 
lærer at udnytte naturen på 
en bæredygtig måde. Det får 
også turismen til at blomstre 
og forbedrer befolkningens 
levevilkår.

2007

Efter at WWF siden 1997 har 
arbejdet for at give forbruger
ne et bæredygtigt alternativ, 
når de køber fisk, kommer de 
første MSC-mærkede fisk på 
det danske marked. 

2006
Indsatsen i WWF’s klimaprogram vokser. Der arbejdes kraftigt 
på at sikre, at den danske regering og danske virksomheder 
bidrager til at nedbringe CO2udledningerne. WWF indgår sin 
første Climate Savers-aftale med Novo Nordisk, som forpligter 
virksomheden til at reducere udledningen af CO2 med ti procent 
frem mod 2014. 

2005
WWF har med støtte fra Dani
da gennemført to projekter på 
Borneo. Projekterne ligger i 
”Borneos hjerte” – et område, 
hvor WWF arbejder på at få 
Malaysia og Indonesien til at 
etablere et effektivt samarbej
de om lokal bæredygtig for
valtning i de sidste værdifulde 
skovområder på Borneo. 

2004
WWF giver økonomisk støtte 
til WWF i Thailand for at tage 
kampen op mod den ulovlige 
handel med truede dyr og 
planter, fx koraller, tigre, 
slangeskind og orkidéer, der 
bruges som souvenirs, kæle
dyr, naturmedicin m.m. 

2003
Som følge af gode resultater i 
WWF’s to store skovprojekter 
på Borneo og i Malaysia, har 
Danida givet tilsagn om finan
siering af et stort nyt skovpro
jekt i de biologisk enestående 
skove i den sydligste, fattige 
del af Laos.

2002
Novo Nordisk beslutter at 
fortsætte samarbejdet med 
WWF om at uddele et biodi
versitetslegat. Legatet blev 
oprettet i 1997, og der uddeles 
hvert år 250.000 kroner, for
delt på otte til ti projekter. 

2001
WWF deltager i regeringens 
Wilhjelm-udvalg, der skal 
komme med anbefalinger 
til, hvordan den biologiske 
mangfoldighed kan sikres i 
Danmark. WWF’s indsats er 
med til at præge udvalgets 
endelige rapport, der blandt 
andet foreslår oprettelse af 
større fredede naturområder.

00-10’ erne
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ton sand, 400 stykker tøj på en tørresnor, 
Bubber som høvding og et hav af krigsma-
lede gæster, da PandaClub inviterede til 
Papua-event.

Hvor børnene tidligere mødtes i mindre 
klubber spredt ud over hele landet, er der 
i dag færre kampagner og events, som 
til gengæld tiltrækker flere tusinde børn 
og deres forældre. Tiden er en anden. 
Men klodens problemer er de samme. Og 
det er netop dét, som arrangementerne 
formidler i børnehøjde.

Fra Klub til Club
I 2007 besluttede WWF at lade arbejdet 
for børn genopstå efter et par års lukning. 
I den mellemliggende periode havde 
WWF haft brug for at gentænke koncep-
tet, fortæller Gitte Hemmingsen, som i 
dag er daglig leder af PandaClub:

”I dag tæller aktiviteterne i PandaClub 
blandt andet flere store events i landets 
dyreparker, et blad til medlemmerne om 
dyr og natur og store landsdækkende 
skolekampagner. Med plakater lavet af 
professionelle – naturligvis!”

Fra Pandaklubben startede i 1977 og 
mange år frem væltede det ind med 
læserbreve, digte og tegninger. Med-
lemmerne var virkelig engagerede. 
Lokale pandaklubber over hele landet 
blev etableret med frivillige ledere, som 
tog børnene med på ture ud i naturen og 
lærte dem om dyr og planter.

