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ET FARLIGT JOB
En parkvagt holder konfiskerede stødtænder, og i 
baggrunden ses konfiskerede våben. Jobbet er farligt, 
og mange parkvagter bliver årligt dræbt i deres arbej-
de med at standse blandt andet jagten på elefanter. 

For elefanten er stødtænderne nødvendige blandt 
andet i selvforsvar, til at grave i jorden med og til at 
skrælle bark og brække grene af træerne i søgen efter 
føde. Elefanter har, ligesom mennesker, der er højre- 
eller venstrehåndede, en foretrukken stødtand, som 
de bruger mest. Men stødtænderne er også med til 
at true elefantens eksistens. For efterspørgslen på el-
fenben til dekoration og naturmedicin er enorm, især 
fra den voksende asiatiske middelklasse. De senere 
år er efterspørgslen eksploderet, og mere end 30.000 
elefanter bliver dræbt om året for deres stødtænder  
i Afrika. Et tal, der er stigende.

WWF arbejder med at redde elefantens eksistens ved 
at beskytte dens levesteder, uddanne og udstyre park-
vagter til at standse krybskytterne og ved at stoppe 
efterspørgslen på stødtænder i Asien. I Thailand, hvor 
elefanten har en vigtig kulturel betydning, har mindst 
én million mennesker deltaget i en WWF-kampagne 
for at gøre opmærksom på, at elefanten er i fare for 
helt at blive udryddet mange steder i Afrika. 
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JAGET TIL UDRYDDELSE 
De fleste af os har leget med legetøjsnæsehorn, tigre, elefan-
ter og andre dyr som børn. De er ikoniske og majestætiske 
væsener, som mange af os beundrer. Og de store dyr har både 
en symbolsk og en reel betydning i deres naturlige omgivelser. 
Ude i det fri spiller de uerstattelige roller i økosystemerne, 
som vil ændres, hvis man udrydder dyrene. 

Et nyt studie vurderer forsigtigt, at arterne forsvinder mindst 
114 gange hurtigere, end hvad der er normalt i Jordens ud-
viklingshistorie. Andre mener, at det tal er langt højere. Men 
forskerne er enige om, at årsagen er menneskeskabt. Menne-
sket påvirker klimaet, ødelægger dyrenes levesteder og driver 
rovdrift på dem. Ligesom vi bevarer vores historiske arv som 
Mona Lisa, så er eksistensen af dyrene vigtig, og vi vil savne 
dem og deres blotte eksistens, hvis de forsvinder. Det må ikke 
ske. Sådan har jeg det i hvert fald. 

Denne udgave af Levende Natur handler om den ulovlige, 
målrettede jagt, der især truer de store landpattedyr. Det store 
marked for stødtænder, skind, næsehornshorn og andre dyre-
dele, der er dekorative, eller som folk forbinder med healende 
egenskaber, gør, at mange, især i Afrika, jager dyrene for at 
videresælge dem til især Asien. 

WWF arbejder blandt andet med at standse den omfattende 
og profitgivende handel med dyr. Bagmænd satser ligefrem 
på, at jo flere dyr, der jages, jo mere sjældne bliver de. Og 
når det sker, går priserne op. Det fører til en endnu mere 
intens jagt, da efterspørgslen bliver enorm. Den rovdrift skal 
standses. Derfor er det rigtig vigtigt at sætte ind over for dem, 
der værdsætter dele fra dræbte dyr mere end et levende dyr i 
naturen. For det er i sidste ende efterspørgslen, der driver den 
nådesløse jagt. 

I dette nummer kan du læse om, hvad danskerne selv tager 
ulovligt med hjem fra ferien, hvordan WWF arbejder med at 
give krybskytter et alternativ til krybskytteri i blandt andet 
Uganda. Og ikke mindst hvordan den 
intense krybskyttejagt foregår, hvem 
der efterspørger dyre-delene og hvorfor.  

Rigtig god læselyst

Gitte Seeberg
Generalsekretær
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Bestanden af næsehorn stiger
Nepals bestand af næsehorn er steget 
med 21 procent de sidste fire år. Nu 
findes der 645 næsehorn mod 534 i 2011. 
Optællingen er foretaget af de nepale-
siske myndigheder i samarbejde med 
WWF i Nepal. Samtidig kunne man i 
maj fejre endnu et år uden krybskytteri 
i Nepal, hvilket er tredje gang på bare 
fem år. Det succesfulde arbejde med at 
beskytte næsehornene er koordineret 
fra topniveau til græsrodsniveau og 
indebærer større sikkerhed i alle natio-
nalparker og omkringliggende områder, 
kombineret med en omfattende brug af 
ny teknologi. 

NEPAL

Fiskeriforbud i det centrale Arktis
Arktisk Råd, der har til formål at fremme 
bæredygtig udvikling i regionen, har sat 
en stopper for fiskeri i det centrale ark-
tiske ocean. Arktisk Råd har indgået en 
bindende aftale med Canada, Danmark 
(Grønland), Rusland, USA og Norge om, 
i en periode, ikke at fiske i det centrale 
Arktis, som ikke er en del af de enkelte 
staters nationale fiskeriområder. Aftalen 
er kommet i stand, da der ikke eksisterer 
nok viden om fiskebestandene, og aftalen 
skal bestå, indtil den viden er indhentet, 
og der bliver lavet nogle regelsæt. WWF 
er permanent observatør i Arktisk Råd, 
og ser meget positivt på aftalen.

Planer om havneudvidelser stoppet
Efter en stor indsats fra UNESCO og 
WWF er de australske myndigheder nu 
forpligtet til at tænke på beskyttelse af 
Great Barrier Reef’s biodiversitet over 
planer om havne til udskibning af kul. 
Over 550.000 WWF-støtter verden 
over har skrevet under på, at planer om 
havneaktiviteter og dumping af opgra-
vet affald skal stoppes. Australien skal 
fremlægge en plan for, hvordan man vil 
beskytte verdens største koralrev, der 
blandt andet er hjem for rokker og seks 
ud af verdens syv havskildpaddearter. 
En stor sejr, der forhåbentlig betyder, at 
Great Barrier Reef ikke i fremtiden ender 
som en losseplads. 

ARKTIS AUSTRALIEN

Aftale skal mindske afskovning
Efter pres fra lokalbefolkningen samt 
NGO’er som WWF har virksomheden 
APRIL, der er en ledende papirproducent 
i Indonesien, indgået en øjeblikkelig 
aftale om at indføre strenge regler for 
afskovning. APRIL har forpligtet sig til 
ikke at opkøbe ny jord, licenser eller 
benytte leverandører, som ikke over-
holder sikkerhedsreglerne for skovene. 
Dette er et skridt i den rigtige retning 
for de indonesiske skove og den lokal-
befolkning, der lever i og af dem. WWF 
holder i samarbejde med andre NGO’er 
og virksomheder fortsat godt øje med, at 
APRIL overholder sine forpligtelser og 
superviserer samt rådgiver APRIL.  

INDONESIEN

Opdrættet laks mere bæredygtig
The Global Salmon Initative (GSI), hvis 
medlemmer producerer halvdelen af 
verdens opdrættede laks, oplyser, at alle 
14 medlemmer er gået sammen om en 
aftale, der skal gøre opdrættet laks mere 
bæredygtig. Aftalen går ud på, at virksom-
hedernes arbejdsgange skal være mere 
transparente, og at de skal rapportere 
årligt om deres opdrætsmetoder og bære-
dygtige tiltag. En aftale som denne vækker 
glæde, da erfaringer fra tidligere viser, at 
netop denne fremgangsmåde giver posi-
tive resultater. WWF var med til at starte 
GSI i 2013 med det formål at reducere de 
negative virkninger af lakseopdræt i nogle 
af verdens vigtigste havområder.

PORTUGAL 

Syv nye arter af frøer opdaget
Syv små arter af frøer er blevet regi-
streret på syv forskellige bjerge i det 
sydøstlige Brasilien i et område, hvor 
WWF arbejder med skovbevarelse. Frø-
erne tilhører Brachycephalus-slægten, 
og er en slægt på 28 forskellige frøer. De 
lever udelukkende på de konstant tågede 
bjergsider i Brasiliens atlantiske regn-
skov, også kaldet tågeskoven. Frøerne er 
omkring en centimeter lange og meget 
farvestrålende. Opdagelserne er nogle 
af resultaterne af fem års ekspedition i 
skovene. 

BRASILIEN 

 
Image 3: 
 

 
 
Title: One of the species of miniaturized frog found in the Brazilian Atlantic Forest, showing the extent of 
the miniaturization. 
Photo credit: Luiz Fernando Ribeiro, CC BY SA  
 
For Higher Resolution images email us at press@peerj.com  
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may change slightly before publication. 
 

