
wwf.dk
Levende Natur  •  Oktober 2014

OKTOBER

MAGASIN

2014

Årgang 32Levende Natur

367 NYE ARTER
Mød Mekongs fascine-
rende dyr og planter

ARCTIC HOME
Hjælp med at bevare  
isbjørnens hjem i Arktis

VERDENS BEDSTE NYHEDER
Ny skovaftale i Uganda  
gavner mennesker og natur

NY STRATEGI
Bedre fokus og større 
effekt for naturen

FOKUS: 

UGANDA

Skovens skatkammer



SAVANNENS  
STØVSUGER
Ugandas frodige regnskove og støvede savanner er hjem-
sted for en rig natur og et fascinerende dyreliv. Heriblandt 
det største landlevende pattedyr, den afrikanske elefant, 
der i flok marcherer på tværs af savannen på jagt efter de 
enorme mængder mad og 30-50 liter vand, de har brug for 
hver eneste dag. Denne konstante græsning er afgørende 
for økosystemet, da det forhindrer savannen og bushen i at 
blive til uigennemtrængelig skov.
 
Den afrikanske elefant klassificeres som sårbar af den inter-
nationale naturbevarelsesorganisation IUCN, og bestanden 
er samlet set faldet drastisk fra 3-5 millioner elefanter i 
1940’erne til cirka en halv million i dag. De største trusler 
mod elefanten er krybskytteri, tab af levesteder og sam-
menstød med de lokale.
 
WWF arbejder derfor blandt andet i Uganda for at be-
kæmpe krybskytteri og udbrede ansvarlig skovforvaltning, 
så elefanten, chimpansen og leopardens levesteder bevares. 
Eksempelvis ved at begrænse illegal produktion af og 
handel med tømmer og trækul – og sikre, at lokalbefolk-
ningen får adgang til en fair andel af skovens ressourcer og 
har den nødvendige viden, færdigheder og er motiverede 
til at forvalte skovene på bæredygtig vis. Men også ved at 
tilskynde virksomheder til at købe produkter fra ansvarligt 
forvaltede skove.

Læs mere om WWF’s arbejde for at bevare regnskoven på 
wwf.dk/skov
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I Mekong i Asien fortsætter det darwinistiske eventyr, for det vrimler med 
ukendte, men forunderlige dyr og planter. Forskere har opdaget hele 367 arter, 
der hidtil har været ukendt for omverdenen. Det er spændende og rigtig gode 
nyheder. Mød et flyvende kæmpe-egern, en gennemsigtig fisk og en lakse-orkidée, 
når turen går til Mekong på side 16. 

Andre rigtig gode nyheder fra den store verden serverede et friskt WWF-morgen-
hold den 12. september. Her gik vores pandaer for femte år i træk på gaden for at 
dele gode nyheder fra udviklingslandene med danskerne. Eventen var en del af 
kampagnen Verdens Bedste Nyheder, der er et samarbejde mellem FN, Danida 
og en lang række danske udviklingsorganisationer og virksomheder. Et af FN’s 
2015-mål er at sikre udviklingen af et bæredygtigt miljø. Det betyder blandt andet, 
at verdens lande skal bremse tabet af biodiversitet. Det er et vigtigt mål for WWF, 
fordi naturbevarelse og bæredygtig udvikling er tæt forbundne. Hvis vi skal sikre 
naturens mangfoldighed, skal vi derfor blive langt bedre til at bruge dens ressour-
cer med omtanke og på bæredygtig vis. 

Et af de steder, der sker positive fremskridt for både natur og mennesker er i det 
sydvestlige Uganda. Tidligere måtte de lokale landsbyer omkring den fredede 
Kalinzu-regnskov gå på illegal skovhugst for at hente livsnødvendigt brænde og 
medicinplanter. Men med støtte fra WWF har de lokale nu indgået en aftale med 
myndighederne, der tilgodeser både skoven, der blandt andet er hjem for den 
truede chimpanse, og de lokale, der nu er blevet aktive medspillere i at bevare den 
unikke regnskov. Ved at anerkende de lokales behov for ressourcer og inddrage 
dem i beslutningerne, får de nemlig større ejerskab og driver derfor ikke længere 
rovdrift på skoven. Levende Natur besøgte i foråret Kalinzus grønne frodighed  
– læs hvad der kom ud af turen på side 10.

I dette nummer af Levende Natur kan du også læse om vores nye tre-årige strategi, 
der fokuserer kræfterne, så din støtte og vores arbejde kan få størst mulig effekt i 
både Danmark og den store verden. Vi vil blandt andet forstærke indsatsen i Grøn-
land og Arktis, der rummer en unik natur og et rigt dyreliv, men desværre presses 
af klimaforandringer og nye industriprojekter. Herhjemme har vi i gang sat et nyt 
stort projekt, der skal sætte særlig fokus på naturen i havet, der rummer alt fra 
nøgensnegle og søanemoner til boblerev, koldtvandskoraller og 
havsvampe. Meget af det kan ses blot med en snorkelmaske på. 
Vi vil gerne bidrage til, at vi bliver bedre til at opdage, hvad der 
gemmer sig under overfladen og samtidig sørge for, at politiker-
ne passer bedre på vores fantastiske havnatur. Bliv klogere på 
vores prioriteringer og indsatser for de kommende år på side 14.

God læselyst! 

Gitte Seeberg
Generalsekretær
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miljøproblemer. WWF arbej-
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Verdensnaturfonden er den 
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Naturen trives i Mexico. For fjerde 
år i træk rapporterer Mexico om en 
stigning i antallet af vandrende gråhva-
ler. I februar 2013 blev der registreret 
hele 1.178 hvaler i bare én lagune, og i år 
er der allerede talt 2.017 hvaler i samme 
lagune. I samarbejde med den lokale 
velgørenhedsorganisation The Carlos 
Slim Foundation er det derudover lyk-
kedes WWF at begrænse træfældning i 
et af de vigtigste sommerfuglereservater, 
hvor den smukke og helt usædvanlige 
monark-sommerfugl holder til. WWF 
arbejder desuden for bedre beskyttelse 
af monarkens vandringsrute fra Mexico 
gennem USA til Canada. 

Oliegigant forlader Virunga. Det 
britiske olieselskab Soco dropper olie-
boringer i verdens ældste nationalpark. 
Efter langvarigt pres fra WWF og andre 
miljø- og civilsamfundsorganisationer 
har oliegiganten droppet planerne om 
efterforskning i Virunga Nationalpark, 
der er hjem for nogle af verdens sidste 
bjerggorillaer og andre sjældne arter. 
Mere end 750.000 WWF-støtter skrev 
under for at stoppe boringerne i Virunga. 
Det er en kæmpe sejr, at Soco nu har 
bøjet sig for presset og forlader Virunga 
og samtidig lover at holde sig ude af alle 
andre UNESCO-verdensarvsområder.

Amazonas beskyttet af megafond. 
95 unikke og sårbare naturområder i 
Amazonas bliver nu beskyttet af en ny 
megafond, der vil støtte et 25-årigt pro-
jekt for at beskytte Amazonas’ regnskov. 
Fonden er resultat af et samarbejde 
mellem den brasilianske regering, WWF 
og en række andre partnere, der er 
gået sammen om en ambitiøs aftale om 
langsigtet bevarelse af det, som bliver 
verdens største sammenhængende net-
værk af fredede naturområder. Fonden 
vil garantere, at et område på mere end 
85 gange Sjællands størrelse vil være 
beskyttet de næste to årtier, indtil den 
brasilianske regering overtager det fulde 
ansvar for beskyttelsen. 

GLOBALE SUCCESER

DR CONGO BRASILIEN MEXICO

  95 
unikke, naturområder 
beskyttes i Amazonas.
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Af Tommy Dybbro, Siff Cecilie Mossin og Ida Eigenbroth

Tusind tak for din støtte til WWF, der gør vores arbejde muligt! WWF arbejder for en bæredygtig 
fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. Med din støtte kan vi fortsat arbejde over 
hele kloden for at bevare verdens truede arter og udbrede bæredygtigt fiskeri, ansvarlig skovbrug  
og vedvarende energi, der sikrer, at der også i fremtiden er en mangfoldig natur og ressourcer nok 
til vores børn og børnebørn. Kun i fællesskab kan vi gøre en forskel og sikre en klode i balance.
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Russisk torsk og kuller bliver MSC-
mærket. I samarbejde med WWF er 
to russiske fiskeindustrier, som dækker 
ti procent af kuller- og torskefangsten i 
Barentshavet, blevet MSC-certificeret. De 
to virksomheder Strelets og Eridian lever 
nu op til kravene fra MSC ved blandt 
andet at anvende en ny, forbedret form 
for trawl, som ikke skader havbunden 
lige så meget som almindelig bundtrawl. 
WWF arbejder for at beskytte verdens 
have blandt andet gennem bæredygtigt 
fiskeri. Det er derfor glædeligt, at to store 
fiskeindustrier i Rusland bliver MSC-
mærket, da kuller og torsk udgør en stor 
del af hvidfisk på verdensmarkedet. 