På 5-års fødselsdagen i 1982 blev der af-
holdt et weekendarrangement. Det foregik 
på Djursvold vandrehjem. I medlems-
bladet fra dengang bliver det beskrevet 
sådan her: ”Weekendens to højdepunkter 
var udgivelsen af den første Pandaklub-
sangbog samt besøget af Hanne og Poul 
Thomsen, som gerne ville være med til at 
fejre 5-årsdagen.” 

I dag arrangerer PandaClub, som bør-
neklubben nu hedder, stadig events som 
det på Djursvold vandrehjem – de er 
bare vokset i skala og opfindsomhed – og 
tilpasset tidens trends. 

I sommeren 2011 kunne besøgende i Kat-
tegatcentret eksempelvis opleve fugle-
krigere, helstegt vildsvin, spydfiskeri, et 

24.000 
børn og unge besøger hver  
måned PandaClubs hjemmeside – 
PandaClub.dk 

25.000 
elever deltog i PandaClubs  
skolekonkurrenCe om en tur  
til grønland, hvor også bubber 
var med

120
siders sjov og ballade har Panda-
Club skrevet til børnebladet, 
siden det blev relanCeret i 2011

75.000 
børn og deres forældre har  
over de seneste fem år deltaget  
i PandaClubs events i dyreParker, 
Zoo’s og akvarier rundt om  
i danmark.

”Jeg kender en panda, den hedder Amanda, hun bor ude i skoven, 
hvor den altid er doven. Men skoven den bliver fældet, du må få dig i 
klubben meldt, så du kan hjælpe Amanda, som er en stakkels panda.” 
Sådan skrev et pandaklubmedlem anno 1990. Mange husker sik-
kert Pandaklubben fra deres barndom, og i 2007 genopstod WWF’s 
børneklub.

alle børns

Af Mie Oehlenschläger
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Centrale events har  
erstattet loKale grupper
Flere gange om året afholder PandaClub 
events i landets dyreparker. Gennem 
optrædener fra kendte dansere, sangere 
og skuespillere formidler WWF til et ungt 
publikum sine budskaber og komplice-
rede problematikker, som for eksempel 
rydning af regnskoven. 

Siden 2009 har PandaClub også arrange-
ret årlige skolekampagner om emner som 
klima, forbrug og skildpadder i Mid-
delhavet. I den første kampagne deltog 
25.000 engagerede folkeskoleelever fra 
hele landet. 

Selvom børnene ikke længere sender 
digte og breve til PandaClubs blad er 
børn og unge anno 2012 engagerede. En-
gagementet er bare et helt andet, end da 
Pandaklubben blev stiftet i 1970’erne.

Sidstnævnte siger Gitte Hemmingsen 
med et smil og uddyber: ”Det er en 
udfordring at kommunikere til og med 
nutidens børn og unge. Konkurrenceni-
veauet er svimlende – både i forhold til, 
hvilke medieplatforme man skal møde de 
unge på, og i forhold til hvilke budskaber, 
der fanger de unge.”

det viser ikke kun de ”pæne sider” af 
naturen. Naturen er somme tider rå og de 
scenarier, vi kan forvente, hvis ikke vi gør 
noget, kan være skræmmende. 

Det er en virkelighed, Gitte Hemmingsen 
konstant understreger i dialogen med 
børnene til events, når hun besøger lan-
dets skoler. Gitte Hemmingsen tilbringer 
mere tid rundt om i det danske land for 
at møde børnene, end hun tilbringer på 
WWF’s kontor på Svanevej i København.

”Vi kommer ingen vegne, hvis vi insiste-
rer på at gøre tingene på vores måde – 
eller er alt for pæne. Konkurrencen om at 
nå ud til børnene er stor i dag. Hvis vi vil 
nå ud til dem, må vi møde dem på deres 
præmisser og dér, hvor de er – nemlig i 
skolerne og i zoo i weekenderne. Og det 
er ikke med et budskab om, at alt er godt 
og pænt.”

Abefest i Odense ZOO i 2010: artister i abekostymer legede 
med børnene, som også selv blev sminket som flotte aber.