  7 
nye arter af bitte-

små frøer opdaget i 
Brasiliens tågeskove

  645 
er bestanden af 
næsehorn opgjort 
til i Nepal
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TAK! 
DIN STØTTE 
GØR WWF’S 

ARBEJDE 
MULIGT

Af Cecilie Schantz

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, ansvarligt skovbrug  
og vedvarende energi, der sikrer, at der også i fremtiden er en mangfoldig natur og ressourcer nok 
til vores børn og børnebørn. I fællesskab kan vi gøre en forskel og sikre en klode i balance.

GLOBALE SUCCESER
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FIND FLERE GLOBALE RESULTATER 
OG SUCCESHISTORIER FRA WWF’S 
ARBEJDE RUNDT OM I VERDEN PÅ 
WWF.DK/SUCCESER
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KRYBSKYTTERI 
TRUER DYRENE
Ulovlig jagt på dyr er en industri, der er støt 
voksende, og som driver flere og flere arter mod 
udryddelse. Levende Natur sætter i dette num-
mer fokus på krybskytter og deres intensive jagt 
på truede arter for at få fingre i kød og penge. 
Vi ser også på, hvorfor der er penge i døde dyr, 
og hvad der dermed driver krybskytterne. 

Af Jonas Schmidt Hansen

Krybskytter var oprindeligt folk, der jagede ulovligt på 
adelens og kongens jagtområder. Den tid er passé, men der 
er stadig folk, der jager ulovligt, og det er der flere årsager 
til. Mange er på jagt efter kød som tilskud til deres mad og 
en ekstra indtjening, da de kan sælge dele fra dyrene. Men 
flere og flere krybskytter er organiseret i bander og tjener 
godt på at nedlægge dyr med elfenben, horn, skind eller 
andre dele, som er yderst værdifulde. Men menneskets 
rovdrift har drevet arter til total udryddelse, mens et stort 
antal er truet af udryddelse. 

Krybskytter går i højere og højere grad efter de store ikoni-
ske dyr som næsehorn, elefanter og tigre, men også kryb-
dyr, fisk, fugle, primater, andre pattedyr og sågar insekter 
står bogstavelig talt for skud. Da verdens befolkning stiger, 
driver flere mennesker rovdrift mod de allerede sjældne 
arter og lægger samtidig et enormt pres på naturområ-
derne. Og i takt med, at dyr bliver mere sjældne, stiger 
deres værdi, hvilket har en selvforstærkende effekt. Derfor 
er bander og købmænd, der systematisk jager truede dyr, 
med til at true bestandene. 

Det er ofte de større, værdifulde arter, der er særligt tru-
ede. I Tanzania er bestanden af elefanter gået fra 136.000 
i 2005 til 43.000 i 2015, en nedgang på 60 %. I Sydafrika 
blev der i 2014 dræbt 1.215 næsehorn, og antallet af 
dræbte næsehorn er steget med 9300 % siden 2007, hvor 
der kun blev dræbt 13 næsehorn. Både Mozambique og 
Vietnam har for nyligt mistet de sidste af deres næsehorn 
til krybskytter. Ifølge International Union for Conserva-
tion of Nature (IUCN), der fører statistik over en række 
arter, er mindst 30% af de omkring 77.000 arter, der er på 
listen, truet – blandt andet af krybskytter. »

TEMA:KRYBSKYTTERI

AT INDTAGE NÆSEHORNSPULVER 
HAR SAMME EFFEKT SOM 
AT BIDE NEGLE.
THOR HJARSEN, BIOLOG WWF
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nu forsøgt symbolsk at vise, at man vil 
tage afstand fra krybskytteri og handel 
med elfenben. I maj 2015 blev 660 kilo 
elfenben symbolsk knust foran presse og 
diplomater i Beijing, og Kina har herefter 
lovet at sætte hårdere ind mod handel 
med truede dyrearter. Den kinesiske 
lovgivning forbyder ellers ikke handel 
med mange af de sjældne arter, og Kina 
er fortsat den største aftager af en lang 
række sjældne dyr.

I Vietnam er der flere embedsmænd og 
politikere, der selv lukrerer på handelen, 
og vietnamesiske politikere har selv været 
med til at sprede rygtet om næsehorns 
kræfthelbredende egenskaber. Derfor ar-
bejder WWF her med at oplyse befolknin-
gen for at standse efterspørgslen. 

Afrikanske lande som Kenya har også 
flere gange offentligt destrueret elfenben 
for at vise handling. Men korruption gør 

som elfenben fra elefanter og skind og 
horn fra en række dyr efterspurgt til 
eksklusiv dekoration og beklædning,” 
siger han.

Andre arter som for eksempel verdens 
største rokke, djævlerokken, der spænder 
op til 8-9 meter, optræder på menukor-
tene rundt om i Asien. Tidligere blev 
djævlerokken ellers ikke spist, men efter, 
at den er blevet sjælden, er dens gæller, 
serveret i suppe, blevet erklæret helbre-
dende og potensfremmende. Et sørgeligt 
eksempel, der langt fra er enestående.

SYMBOLSKE HANDLINGER  
LØSER IKKE PROBLEMERNE
Flere af de lande, der efterspørger dyre-
dele og derfor er med til at intensivere 
jagten, har fået massiv kritik. Og det 
image prøver blandt andet Kina at ændre. 
Landet, der er verdens største aftager 
af elfenben og horn af næsehorn, har 

OVERTRO OG STATUS
Det er især den øgede kinesiske og vietna-
mesiske tilstedeværelse i Afrika, der har 
været med til at udbrede handlen med 
truede dyr, ikke mindst næsehornshorn 
og elfenben. 

Det er primært i Sydøstasien, at folk 
efterspørger de sjældne dyreprodukter, 
da mange tror, at dele fra sjældne dyr har 
helbredende egenskaber. Og med de nye 
økonomiske forbindelser mellem Asien 
og Afrika bliver flere dyr dræbt, så de kan 
sendes til Asien, hvor det er en udbredt 
tro, at eksempelvis horn af næsehorn kan 
kurere kræft, tømmermænd og forøge 
potensen. Og netværkene er effektive. 
Når et næsehorn nedlægges, har kryb-
skytterne ofte kontakt med mellemmænd 
over mobiltelefoner, og derefter bliver 
hornene fløjet til eksempelvis Vietnam 
eller Thailand, hvor de er på markedet 
inden for 24 timer. For der er gode penge 
i at dræbe næsehorn. Et kilo horn kan 
indbringe langt over 600.000 kr. Det gør 
næsehornshorn mere værd end guld. Selv 
museer bliver udsat for indbrud, hvor 
næsehornshorn bliver stjålet.    

MANGE TROR, AT  
DELE FRA SJÆLDNE 
DYR HAR HELBREDENDE 
EGENSKABER.
THOR HJARSEN, BIOLOG WWF

Ifølge Thor Hjarsen, der er biolog hos 
WWF Verdensnaturfonden, er det 
en uhyggelig tendens, og der er intet 
beviseligt helbredende ved næsehorns-
horn, stødtænder og mange af de andre 
sjældne dyr. 

”At indtage næsehornspulver har samme 
effekt som at bide negle. For horn og 
negle er lavet af det samme materiale, 
keratin. Og det er der ikke noget ekstra-
ordinært helbredende ved. Så det er fuld-
stændig irrationelt at slå dyrene ihjel. Det 
handler mere om, at folk tror, at nogle af 
de egenskaber, vi tillægger dyrene, kan 
overføres til mennesker, når vi spiser de-
res dele. Eksempelvis næsehornets styrke 
og vitalitet. Samtidig er mange dyre-dele 
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køber dele fra truede dyr,” forklarer Thor 
Hjarsen og fortsætter: ”Ofte er det steder, 
hvor der er konflikt og mangel på kontrol, 
at man ser, at bestandene forsvinder 
fuldstændig.

Eksempelvis i Sydsudan, der har været 
plaget af borgerkrig i årtier, er skovene 
blevet ryddet og dyrene dræbt, da der 
ikke har været incitament og penge til at 
passe på naturen og dyrene. Modsat har 
eksempelvis Uganda længere mod syd 
et rigt dyreliv, hvor turister sikkert kan 
opleve alt fra bjerggorillaer og chimpan-
ser i tæt regnskov til elefanter og løver på 
åbne sletter.” 

WWF arbejder verden rundt med at træ-
ne parkvagter og give dem bedre midler, 
så de kan beskytte større områder mere 
effektivt, og med at give fattige krybskyt-
ter alternativer til at jage ulovligt, blandt 
andet ved at ansætte dem til at beskytte 
parkerne. For ofte har krybskytterne 
godt kendskab til dyrenes vaner og de 
områder, de lever i. På den måde kan de 
hjælpe med at beskytte dyrene i stedet for 
at dræbe dem. Samtidig arbejder WWF 
som nævnt med at fjerne den overtro, der 
gør, at folk køber sjældne dyre-dele for 
deres påstået magiske egenskabers skyld.  