Asiatisk sortbjørn fotograferet. Den 
truede asiatiske sortbjørn blev for nylig 
fotograferet af et WWF-kamera i Quang 
Nam provinsen i Vietnam, hvor WWF og 
regeringen har startet et ambitiøst beva-
ringsarbejde. Den asiatiske sortbjørn er 
truet af krybskytteri og tab af leveområder 
på grund af blandt andet skovrydning. Det 
er derfor utrolig glædeligt at have spottet 
den i området. WWF og regeringen har 
indført en effektiv vagtmodel, der skal 
reducere krybskytteri og arbejder med 
støtte fra Aage V Jensens fonde også for 
at reducere skovrydning og for at skabe 
bedre vilkår for biodiversiteten gennem 
etablering af biodiversitets-korridorer 
mellem beskyttede skovområder.

17 mio. hektar hav og land beskyt-
tes. Nyt partnerskab mellem WWF og 
Madagaskar Nationalparker skal beskytte 
landets fantastiske natur og unikke dy-
reliv. Øen rummer en kvart million arter, 
hvoraf over 70 pct. kun findes på Madagas  
kar. Partnerskabet vil fokusere på et over 
17 mio. hektar stort land- og havområde, 
der dækker godt 29 pct. af Madagaskars 
areal og rummer 85 pct. af landets kritisk 
truede bestand af lemurer og 99 pct. af 
landets unikke fuglearter. Projektet er in-
spireret af et succesfuldt samarbejde i den 
sydvestlige del af Madagaskar, hvor WWF 
siden 2005 har hjulpet Madagaskar med 
at forvalte to nationalparker, der reduce-
rede skovrydningen drastisk.

RUSLAND VIETNAM MADAGASKAR

  750.000 
WWF-støtter skrev under for 

at stoppe Soco i Virunga.
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TAK! 
DIN STØTTE 
GØR WWF’S 

ARBEJDE 
MULIGT

FIND FLERE GLOBALE RESULTATER 
OG SUCCESHISTORIER FRA WWF’S 
ARBEJDE RUNDT OM I VERDEN PÅ 
WWF.DK/SUCCESER
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Dit 
GRØNNE 
Tip 
 

”Skær ned på kødet. 
Hvis du lever vegansk, 
kan du mere end halvere 
dit CO2-udslip, hvilket 
sparer atmosfæren for 
1,5 ton kuldioxid om 
året.”
Nina Kristine Olofsson, 35 år, 
København

Undersøgelser viser, at selv 
hvis du blot halverer dit kød-
forbrug fra 100 til 50 gram 
kød om dagen, reducerer 
du dit CO2-udslip med en 
tredjedel – det svarer svarer 
til en flyvetur fra London til 
New York og retur.
KILDE: INGENIØREN

65.000

TAK! 
DIN STØTTE 
GØR WWF’S 

ARBEJDE 
MULIGT

Vidste du, at…
…du både kan få Levende Natur og vores månedlige  

nyhedsbrev Naturen Kalder i din indbakke?  
Det sparer både papir og WWF for omkostninger,  

som vi i stedet kan bruge på naturen.

følger nu WWF Verdensnaturfonden på Facebook!  
Er du endnu ikke en af dem – så skynd dig ind og ’like’ os på facebook.com/wwfdk
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ÅRETS 
WWF-KALENDER
Hvis du donerer 225 kr. eller mere til WWF’s 
arbejde inden 7. november, modtager du 
som tak den nye flotte vægkalender for 2015! 
Tak for din støtte, der er et vigtigt bidrag til 
at udvikle en verden, hvor mennesket lever i 
harmoni med naturen.Læs mere på 
bidrag.wwf.dk/kalender2015

Kontakt 
WWF

BLIV ISBJØRN-  
OG KLIMAPARTNER!
Hjælp WWF med at 
bekæmpe klimaforan-
dringerne og sikre, at 
isbjørnes hjem i Arktis 
bliver bevaret. 
Bliv Isbjørn- og Klima-
partner i dag på 
bidrag.wwf.dk

Du er 
altid meget 
velkommen 
til at kontakte Med-
lemsservice, hvis du 
har spørgsmål til dit 
medlemskab eller til  
din støtte.  
Skriv til  
info@wwf.dk  
eller ring på telefon 
35 36 36 35
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VIRKSOMHEDER DER STØTTER WWF VERDENSNATURFONDEN
Danske virksomheder kan blive firmasponsorer i WWF Verdensnaturfonden og derved støtte arbejdet for at sikre verdens natur. Der findes tre forskellige firma-
sponsorater. De er fuldt fradragsberettigede og koster mellem 3.500 og 25.000 kr. om året. Læs mere på www.wwf.dk/firmasponsor. Følgende virksomheder 
støtter WWF Verdensnaturfonden med sponsorpakker til 25.000 kr. og 10.000 kr.:

25.000 kr. A/S Rødovre Centrum, Care4Nature, JØRGEN KRUUSE A/S, Rockwool International A/S, René Gross Kærskov, Dantoy A/S

10.000 kr. Partner-ads ApS, Akzo Nobel Deco A/S, BoligOne Dan Lüth ApS, Borella projects, Martin Bencher Group A/S, Regner Grasten Film, RigtigHundemad 
ApS, www.superkoi.dk, Essential Foods, Søndergaard Nedrivning ApS, VITAL PETFOOD GROUP A/S, webCRM A/S, GA-Import A/S, Raaco A/S, Xena ApS

forbi springvandet næste 
gang de kommer til Rødovre 
Centrum, nu hvor de ved, at 
de kan være med til at støtte 
en god sag. Springvandet er 
også et godt symbol – det 
er gammel overtro, at man 
kan smide en mønt i og få et 
ønske opfyldt. På den måde 
kan man ønske sig en bedre 
verden og samtidig gøre en 
forskel.

Hvorfor har Rødovre Cen-
trum valgt at støtte WWF?
Da ønskespringvandet først 
kom på tegnebrættet, blev vi 
hurtigt enige om, at vi gerne 
ville bruge pengene til at 
støtte forskellige velgørende 
formål. Det faldt os naturligt 
at vælge WWF, fordi omtan-
ken for naturen får al for lidt 
opmærksomhed. Og her gør 
WWF et vigtigt arbejde for at 

bevare den natur, der udgør 
levesteder for truede dyrearter 
rundt omkring i verden.

Hvorfor er  
naturen vigtig for dig?
Jeg nyder personligt selv at 
være i naturen, da det giver 
mig et pusterum fra hverda-
gen. Naturen er for mig et helt 
særligt sted, hvor man kan 
ånde og leve. Et sted, jeg føler 

mig taknemmelig over at have 
mulighed for at opleve. Det er 
vigtigt, at vi passer godt på vo-
res natur, og at vi bevarer den 
i al dens mangfoldighed.

Hvilke reaktioner har  
I fået fra jeres kunder?
Folk er meget positive om-
kring det og skriver blandt 
andet på Facebook, at de 
planlægger at tage et smut 

Rødovre Centrums kunder kan støtte en god sag ved at smide penge i centrets ønskespringvand.  
Beløbet fra donationerne fordobles af Rødovre Centrum og går blandt andet til at støtte WWF’s arbejde. 

Er dit barn medlem  
af PandaClub?
Meld ungerne ind  
i verdens sejeste  
børneklub på  
www.pandaclub.dk  
– og få de vildeste 
oplevelser!
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MØD EN 
WWF STØTTE

NAVN: JESPER ANDREASEN
J OB :  EJER AF RØDOVRE CENTRUM, 
ERHVERVSSPONSOR I WWF SIDEN 2004

Her kan du finde 
masser af spæn-
dende og bære-
dygtige gaver til 
både børn og 
voksne.

BESØG WWF’S WEBSHOP

Klik ind på 
shop.wwf.dk
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BESKYTTER 
REGNSKOVEN 
– OG FÅR MAD 
PÅ BORDET
De lokale landsbyer, der ligger klos op ad 
Kalinzu-skoven i det sydvestlige Uganda, 
har med støtte fra WWF indgået en aftale 
med myndighederne, der betyder, at de er 
blevet aktive medspillere i at bevare regnsko-
ven, de er helt afhængige af for at overleve. 
Vi er taget til Kalinzu for at se, hvordan af-
talen har gavnet både mennesker og natur.

Af Anne Burlund
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nerne har landsby-boerne også under 
kontrollerede forhold mulighed for at 
skaffe ressourcer, hvis de ikke kan skaffes 
i produktionszonerne.