PandaClub tager udgangs-
Punkt i børns fasCination af 
natur og dyr – og dermed de 
mange underlige og vidunderli-
ge ting, som foregår i den vilde 
natur – som WWf arbejder for 
at bevare.

FasCination For  
naturen driver værKet
PandaClub tager udgangspunkt i børns 
fascination af natur og dyr – og dermed 
de mange underlige og vidunderlige 
ting, som foregår i den vilde natur – som 
WWF arbejder for at bevare. Det er dét, 
som børnene kan læse om i bladet. Men 

Orangu-dage i Aalborg: 
4.D fra Kragelundsskolen 
vandt en vild klassefest i 
Aalborg ZOO, hvor alle 
blev sminket fra top til tå 
som orangutanger. Bubber 
spillede op til fest, inden 
eleverne skulle overnatte 
uden for abernes bur. 

©
 W

W
F

1983

2012

©
 W

W
F



Vidste du, at…
…WWF både nationalt og internatio-
nalt lægger massiVt pres på Verdens 
politikere og beslutningstagere?

…WWF samarbejder med industrien 
og Virksomheder om at Finde grønne 
løsninger?

…WWF arbejder direkte i Felten – og 
sætter ind der, hVor dyr og mennesker 
mest har brug For hjælp?

WWF partner 
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I WWF Verdensnaturfonden er vi dybt 
afhængige af den støtte og tillid, vores 
partnere viser os, når de måned efter 
måned trofast donerer bidrag til et eller 
flere af vores seks partnerskaber: WWF, 
Tiger, Koral, Klima, Operation Oskar og 
Regnskov. I anledning af 40 års jubilæet 

tak, 
Fordi Vi stadig er her!

Af Annemette Nielsen

Vidste du, at…
…det kolde arktis opVarmes  

to til tre gange hurtigere end  
resten aF kloden på grund  

aF klimaForandringer?

… haVis sVarende til et område  
på 20 gange danmarks størrelse  

er smeltet Væk på bare 30 år? 

…Forskere anslår, at 30 procent  
aF isbjørnene Vil Være bukket  
under i 2060, hVis den globale  

opVarmning Fortsætter?
klimapartner
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vil WWF Verdensnaturfonden gerne sen-
de en ekstra stor tak til vores partnere 
for at gøre arbejdet muligt. Det er blandt 
andet på grund af jeres bidrag, at antallet 
af bjerggorillaer i dag er stigende, at det 
er blevet forbudt at sælge ulovligt fældet 
træ inden for EU’s grænser, og at klimaet 

endelig er kommet på politikernes dags-
orden. Levende Natur dedikerer derfor 
de følgende sider til flotte og fascineren-
de billeder af den natur, som I med part-
nerskaberne er med til at bevare.

Endnu en gang tak for jeres bidrag!
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Vidste du, at…
…WWF siden midten aF 1980’erne 
har kæmpet For at beVare bjerg- 
gorillaerne og deres leVesteder? 

…en optælling aF bjerggorillaerne 
i aFrika Viser, at WWF’s indsats 
Virker? antallet aF bjerggorillaer 
er nemlig steget oVer 25 procent 
siden 1989.

…der nu er 786 bjerggorillaer 
tilbage på Verdensplan?

operation oskar partner

Vidste du, at…
…koraltrekanten i indonesien er 

Verdens mest artsrige haVområde?

…oVer 120 millioner mennesker er 
direkte aFhængige aF Fx koraltre-

kantens Fisk som FødeVarekilde?

…mange haVdyr som Fx haVskild-
padder og delFiner ender som bi-

Fangst i driVgarn og på langliner? 

koralpartner
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Vidste du, at…
…WWF har arbejdet For at beVare 
Verdens regnskoVe i mere end 35 år?

…det Fra 2013 er Forbudt at sælge 
uloVligt Fældet træ inden For eu’s 
grænser? 

