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Vild natur
Natur. Det oprindelige, der ikke er bearbejdet af 
mennesker eller præget af kultur. Selv i et lille 
land som Danmark skal der være mere plads 
til vild natur, der får lov at passe sig selv. WWF 
arbejder derfor for, at naturen i Danmark bliver 
bedre beskyttet og får bedre plads til at udfolde 
sig. Både til lands og til vands.

Strandkrabben er den mest almindelige danske 
krabbe og lever på både sandbund, stenbund, i 
mudder, og hvor der gror tang. Strandkrabben er 
altædende – lige fra snegle, hjerte- og blåmuslin-
ger til småfisk som kutlingen. Med sine stærke 
klosakse kan krabben åbne muslingerne. Strand-
krabben har otte ben, og hvis den mister et ben, 
vokser der bare et nyt ud. Det er kun krabben 
indeni, der vokser – når skallen bliver for trang, 
smider krabben den af, og så vokser der en ny ud 
efter cirka en uge. Voksne krabber skifter skal en 
gang om året, yngre krabber oftere.

Læs om den fascinerende danske natur over og 
under havoverfladen i dette nummer af Levende 
Natur og på wwf.dk/danmark
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naturen kalder – på handling
7.314 kilometer. Så lang er Danmarks kystlinje. Næsten alle områder i Danmark ligger 
nær kysten, og ingen steder er du mere end 52 kilometer fra havet. Men de færreste ved, 
hvilke fantastiske skatte der gemmer sig i det blå dyb. Stenrev og boblerev dækket af 
farvestrålende søanemoner, sønelliker og dødningehånd midt i Kattegat.

Danmark er det eneste sted i verden, hvor der findes aktive boblerev. De unikke rev 
tårner sig op i fem meter høje søjler med huler så store, at dykkere kan svømme derind. 
De er enestående skjulesteder for fiskeyngel og levested for fisk som sej, torsk og kuller. 
Også stenrevene myldrer af liv – ja, faktisk er det en af de naturtyper i Danmark, der 
rummer den største artsrigdom. På et enkelt stenrev i Kattegat har man på kun fire kva-
dratmeter fundet hele 67 algearter og 163 dyrearter. Fisk elsker stenrev, fordi stenene og 
de store tangskove er fyldt med små skjulesteder og samtidig rummer et sandt skatkam-
mer af føde. Desværre er det gået tilbage for stenrevene. Fra at udgøre omkring 34 km2 
for 50-60 år siden, udgør de specielle huledannende stenrev i dag under to km2.

Hvis vi også i fremtiden skal kunne nyde rigdommene ved de danske kyster og farvande, 
skal vi passe på dem, før det er for sent. Det er derfor en mærkesag for WWF, at stenre-
vene bliver genoprettet hurtigst muligt, at der etableres beskyttede områder med trawl-
forbud og politikerne samtidig stiller krav om mindre udledning fra landbruget. Du kan 
dykke med ned til de blå oaser af liv og blive klogere på behovet for sammenhængende 
beskyttede havområder på side 8. 

Også på land står det sløjt til med den danske natur. På trods af politiske intentioner og 
hensigtserklæringer om at beskytte unikke dyre- og plantearter, går det tilbage for natu-
ren. 20-40 procent af de danske arter er stærkt truede – heriblandt hjejlen og hasselmu-
sen. Skiftende regeringer har skuffet voldsomt, når det kommer til naturbeskyttelse over 
de seneste år. De leverer gang på gang skåltaler uden den nødvendige handling. Der er 
virkelig behov for nytænkning og politisk handling, hvis udviklingen skal vendes. Vi tager 
temperaturen på den danske natur på side 12. På side 15 giver Ida Auken svar på tiltale, 
når Levende Natur stiller ’tre skarpe’ til miljøministeren.

800 millioner kroner om året vil det ifølge de miljøøkonomiske vismænd koste at standse 
tilbagegangen i den danske biodiversitet. Det svarer til en flad 50-øre om dagen per dan-
sker. Den udgift vil nogen næppe falde i svime over, og spørgsmålet er, om vi overhove-
det har råd til at lade være.