ANTALLET AF NÆSEHORN, DRÆBT AF KRYBSKYTTER I SYDAFRIKA

DET KAN DU SELV GØRE
Du kan tage ud i naturområderne som 
turist. Det giver de lokale et økonomisk 
incitament til at passe på dyrene, hvis 
folk er villige til at betale for at se dem 
i live i stedet for at købe deres dele. 
Samtidig giver det ofte penge til at an-
sætte flere parkvagter, der kan beskytte 
naturområderne og holde krybskytter 
væk. Hvis de lokale oplever, at de kan 
tjene på turisters efterspørgsel på dyr, 
vil de ofte jage endnu flere.

Når du booker ferien, så sørg derfor for, 
at de services, du vælger, ikke skader 
dyr, natur eller er til gene for lokalbefolk-
ningen.

Du kan også blive Truede dyr-partner i 
WWF og hjælpe os i kampen mod kryb-
skytteri. Meld dig ind her: bidrag.wwf.dk

Djævlerokker fanget for 
at blive videresolgt i Nha 
Trang, Vietnam.

De store giganter lider en 
skrækkelig skæbne, når kryb-
skytterne får ram på dem.

»

KRYBSKYTTERI MOD 
NÆSEHORN STIGER
>9,300%

kampen mod den ulovlige handel svær, og 
flere gange, især i Østafrika, er store lagre 
af konfiskerede dyre-dele på mystisk vis 
blevet tømt, uden at nogen officielt har en 
idé om, hvem der kunne stå bag. Meget 
peger på, at gerningsmændene skal findes 
i myndighedernes egne rækker.

Og det er ikke kun dyrene, der er i skudlin-
jen. Krybskytter ser sig ofte ikke for gode 
til at dræbe parkvagter, der står i vejen 
for deres profit. I nationalparker verden 
rundt arbejder vagterne ofte med livet 

som indsats, når de bliver beskudt af svært 
bevæbnede krybskytter med udstyr, der til 
tider er bedre en parkvagternes eget. 

TIL SKADE FOR  
MENNESKER OG DYR
Ifølge Thor Hjarsen er det vigtigt, at 
man griber ind flere steder. ”Skal man 
problemet til livs, skal man tage fat i både 
krybskytterne og dem, der efterspørger 
dyrene. Vi arbejder i WWF både med at 
stoppe den systematiske rovdrift og med 
at standse efterspørgslen, så folk ikke 

TEMA: KRYBSKYTTERI
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Tibesigwa, der er 
midlertidig ansvarlig 
for Uganda Wildlife 
Authority i Bwindi 
National Park, vir-
ker indsatsen mod 
krybskytteri.  

”Vi har set et fald i krybskytteri i den 
sydlige del af skoven, hvilket tyder på, at 
anti-krybskytte-programmerne virker,” 
siger han. Og noget tyder på, at han har 
ret. Han viser os grafer over de ulovlige 
aktiviteter. I 2014 blev 174 snarer konfi-
skeret. I 2015 var det faldet til 100. 

”Vi gik ikke efter gorillaerne, da de ikke 
er spiselige. Men jeg husker mindst to 
gange, hvor bjerggorillaer er gået i vores 
snarer. Så var vi nødt til at dræbe dem, 
for de var for farlige for os. Jeg kunne 
ikke sige det til parkmyndighederne, så 
de kunne komme og slippe dem løs, for 
jeg måtte jo ikke jage inde i nationalpar-
ken,” siger Rwarinda Damiano. 

Mange steder i Afrika går menneskeaber 
og andre utiltænkte dyr i snarerne – med 
lemlæstelse og død til følge. Fattige kryb-
skytter i Uganda og andre steder er ofte 
ikke ret organiserede, og de har sjældent 
et internationalt netværk, der kan aftage 
levende dyreunger eller dele fra sjældne 
dyr. Alligevel slår krybskytter sjældne dyr 
ihjel for at forsvare sig selv, for at spise 
dem eller for at sælge dem lokalt.

ALTERNATIV INDKOMST
Med hjælp fra Uganda Wildlife Autho-
rity er der blevet dannet to grupper af 
tidligere krybskytter, som frivilligt har 
indleveret deres snarer og andet ulov-
ligt udstyr. De bliver nu hjulpet med en 
alternativ indkomst, så de stopper med 
at jage ulovligt i Bwindi-skoven. Gruppen 
har selv taget initiativ til indbetaling til 
en fælleskonto, som medlemmerne kan 
låne fra til at købe geder, der kan give 
kød, mælk og gødning. Samtidig vil WWF 
støtte dyrkning af grøntsager til mad og 
som en ekstra indkomst. Derudover tager 
de tidligere krybskytter kontakt til andre 
jægere for at overtale dem til at stoppe de-
res ulovlige aktiviteter. Ifølge John Justice UGANDA: 

ULOVLIG JAGT FOR 
MAD PÅ BORDET
Langt fra alle krybskytter er organiserede og tjener 
kassen på at dræbe dyr ulovligt. Mange jager for at få 
kød på bordet og tjene penge til at få livet til at hænge 
sammen. WWF Verdensnaturfonden arbejder med at 
give fattige krybskytter et alternativ til ulovlig jagt. 

Af Jonas Schmidt Hansen og Maj Manczak

VI GIK IKKE EFTER  
GORILLAERNE, DA DE  
IKKE ER SPISELIGE. MEN  
JEG HUSKER MINDST TO  
GANGE, HVOR BJERG- 
GORILLAER ER GÅET  
I VORES SNARER.
RWARINDA DAMIANO, TIDLIGERE KRYBSKYTTE

WWF samarbejder med myndighe-
derne og andre NGO’er omkring Bwindi 
Impenetrable National Park i Uganda 
med følgende:
▪  Giver grupper af tidligere krybskytter 

alternativer, så de opgiver den ulovlige 
jagt.

▪  Reducerer antallet af konflikter mellem 
dyr og mennesker, blandt andet ved at 
dyrke te i bufferzonen omkring parken.

▪  Inddrager lokale i overvågning af ulov-
lig tømmerhugst og handel med vilde 
dyr, blandt andet ved hjælp af hotlines 
og mobiltelefoner til indrapportering.

▪  Hjælper med oprettelse af kollektiv, 
bæredygtig skovforvaltning i de reste-
rende skovområder omkring Bwindi, så 
der opnås en forståelse og samarbejde 
mellem lokale myndigheder og lokalbe-
folkningen.

Tidligere krybskytte 
og nu formand for en 
gruppe af reformerede 
krybskyttere, Rwarinda 
Damiano.

TEMA: KRYBSKYTTERI

Den 10. november fra 
16.30-18.00 inviterer WWF 

til et GÅ-HJEM-MØDE med 
Maj Manczak, der er WWF’s senior-
rådgiver på skov i Afrika og Asien. Hun 
vil fortælle om WWFs arbejde med at 
beskytte skovområder og gorillaer og 
andre menneskeaber i Kalinzu Central 
Forest Reserve og Bwindi National Park 
i det sydvestlige Uganda.  

Maj Manczak vil komme ind på, hvorfor 
skovene er vigtige, hvad der er de 
største trusler mod skovene og men-
neskeaberne, og hvad WWF gør for at 
afhjælpe truslerne.

GÅ-HJEM-MØDET er for medlem-
mer af WWF og deres venner og vil 
finde sted hos WWF på Svanevej 12,  
4. sal i København NV.  

Hvis du har lyst til at komme, er du 
velkommen til at tage en gæst med.  
Arrangementet er gratis, og WWF vil 
byde på lidt at drikke og snacks. 

Skriv til info@wwf.dk, hvis du gerne 
vil deltage, inden den 1. november. Vi 
håber at se så mange som muligt til en 
eftermiddag i skovens tegn.

INVITATION TIL GÅ-HJEM-MØDE 10. NOVEMBER
Eksklusivt 

GÅ-HJEM-MØDE for medlemmer

Når der jages ulovligt i skovene og natio-
nalparkerne i Afrika, er der oftest ikke tale 
om koordinerede, internationalt forbundne 
grupper af kriminelle, der tjener tykt på 
at dræbe udryddelsestruede dyr. For når 
lokale nedlægger dyr, der er fredede, eller 
i områder, hvor de ikke må jage, er det 
oftest for at skaffe ekstra kød på bordet og 
for at videresælge noget af fangsten. 