KONFLIKTER TRAPPEDE OP
Der var dog et problem. Skovmyndig-
hederne havde ikke taget med i deres 
overvejelser, da de inddelte skoven, at 
de lagde et stærkt beskyttet område 
lige op af de to landsbyer Ndangara og 
Nyakiyanja. Det betød, at landsbyernes 
beboere skulle gå mange kilometer ind 
i skoven gennem de stærkt beskyttede 
områder for at nå frem til de områder, 
hvor de lovligt kunne hente skovressour-
cer. Det førte til mange – også voldelige 
– sammenstød mellem de lokale og NFA, 
da landsbyboerne måtte bryde loven for 
at hente naturalier for at overleve.

Lokalsamfundene ansøgte derfor 
myndighederne om at indgå en fælles 
skovforvaltningsaftale, der ville give dem 
mulighed for at påvirke beslutningspro-
cesserne. Da Kalinzu samtidig er udvalgt 
som pilotprojekt til kommende FSC- 
certicering med støtte fra WWF, er det 

Tidligere var Uganda dækket af ubrudt, 
tropisk regnskov. I dag er det kun 25 
procent. Vi er taget til det beskyttede, 
tropiske skovområde Kalinzu Central 
Forest Reserve i det sydvestlige Uganda, 
der er et af i alt 506 centrale, beskyttede 
skovområder, der forvaltes af de natio-
nale skovmyndigheder (NFA). Kalinzu 
er cirka 140 km2 stor – på størrelse med 
Rømø – og utrolig rig på biodiversitet. 
Her findes blandt andet 414 forskel-
lige træsorter, herunder mange frugt-
træer med figner og lokale kirsebær som 
dyrene er afhængige af. Ud af de 414 
træsorter er 12 ifølge den internationale 
beskyttelsesorganisation IUCN truet, og 
34 sorter er endemiske – det vil sige, at 
de kun findes i det bestemte afgrænsede 
område.

De lokale indbyggere i Kalinzus ni om-
kringliggende landsbyer er afhængige 
af skovens ressourcer for at overleve. I 
den frodige bjergskov henter de mange 
tusinde, fattige indbyggere brænde og 
trækul til madlavning, urter og rødder 
til medicin og kunsthåndværk og træ til 
byggematerialer.

Men da Kalinzu er oprindelig naturskov 
har skovmyndighederne  opdelt skovområ-
det i tre zoner, der skal begrænse adgan-
gen og sikre en bæredygtig udnyttelse af 
skovens ressourcer; nemlig zonerne ’stærkt 
beskyttet’, ’buffer’ og ’produktion’.

De beskyttede zoner, der udgør det mind-
ste område, må ikke udnyttes på nogen 
måde og bruges kun til forskning og ren 
naturbevarelse. Produktionszonerne 
udgør næsten halvdelen af skovens areal, 
og her har de lokale adgang til skovens 
skatkammer af træ og urter. I bufferzo-

UGANDA

25 %
AF UGANDA ER I DAG DÆKKET AF SKOV

140 KM2
SÅ STOR ER KALINZU CENTRAL FOREST 
RESERVE I DET SYDVESTLIGE UGANDA

414
FORSKELLIGE TRÆSORTER FINDER DER  
I KALINZU – HERAF ER DE 12 TRUEDE
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Verdens Bedste Nyheder er Danmarks største 
oplysningskampagne. Kampagnen er et unikt 
samarbejde mellem FN, Danida, de danske 
udviklings- og interesseorganisationer og en 
lang række virksomheder, der har til formål at 
oplyse om fremskridt i udviklingslande.

»

Kalinzu central forest 
reserve i det nordvest-
lige Uganda.



12   Levende Natur   oktober 2014 www.wwf.dk 

behov. Anerkendelsen af lokalbefolk-
ningens ret til skoven har reduceret 
omfanget af chikane fra og konflikter 
med skovmyndighederne. Det er fanta-
stisk! Den fælles aftale har også styrket 
den sociale samhørighed og det lokale 
lederskab. Styrkelsen af lokalsamfundet 
er klart værdsat – ikke kun af de lokale 
mænd og kvinder, men også af de lokale 
myndigheder, der påpeger, at det er 
lettere at samarbejde med og levere 
ydelser til velorganiserede grupper,” 
forklarer Maj Manczak, seniorrådgiver i 
WWF Danmark med ansvar for arbejdet 
i Uganda.

FÆLLES FORVALTNINGSAFTALE 
HAR STYRKET SAMHØRIGHEDEN
I sommeren 2013 blev der indgået en 
fælles skovforvaltningsaftale mellem NFA 
og landsbyerne med hjælp fra WWF og en 
uafhængig forhandler. Aftalen betyder, at 
en mindre del af det beskyttede område, 
der lå klods op af de to landsbyer, er 
blevet ændret til produktionszone.

”Aftalen betyder også, at de lokale mænd 
og kvinder har fået formel ret til at gå 
ind i skoven og samle brænde og andre 
skovprodukter, der er vigtige for, at de 
kan tilfredsstille flere af deres basale 

derfor en god mulighed for de lokale 
for at få indflydelse på fordelingen af og 
adgangen til skovens ressourcer samt få 
ændret zoneindelingen.

Det er et stort skridt i forhold til at for-
bedre de sociale og økonomiske forhold 
for lokalsamfundet, som er et af FSC’s 10 
grundprincipper.

VI HAR NU LETTERE ADGANG TIL URTER   
TIL MEDICIN, NÅR BØRNENE BLIVER SYGE.
GERTRUD TWIKIRIZE

”Tidligere havde vi kun fokus på skovene 
– og at de skulle beskyttes for enhver pris. 
Men vores samarbejde med WWF har æn-
dret dette. Vi har nu indset, at hvis vi vil 
bevare skovene, er det helt nødvendigt at 
inddrage lokalsamfundene. De skal høres, 
så de får ejerskab over de beslutninger, der 
bliver truffet. På den måde er der større 
chance for, at de også overholder de regler, 
der bliver indgået – og at de selv kan se 
interessen i at bevare skoven,” forklarer 
Alex Tumwesigye, der er sector manager 
for skovmyndighederne i Kalinzu. 

GRØNNE ØKONOMIER OG  
BÆREDYGTIG UDVIKLING
Størstedelen af verdens artsrigdomme 
findes i ulande i verdens tropiske og 
subtropiske egne. Hele 20 ud af WWF’s 
35 globale ’priority places’ med enestå-
ende biodiversitet og unikke planter og 
dyr ligger i udviklingslandene. Det er 
disse lande, som i løbet af de seneste 
årtier har oplevet den hurtigste økono-
miske vækst. Denne udvikling forventes 
at fortsætte og dermed øge presset på 
disse regioners rige økosystemer og 
biodiversitet. 

Så selvom vi er nået et godt stykke af 
vejen, er der stadig langt igen, hvis vi 
skal sikre en bæredygtig udvikling. Det 
er helt afgørende – og hele fundamentet 
for WWF’s arbejde i udviklingslandene – 
at bæredygtighed tænkes ind i udvik-
lingen af grønne økonomier. Grøn øko-
nomi handler om, at naturressourcerne 
bruges bæredygtigt, så økosystemer 
ikke bliver ødelagt, og fattige kvinder 
og mænd kan opnå flere rettigheder og 
bedre levevilkår. 

»
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Skovforvaltningsgruppen fra Nyakiyanja.

Dezilanta Kenyagi, 
54 år.

Kvinderne fletter 
kurve, som de sælger 
på markedet.

Eukalyptus-skov og jord, 
hvor de lokale planter 
afgrøder.

Der lever mange bavianer 
i Kalinzu-skoven.
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har nu lettere adgang til urter til medicin, 
når børnene bliver syge. Men også natur-
materialer til at flette kurve, som vi kan 
sælge og tjene lidt penge på.” fortæller 
Gertrud Twikirize på 40 år, og en anden 
af kvinderne supplerer:

”Vi plejede at gemme os for NFA og var 
bange, når vi skulle hente ting i skoven, 
for det var jo ulovligt, det vi gjorde. Men 
nu har vi ret til at hente brænde hver ons-
dag og lørdag mellem kl. 8 og 14,” siger 
Dezilanta Kenyagi, der er 54 år.

Gertrud tager ordet igen: ”Med de nye 
marker vil vi i fremtiden have træerne 
tættere på, så vi sparer tid på at hente 
brænde i skoven. Det er meget mere 
fleksibelt, fordi vi ikke skal gøre det i et 
bestemt, afgrænset tidsrum, men kan 
gøre det, når vi har tid i forhold til alle de 
andre pligter.”

OPTIMISME FOR FREMTIDEN
Alle kvinderne er enige om, at den fælles 
skovforvaltningsaftale har haft en positiv 
indvirkning på deres hverdag og liv. De er 
optimistiske for fremtiden, men har dog 
et stort ønske. De vil gerne komme bre-
dere ud med deres kunsthåndværk. I dag 
sælger de kun til de andre fra landsbyen, 
da de ikke har tid eller råd til at tage til de 
større markeder. Det er derfor begræn-
set, hvor meget de kan tjene på deres 
håndværk.