I dette nummer af Levende Natur ser vi også ud over landets græn-
ser, hvor tigeren, næsehornet og elefanten er under et stigende pres 
fra krybskytter. I 2007 blev 13 næsehorn dræbt af krybskytter i 
Sydafrika, og i 2011 var tallet eksploderet til rekordhøje 448. Du kan 
læse mere om WWF’s globale kampagne, der sætter fokus på den 
illegale handel med truede arter på side 20.

Naturen kalder på handling – og det er på tide, at vi lytter efter.

Gitte Seeberg
Generalsekretær
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WorlD WiDe
FuND For Nature
er en privat og uafhængig 
organisation, som arbejder 
for at løse globale natur- og 
miljøproblemer. WWF arbej-
der over hele kloden og WWF 
Verdensnaturfonden er den 
danske afdeling. Formålet 
med WWF’s arbejde er at sikre 
naturen som livsgrundlag for 
mennesker og dyr. Læs mere 
om WWF Verdensnaturfonden 
på www.wwf.dk

udgivet af wwf Verdensnaturfonden, 
svanevej 12, 2400 København nV. 
Tlf. 35 36 36 35 
E-mail wwf@wwf.dk Giro 500-2001 
ansvarshavende redaktør 
charlotte brix andersen 
redaktør anne burlund 
Mail til redaktionen 
levende.natur@wwf.dk 
aD En:60, www.en60.dk 
Forside orbicon
tryk KLS Grafisk Hus A/S oplag 22.000 
Papir arctic Volume white. Du kan blive med-
lem ved at betale minimum 360 kr. om året. 
Levende natur sendes gratis til medlemmer.



www.wwf.dk 6   Levende Natur    december 2012 

Til kamp mod krybskytter
Parkvagterne i to af Nepals vigtigste 
nationalparker er med økonomisk og 
praktisk støtte fra WWF gået til kamp 
mod krybskytter i nationalparkerne, som 
huser vigtige bestande af tigre, næsehorn 
og elefanter. Parkvagterne har blandt 
andet lært at styre et effektivt ubemandet 
minifly, der kan overflyve områderne 
og afsløre krybskytter – og meddele 
parkvagter og militære personer om der 
foregår illegale aktiviteter på jorden. Når 
miniflyet bevæger sig rundt i 200 meters 
højde, er det samtidig et signal til mulige 
krybskytter om, at de nu bliver overvåget 
både fra jorden og fra luften.

Floddelfin erklæres for naturarv
Myndighederne i Bolivia erklærede i 
efteråret den sjældne og yderst truede 
bolivianske pink floddelfin (Inia bolivien-
sis) for landets naturarv. Det betyder en 
målrettet indsats for at beskytte og redde 
arten, der kun lever i Bolivia. WWF har 
været med til at udarbejde, hvordan 
målene i den såkaldte aktionsplan for 
redningen af Sydamerikas floddelfiner 
kan opfyldes. WWF udtrykker meget stor 
tilfredshed med Bolivias beslutning om 
at gøre den sjældne art til naturarv og ser 
nu frem til, at der udarbejdes en særlig 
indsats for at bevare den. På billedet ses 
en floddelfin fra Amazonas.

Natur og lokales rettigheder styrket
Både den unikke natur og lokalbefolk-
ningen i verdens regnskove er blevet 
styrket gennem de såkaldte REDD+ 
projekter, der skal mindske udledningen 
af CO2 fra skovfældning. Verden over 
udfører WWF i samarbejde med lokale 
regeringer i regnskovslande et stort antal 
projekter om at mindske skovfældning. 
En ny rapport fra WWF Norge viser, at 
en række REDD+ projekter i DR Congo, 
Indonesien og Peru har bidraget til at 
sikre den oprindelige regnskovsbefolk-
nings rettigheder til levesteder og res-
sourcer, hvilket i høj grad gavner naturen 
i regnskoven.