En af dem er Rwarinda Damiano, som er 
tidligere krybskytte. Han jagede ulovligt i 
Bwindi Impenetrable National Park i det 
vestlige Uganda, der huser halvdelen af 
verdens resterende bjerggorillaer. Hans 
far lærte ham at jage, fra da han var ti 
år, og han har jaget ulovligt i parken i 20 
-25 år. Nu er han med i et igangværende 
program, som WWF Verdensnaturfonden 
støtter, som skal give fattige jægere et 
alternativ til krybskytteri. Han er en del 
af en gruppe på 52 tidligere krybskytter, 
der nu får hjælp til en anden levevej.

”Tidligere jagede jeg vildsvin, skovantiloper 
og fiskede i vandløbene i skoven. Jeg vidste 
godt, at det var ulovligt, for vi må ikke jage i 
skoven. Men jeg gjorde det alligevel for at få 
mad på bordet til min familie, men også for 
at tjene penge. Vi jagede med hunde med 
klokker, så byttet blev drevet ind i vores 
opsatte snarer. Når de så sad fast, slog vi 
dem ihjel med spyd,” fortæller han. 

ABER ER BIFANGST
Selvom det er spiselige arter, der er målet 
for jagten, går skovens bjerggorillaer også 
i fælderne. 
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DANSKERNE TAGER  
ULOVLIGE SOUVENIRS  
FRA DYR OG PLANTER  
MED HJEM

I Naturstyrelsens kælder mødes Leven-
de Natur af et overraskende syn. En 
stor tiger står og stirrer mod døren, vi 
træder ind ad. Ved siden af tigeren står 
en flamingo og stirrer mod gulvet, og tre 
kobraslanger har fanget et desmerdyr i et 
snærende greb. Men dyrene er stille som 
graven. De er udstoppede. 

Depotet rummer også skind fra leopar-
der, ozelotter, ulve og losser, tasker og 
sko af slanger, krokodiller -og elefant-
skind, udskåret elfenben og hvalknogler. 
Derudover medicin fremstillet af truede 
planter, kaviar og meget mere. De kom-
mer hovedsageligt fra konfiskeringer i 
lufthavne, postpakker og razziaer.Det er 
Maj Munk, som er biolog ved Natursty-
relsen, der viser os dyrenes rædselskabi-
net. Vi har spurgt hende om danskernes 
handel med ulovlige og truede dyr og 
planter.

Ved danskerne generelt, at der er mange 
dyr og planter, som de ikke må tage med 
hjem, når de har været på ferie eller rejse?
”Nej, det ved de ikke. Langt de fleste af 
konfiskeringerne sker, fordi danskerne 
har været uvidende om reglerne. Mange 
er også kede af det, fordi de ikke har 
været klar over, at det de har købt har 

været fra et truet dyr,” fortæller hun og 
fortsætter: ”De fleste er klar over, at det 
er ulovligt at købe elfenben, næsehorns-
horn og tigerskind. Men der er mange 
produkter, som folk anser som uskyldige, 
men som er på CITES (Convention on In-
ternational Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora) og dermed er 
ulovlige at bringe ind i Danmark”. 

IKKE BARE USKYLDIGE SOUVENIRS
”En del kan ikke se, hvad der er galt med 
at samle konkylier, skaller og koraller op 
på stranden. Det er svært at forklare, at 
de ofte er en vigtig del af økosystemet, da 
mange dyr genbruger hinandens skaller 
og skjolde. Og det kan være svært at se, 
om en koral er samlet op på en strand, el-
ler om den er knækket af et koralrev. Hvis 
man generelt skal have noget med hjem, 
der er omfattet af CITES, skal man have 
en tilladelse,” oplyser hun. Tidligere har 
der været omkring 100 sager med konfi-
skationer om året, men i 2014 var det tal 
255. I nogle af sagerne blev hele lagre af 
dyr og planter konfiskeret ved razziaer.  

Hvad skyldes den pludselige stigning?
”Det er kommet på mode at gå i tøj, lavet 
af dyr, og især krybdyrskind er kommet 
på højeste mode igen. Men det er svært at 

sige, om stigningen af konfiskeringer også 
skyldes, at tolderne har øget indsatsen,” 
siger Maj Munk. På hylderne med mange 
konfiskerede dele kan man netop se 
mange Gucci-sko og moderigtige tasker, 
der er beklædt med skæl fra krybdyr, der 
har ladet livet i modens navn.  

Hvad skal danskerne især være opmærk-
somme på, når de vil have souvenirs 
med tilbage til Danmark eller bare gerne 
vil være med til at bevare naturen, hvor 
de tager hen?
”Hvis man har fundet noget, man gerne 
vil have med hjem, skal man nok lige 
tjekke det først, hvis det kommer fra dyr 
og planter, inklusiv koraller, skaller og 
konkylier. Hvis man er i tvivl, så lad være,” 
 fortæller hun. Hun tilføjer, at man skal 
være opmærksom på, at man hurtigt kan 
være med til at skabe et lokalt marked for 
truede dyr, hvis man køber noget, selv 
hvis det er ubevidst. 

”Når man køber truede dyr og planter 
lokalt, så vil de lokale forsøge at skaffe 
flere af de samme dyr eller planter, når 
de oplever, at de kan sælge dem. Og den 
slags handel kan være yderst skadelig for 
arterne,” afslutter hun. 

Hvert år tager mange danskere souvenirs med hjem fra dyr og planter, 
som er sjældne og ulovlige at indføre i landet. Mange er ikke klar over 
importforbuddet, og de rejsende ved ofte ikke, at deres souvenirs kom-
mer fra truede arter.  

Af Jonas Schmidt Hansen

LANGT DE FLESTE 
KONFISKERINGER  
SKER, FORDI DANSKER-
NE ER UVIDENDE OM 
REGLERNE.
MAJ MUNK, BIOLOG VED NATURSTYRELSEN

EKSEMPLER PÅ, HVAD DU IKKE MÅ TAGE MED HJEM:
Souvenirs, der er helt eller delvist er lavet af følgende arter og grupper.

▪  Kattedyr
▪  Havskildpadder
▪  Aber
▪  Elefanter
▪  Hvaler
▪  Visse sommerfugle
▪  Kvælerslanger
▪  Kobraslanger

▪  Varaner
▪  Bjørne
▪  Koraller
▪  Hvalrosser
▪  Landskildpadder
▪  Orkideer*
▪  Kaktusser*
▪  Papegøjer

▪  Rovfugle og ugler
▪  Ulve
▪  Visse gekkoer
▪  Visse kamæleoner
▪  Kaviar*
▪  Krokodiller*
▪  Kæmpemuslinger*

*Der eksisterer særlige undtagelser.

Se listen og reglerne på www.naturstyrelsen.dk/CITES

TEMA: KRYBSKYTTERI
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Han fremhæver, at det netop er samar-
bejdet med lokale ressourcepersoner, 
der er nødvendigt for at sikre projektets 
succes. 

En af dem er Erling Madsen, der tidligere 
har været borgmester i Ittoqqortoormiit, 
men som i de sidste seks år har fungeret 
som jagtbetjent. 

Udover at sikre, at jagten generelt foregår 
efter reglerne, er en af hans væsentligste 
opgaver at bortjage de isbjørne, der kom-
mer ind til byen. Når det sker, kan det i 
nogle tilfælde tage helt op til tre eller fire 
dage at jage en isbjørn væk fra byen.
Projektet betyder nu, at Erling Madsen 
får bedre og flere ressourcer til at jage 
isbjørnene væk, så de ikke bliver skudt. 

Vi gør vores bedste, men vi er glade for, 
at Verdensnaturfonden nu medvirker 
til at finde bedre løsninger. Det vil helt 
sikkert blive en stor hjælp, lyder det fra 
Erling Madsen. 

WWF Verdensnaturfonden har i op-
starten af projektet trukket på viden fra 
WWF’s kontorer i Canada, Rusland og 
USA, som allerede har lignende lokale 
samarbejder. Dernæst samarbejder WWF 
med Stephen DeVincent, som er den 

amerikanske ambassadør i Danmark, 
Rufus Giffords partner. 

Han har arbejdet med isbjørne i det 
amerikanske udenrigsministerium og 
bidrager nu til dette projekt med sin 
viden. Han mener, at isbjørnens velbe-
findende er vigtigt af en stribe grunde, 
både æstetiske, kulturelle, økologiske, 
økonomiske og videnskabelige. Så når vi 
hjælper isbjørnen, hjælper vi hele Arktis, 
hvor isbjørnen som bekendt troner på 
toppen af fødekæden.

Hvis isbjørnen uddør eller blot bliver 
færre i antal, vil det have alvorlige konse-
kvenser for de marine arktiske økosyste-
mer, siger Stephen DeVincent.

Isbjørnepatruljen i Ittoqqortoormiit udvi-
des efter planen til næste år.