…Verdens skoVe Fældes For at Få 
tømmer eller For at giVe plads til 
landbrugsprodukter som soja,  
gummi, kaFFe, ris og palmeolie?

regnskoVspartner

Vidste du, at…
…der i begyndelsen aF det 
20. århundrede leVede op 
mod 100.000 tigre i asien? 

…tre aF de oprindelige 
otte Forskellige tigerracer 
er udryddet, og en Fjerde 
er tæt på at lide samme 
skæbne? 

…at der i dag kun er  
3.200 Vilde tigre tilbage  
i Verden?

tigerpartner

©
 n

atu
r

e
p

l.c
o

m
 / e

d
w

in
 G

ie
s

b
e

r
s

 / w
w

F
©

 n
atu

r
e

p
l.c

o
m

 / e
d

w
in

 G
ie

s
b

e
r

s
 / w

w
F



28   Levende Natur   maj 2012 www.wwf.dk 

WWF giver grønne tal på bundlinjen
Når du kærligt kigger på din baby, der savlende sætter sine ømme gummer i en panda-bidering 

eller udmattet kigger på dit nysamlede IKEA-skab, så kan du, takket være 
WWF Verdensnaturfonden, nyde synet med god samvittighed.

Af Jacob Haaning Andersen
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”For Hevea er det uden tvivl meget vig-
tigt, at deres produkter ikke indeholder 
skadelige stoffer, og at de er bæredygtigt 
produceret. Og så bliver vores rolle en 
smule anderledes, fordi vi ikke i ligeså høj 
grad behøver presse på, og derfor bliver 
mere rådgivende om, hvordan målsæt-
ningen bedst kan opfyldes,” forklarer 
Claus Staunstrup Nilsson om samarbej-
det, der indbringer WWF ti kroner for 
hver pandaformet bidering, der langes 
over disken i de danske butikker.

”der ikke er en modsætning  
mellem at tjene penge og handle  
med større omtanke For miljøet.”
Claus staunstrup nilsson

Der er dog bestemt også ligheder i sam-
arbejdet med de store og de mindre virk-
somheder. Fælles er, at de samarbejder 
med WWF, fordi det giver deres grønne 
ambitioner troværdighed, blandt andet 
fordi WWF forbeholder sig retten til at 
være kritisk. Og det er vigtigt for Claus 
Staunstrup Nilsson:

 ”Vi vil altid prøve at flytte vores samar-
bejdspartnere til at gå endnu længere,” 
slutter marketingschefen.

Læs mere om, hvordan din virksomhed 
kan støtte på wwf.dk/erhverv

Mens nogle organisationer hænger ban-
nere op på skorstene eller lænker sig fast 
til træer for at få virksomhederne til at 
makke ret, sætter WWF sig i stedet til 
forhandlingsbordet.

”IKEA er en fantastisk aftale,” svarer 
WWF’s chef for marketing og fundraising, 
Claus Staunstrup Nilsson, på spørgsmålet 
om han kan nævne et godt eksempel på en 
aftale, der virkelig gør en forskel for miljøet.

WWF har arbejdet sammen med IKEA 
siden 2002 for at fremme et mere ansvar-
ligt skovbrug, og ifølge Claus Staunstrup 
Nilsson er IKEA en oplagt samarbejds-
partner for WWF:

”Vi har jo at gøre med en virksomhed, 
som bruger ufattelige mængder træ, så 
der var virkelig mulighed for at gøre en 
kæmpe forskel ved at indgå et samarbejde 
med IKEA om mere ansvarligt skovbrug.”

ansvarligt skovbrug 
Og netop mere ansvarligt skovbrug er 
blandt resultaterne af det nu ti år gamle 
samarbejde. WWF og IKEA har blandt 
andet arbejdet for at øge udbredelsen af 
FSC-certificeret træ i Rusland. FSC er 
en garanti for at træet er bæredygtigt, og 
Rusland er en af verdens største træpro-
ducenter. Projektet er lykkes i en sådan 
grad, at FCS-certificeret skov i Rusland 
siden 2005 er vokset fra tre til 30 mil-
lioner hektar. Og ifølge Claus Staunstrup 
Nilsson var det ikke sket uden WWF:

”Vi sidder med ved bordet, og virksomhe-
derne er trygge ved os. Derfor kan vi også 
hen af vejen stille krav til dem, som de 
ikke på forhånd er indstillede på. Alterna-
tivt kunne vi nøjes med at stå udenfor og 
kritisere, men så ville vi bare ikke få flyt-
tet tingene i så høj grad, som vi gør nu.”