”Vi kunne rigtig godt tænke os træning og 
uddannelse i nye teknikker og mønstre. 
Og også væve- og symaskiner, så vi kan 
udvikle vores håndværk og dermed nå ud 
til flere købere. Mange af os har ikke gået 
i skole, så vi har også brug for uddannelse 
i helt basale færdigheder som regning og 
stavning, så vi kan udvikle vores forret-
ning og starte små låne-spare-grupper,” 
forklarer Fauzier Nabakooza på 45 år.

Inden vi kører fra landsbyen, er der kamp 
om de medbragte WWF-tatoveringer, 
som vækker stor begejstring hos både sto-
re og små. Alle vil have klistret en panda 
på armen og fotograferes. En spændende 
dag i felten er slut, og vi tager af sted med 
et smil på læben og en optimisme for 
både skoven og dens beboere.

medlem af gruppen, der nu har 300 med-
lemmer, heraf 157 kvinder. Der bliver delt 
kolde sodavand ud til gæsterne og de 20 
fremmødte medlemmer og bedt en fælles 
bøn, inden formanden tager ordet.

Alex tager os med ud til landsbyen 
Nyakiyanja for at se, hvad aftalen har 
betydet i praksis. Da vi ankommer midt 
på formiddagen er landsbyens mænd, 
kvinder og børn i gang i markerne, der 
ligger stejlt midt på bakkerne. De er i 
gang med at forberede jorden til at kunne 
plante træer. Tidligere fældede de lokale 
træ i skoven, men som en del af den nye 
aftale, har skovmyndighederne stillet 
et stykke jord til rådighed for landsby-
erne og givet dem små stiklinger, de kan 
plante. De planter både hurtigt voksende 
træer som eukalyptus og mere langsomt 
voksende lokale træsorter som anvendes 
til forskellige formål.

Vi går rundt i markene, hvor en række 
kvinder med sveden haglende ned over 
ansigtet hakker og graver i jorden i den 
stærke middagssol. Alle vinker, griner og 
råber, da vi kommer forbi. Udover euka-
lyptus bliver der også plantet kartofler 
og andre afgrøder, og der er også blevet 
opstillet bistader, som giver honning til 
landsbyen, men også sælges på markedet, 
så de lokale får en mindre indtægt.

SKOVFORVALTNINGSGRUPPER 
GIVER KONKRETE AFKAST
For at administrere aftalen har lands-
byerne nedsat to skovforvaltningsgrup-
per. Nyakiyanjas gruppe tager i mod os 
og har hevet en række skolebænke ud i 
træernes skygge for at fortælle om, hvad 
aftalen har betydet for dem. Det koster 
5.000 shillings (cirka 10 kroner) at blive 

FN’S 2015-MÅL – HVAD ER STATUS?
I 2000 gav verdens ledere hinanden hånd 
på at arbejde sammen for en bedre verden. 
Det blev til FN’s otte 2015-mål, der er den 
første milepæl på vejen til at udrydde den 
globale fattigdom og nød. Mål 7 handler om 
at sikre miljømæssig bæredygtigt udvikling 
med bedre levevilkår for mennesker. 

For at bekæmpe fattigdom er det især 
nødvendigt at stoppe fældningen af skov i 
ulandene, fordi skov forebygger tørke og ør-
kendannelse og kan sikre rent drikkevand. 
Og selvom afskovningen stadig er alarme-
rende høj, så er tabet af skov bremset. På 
globalt niveau bliver det nu fældet tre mil-

lioner hektar mindre skov. Samtidig er store 
skovlande som Brasilien begyndt at føre en 
meget aktiv skovbevaringspolitik, som har 
reduceret fældningen af regnskoven med 
næsten 80% på bare ti år.

Der bliver også flere og flere fredede natur-
områder: 12,7% af jordens landmasse er nu 
fredet og 7,2% af kystområderne. Desværre 
fortsætter udryddelsen af dyre- og plante-
arter med uformindsket styrke. Den globale 
udledning af CO2 går også stadig i den 
forkerte retning. Det forventes, at vi i 2020 
globalt vil udlede 65% mere CO2 i forhold til 
1990-niveau.

VI HAR NU INDSET, AT HVIS VI VIL 
BEVARE SKOVENE, ER DET HELT NØD-
VENDIGT AT INDDRAGE LOKALSAM-
FUNDENE. DE SKAL HØRES, SÅ DE FÅR 
EJERSKAB OVER DE BESLUTNINGER, 
DER BLIVER TRUFFET.
ALEX TUMWESIGYE
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Før aftalen blev indgået, manglede vi 
jord og ressourcer. Vi har nu over 300 
hektar træplantager og har plantet over 
50 hektar med stiklinger og forventer at 
kunne tjene cirka 15 milliarder shilling i 
løbet af de næste ti år. Vi har også planer 
om at udvide til 600 bistader, starte flere 
kvindegrupper, indføre energieffektive 
komfurer – og vi har endda udarbejdet en 
plan for, hvordan vi kan udvikle øko-
turisme med guidede naturoplevelser i 
området.”

LETTERE ADGANG  
TIL MEDICIN-URTER
Efter formandens tale, får jeg mulighed 
for at tale alene med en række kvinder fra 
gruppen om, hvilke forandringer de har 
oplevet, siden aftalen blev indgået. ”Vi 
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STØRRE EFFEKT 
OG FLERE RESULTATER 
FOR NATUREN

længste i verden set i forhold til landets 
areal. Det er derfor utroligt glædeligt, at vi 
har modtaget 6,8 mio. kroner fra Aage V. 
Jensens Naturfond til over de næste tre år 
at opprioritere dette vigtige arbejde.

”Vi vil skabe politisk opbakning til bedre 
beskyttelse af Danmarks havområder, og 
vi vil engagere danskerne i den fanta-
stiske havnatur – og hvordan vi kan 
udforske og beskytte den. Det kommer 
blandt andet til at ske gennem en række 
sjove ’Opdag Havet’-arrangementer, der 
skal afholdes ved kysten rundt om i lan-
det i samarbejde med sportsklubber og 
foreninger,” fortæller Gitte Seeberg.

GLOBALE FODAFTRYK
Der har inden for de seneste år været 
stor politisk fokus på Danmarks massive 
forbrug af soja og palmeolie, der bruges i 
alt fra dyrefoder til shampoo og kage og 
medfører rydning af regnskov i Syd-
amerika og Sydøstasien – hjemsted for 
truede dyr som jaguaren, orangutangen, 
Sumatra-næsehornet og dværgelefanten. 
Derfor er en vigtig del af WWF’s politiske 
arbejde i de kommende år at sikre, at 
alt dansk forbrug af soja og palmeolie er 
miljøcertificeret, der blandt andet sikrer, 
at der ikke er fældet regnskov.

Også i det store udland, er der nok at gøre 
for at sikre en bæredygtig udvikling og ud-
nyttelse af naturressourcerne. Menneskets 

Når man er en del af verdens største 
miljøorganisation med kontorer i 80 
lande på fem kontinenter, er involveret i 
mere end 1.300 projekter i 150 lande og 
er støttet af mere end fem millioner men-
nesker, er der nok at se til! Ikke mindst 
når formålet med arbejdet er at stoppe 
forringelsen af jordens naturlige miljø og 
skabe en fremtid, hvor mennesker lever 
i harmoni med naturen. En opgave, der 
ikke lige klares over night. 

Presset på naturen stiger i takt med, at vi 
bliver flere og flere mennesker på kloden, 
som vil have del i de samme ressourcer. 
Som en global natur- og miljøorganisa-
tion er det WWF’s opgave at være med til 
at sikre en bæredygtig udvikling af klo-
den, hvor naturen, arterne og biodiversi-
teten er sund, i balance og trives.

WWF Verdensnaturfonden har været i 
en rivende udvikling over de seneste år, 
og nu er det tid til at fokusere kræfterne. 
Det skal en ny strategi for de næste tre år 
bidrage til.

”Fordi vores arbejde er så brandvigtigt, 
og vi er drevet af ildsjæle, der virkelig 
ønsker at gøre en forskel, har vi haft 
tendens til at ville for meget på samme 
tid. Derfor er der behov for at fokusere 
og prioritere arbejdet og ressourcerne og 
blive stærkere på de områder, hvor WWF 
Verdensnaturfonden kan levere den 

bedste og stærkeste indsats,” forklarer 
Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF 
Verdensnaturfonden.