STØT PROJEKTET I ITTOQQORTOORMIIT:
BLIV ISBJØRN- OG 
KLIMA-PARTNER 
PÅ WWF.DK/PARTNER
Send en sms med teksten ISBJØRN  
til 1231 og støt med 50 kroner + alm. 
sms-takst. 

SE VIDEOER
På wwf.dk/arktis kan du se en video, 
hvor jagtbetjent Erling Madsen fortæller 
om udfordringerne – og om samarbejdet 
med WWF Verdensnaturfonden.

Her kan du også se en lokal kvinde for-
tælle om frygten for at sende sine børn i 
skole, når isbjørnene kommer for tæt på.

NYT PROJEKT SKAL HJÆLPE 
ISBJØRNE OG MENNESKER
Et nyt projekt i Grønland skal sikre, at færre isbjørne bliver skudt i selvforsvar. Det sker i samarbejde 
mellem WWF, Kommuneqarfik Sermersooq, jagtbetjenten og befolkningen i Østgrønland.

Af Rune Langhoff
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WWF Verdensnaturfonden går nu sam-
men med de 450 borgere i den østgrøn-
landske by Ittoqqortoormiit for at sikre, 
at færre isbjørne bliver skudt i selvfor-
svar. Byen er nemlig det sted i Grønland, 
hvor isbjørnene oftest kommer for tæt 
på, når havisen, som bjørnene bor på, 
smelter, og sulten nager.

I takt med, at klimaforandringerne ram-
mer hårdere og hårdere, bliver bjørnene 
nødt til at blive på land i længere perioder 
– og det betyder flere sammenstød mel-
lem mennesker og dyr. En WWF-rapport 
fra 2014 dokumenterede, at 12 isbjørne, 
heraf tre unger, i fjor blev skudt, da de 
kom for tæt på menneskelig bebyggelse i 
Grønland.

Det er en trist udvikling. Et meget 
synligt eksempel på, at klimaforandrin-
gerne allerede i dag har store konse-
kvenser for dyr og mennesker, siger 
John Nordbo, miljøfaglig chef i WWF 
Verdensnaturfonden, som for nylig var i 
Ittoqqortoormiit.

Efter indledende research fremlagde 
WWF i begyndelsen af maj mulige 
løsningsmodeller på et borgermøde i 
Ittoqqortoormiit. Her gav befolkningen 
og lokaludvalget også sine besyv med. Og 
efterfølgende har WWF i samarbejde med 
jagtbetjenten og kommunen Kommune-
qarfik Sermersooq iværksat initiativer, 
der skal sikre tryghed i byen, og at færre 
bjørne bliver skudt. 

Det drejer sig blandt om bedre udstyr 
til at skræmme isbjørnene væk, for 
eksempel signallys, organiseret patrulje-
ring i byen, så folk trygt kan sende deres 
børn i skole uden at frygte, at de møder 
en isbjørn. Dernæst opsætning af skilte 
på særligt udsatte steder, der advarer 
turister om, at de risikerer at stå ansigt 
til ansigt med en sulten isbjørn. 

Vi ved, at tiltag som disse virker andre 
steder i Arktis. I Arviat i Canada er 
antallet af isbjørne, skudt i selvforsvar, 
reduceret fra over en håndfuld til nul 
to år i træk, efter at WWF har star-
tet et lignende projekt, så vi håber at 
kopiere succesen i Grønland, siger John 
Nordbo. 

Stephen DeVincent, 
dyrlæge, samarbejder 
i øjeblikket med WWF 
Verdensnaturfonden 
om at finde holdbare 
løsninger for isbjørnene 
i Arktis. Har tidligere ar-
bejdet i det amerikanske 
udenrigsministerium.

Ittoqqortoormiit
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PÅ TUR I CHACOEN
Fugtige lianer, tætte krat og åbne blomsterrige enge med hvirvlende sommerfugle. 

Den argentinske chaco er voldsomt varieret. Men sojalandbrug til blandt andet dansk grisefoder 
truer det dyrebare områdes eksistens. WWF’s skovteam var i Argentina i foråret 2015 for 

at dokumentere miljøproblemerne relateret til sojaproduktion. 
Tag med på rejse til et af Sydamerikas mest truede skovområder. 

Af Mie Oehlenschläger og Thor Hjarsen (foto)

Chacoen er Sydamerikas oversete perle. 
Skovøkosystemet er det næststørste efter 

Amazonas og vidunderligt varieret. Fra den 
tørre chaco i vest til den fugtige variant i øst var 
chacoen engang et kæmpe paradis for dyr som 
mankeulv, puma og papegøjer. Sojaproduktion 
og kvægbrug splitter skoven. De fleste steder 
står den kun som små striber af skov bag de 
store sojamarker og græsningsarealer. 

Den vestlige del af chacoen kaldes ’den fugtige 
chaco’. Der falder mere regn i denne del af 

chacoen, som bliver oversvømmet hvert år. Vand 
og fugtighed er helt afgørende for dyre- og plante-
livet. Det meste af den fugtige chaco er i dag væk 
og findes kun som ganske få nationalparker. Den 
ene, Chaco National Park, blev anlagt for 40 år 
siden. Set oppefra ligger den i dag som et frimærke 
af skov på 150 km2 omgivet af landbrugsland og 
sojamarker. I dag er al anden skov i området væk. 
Jaguarerne er derfor forsvundet fra området.

Den østlige del af chacoen i Argentina 
kaldes ’den tørre chaco’. Egentlig kan det 

virke lidt misvisende, da skoven her er utrolig 
grøn, frodig og meget tæt. Faktisk er den så 
tæt, at den går under navnet ”el impenetrable”, 
som betyder ”det ufremkommelige”. Under-
skoven er tæt af buske og træer af alle slags, 
som er helt viklet ind i hinanden, og nærmest 
ufremkommelig for mennesker. Det er dog ikke 
noget problem for pumaen og bæltedyret. 

Mankeulven er en gammel art med mere end 
seks millioner år på bagen. Mankeulven er 

reelt ikke en ulv. Den er heller ikke en ræv, en 
hund eller andre af de kendte dyr i hundefamilien. 
Mankeulven lever af små gnavere, fugle, fisk, 
og op mod halvdelen af føden er vegetabilsk. Et 
ynglepar af mankeulv skal bruge masser af skov  
– op mod 30km2 chaco. Parret får fra 2-6 unger, 
som har sort pels. Mankeulven lever kun sam-
men i par i ynglesæsonen, og lever ellers alene. 
Der er kun lige over 660 mankeulve tilbage  
i Argentina. Tilbagegangen skyldes, at skovområ-
derne opdyrkes til soja og ødelægges af kvæg. 

FAKTA OM SOJA
Soja er en af de primære årsager til 
afskovning i Sydamerika.

En analyserapport bestilt af WWF 
konkluderer, at den gennemsnitlige EU-
borger forbruger 61 kg soja årligt – heraf 
er 93% (57 kg) indlejret som dyrefoder i 
det kød, vi indtager. 

Dansk landbrug importerer hvert år soja, 
som dyrkes i Sydamerika på et areal 
på størrelse med Sjælland. Der er ikke 
nogen kontrol med, præcis hvor sojaen 
kommer fra og under hvilke forhold, den 
er produceret.

Kun 1% af sojaen er RTRS-certificeret 
– det vil sige dyrket under forhold, der 
respekterer natur, miljø og mennesker.
Skulle den soja, danske svin fodres 
med, være RTRS-certificeret, ville det 
kun betyde en prisstigning på 1-3 øre 
per kilo svinekød. 

Jaguaren – den smidige kat, som mange 
taler om, men få får at se. WWF’s partner-

kontor i Argentina ’Vida Silestre’ fortæller, at det 
plettede vilddyr er helt udryddet i den argentin-
ske chaco. Faktisk er der kun 200 tilbage i hele  
Argentina. Problemet er, at jaguarens leveste-
der bliver stadigt mindre og mindre, fordi jagua-
rens levesteder bliver fortrængt af landbrug – 
primært af dyrkning af sojabønner til dyrefoder.
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VALGKAMP
Under valgkampen var WWF også  
i valgkamp med en kampagne, som 
var blevet udviklet i samarbejde 
med reklamebureauet Envision. Vi 
havde vores egne valgplakater for at 
minde politikerne og danskerne om 
vigtigheden af også at have fokus 
på klima og den grønne dagsorden. 
Et af valgkampens store hit blev de 
såkaldte pandakrammere, som WWF- 
pandaer gladeligt uddelte til de mange 
politikere, der gerne ville ses med 
pandaen. 