Hvor samarbejdet oprindeligt omhand-
lede ansvarligt skovbrug, har det udviklet 
sig til også at omfatte en reduktion af 
CO2-forbrug og mere bæredygtig bom-
uldsproduktion i Pakistan og Indien. Det 
har betydet, at knap 50.000 bomuldsfar-
mere i de to lande har indvilget i at leve 
op til en række krav for mere bæredygtig 
bomuldsproduktion. Og det er noget, som 

kan mærkes på miljøkontoen. I Aurang-
abad i Indien bruger de farmere, der føl-
ger kravene, eksempelvis cirka 50 procent 
mindre af både vand og pesticider end de 
farmere, der ikke følger kravene.

Profit og PrinciPPer
Claus Staunstrup Nilsson ved godt, at det 
for virksomhederne også handler om profit:

”For virksomhederne handler det selvføl-
gelig meget om bundlinje, og hvis vi bare 
kræver og kræver, så bliver det meget 
svært at få virksomhederne med. Så vores 
arbejde går et langt stykke hen ad vejen ud 
på at fortælle virksomhederne, at der ikke 
er en modsætning mellem at tjene penge 
og handle med større omtanke for miljøet.”

Og denne opfordring har den danske 
virksomhed Hevea, der blandt andet 
producerer sutter og pandaformede bide-
ringe, taget til sig. 

sponsorat Et sponsorat er det samme som enkeltpersoners medlemskab  
– bare for virksomheder.

liCens Virksomheden får lov til at bruge pandalogoet, hvis virksom-
heden arbejder for en grønnere verden.

green oFFiCe wwf hjælper kontorvirksomheder med at spare på materialer 
og energiforbrug gennem råd og vejledning.

business  
& industry

wwf og virksomheden samarbejder om et produkt eller et 
koncept ud fra en miljøfaglig vinkel med henblik på at minimere 
negative påvirkninger på natur og miljø.

Climate savers ordningen fokuserer udelukkende på markante nedbringelser  
af virksomheders co2-forbrug.

sådan kan virksomheder støtte WWF

takket være wwf spares der nu i højere grad på pesti-
ciderne i den indiske og pakistanske bomuldsdyrkning, 
der leverer bomuld til bl.a. ikEa.
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Fra sort-hvid Panda til levende natur
Af Anne Burlund
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Levende Naturs redaktion er i anled-
ning af WWF’s 40 års jubilæum gået i 
gemmerne og har støvet de gamle blade 
af – og giver dig her et udvalg af de flotte 
blade, der er udkommet igennem fire 
årtier.

Læs alle de tidligere numre af Levende 
Natur på wwf.dk/LNarkiv
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olie uden regnskov
REMA 1000 første super-
marked med ansvarlig  
palmeolie

Truede dyr
Kom tæt på elefanten,  
tigeren, orangutangen  
og deres naboer

skovguide
Se, hvordan du passer  
på skoven i hverdagen

i halen på Tunen
Supermarkederne svarer 
på WWF’s tunkampagne

Årgang 29

TEMA: 
SkOvEn 

i din 
hvErdAgAlt træ har en historie

Følg den fra Tanzania til danmark

Levende natur

WWF Verdensnaturfondens medlems-
blad så dagens lys i 1972 under navnet 
Panda-Nyt. Dengang var det et beskedent 
sort-hvidt nyhedsbrev, der blev sendt til 
WWF’s venner tre gange årligt. I takt med 
at medlemstallet – og dermed læser-
skaren – steg, ændrede medlemsbladet 
i 1978 udseende og udkom for første 
gang i farver. I 1983 ændrede bladet igen 
layout og tog navneforandring til Levende 