ARKTIS I RIVENDE UDVIKLING
WWF’s danske afdeling har derfor valgt 
at fokusere indsatsen til Danmark, Arktis, 
Østafrika og Mekong i Asien. Det betyder 
samtidig et farvel til Koraltrekanten i 
Asien, hvor WWF Verdensnaturfonden 
i 15 år har haft et succesrigt program for 
bæredygtigt fiskeri og havmiljø. Nogle af 
resultaterne tæller arbejdet med bevarel-
sen af de store hvalhajer og en reducering 
af det skadelige dynamitfiskeri. Vigtige 
indsatser, som WWF Indonesien snart vil 
overtage og arbejde videre med.

”Vi har intensiveret arbejdet i Arktis 
og Grønland, der er en vigtig region i 
rivende udvikling med stigende industria-
lisering og jagt på naturressourcer. Der 
er et magtspil i gang og mange interesser 
på spil, så det er vigtigt, at nogle taler 
naturen og befolkningens sag,” siger Gitte 
Seeberg og påpeger, at Arktis også er et af 
de steder på kloden, der er hårdest ramt 
af klimaforandringer.

DANMARKS FANTASTISKE NATUR
Herhjemme er det særligt den danske 
havnatur, som WWF Verdensnaturfonden 
vil fokusere på i de kommende år. Med 
Danmarks godt 7.000 kilometer lange 
kyststrækning er vores kystlinje en af de 

WWF’S NYE STRATEGI:

WWF Verdensnaturfonden har vedtaget en ny strategi for de næste tre år. 
Kræfterne er blevet fokuseret og indsatserne prioriteret, så arbejdet for natur 
og miljø i Danmark og resten af verden kan få størst mulig effekt og skabe 
flere resultater og positiv udvikling til gavn for både dyr og mennesker.

Af Anne Burlund
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økonomi handler om, at naturressourcer-
ne bruges bæredygtigt, så økosystemer 
ikke bliver ødelagt, og fattige kvinder 
og mænd kan opnå flere rettigheder og 
bedre levevilkår,” understreger Gitte 
Seeberg.

VIRKSOMHEDERS SOCIALE ANSVAR
Både danske og internationale virksom-
heder er vigtige spillere i en bæredygtig 
omstilling, og derfor også et vigtigt 
element i WWF’s nye strategi. 

”Hvis vi skal sikre grønne økonomier 
og bæredygtig udvikling, er det helt 
afgørende, at de store virksomheder og 
erhvervslivet ændrer adfærd og tager 
mere ansvar i forhold til at reducere deres 
CO2-udledning og køber og producerer 
bæredygtige produkter, herunder soja, 
palmeolie, fisk og træ. Når de store spil-
lere går foran og tager ansvar, rykker det 
virkelig noget! Og i WWF vil vi mere end 
gerne bidrage med viden og løsninger på, 
hvordan virksomhederne kan agere mere 
bæredygtigt,” siger Gitte Seeberg.

globale fodaftryk er en kolossal udfordring 
for verdens natur og miljø, og vi driver i 
stigende grad rovdrift på naturens ressour-
cer og dermed vores eget livsgrundlag.

”En vigtig del af WWF’s globale strategi 
er derfor også at flytte ressourcerne fra 
vores del af verden til udviklingslandene 
i Syd og Øst og kapacitetsopbygge WWF-
kontorerne og samarbejdspartnere i de 
lande, hvor arbejdet reelt foregår. Vi skal 
have så mange penge ud at arbejde, som 
muligt,” forklarer Gitte Seeberg.

FOKUS PÅ MEKONG OG ØSTAFRIKA
Det betyder et styrket arbejde i Østafrika 
og Mekong-regionen i Asien, som blandt 
andre Danida finansierer. Mekong er 
hjem for 60 millioner mennesker, som 
er afhængige af regionens produktive 
økosystemer, herunder verdens stør-
ste indlandsfiskeri. Den økonomiske 
udvikling i regionen har haft alvorlige 
miljøkonsekvenser i form af stigende 
forurening og afskovning. WWF Ver-
densnaturfonden arbejder i Vietnam og 

Myanmar med fokus på lokal skov- og 
biodiversitetsforvaltning – der blandt an-
det er med til at bevare den truede tigers 
levesteder – udbredelse af vedvarende 
energi, virksomheders miljøansvar samt 
at fremme bæredygtigt opdræt af rejer.

”Her kan du som forbruger være med til 
at skubbe udviklingen i den rigtige ret-
ning ved at efterspørge bæredygtige fisk 
og skaldyr, men også træ- og papirpro-
dukter, der hvor du handler,” siger Gitte 
Seeberg.

Indsatsen i Østafrika er rettet mod Ugan-
da, Tanzania, Kenya og Mozambique 
og fokuserer på at fremme bæredygtig 
skovforvaltning og fiskeri samt udbrede 
adgangen til vedvarende energi. Der vil 
også være fokus på den regionale handel 
med tømmer og god regeringsførelse.

”Det er helt afgørende – og hele funda-
mentet for vores arbejde – at bæredyg-
tighed tænkes ind i udviklingen af grønne 
økonomier i Østafrika og Mekong. Grøn 
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367 NYE ARTER 
OPDAGET I MEKONG

andet rummer nogle af verdens vigtigste 
levesteder for tigre og floddelfiner.

VÆKST ÆDER NATUREN 
Naturen i Mekong gennemgår i disse år 
dramatiske forandringer på grund af den 
stigende vækst i regionen, der medfører 
voksende befolkning, urbanisering og en 
eksploderende udvindingsindustri. 
 
Mellem 1973 og 2009 har Mekong-lan-
dene mistet næsten en halv million km2 
skov, det vil sige ti gange Danmarks areal 
– der primært går til tømmereksport, 
brænde i husholdninger og for at rydde 
plads til at dyrke jorden. 

Også konstruktionen af vandkraftværker 
til energiproduktion bryder Mekong-
floden op som enorme betonklodser, der 
forhindrer den naturlige vandring af fisk 
og andre dyr i vandet og langs floden. 
Derudover regnes regionen for at være en 
af verdens mest sårbare over for klima-
forandringerne, der allerede nu påvirker 
hverdagen for tusindvis af fattige med 
kraftigere storme, uregelmæssige regn-
perioder og længere perioder med tørke. 

Tågede bjerge, rismarker, utæmmede 
regnskove, flydende markeder og uende-
lige floder. Mekong-floden er kilde til det 
spektakulære økosystem, der forgrener 
sig i tusindvis af bifloder og deltaer ud 
over Laos, Myanmar, Thailand, Cam-
bodja og Vietnam. Den 4.425 kilometer 
lange flod udspringer fra gletsjere i over 
5.000 meters højde på Det Tibetanske 
Plateau og er livsnerve for regionens 300 
millioner indbyggere, hvoraf mange lever 
direkte af fiskeri, skov og landbrug. 

Men Mekong gemmer også på store hem-
meligheder. Regionen er nemlig kendt 
som det sidste biologiske univers, der sta-
dig rummer noget af verdens uudforskede 
natur. En ny WWF-rapport Mysterious 
Mekong beskriver hele 367 nye arter, her-
under 290 nye planter, 24 fisk, 21 padder, 
28 krybdyr, en fugl og tre pattedyr.

BIZARRE OG SMUKKE OPDAGELSER 
Siden 1997 har forskere beskrevet i alt 
2.077 nye arter i Mekong, der tiltrækker 
stor international opmærksomhed fra 
forskere og biologer – især på grund af 
arternes bizarre og forunderlige karakter. 

I Vietnams floddelta har man fundet en 
næsten gennemsigtig fiskeart, der har den 
besynderlige placering af sine kønsdele 
ved ansigtet. På et lokalt kødmarked i 
Laos er der fundet en ny art af flyvende 
kæmpe-egern, der havde været offer for 
den udbredte illegale handel med dyr. 

VI KAN KUN BESKYTTE DE VIGTIGE  
NATUROMRÅDER, HVIS VI SAMTIDIG 
SKABER NOGLE UDVIKLINGSMULIGHEDER. 
LOKALT LEDERSKAB OG BEDRE SKOV- 
FORVALTNING ER ABSOLUT AFGØRENDE.
JACOB FJALLAND

En fisk med et slangelignende hoved i 
stand til at gå på land og trække luft i 
op til fire dage blev fundet i Vietnams 
Ha Nam provins. En smuk lakse-orkide, 
et regnbuefarvet firben og en ny art 
kuglefisk, der betragtes som det næst-
mest giftige hvirveldyr i verden, er fundet 
i Thailand. Også i Myanmar, Kina og 
Cambodja er der opdaget nye padder og 
krybdyr. De mange nye arter tilslutter sig 
listen af truede dyr i regionen, der blandt 

Det darwinistiske eventyr i Mekong fortsætter. En ny rapport fra WWF har netop kortlagt 
367 nye arter, der hidtil har været ukendt for omverdenen. De nye fund vidner om Sydøst-
asiens enorme biologiske værdi, og understreger behovet for at imødekomme de konkrete 
trusler fra afskovning, ressourceudvinding og klimaforandringer. WWF arbejder på tværs 
af regionen for at fremme grøn økonomi og beskytte naturen, der udgør livsgrundlaget for 
millioner af mennesker og mange af verdens truede arter. 