Festivalgæster på Roskilde Festival, Vig Festival, 
Hjallerup Marked, Langelandsfestivalen og til 
sidst Smukfest i Skanderborg blev tilbudt at 
benytte WWF’s bæredygtige toiletter. Toiletter, der 
kun bruger 6 dl. vand, når de skyller ud – cirka 10 
liter mindre end almindelige toiletter. Det hele var 
sat ind i et regnskovstema for at sætte fokus på 
den afskovning, der finder sted. Derudover kunne 
gæsterne opleve dansende gorillaer og få en 
snak med en af de mange WWF medarbejdere, 
der spredte god stemning. 

FESTIVALER

FOLKEMØDET

EVENTS OG KAMPAGNER

OPDAG HAVET

På Folkemødet på Bornholm holdt 
WWF i samarbejde med Aarhus 
Universitet et velbesøgt arrange-
ment med fokus på dyrelivet i ha-
vet omkring Danmark og globalt. 
Her blev der serveret lækker mad 
og holdt oplæg med en afslutten-
de debat på agterdækket af den 
medbragte båd, Aurora. Omkring 
2700 lagde vejen forbi Aurora.  

I WWF har sommeren ikke gået stille for sig. Vi har været land og rige rundt for at gøre 
opmærksom på WWF’s arbejde og det vi mener, er verdens bedste sag. Tak til alle jer vi 
har mødt derude – det er altid dejligt at møde vores trofaste og engagerede støtter.

Vi har uddelt gaver og givet 
pandakrammere til cykelløbet Post 
Danmark Rundt for at sætte fokus 
på vores arbejde med grøn energi.

WWF’s havformidler, Peter Skødt 
Knudsen, og hans team har taget 
friske og nysgerrige danskere 
med på snorkletur ved de danske 
kyster, som har kunnet registrere 
arter i WWF’s nye app, Opdag 
Havet. 11 arrangementer er blevet 
afholdt rundt i landet.

POST DANMARK RUNDT
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10 gange Danmarks areal, og det svarer 
til 30 % af regionens skovareal. WWF 
arbejder med, at naturen og biodiversi-
teten bliver beskyttet, når udviklingen i 
landene buldrer derudaf med nye veje, 
landbrug, minedrift, vandkraftværker etc.

”Den dramatiske tilbagegang for naturen 
i forbindelse med fældning af skov skal 
stoppes. Vi skal fremme en bæredygtig 
udvikling i Mekong, der er et af verdens 
sidste naturskatte, som stadig rummer 
en kæmpe værdi af sjældne planter og 
dyr. WWF arbejder med regeringer, 
virksomheder og civilsamfund i Mekong-
landene for at udvikle bæredygtige 
måder at udnytte naturressourcerne på,” 
siger Jacob Fjalland, leder af WWF’s 
ulandsprogram.

Mekong-området er stadig frodigt og 
grønt, men der er ingen tvivl om, at natu-
ren er under voldsomt pres. Rigtig meget 
skov forsvinder konstant. Det medfører, 
at dyrenes levesteder også forsvinder. 
Samtidig skal Mekongs natur, dyre- og 
planteliv også klare presset fra en vok-
sende befolkning, der er afhængig af træ 
til brændsel, tømmer og sunde fiskerires-
sourcer, der udgør proteingrundlaget for 
millioner af mennesker i regionen.

En flagermus med mareridtsagtige 
hugtænder, en helt usædvanlig hveps og 
verdens næstlængste insekt, en vand-
rende pind på 54 centimeter, er blandt de 
nye arter, der er opdaget af videnskabs-
folk i Sydøstasiens Mekong-region i 2014, 
der omfatter en del af Cambodja, Laos, 
Myanmar, Thailand og Vietnam. Mange 
af de opdagede arter er dog desværre alle-
rede i fare for at uddø, viser en ny rapport 
fra WWF.

FRA 1973 TIL 2009 HAR MEKONG-LANDENE 
MISTET 42,4 MILLIONER HEKTAR SKOV. 
DET ER 10 GANGE DANMARKS AREAL, 
OG DET SVARER TIL 30 % AF REGIONENS 
SKOVAREAL. 
JACOB FJALLAND

At arterne er i fare for udryddelse, er al-
vorligt, da en høj diversitet af liv er vigtigt 
for både økosystemer og de mennesker, 
der lever i området. Selvom der opdages 
nye arter hver uge, så uddør mange arter 
også. Dyrene er truet af menneskers brug 
af skovene og naturens andre ressourcer. 
For eksempel bygges der lige nu en vej 
tværs gennem landskabet på grænsen 
mellem Thailand og Myanmar, der ligger 

i Mekong-regionen. Det er et af de vigtig-
ste leveområder for mange dyr og planter 
i regionen og huser blandt andet den 
største bestand af tigre i Sydøstasien. 

Vejen skal fungere som en smutvej fra 
Bangkok i Thailand til havets handelsveje 
i havnebyen Dawei i Myanmar.

”Det er altid interessant, når forskerne 
finder nye arter, men vi kan kun gætte 
på, hvor mange arter der er forsvundet, 
før de blev opdaget. Det er vigtigt, at vi 
fortsat arbejder for at passe på Moder 
Jords skatkiste, ikke bare i Mekong-
regionen, men over hele verden,” siger 
Gitte Seeberg, Generalsekretær i WWF 
Verdensnaturfonden.

I alt er 90 arter af planter, 23 krybdyr, 16 
padder, ni fisk og et pattedyr beskrevet i 
rapporten, Magical Mekong. Rapporten 
kan findes på WWF’s hjemmeside.
Dette bringer det samlede antal af nye 
arter, som er opdaget i Mekong-regionen, 
op på 2.216 mellem årene 1997 og 2014 - i 
gennemsnit tre nye arter om ugen.

UDVIKLING PRESSER NATUREN
Fra 1973 til 2009 har Mekong-landene 
mistet 42,4 millioner hektar skov. Det er 

En masse nye arter er fundet i Mekong-regionen, der myldrer med såvel specielle som sjove 
og pudsige insekter og andre dyr. Mekong-regionen har en fantastisk diversitet af liv, hvor 
forskerne bliver ved med at opdage nye arter, som ikke kun er mindre insekter, men faktisk 
også relativt store dyr. I gennemsnit bliver der fundet tre nye arter om ugen.

Af Cecilie Weinholt-Ludvigsen 

 

MEKONG

Ampulex Gracixalus

Hypsugo

Shanorum

Fjer koral

Yentuensis

Sirindhornia chaipattana

139 BIZARRE OG SMUKKE 
NYE ARTER OPDAGET  
I MEKONG-REGIONEN

Der er registreret en ny art af flagermus, Hypsugo 
dolichodon. Som vist på billedet er denne flagermus 
udstyret med kraftige tænder, så den er i stand til at 
knase sig igennem store, kraftige insekter, som den 
fanger i luften. 

WWF I MEKONG-REGIONEN
WWF arbejder i Mekong-regionen for at 
fremme en bæredygtig udvikling, hvor 
biodiversiteten bliver beskyttet og men-
nesker trukket ud af fattigdom.

WWF arbejder blandt andet for, at flere 
producerer deres varer på en mere 
ansvarlig måde. For eksempel arbejder 
WWF for, at flere rejefarme i Vietnam 
kan blive ASC-certificerede, for det er 
vigtigt, at naturressourcerne anvendes 
på forsvarlig vis, samtidig med at der 
skabes væsentlige indtægter til lokalbe-
folkningerne.

WWF arbejder altid lokalt og globalt på 
samme tid. Det vil sige, at vi er i dialog 
med den lokale befolkning og beslut-
ningstagere, samtidig med at vi påvirker 
politikere og markeder såvel regionalt 
som internationalt.

Den nyopdagede hveps, Ampulex dementor, har en 
usædvanlig levevis. Den angriber altid kun kakerlak-
ker, som den stikker et toxin ind i kroppen, så det ikke 
længere er i stand til at bevæge sig.

Man kender i alt omkring 3.000 arter af vandrende 
pinde. For nylig opdagede man denne art på billedet, 
som er verdens næst længste insekt. Kroppen er 32 cm 
lang. Med fremstrakte forben er den 52 cm lang. 
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Mennesket har været utrolig dødbringen-
de over for naturen. Hvis vi var lidt mere 
oplyste om, hvor meget vi har ødelagt 
gennem tiden, så ville vi måske være lidt 
mere tænksomme i forhold til den øde-
læggelse, som foregår lige nu. 

LØSNINGEN ER DIG OG MIG
For Chris MacDonald er det afgørende, at 
vi tænker over, hvordan vi lever. For det 
har stor betydning for planeten, hvilke 
valg vi tager i vores liv.

”Hvis alle bare tænker lidt over de små valg 
i hverdagen, kan det samlet set have en 
kæmpe effekt. Jeg tænker meget over, hvad 
det er for noget mad, jeg spiser, og hvordan 
det er blevet produceret. Vi er langt forbi 
det punkt, hvor vi bare kan nøjes med 
lappeløsninger, men hvis alle bliver mere 
bevidste og træffer små, men afgørende 
valg for verdens natur og klima, så vil det 
få stor betydning for den planet, vi lever 
på, men også for vores egen trivsel.”