Natur, som bladet stadig hedder i dag. 
Siden har Levende Natur fulgt med tiden 
og ændret udseende hele fem gange. 
Senest i efteråret 2011, hvor bladet gik 
over til WWF’s internationale branding-
guidelines. Det betyder, at WWF i dag 
over hele verden formidler budskabet om 
naturbevarelse og bæredygtig udvikling 
gennem en ensartet brug af panda-logoet, 
farver, skrifttyper og billeder. 
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NavN: gorm villumsen
MedleM fra: okt. ‘72

NavN: lissie schlüter
MedleM fra: sept. ‘72

Det var WWF’s internationale arbejde, 
der i første omgang fik Gorm Villumsen 
til at melde sig ind i WWF: ”Jeg ville 
gerne vide noget om, hvad der skete uden 
for Danmarks grænser,” fortæller Gorm, 
der også i dag er optaget af de mange 
internationale naturudfordringer. Han 

håber blandt andet, at WWF vil bruge 
kræfter på at uddanne og styrke befolk-
ningen i udviklingslandene. 

Gorm oplevede naturens kræfter på 
hjemegnen Mors ved Sindbjerg Plantage 
i 1981, da han var vidne til en orkan, som 
væltede træer på 300 tønder land i løbet 
af ganske kort tid: ”Det er en oplevelse, 
der stadig sidder i mig, uha!” fortæller 
Gorm, der senere fik en m2 urskov i fød-
selsdagsgave af sin søster for at kompen-
sere for lidt af den tabte skov. 

Havmiljø, forurening og verdens ener-
giudfordringer er alle mærkesager, som 
Gorm ønsker, at WWF vil bruge de næste 
40 år på at løse: ”Vi skal jo nok kigge lidt 
mere på mulighederne for vedvarende 
energikilder som vindenergi,” mener han. 

Elbiler er bestemt ikke et ukendt fænomen 
for Gorm, der forklarer, at amerikanerne 
allerede har opfundet elbiler, der kan køre 
stærkt og samtidig er flotte. ”Nu mangler 
vi bare, at de danske elbiler bliver billigere, 
så vi kan købe dem,” slutter Gorm. 

blandt andet de danske fugle ved Vadeha-
vet,” tilføjer hun.

Det er især WWF’s arbejde med regnskoven, 
der har imponeret Lissie: ”Der synes jeg, at 
WWF har gjort et stort stykke arbejde, men 
det er jo desværre langt fra nok.”

I sin hverdag er et dagligt besøg i de 
danske skove et fast ritual for Lissie. Hun 
holder øje med fuglenes træk hen over 
Nordsjælland, hvor hun bor. De seneste 
år har hun dog bemærket dramatiske 
ændringer i fuglenes træk: 

”Der er nogen, der allerede har hørt 
traner før marts i år, hvor de normalt 
kommer,” fortæller Lissie, der mener, at 
klimaforandringerne er med til at påvirke 
den danske natur. Forandringer, hun selv 

”Det var beskyttelsen af fuglene, der fik 
mig til at melde mig ind i WWF i 1972. 
Vi var et lille hold af frivillige, der var 
medlem af alle danske naturforeninger,” 
fortæller Lissie Schlütter, der kendte 
flere af de ildsjæle, som startede WWF i 
Danmark: ”Det var formanden i Dansk 
Ornitologisk Forening, Lorentz Ferdi-
nand, der fik påvirket os alle til at melde 
os ind i WWF, der havde stor fokus på 
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Lissie og gorms 
40 år med pandaen 

I WWF Verdensnaturfonden er vi utrolig stolte af at have medlemmer, 
der har støttet vores arbejde siden 1972. I dette jubilæumsinterview 
kan du møde to af de medlemmer, der trofast har støttet pandaen gen-
nem alle årene: Morsingboen Gorm Villumsen, der er særligt optaget 
af de internationale natur- og energiudfordringer, og fugle-entusiasten 
Lissie Schlüter, der hver dag besøger de danske skove.