Af Signe Waltoft Madsen

 

MEKONG

»



www.wwf.dk Levende Natur   oktober 2014   17

 

367
NYE ARTER ER OPDAGET  
I MEKONG I 2012-13

I MEKONG FINDES: 

20.000 
ARTER AF PLANTER

800 
ARTER AF KRYBDYR OG PADDER

430 
FORSKELLIGE PATTEDYR

1.100 
ARTER AF FERSKVANDSFISK  
I FLODERNE, DER UDGØR LIVS-
GRUNDLAGET FOR OP MOD  
60 MIO. MENNESKER.

Laotisk flyveegern Helen’s træfrø

”Lakse-orkide”

Cambodiansk skrædderfugl

Blind Huntsman spider

Ny art af kuglefisk

”Penishoved”-fisk
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turen leverer. På den måde kan de bedre 
vurdere, hvor det giver mest mening at 
bevare skoven, anlægge en vej, bygge 
vandkraft, plante afgrøder eller rejse en 
ny skov, ” forklarer Jacob Fjalland. 

SKOVE SKABER UDVIKLING
En del af WWF’s skovindsats er at udvikle 
et mere bæredygtigt landbrug, så de 
lokale kan dyrke jorden med større ud-
bytte og skabe alternativer for dem, der 
illegalt fælder skoven. Småproducenter, 
bosat lige uden for nationalparkernes 
grænse, modtager teknisk støtte til at 
fremme skovlandbrug, der ikke sker på 
bekostning af, men i kraft af skoven. Når 
cashew, kakao, grøntsager, kassava og 
ris bliver dyrket på marker omkranset af 
træer, yder de nemlig beskyttelse mod et 
mere ekstremt klima, og gør jorden bedre 
til at modstå oversvømmelse, ørkendan-
nelse og erosion. Derfor er det vigtigt at 
udbrede opfattelsen af skoven som en 
værdiskaber for hele lokalsamfundet,” 
siger Jacob Fjalland.

”Vi kan kun beskytte de vigtige natur-
områder, hvis vi samtidig skaber nogle 
udviklingsmuligheder. Lokalt lederskab 
og bedre skovforvaltning er absolut 

LEVESTEDER BRYDES OP
Hele 99 af de nye arter blev fundet i 
Vietnam – et kerneområde for WWF, der 
med danske midler fra Aage V. Jensens 
Fonde siden 2012 har haft en målrettet 
indsats for at binde regnskovsområder 
sammen i den sydlige del af den Annami-
tiske bjergekæde, der grænser ind over 
Laos. De tropiske skove her er levested 
for både den meget sjældne saola, den 
asiatiske elefant, gibbonaben og et meget 
vigtigt yngle- og overvintringsområde for 
et stort antal truede fuglearter. 

Selvom området rummer noget af 
Vietnams mest artsrige skov, er omkring 
75 procent af det naturlige skovdække 
forsvundet. Den voldsomme afskovning 
og det ekspanderende landbrug har brudt 
skovene op og efterladt et fragmenteret 
landskab af isolerede skovområder. Det 
truer både arternes samlede udbredelse 
og deres muligheder for at finde føde og 
opretholde anden form for nødvendig 
levevis.

”Første skridt er at lave en kortlægning 
af de vigtigste habitater, der har størst 
behov for beskyttelse, blandt andet ved 
hjælp af satellitfotos taget fra luften. 

Næste skridt er at genoprette grønne kor-
ridorer henover landskabet, så skovom-
råderne bliver mere sammenhængende, 
og arterne bedre kan tilpasse sig det 
forandrende klima,” siger Jacob Fjalland, 
der er leder af WWF’s ulandsprogram.

KUNSTEN AT TEGNE LANDSKABET
Det værdifulde landskab breder sig over 
fem vietnamesiske provinser: Dak Lak, 
Dak Nong, Binh Phuoc, Dong Nai og Lam 
Dong Province. Flere områder er beskytte-
de, herunder Cat Tien National Park i den 
sydlige del, der har stor bevaringsværdi. 

TANKEN MED GRØN ØKONOMI ER EN  
LANGSIGTET PROCES, DER SKAL  
ÆNDRE VORES MÅDE AT PRODUCERE  
OG FORBRUGE PÅ. 
JACOB FJALLAND

”Kunsten er at planlægge landskabet, så 
arealerne udnyttes bedst muligt – og så 
der både er plads til skovdrift, skovland-
brug, rismarker og beskyttede områder 
i et samlet økosystem. Vi giver de lokale 
nogle redskaber til at opgøre værdien af 
de ydelser og økonomiske afkast, som na-

»

VI GIVER DE LOKALE NOGLE REDSKABER TIL AT OPGØRE 
VÆRDIEN AF DE YDELSER OG ØKONOMISKE AFKAST, 
SOM NATUREN LEVERER. PÅ DEN MÅDE KAN DE BEDRE 
VURDERE, HVOR DET GIVER MEST MENING AT BEVARE 
SKOVEN, ANLÆGGE EN VEJ, BYGGE VANDKRAFT, PLANTE 
AFGRØDER ELLER REJSE EN NY SKOV.
JACOB FJALLAND
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Tanken med grøn økonomi er en langsig-
tet proces, der skal ændre vores måde at 
producere og forbruge på. Vores opgave 
er at være i dialog med alle interessenter 
og sikre inddragelsen af civilsamfundet i 
de vigtige beslutninger, der lige nu afgør 
landenes fremtid,” understreger Jacob 
Fjalland. 

afgørende. Hvis lokale kræfter ikke kan 
se meningen i det, er projektet nytteløst. 
Derfor er dialogen med civilsamfund, 
lokale myndigheder og virksomheder en 
vigtig del af arbejdet. ” 

PORTEN TIL MYANMAR 
Det regnskovsdækkede grænseland mel-
lem Thailand og Myanmar udgør også 
et biologisk hot-spot for mange af de 
nye opdagede arter. Oven på de seneste 
reformprocesser i Myanmar, er Aage 
V. Jensens Fonde og Danida med til at 
finansiere et nyt WWF-program i landet, 
der har gjort det muligt at udvide WWF’s 
indsats i Dawna Tenasserim, der er 
vigtig for at skabe et sammenhængende 
landskab for Sydøstasiens største tigerbe-
stand. Mange af erfaringerne fra Vietnam 
er brugbare i Myanmar, der står overfor 
lignende udfordringer:

”Der er store udfordringer med at plan-
lægge landskabet i Myanmar. Bliver den 
super-handelsvej, der skal forbinde Da-
wai på kysten med Bangkok i Thailand, 

opført som planlagt, pløjer den direkte 
indover Sydøstasiens vigtigste tigerland-
skab på grænsen mellem de to lande. 
Vores nye program i Myanmar arbejder 
på højtryk for at skaffe lokale partnere og 
kortlægge de mest sårbare områder, så 
områdets unikke biodiversitet kan beva-
res,” forklarer Jacob Fjalland. 

ØKONOMIEN SKAL VÆRE GRØN
WWF’s konkrete indsats for at beskytte 
biodiversiteten i Vietnam, Thailand og 
Myanmar er knyttet til det sideløbende og 
bredere arbejde med at fremme grønne 
økonomier i hele regionen. Konkrete 
initiativer omfatter blandt andet vedva-
rende energi, bæredygtig skovdrift og 
rejeopdræt samt fokus på virksomheder-
nes miljøansvar. 

”Et isoleret fokus på naturbevarelse er 
ikke nok til at beskytte de sårbare arter 
mod den rivende udvikling, vi ser i Me-
kong. Der er mange interesser på spil, når 
udvindingsindustrierne rykker ind i jag-
ten på tømmer, vandkraft og mineraler. 
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DU KAN VÆRE MED TIL AT STØTTE ARBEJDET FOR  
AT BEVARE VERDENS SIDSTE TIGRE. 

BLIV TIGERPARTNER I WWF I DAG PÅ 
BIDRAG.WWF.DK/TIGERPARTNER
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DET GØR WWF:
▪  Planlægger og værdisætter landska-

bet, bl.a. ved hjælp af GIS-mapping og 
træning af lokale.

▪  Implementerer metoder og strategier i 
landbruget til at tilpasse regionen højere 
temperaturer, mere tørke, kraftigere 
oversvømmelse og øget havstigning.

▪  Bekæmper den illegale handel med 
truede dyr på tværs af grænserne.

▪  Udvikler bæredygtigt skovbrug og styrker 
den lokale skovforvaltning.

▪  Samarbejder med virksomheder og 
myndigheder om at fremme miljø ansvar 
og social retfærdighed.