Sundhedsekspert Chris MacDonald har 
netop lanceret Just Human, der tager 
menneskelig trivsel og sundhed til et 
nyt niveau. Trivsel handler om velbefin-
dende, følelsen af overskud, gå-på-mod, 
handlekraft og glæde ved livet. Trivsel er 
et komplekst fænomen. Faktorer, som 
har betydning for trivsel, er blandt andet 
menneskers oplevelse af egne forventnin-
ger og vurdering af mulighederne for at 
få disse forventninger indfriet i forhold til 
det omgivende miljø og omsat i konkret 
handling. Trivslen kan optimeres i et kon-
struktivt samspil mellem disse faktorer.

Just Human har tre formål, som handler 
om ansvar: 

1) Ansvar for dig selv og din egen trivsel. 
Just Human vil hjælpe individer med at 
forbedre egen trivsel. 

2) Ansvar for andre mennesker. For 
eksempel at være god ved andre og pleje 
sine sociale relationer. Chris MacDonald 
bruger udtrykket ”Do you dare to care?” 
til beskrivelse af dette.

Og endelig har Just Human fokus på 

3) Ansvar for dine omgivelser. Det er 
kun mennesker (Just Human), som kan 
ændre den måde, vi behandler vores 
planet på. 

Målet er at sætte menneskelig trivsel ind i 
en større ramme. 

”Når vi taler om menneskers trivsel, 
skal vi huske, at det er svært at trives 
på en planet, som ikke trives. As we say 
in english: ”You can’t be healthy on an 
unhealthy planet”. 

Vi kan se inden for sundhed og trivsel, 
at der ikke er særlig meget, som er gået i 
den rigtige retning de sidste 30 år, og vi 
ser det samme med vores planet. Vi skal 
lave om på vores måde at tænke på, hvis 
vi er interesserede i en behagelig fremtid. 

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE
Just Human arbejder for at sætte fokus 
på trivsel og sundhed fra flere sider. Og 
her spiller WWF Verdensnaturfonden en 
stor rolle som samarbejdspartner. 

”Da jeg startede Just Human, var det helt 
afgørende for mig, at vi også havde fokus 
på natur og klima. Og et samarbejde med 
WWF var derfor helt oplagt, da der ikke 
er nogen organisationer, der er bedre til 
at sætte fokus på natur og klima efter min 
mening.”

Chris MacDonald er håbefuld for frem-
tiden. For han mener, at mennesket kan 
gøre utrolig meget, hvis blot vi har de 
rette redskaber. 

”Når man taler om, hvordan man bedst 
passer på vores planet, så er der så mange 
ting, vi gør forkert, og dermed så mange 
steder, hvor vi kan sætte ind og gøre det 
rigtige. 

INTERVIEW 

CHRIS MACDONALD

I juni afholdte WWF Verdensnaturfonden tre foredrag i samarbejde med sundhedsekspert  
Chris MacDonald for WWF’s medlemmer. Vi fangede ham til en snak om trivsel og bæredygtighed. 

Af Rasmus Hylleberg

TRE VELLYKKEDE FOREDRAG
Vega i København, Trefor 
Koldinghallerne og Arena i 
Randers dannede rammen 
om de tre foredrag i juni, som 
trak mange WWF-støtter til. 
Chris Macdonald-foredragene 
var starten på en række foredrag 
specielt for medlemmer af WWF og 
deres venner. 

Læs om de kommende foredrag  
på side 12-13 og på bagsiden.

Hvem er næsehornet Otto?
Otto er et jern-næsehorn i naturlig størrelse, fremstillet af kunst-
neren Steffen Schmelling i 1989. Skulpturen har vi stående foran 
vores hotel og konferencecenter, Liselund Ny Slot på Møn, til 
glæde for os og vores gæster. Min mand og jeg købte Otto af kunst-
neren for 25 år siden, efter at den i en periode havde rejst rundt 
med WWF og samlet ind til deres arbejde med at bevare truede 
dyr, heriblandt de truede næsehorn. Otto har gjort det rigtig godt 
– hans revne i ryggen har taget imod mange penge over årene. Her 
hos os er Otto også populær, så hvert år tømmer vi hans mave og 
donerer indholdet til WWF.

Hvordan kan det være, at det  
netop er næsehornet, I samler ind til?
Det kunne have været hvilket som helst dyr. Nu blev det næse-
hornet, da vi forelskede os i dette meget smukke kunstværk. Vi 
er meget tæt på naturen hernede, og den betyder rigtig meget for 
os. Da vi købte Liselund Slot for 25 år siden, var min ambition, 
at økologi skulle være omdrejningspunktet, og det har det været 
lige siden. Næsehornet illustrerer vores tilknytning til naturen og 
miljøet. Det er vigtigt, at vi passer på vores natur herhjemme, men 
det er lige så vigtigt, at vi også kigger ud over vores egen næsetip 
og skubber på for, at naturen og miljøet også har det godt ude i 
verden. Det hjælper næsehornet os med at huske på.

Hvad er din bedste naturoplevelse?
Hver morgen går jeg ned og tager en dukkert i Stege Bugt på Møn, 
hvor vi bor. Her er vandet helt klart, og når solen skinner, kan jeg se 
bunden og fiskene. Jeg elsker at mærke og dufte det lidt salte vand. 
Det er så livsbekræftende og får mig til at føle, at jeg er ét med naturen. 

Hvilken indsats mener du er  
særlig vigtig for at bevare naturen?
Det handler først og fremmest om at påvirke dem, som har ind-
flydelse. I min optik starter det helt i det små og er noget, som vi 
selv kan være med til. For eksempel bad jeg min leverandør af fø-
devarer om at skaffe nogle økologiske alternativer, da jeg startede 
Liselund Slot op som hotel og konferencecenter for 25 år siden. 
Dengang var det stort set umuligt at finde økologiske varer, men 
det var også, fordi ingen efterspurgte det. I dag har vores leveran-
dør et kæmpe udvalg af økologiske varer, og det er jeg stolt af at 
have været med til at påvirke. 

Generelt synes jeg, at vi skal have talt miljøet op. Det skal være 
gunstigt for erhvervsdrivende at omstille til bæredygtig produk-
tion og drive deres forretning bæredygtigt. Omtanke for miljøet og 
erhvervslivet skal være mere forenelige. Det synes jeg ikke, de er 
i dag, og det gør mig frustreret. Derudover mener jeg, at der skal 
slås hårdt ned på de virksomheder, som sviner miljøet, så vi kan få 
balance i systemet. 

MØD EN STØTTE
H VE M:  KRISTA STEFFENSEN, 53 ÅR, 

EJER AF LISELUND NY SLOT
H VOR:  MØN
H VAD:   INDSAMLING TIL FORDEL FOR 

VERDENS TRUEDE DYR
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VIRKSOMHEDER, DER STØTTER WWF VERDENSNATURFONDEN
Danske virksomheder kan blive erhvervssponsorer i WWF Verdensnaturfonden og derved støtte arbejdet for at sikre verdens natur. Der findes tre forskellige  
erhvervs-sponsorater. De er fuldt fradragsberettigede og koster mellem 3.500 og 25.000 kr. om året. Læs mere på www.wwf.dk/erhvervssponsor.  
Følgende virksomheder støtter WWF Verdensnaturfonden med sponsorpakker til 25.000 kr. og 10.000 kr.:

25.000 kr. Paper Collective, Earth Control, JØRGEN KRUUSE A/S, Østerbro Tømmerhandel ApS, Rockwool International A/S, A/S Rødovre Centrum

10.000 kr. Essential Foods, www.superkoi.dk, Dansk Miljøforbedring ApS, Martin Bencher Group A/S, VITAL PETFOOD GROUP A/S, Søndergaard Nedrivning ApS, 
Xena ApS, Regner Grasten Film, RigtigHundemad ApS, Raaco A/S, Borella Projects

Dit 
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Tip 
 

”Køb genbrugsting og 
genbrugstøj og sælg 
det, du ikke skal bruge 
mere – eller giv det 
væk. Der er næsten 
altid nogen, der kan 
bruge det. Både din 
økonomi, andres øko-
nomi og miljøet nyder 
godt af det.”
Katrine Carlsson, Sjælland

1 million ton

TAK! 
DIN STØTTE 
GØR WWF’S 

ARBEJDE 
MULIGT

papir bruges der dagligt på verdensplan. Det er vigtigt, hvilken slags papir, du bruger. 
WWF anbefaler at benytte FSC-mærket papir eller genbrugspapir.
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HOLD EFTERÅRSFERIE 
MED DYRENE
Bliv medlem af PandaClub og 
få et PandaClub årskort der 
giver fri entré i 9 forskellige 
dyreparker og zoologiske ha-
ver i Danmark og Planetariet 
– for kun 250,00 kr. om året. 
Pandaclub er for alle børn 
mellem 6 og 16 år.