Af Annemette Nielsen

  »  WWf siger tak 
WWf verdensnaturfonden vil gerne 
sende en stor tak til alle, som støtter 
vores arbejde. læs mere om, hvordan 
du kan bidrage til en verden i balance 
på wwf.dk/bidrag

har bidt mærke i: ”Sidste år, var der en  
hel uges ændring i fuglenes træk.” 

En af Lissies mærkesager, som hun håber, 
WWF vil tage op, er forureningen af åerne 
og det danske havmiljø. Allerede for 30 år 
siden skældte hun sine kollegaer ud, fordi 
de sprøjtede deres roser i haven. ”Jeg synes, 
at landmændene sprøjter alt for meget. Det 
går ud over livet i vores vandløb og åer. Dér 
mener jeg, vi kan gøre meget,” slutter Lissie.
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ner. Ifølge FN er 85 procent af verdens 
fiskebestande enten fisket til det yderste, 
overfisket eller på grænsen til at blive 
udryddet. 

Hvis vi fortsætter som i dag, vil ni ud af 
ti fiskearter i Europa være overfiskede 
inden for de næste ti år. Der er behov 
for ambitiøs lovgivning, så fiskeriet igen 
kommer til at harmonere med fiske-
bestandenes størrelser,” understreger 
Gitte Seeberg der forklarer, at de danske 
forbrugere kan være med til at gøre en 
forskel ved at købe fisk, der er mærket 
med det bæredygtige MSC-mærke.

Problemerne er lige så akutte i de danske 
have som på resten af kloden. Alene i 
Østersøen er adskillige arter enten truede 
eller i tilbagegang, herunder marsvin, 
ringsæler og et antal fuglearter. Land-
brugets udledning af kvælstof påvirker 
havmiljøet og er skyld i, at og planter og 
fisk dør. WWF arbejder derfor for, at der 
bliver etableret beskyttede havområder, 
og at nogle af de mange tabte stenrev – 
havets oaser – bliver genetableret. 

Når Gitte Seeberg skal se frem mod de 
næste 40 år, siger hun: 
”Der er stadig mange kampe, der skal 
kæmpes. WWF vil være med til at sikre, 
at mennesker, dyr og natur kan eksistere 
side om side, så vi kan overgive en klode i 
god stand til næste generation.”

WWF har gennem årene udkæmpet mange 
kampe for naturen og vundet mange sejre. 
Bevarelse og beskyttelse af truede arter 
står stadig centralt i WWF’s arbejde – men 
i dag sikres dette bedst gennem et bredere 
fokus på bæredygtig udvikling og sammen-
spillet mellem mennesker og natur.  

kaMpeN for kliMaet
Fremtiden i WWF står i klimaets, skovens 
og havets tegn. Klimaforandringerne sætter 
i disse år kloden under et voldsomt pres, og 
ifølge Gitte Seeberg er det derfor afgørende, 
at der handles på problemet hurtigst muligt.

”Klimakampen er en af vor tids vigtigste 
udfordringer. Klimaforandringerne sæt-
ter dyr og mennesker under pres overalt 
på kloden. Et af de områder, der bliver 
hårdest ramt er Arktis. Når isen smelter, 
skal isbjørne og mennesker deles om 
pladsen. Det skaber store forandringer og 
udfordringer, og det er en vigtig årsag til, 
at vi for nylig har genoptaget arbejdet i 
Arktis,” forklarer Gitte Seeberg.

regNskoveNs MaNgfoldighed
Også afskovning påvirker klimaet. Cirka 
15 procent af verdens samlede udslip 
af drivhusgasser skyldes afskovning, og 
hvert minut ryddes et areal, der svarer til 
36 fodboldbaner. Det har konsekvenser 
for over en milliard mennesker, som er 
afhængige af skovens ressourcer. Men 
også biodiversiteten i skovene, der er le-

vested for over halvdelen af alle plante- 
og dyrearter, bliver sat under pres. For 
eksempel findes tigeren i dag på kun syv 
procent af det areal, hvor den tidligere 
levede. Også orangutangens områder bli-
ver indskrænket. Tidligere boltrede den 
sig i store dele af det sydøstlige Asien, 
men i dag findes den kun på Sumatra og 
Borneo. 