globale resultater
Af Tommy Dybbro

BOLIVIA REGNSKOVE NEPAL

Find de seneste nyheder 
Fra WWF’s arbejde rundt 
omkring i verden på 
www.wwf.dK/NyhEdER
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Bjerggorillaer klarer sig godt
Det er endelig lykkedes for parkvagterne 
i den berømte Virunga Nationalpark i DR 
Congo at registrere de forskellige familier 
af bjerggorillaer og konstatere, at de er i 
god behold. De fortsat væbnede konflik-
ter i området har medført stor bekymring 
for bjerggorillaerne, og i lang tid var det 
ikke muligt for parkvagterne, der støttes 
af WWF, at holde styr på, hvordan bjerg-
gorillaerne havde det. Trods de vanske-
lige omstændigheder i nationalparken 
tyder det nu heldigvis på, at bjerggorilla-
erne klarer sig bemærkelsesværdigt godt.

MSC kåret som bedste miljømærke
MSC, som WWF var med til at etablere 
i 1997, er endnu en gang blevet kåret 
som det bedste og mest troværdige 
miljømærke for vildtfangede fisk. Det 
blev offentliggjort på den internationale 
konference for fisk og skaldyr i efteråret. 
En grundig undersøgelse havde forinden 
givet de enkelte ordninger point efter 
status og bæredygtighed, fiskeriets mil-
jøpåvirkning, og hvordan forvaltningen 
af systemet virker. MSC er den eneste 
tilgængelige certificeringsstandard, der 
lever op til WWF’s bæredygtighedskri-
terier, så kig efter det blå mærke, når du 
køber fisk og skaldyr.

Økoturisme på Galapagos-øerne
Tusinder af turister kommer hvert år 
til Galapagos-øerne for at studere det 
enestående plante- og dyreliv, der ikke 
findes andre steder i verden. WWF har 
hjulpet regeringen i Ecuador med at 
praktisere en ny økoturisme-baseret mo-
del for øerne. Den bidrager til at sikre, at 
fremtidens turisme på øerne ikke medfø-
rer skade for både lokalbefolkningen på 
øerne og det enestående plante- og dyre-
liv. En målrettet økoturisme på øerne er 
med til at sikre bæredygtig udvikling for 
lokalbefolkningen, unikke oplevelser for 
turisterne og garanti for at bevare plante- 
og dyrelivet.

dR CONGO MÆRKNING ECuAdOR

tak! 
Din støtte 
gør WWF’s 

arbejDe 
muligt
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Vi har brug for flere og større beskyttede havområder, hvis vi skal sikre det marine dyre- og planteliv 
i Danmark. Sådan lyder opfordringen fra WWF og en række andre grønne organisationer.

Af Morten Hilding Hansen

Fremtidens oaser er blå
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ikke er beskyttet, selvom de er i tilbage-
gang. 
 
Et af de områder, som de grønne organi-
sationer foreslår i fremtiden bliver bedre 
beskyttet, er det centrale Kattegat. Et 
område der strækker sig nord fra Læsø og 
ned langs Danmarks grænse mod Sverige 
til Store Middelgrund syd for Anholt. I 
forvejen indeholder området en række 
mindre beskyttede områder, men også 
flere ubeskyttede og sårbare arter og na-
turtyper. Ud over ålegræsområder, sten- 
og boblerev, dybe skrænter, sandede 
områder, dramatiske bundforhold med 
slugte, rende, dale og toppe, samt vigtige 
fugleområder, rummer området også 
unikke bunddyrssamfund såsom heste-
muslingesamfund og Haploops samfund, 
hvor sidstnævnte har fået sit navn efter 
en lille rørboende tangloppe. 

”Både hestemuslinger og Haploops har 
tidligere været ret udbredte i danske far-
vande, men i dag findes de kun få steder. 
Hvis de fortsat skal være i vores havom-
råder i fremtiden, er det derfor vigtigt, at 
de bliver beskyttet ordentligt,” understre-
ger Mette Blæsbjerg.

De danske havområder har aldrig været 
så hårdt pressede som i dag. Overfiskeri, 
fiskeri med bundslæbende redskaber, 
tilførsel af næringsstoffer fra især land-
bruget, der skaber algeopblomstringer og 
iltsvind, stenfiskeri, hvor man syste-
matisk har opfisket de største af vores 
stenrev. Alt sammen menneskeskabte 
påvirkninger, der har presset ydeevnen 
for, hvad vores marine økosystemer selv 
kan klare helt i bund.