BLIV TIGERPARTNER
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BÆREDYGTIGE LAKS 
INDTAGER DANSK SUPERMARKED

Standarderne for ASC-certificering af laks 
faldt på plads i foråret, og nu er de første 
laks i butikkerne i Danmark. Det er ifølge 
WWF’s fiskeripolitiske medarbejder Iben 
Rathje et fremskridt for naturen omkring 
de certificerede fiskefarme: 

”ASC-certificering har høje krav til fiskenes 
foder, så vildtlevende bestande ikke over-
fiskes og ender som fiskefoder. Reglerne 
gør, at fiskene undgår stress og sygdom 
og smitte af vildtsvømmende fisk omkring 
opdrættet. Mængden af tilladt antibiotika 
og kemikalier er også begrænset. Farmerne 
risikerer nemlig at tabe certificeringen ved 
gentagne antibiotikabehandlinger.”

I Dansk Supermarkeds butikker er det 
ikke kun laksen, der er certificeret. Som 
resultat af et partnerskab mellem WWF 
Verdensnaturfonden og Dansk Super-
marked, er andelen af MSC-certificerede 
varer i sortimentet steget 20 procent. Der 
er stadig langt til målet om 100 procent 
bæredygtighed. Et mål, der ikke lige 
bliver opnået på en dag, en uge eller et år 
– og udfordringer er der nok af:

”Det letteste ville være at fjerne alle de 
fisk og skaldyr fra butikkerne, som ikke 
er bæredygtige. På den måde kunne vi 
fremvise imponerende resultater fra før-
ste dag og bryste os af, at alt er ”grønt”. 

Men det er ikke en seriøs måde at arbejde 
på, hvis man virkelig vil ændre tingene,” 
siger Helene Regnell, CSR-chef i Dansk 
Supermarked. 

Hun understreger, at dialogen med le-
verandørerne af fisk og skaldyr til Dansk 
Supermarkeds butikker er alfa og omega. 
De skal melde fangstmetoder, fangstred-
skaber, fangststed og andre data ind til 
Dansk Supermarked. Dette har været en 
udfordring, forklarer Iben Rathje: 

”Nogle leverandører har været i stand til 
at levere samtlige data. Men en række 
leverandører har ikke det fornødne over-
blik. Det er så vores opgave, at hjælpe 
disse leverandører til at få det.”

Når leverandørerne har overblik over de-
res sortiment, kan de kræve forbedringer 
bagud hos deres underleverandører, og 
ifølge Helene Regnell er det dér, marke-
det flytter sig:

”Når Dansk Supermarked efterspørger 
bæredygtighed hos deres leverandører, er 
det ikke kun kunderne i Dansk Super-
markeds butikker, som får gavn af part-
nerskabet. Det gør andre supermarkeder 
rundt om i verden også. Og det er der, vi 
skal hen, hvis vi virkelig vil flytte noget,” 
understreger Helene Regnell.

Er du også glad for laks, men ked af mediernes skræmmehistorier om miljøskadelige 
opdrætsmetoder? Så er der gode nyheder. Det er lykkes Dansk Supermarked, der ejer 
Føtex, Bilka og Netto, at få den populære fisk hjem i en bæredygtig og sund udgave.

Af Mie Oehlenschläger

NU KAN DU SNART FÅ ASC-REJER!
Rejer er i dag den kommercielt mest 
værdifulde skaldyrsfødevare, og reje-
opdrætsindustrien vokser mere end ti 
procent årligt. Den intense rejeproduktion 
medfører dog større udbrud af sygdom-
me, vandressourceforurening, og i nogle 
tilfælde bliver mangroveskov ryddet for 
at gøre plads til rejeopdræt. Det påvirker 
dyreliv og det kystnære fiskeri negativt, 
og gør områderne mere sårbare over for 
klimaforandringer.
 
I marts 2014 lancerede ASC (Aquacul-
ture Stewardship Council) standarderne 
for bæredygtigt opdrættede rejer, som 
forpligter en rejefarmer til at reducere de 
negative virkninger på miljø og lokalsam-
fund. I Vietnam støtter WWF 30 rejefar-
mergrupper i at producere rejer mere 
bæredygtigt og opnå ASC-certificering. 
Farmerne producerer nu årligt over 3.000 
tons rejer på mere bæredygtig vis, hvilket 
har reduceret miljø og sygdomsproble-
mer og skabt større udbytte og bedre 
levevilkår.
 
Du kan formentlig få ASC-rejer i de 
danske butikker i begyndelsen af 2015 
– men spørg allerede nu efter dem, så 
supermarkederne ved, at der er efter-
spørgsel.stænglen med.
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ISEN ER 
OMDREJNINGSPUNKT 
FOR ALT
I det nordligste Grønland har man på kun få årtier oplevet enorme forandringer 
i havisens udbredelse. Klimaet har vendt op og ned på alt fra erhverv til kultur. 

Af Rune Langhoff

Fra den nordgrønlandske by Qaanaaq 
var der i 1990’erne flere dages hunde-
slædekørsel til kanten af havisen. Først 
100 kilometer borte stoppede isen, og her 
kunne fangernes kajakker komme i havet. 
I dag er der kun 15-20 kilometer til iskan-
ten. Isen lægger sig først flere måneder 
senere end normalt, ligesom den bryder 
op tidligere, så sæsonen for livsnødven-
dig hundeslædekørsel er blevet tæt på 
halveret. Det har store konsekvenser for 
dyreliv og lokalbefolkning. 

SÅDAN OPLEVER DE 
KLIMAFORANDRINGERNE
På WWF’s arktiske hjemmeside, 
wwf.dk/arktis, kan du høre fan-
gerne fra Qaanaaq fortælle om, 
hvordan klimaforandringerne truer 
deres eksistens.

www.wwf.dk 
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Isen bryder år efter år tidligere op ved Qaanaaq. Midnatssol ved Qaanaaq i maj. 
Klimaforandringerne har dog be-
tydet, at det særligt er i perioden 
med fuldstændig mørke, at isen er 
sikker. Det er endnu en udfordring 
for de lokale.

Færre og færre af indbyggerne i Nordgrønland holder 
hunde, da perioden til slædekørsel bliver kortere og 
kortere i takt med, at isens udbredelse mindskes.
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En stor del af borgerne i det 
nordligste Grønland lever fortsat 
af naturens ressourcer. I Qaanaaq 
har isens forsvinden muliggjort 
fiskeri, men omstillingen tager tid.

Lokal fanger i Siorapaluk, Grøn-
lands nordligste bygd og et sted, 
der har oplevet stor fraflytning – 
bl.a. på grund af klimaforandringer-
ne, der gør det sværere at få den 
traditionelle levevis til at fungere.I det nordligste Grønland er 

havisen en arbejdsplads, og 
hvis den forsvinder, er det 
et hårdt slag mod kultur og 
traditioner.

De isfri områder gør det nogle 
gange nødvendigt at medbringe 
motorbåde. 
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Grønland er i dag et af de lande i verden, 
der oplever de største konsekvenser af 
klimaforandringerne. Her stiger tempera-
turen dobbelt så hurtigt som i resten af ver-
den, og havisen forsvinder med stor hast. 

Samtidig betyder Grønlands store ud-
strækning, spredte bosætning og isolerede 
placering på kloden, at eksempelvis af-
faldshåndtering er både besværligt og dyrt.

Derfor deltager syv af Grønlands førende 
virksomheder i miljøpartnerskabet Green 
Companies – Clean Greenland, som 
med støtte fra Grønlands selvstyre bliver 
gennemført af CSR Greenland og WWF 
Verdensnaturfonden. 

”Det er en stor fornøjelse at se, at de 
grønlandske virksomheder tager ansvar. 
Når førende virksomheder på denne 
måde gør noget positivt for miljøet, kan 
det inspirere bredt i hele samfundet, og 
det er der brug for, hvis de miljøudfor-
dringer, Grønland og resten af verden 
står over for, skal løses,” siger Gitte 
Seeberg, generalsekretær i WWF Ver-
densnaturfonden. 

Med i det flerårige projekt er flyselskabet 
Air Greenland, shippingselskabet Royal 
Arctic Line, busselskabet Nuup Bussii, 
dagligvarekæden Kalaallit Nunaanni 
Brugseni, entreprenørselskabet Permag-
reen Grønland, GrønlandsBanken og 
endelig Grønlands Arbejdsgiverforening.

I løbet af det forgangne år har der være 
afholdt flere workshops i projektet, og virk-
somhederne er begyndt at levere resultater:

”Projektet har indtil videre vist, at en 
fokuseret indsats på at reducere virksom-
hedernes forbrug ikke blot er til fordel for 
klima og miljø – der er også millionvis af 
kroner at spare. Strategisk miljøledelse 
kan ses på bundlinjen, og virksomhe-
derne opnår dertil en god miljøprofil og 
et godt image,” siger Lotte Frank Kirkega-
ard, projektleder hos CSR Greenland. 