”Hvis vi vil bevare vores sjældne arter, 
må vi bevare deres levesteder. Derfor skal 
vi blive bedre til at tænke over vores for-
brug og indkøb. Jeg tror ikke, at mange 
danskere er klar over, at palmeolie indgår 
i for eksempel kager og kosmetik, og at 
soja bruges til dyrefoder. Den hastige 
ekspansion af dyrkningsområderne for 
soja og palmeolie er en væsentlig årsag 
til meget af den afskovning, der sker 
på kloden,” forklarer Gitte Seeberg og 
understreger, at WWF derfor arbejder 
på løsninger, der gør produktionen af 
palmeolie og soja mere ansvarlig.

”I stedet for at pege fingre peger vi på 
løsninger. Vi opfordrer for eksempel 
virksomheder og offentlige myndighe-
der til at sætte målsætninger for køb af 
certificeret palmeolie og soja,” forklarer 
Gitte Seeberg.

havet er uNder pres
Et andet stort indsatsområde er havet. 
Det går nemlig den gale vej i de blå ocea-

gitte seeberg: 

der er stadig 
mange kampe, 
der skaL kæmpes
Af Anne Burlund



EN LEVENDE 
VERDEN
Verden over er naturen og miljøet under pres i 
takt med, at vi bliver flere og flere mennesker på 
kloden. Regnskove ryddes, havene tømmes for 
fisk og udledningen af drivhusgasser truer med 
at vende op og ned på vores klima. Ødelæg-
gelserne af naturen og miljøet går særligt ud 
over de millioner af fattige mennesker, der er 
afhængige af naturen.
 
WWF har udviklet sig i takt med de globale 
udfordringer og arbejder i dag bredere for at 
sikre naturen som livsgrundlag for mennesker 
og dyr. Kun ved en fælles indsats og en omstil-
ling af den måde, vi bruger naturen på i dag, kan 
vi sammen skabe en levende verden – både nu 
og i fremtiden.

Læs meget mere om WWF’s arbejde for en klode 
i balance på wwf.dk
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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
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…er den danske afdeling af 
World Wide Fund for Nature

…er en privat og uafhængig 
organisation, som arbejder 
for at løse globale natur- og 
miljøproblemer

…er en af de største og mest 
indflydelsesrige miljøorgani-
sationer med mere end 100 
kontorer og over fem millioner 
medlemmer på verdensplan …mission er at stoppe for-

ringelsen af jordens naturlige 
miljø og skabe en fremtid, 
hvor mennesker lever i har-
moni med naturen

…arbejder både i Danmark 
og i udviklingslandene. 
Arbejdet er koncentre-
ret i Mekong-regionen, 
Koraltrekanten i Asien, 
Østafrika og Arktis

…arbejder med de tre overord-
nede programmer: bæredygtig 
skovforvaltning, bæredygtig 
energi og bæredygtige fisk. De 
danske mærkesager er: klima, 
hav & fiskeri, skov og den dan-
ske marine natur

*Det koster 40 kr. + alm. sms-takst. Udbyder af tjenesten: WWF Verdensnaturfonden, Svanevej 12, 2400 København NV, 
tlf.: 35 36 36 35. Når du sender din donation indvilger du samtidig i, at WWF Verdensnaturfonden må kontakte dig.

SMS TILLYKKE til 1231 og støt med 40 kr.*

GIV pandaEn En FødSELSdaGSGaVE!