Klik ind på 
shop.wwf.dk
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Siden 2007 er det årlige antal 
dræbte næsehorn i Sydafrika 
steget med over 9.300 %. Og 
det ser alvorligt ud for rigtig 
mange dyrearter. 1.215 næse-
horn blev dræbt af krybskytter 
i Sydafrika i 2014. Fire ud af ti 
vilde dyr er forsvundet siden 

1970. Mange er i dag direkte 
truet af udryddelse. I Dan-
mark regnes nu mere end 
2.000 vilde dyr og planter 
som truede. 

Som Truede dyr-partner 
støtter du, at dyrenes vilde 

bestande og deres levesteder 
sikres. Du muliggør, at vi kan 
fortsætte vores indsats for at 
beskytte de mest følsomme 
naturområder og unikke, 
truede arter. Det handler om 
at bevare jordens biologiske 
mangfoldighed.

BLIV 
TRUEDE DYR-

PARTNER!
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Som Truede dyr-partner får du: 
•Truede dyr-partner nyhedsbrev 2 x årligt 
•Magsinet Levende Natur 4 x årligt
• Årligt foredrag om WWF’s arbejde for at  

beskytte truede dyrearter og deres levesteder
•Invitationer til aktuelle arrangementer

Bliv Truede dyr-partner i dag på 

bidrag.wwf.dk

NYT PARTNERSKAB

WWF kalender 2016
Donér 225 kr. eller mere inden den  
7. november 2015 til WWF Verdens-
naturfondens arbejde og modtag WWF’s 
flotte vægkalender for 2016 som tak.
Takkegaven udsendes i slutningen af november. Så 
kan du nå at bruge den som advents- eller julegave 
til en, du holder af, hvis du vil af med den, når du 
har set de smukke billeder.

Tak, din støtte er et vigtigt bidrag til at udvikle en verden, hvor mennesket lever i harmoni med 
naturen. Læs mere om, hvordan du gør på bidrag.wwf.dk/kalender2016

LEVENDE NATUR ER NU ET BIONEDBRYDELIGT BLAD
Levende Natur vil fremover være en Cradle to Cradle-certifice-
ret tryksag. Det betyder, at det blad, du holder i hånden, ikke 
indeholder nogle tungmetaller eller skadelige  
kemikalier. Derfor kan det brændes, genbruges  
eller komposteres, uden at det skader miljøet.

Et flot IPhone 4 og 
5 cover med WWF’s 
panda på. Med dette 
cover kan du sende 
et vigtigt budskab 
om, at vi alle skal 
tage vare på vores 
natur. Coveret er 
lavet af hård plast 
uden bisfenol A. 

IKKE MERE PLASTFOLIE
Fremover vil dit Levende Natur 
blive omdelt af PostNord, som ejer 
Post Danmark. Det betyder, at du 
ikke længere vil se bladet iklædt 
plastfolie, som det var været i 
foråret. 

PostNord arbejder kontinuerligt 
på at minimere den indvirkning, 
virksomheden har på miljøet.

EDERFUGL
I det seneste nummer af Levende  
Natur bragte vi dette foto – det er  
en ederfugl og ikke en lomvie, som  
billedteksten påstod. Tak til vores  
engagerede læsere for de mange til-
bagemeldinger, og vi beklager mange 
gange, at denne fejl kunne ske.

KUN 

79 Kr.
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139 NYE 
ARTER OPDAGET  

I Mekong-regionen  

opdages nye arter hver uge

ULOVLIGE  
SOUVENIRS 
Danskerne hjembringer 

souvenirs fra truede dyr

ULOVLIG JAGT 
PÅ TRUEDE DYR

Krybskytteriet når  

nye højder

TEMA: 
KRYBSKYTTERI
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Rovjagt på giganterne

MAN KAN LEVE SUNDT 
PÅ MANGE MÅDER 

Vi kan spise sund mad og motionere. 

Men vi kan faktisk også leve sundt og samtidig 

gøre planeten sundere.

Christian Bitz er forskningschef på Herlev 

Hospital, forfatter til syv bøger og så er han lige nu 

aktuel som sundhedsekspert i TV2’s daglige mad-

program Go’ Appetit. Og nu har du mulighed for 

at møde ham til et eksklusivt foredrag for 

WWF’s medlemmer.

Foredraget vil give dig konkrete redskaber til, 

hvordan du foretager sunde valg i din daglige 

madlavning samtidig med, at du foretager 

bæredygtige valg, når du står nede 

i supermarkedet. 

GRATIS 
er det for dig, som er medlem af WWF. Og så må 

du tage en ledsager med helt gratis.

Arrangement bliver afholdt følgende steder:

●

Falconer Salen på Frederiksberg, 

30. oktober 19-21
●

Musikhuset i Aarhus, 

31. oktober 19-21
●

Der er begrænset antal pladser, 

så skynd dig ind på wwf.dk 

og reserver dine to billetter. 

Vi glæder os til at se dig til en fantastisk 

og inspirerende aften.

Eksklusivt 
FOREDRAG 

for medlemmer
se bagside

MØD 
CHRISTIAN BITZ  

Eksklusivt foredrag for 

WWF’s medlemmer

Kom til eksklusivt arrangement 

DANMARKS HOTTESTE SUNDHEDSEKSPERT

CHRISTIAN BITZ

Eksklusivt 

FOREDRAG 
for medlemmer

*

Klik ind på 
pandaclub.dk

TM

www.wwf.dk 

LOMVIE
200.000 ynglepar af polarlomvie  – halvdelen af Grønlands yngle- bestand – er afhængige af Nord-vandet fra maj til august.

HVALROS
Mindst 1.500 hvalrosser 

lever i Nordvandet.

SØKONGEN
Omkring 80 procent af verdens bestand af søkonger er mellem maj og september afhæn-
gige af Nordvandet. Forskere anslår, at omkring 30 millioner yngler langs den grønlandske side af Nordvandet.

NORDVANDET
Videnskaben kalder Nordvan-det et polynie. Betegnelsen polynie er lånt fra russisk og henviser til et åbentvands-område omgivet af havis. Nordvandet er det største og biologisk mest produktive øko-system nord for polarcirklen. DCE (Nationalt center for miljø og energi) udpegede  i 2012 Nordvandet som et af to økologisk vigtige og følsomme marine områder  i Grønland. 
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Vidste du, at…
…du kan få Levende Natur på e-mail? 

Det sparer både papir og WWF for omkostninger, 
som vi i stedet kan bruge på naturen. 

Skriv til info@wwf.dk  
hvis du vil modtage Levende Natur  

på e-mail frem for print i fremtiden.

BESØG WWF’S WEBSHOP



wwf.dk
Levende Natur  •  Oktober 2015

UDGIVER: WWF VERDENSNATURFONDEN, SVANEVEJ 12, 2400 KØBENHAVN NV
ÆNDRINGER VEDR. ABONNEMENT RING VENLIGST 35 36 36 35 ELLER SKRIV TIL INFO@WWF.DK

MAN KAN LEVE SUNDT 
PÅ MANGE MÅDER 

Vi kan spise sund mad og motionere. 
Men vi kan faktisk også leve sundt og samtidig 

gøre planeten sundere.

Christian Bitz er forskningschef på Herlev 
Hospital, forfatter til syv bøger og så er han lige nu 
aktuel som sundhedsekspert i TV2’s daglige mad-
program Go’ Appetit. Og nu har du mulighed for 

at møde ham til et eksklusivt foredrag for 
WWF’s medlemmer.

Foredraget vil give dig konkrete redskaber til, 
hvordan du foretager sunde valg i din daglige 

madlavning samtidig med, at du foretager 
bæredygtige valg, når du står nede 

i supermarkedet. 

GRATIS 
er det for dig, som er medlem af WWF. Og så må 

du tage en ledsager med helt gratis.

Arrangement bliver afholdt følgende steder:
●

Falconer Salen på Frederiksberg, 
30. oktober 19-21

●
Musikhuset i Aarhus, 

31. oktober 19-21
●

Der er begrænset antal pladser, 
så skynd dig ind på wwf.dk 
og reserver dine to billetter. 

Vi glæder os til at se dig til en fantastisk 
og inspirerende aften.

Kom til eksklusivt arrangement 

DANMARKS HOTTESTE SUNDHEDSEKSPERT

CHRISTIAN BITZ

Eksklusivt 
FOREDRAG 

for medlemmer

*