”Grønland står over for store udfordrin-
ger og meget tyder på, at ny industri vil 
komme i gang. Det skal helst ske på den 
mest miljøforsvarlige måde og der håber 
vi, at dette projekt vil danne skole,” ud-
dyber Gitte Seeberg.

En stribe af de førende grønlandske virksomheder tager ansvar for miljøet og arbejder 
for at mindske deres miljø- og klimapåvirkning i et samarbejde mellem CSR Greenland 

og WWF Verdensnaturfonden. Det giver gevinst på flere fronter. 

Af Rune Langhoff

VIRKSOMHEDER GØR GRØNLAND GRØNNERE

3 GODE EKSEMPLER:
Brugseni reducerede i 2013 sit el-
forbrug med 5% svarende til 650.000 
kr. Brugseni har derudover reduceret 
madspild og er begyndt at genbruge 
papemballage – tidligere leverede 
Brugseni i Nuuk 70-80% af pappet til 
Nuuks forbrændingsanlæg. 

Nuup Bussii har gjort forsøg med 
hybridbusser, der kører på diesel og 
el og nedbringer CO2-udledningen. 
Derudover skal en arbejdsgruppe 
nedbringe energiforbrug i fx gara-
geanlæg, vandforbrug ved busvask 
og papirforbrug til billettering og 
køreplaner.

Air Greenland fokuserer på ener-
giforbrug og affaldsminimering, 
blandt andet ved at undersøge om 
varmeforbruget kan gøres mindre 
ved at lave mindre døråbninger i de 
store opvarmede hangarporte. Air 
Greenland har som mål at reducere 
sit CO2-fodaftryk med 10%.
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ISBJØRNEN HAR  
BRUG FOR ET HJEM

For kort tid siden oplevede Arktis det 
årlige minimum af den livsvigtige havis’ 
udbredelse. De seneste år har det ene re-
kordminimum på deprimerende vis fulgt 
det andet, og det er hvert år en udfor-
dring for isbjørnen, der enten bliver fan-
get på land med begrænsede muligheder 
for at jage eller i åbent hav alt for langt 
fra stabile isflager eller kyststrækninger. 

Lige nu indsamler WWF helt nødvendige 
midler til vores fortsatte arbejde for at  
bevare isbjørnen gennem kampagnen 
Arctic Home. Kampagnen startede  
i september og løber til midt i oktober,  
så skynd dig ind og gør en forskel på  
www.arctichome.dk

Hvis du støtter nu, kan vi arbejde for, at 
de isbjørneunger, der bliver født i deres 
mødres huler ved juletid kan gå en sik-
rere fremtid i møde. 

DIN STØTTE TIL  
ISBJØRNENE BLIVER FORDOBLET
Når du støtter isbjørnemødrene og 
WWF’s arbejde med isbjørne i Arktis, 
fordobler Coca-Cola din donation gen-
nem kampagnen Arctic Home.

Uanset om du støtter WWF Verdensna-
turfondens kampagne Arctic Home med 
150, 250 eller 500 kroner eller et helt 
fjerde beløb, så støtter Coca-Cola WWF’s 
arbejde med isbjørnene med et tilsva-
rende beløb. 

På tværs af Europa vil Coca-Cola således 
matche samtlige donationer op til et 
samlet beløb på 1.000.000 euro i årets 
Arctic Home-kampagne. 

”Der er brug for, at vi alle sammen 
bidrager til at bevare isbjørnen og dens 
levesteder i Arktis, så vi er taknemme-
lige over for alle, der kan afse selv det 
mindste beløb til vores arbejde,” siger 
Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF 
Verdensnaturfonden. Læs mere om, hvad WWF gør for  

isbjørnen på wwf.dk/isbjorn

Alle familier – også dyrefamilierne – har brug for et hjem, men for 
isbjørnemødrene og deres unger betyder klimaforandringerne, at deres 
huler ofte helt forsvinder. Med din hjælp kan WWF gøre en forskel.

Af Rune Langhoff
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MÅDER, DU KAN  
HJÆLPE ISBJØRNENE:

GÅ IND PÅ WWW.ARCTICHOME.DK OG VÆLG,  
HVOR MEGET DU TIL STØTTE MED  

– SÅ MATCHER COCA-COLA DIT BIDRAG.
 

BLIV ISBJØRN- OG KLIMAPARTNER I WWF  
OG STØT MED ET MÅNEDLIGT BELØB  
PÅ BIDRAG.WWF.DK/ISBJORN-KLIMAPARTNER

KØB EN ISBJØRNEBAMSE I VORES 
WEBSHOP PÅ SHOP.WWF.DK

STØT NEMT VIA MOBILEPAY – OVERFØR  
ET VALGFRIT BELØB TIL: 31 70 28 27

SMS ISBJØRN TIL 1231 - SÅ STØTTER DU  
WWF’S ARBEJDE FOR ISBJØRNENE MED 50 KR.
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Som arktisk ambassadør har sangerinde Julie Berthelsen 
gennem flere år bakket op om WWF Verdensnaturfondens 
arbejde. Nu deltager hun i en miljøkampagne i Grønland, 
der sætter fokus på behovet for bæredygtig udvikling. Her 
fortæller hun, hvorfor hun er ambassadør for WWF, og hvad 
naturen i Grønland og Arktis betyder for hende. 

Hvorfor er du arktisk ambassadør i WWF?
Det er jeg, fordi jeg elsker, at WWF – udover at passe på 
dyrene i verden – også tager sig af miljøet. Og det gælder både 
vores miljø og dyrenes miljø. Grønland er jo mit land. Det er 
helt naturligt for mig at tage mig af, at isbjørnen er blevet en 
udsat dyreart og sammen med WWF gøre en indsats for at 
finde ud af, hvordan den kan reddes og hjælpes.

Hvad betyder grønlandsk og arktisks natur for dig? 
Den betyder alt. Jeg er vokset op med den og har selv set og 
oplevet, hvad den giver os af mad, glæder, frisk luft og skøn-
hed. Det er storslået natur, der har sørget for, at jeg er vokset 

INGEN KAN LEVE UDEN NATUR

op velvidende om, at jeg intet har at skulle have sagt, og at moder 
jord bestemmer alt. Mennesket er meget lille i forhold til naturen, 
og jeg har tidligt lært at respektere den. Jeg kan ikke forstå, at man 
kan agere eller tænke anderledes. Det er vigtigt at bevare for mig, 
fordi mine børn og mine børnebørn skal have samme forståelse og 
oplevelser fra naturen. Ingen kan leve uden natur eller i fordærvet 
natur. Ingen.

Hvordan har du oplevet forandringerne i naturen  
i Grønland gennem de seneste par årtier? 
Vi har efterhånden vænnet os til, at ingenting i Grønland er, som 
det har været. Det blev tydeligt i midten af 1990’erne, hvor års-
tiderne simpelthen ikke var til at stole på længere. Der var ikke 
længere tydelige overgange mellem årstiderne eller otte måneders 
vinter som normalt. Der var flere vintre uden sne og ingen hvid 
jul. Ganske ualmindeligt. Det er generelt vildt underlige tempera-
tursvingninger, vi har nu. Ikke som før, hvor der nærmest var tale 
om en konstant for hver årstid. Nu forandrer det sig hele tiden, og 
vi ved ikke rigtigt, hvilken vinter og overgangstid vi får.

Julie Berthelsen forstærker nu igen WWF Verdensnaturfondens ind-
sats for at bevare naturen og dyrene i Grønland og resten af Arktis. 
Her fortæller hun hvorfor. 

Af Rune Langhoff

JULIE BERTHELSEN: 
DERFOR SKAL DU STØTTE WWF
”Man kan være sikker på, at der med støtten 
arbejdes for noget alvorligt, noget kræ-
vende, noget verdensomspændende, noget 
specifikt, noget langsigtet og noget akut. 
Med bedste mandskab i samarbejde med 
andre, der ved bedre om bestemte områder, 
i respekt for steder, mennesker, kulturer og 
normer. I samarbejde og i håb om en bedre 
og langtidsholdbar fremtid. For når alt kom-
mer til alt, så er håb og hårdt arbejde det 
eneste, vi rigtig kan stole på.”
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Efterlad en arv, der afspejler dit engagement i beskyttelsen af 
vores dyrebare klode, ved at indskrive en donation til WWF  
i dit testamente i dag. 

Din støtte betyder alverden for os.

LAD NATUREN ARVE

Dit testamente kan bevare de vilde dyr og 
den vilde natur til kommende generationer

Sådan gør du: Kontakt venligst økonomichef Ole Møs for mere information om 
testamente og arv. Fuld fortrolighed. WWF Verdensnaturfonden, Svanevej 12, 
2400 København NV. E: o.moes@wwf.dk T: 35 24 78 59 eller M: 40 58 69 71

ARV

(Ursus maritimus) Isbjørnemor og unge hviler på efterårets pakis i et beskyttet område i Alaska.
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