”Til trods for politiske erklæringer om, 
at vi skal beskytte vores natur bedre, er 
der alligevel de sidste mange år sket en 
generel tilbagegang i den marine natur 
i Danmark. Indsatsen i dag er ganske 
enkelt hverken målrettet eller ambitiøs 
nok, og der er derfor hårdt brug for en 
samlet handlingsplan, hvis vi i fremtiden 
skal sikre den marine biodiversitet i vores 
havområder,” påpeger Mette Blæsbjerg, 
hav- og fiskerimedarbejder i WWF Ver-
densnaturfonden. 

Derfor har WWF i samarbejde med andre 
danske grønne organisationer i efter-
året færdiggjort et oplæg til en dansk 
handleplan for beskyttelsen af naturen i 

de danske havområder. En af hovedan-
befalingerne er, at der bliver oprettet en 
række store marine beskyttelsesområder i 
Øresund, Lillebælt og i Kattegat. 

Hvis vi skal vende den negative ud-
vikling og beskytte biodiversiteten i 
vores Havområder er oprettelsen aF 
blå oaser Helt nødvendig.
mette blæsbjerg

”Det er et udtryk for situationens alvor, 
at vi foreslår en beskyttelse af disse om-
råder. Hvis vi skal få vendt den negative 
udvikling og beskytte og genopbygge bio-
diversiteten i vores havområder er opret-
telsen af den form for store blå oaser helt 
nødvendig,” forklarer Mette Blæsbjerg.  

Mangel på beskyttelse
I forvejen indeholder området en række 
Natura 2000-områder, men også flere 
ubeskyttede og sårbare arter og naturty-
per. Men i mange tilfælde får skadelige 
aktiviteter alligevel lov til at foregå upå-
agtet. Samtidig er de udpegede områder 
små og usammenhængende, og der er 
stadig mange arter og naturtyper, der slet 

beskyttede marine områder i dag
natur- og vildtreservater
naturreservater under naturbe-
skyttelsesloven har til formål at 
beskytte naturen som leveste-
der for dyr og planter, ligesom 
vildtreservater under jagtlovgiv-
ningen har til formål at beskytte 
og fremme landets vildtbestande 
ved at sikre dyrene rolige leve-
steder til at yngle, hvile og søge 
føde i. Langt de fleste vildt- og 
naturreservater ligger inden for 
udpegede natura 2000-områder, 
hvoraf størstedelen er vådom-
råder. 

natura 2000 
Den marine naturbeskyttelse i 
Danmark udgøres hovedsageligt 
af habitat- og fuglebeskyttel-

sesområderne, som går under 
navnet natura 2000. områderne, 
der er udpeget på baggrund af 
bestemte naturtyper eller arter, 
dækker dog ikke over et repræ-
sentativt udsnit af den danske 
marine biodiversitet. Ud over en 
række krav til muslingefiskeri 
eksisterer der i dag ingen restrik-
tioner over for aktiviteter som for 
eksempel fiskeri i områderne, og 
der foregår derfor i praksis stadig 
skadelige aktiviteter. 

Fiskekasser 
Med udgangspunkt i fiskerilovgiv-
ningen er en række havområder 
udlagt som helt eller delvist fiske-
rifri områder. fiskeri i sådanne 
områder med enten bestemte 

redskaber, bestemte størrelser 
fartøj eller i bestemte perioder 
er ikke tilladt. Det gælder for ek-
sempel de såkaldte torskekasser 
i Østersøen og Kattegat, der er 
indført med henblik på at genop-
bygge bestanden af torsk.

nationalparker
områder kan i dag udpeges 
som nationalparker under den 
danske nationalparklov, der 
blev vedtaget i 2007. Der er til 
dato udpeget tre nationalparker 
i Danmark, heraf kun én delvist 
marin nationalpark, nemlig natio-
nalpark Vadehavet, der strækker 
sig fra Blåvandshuk og ho bugt 
til Tøndermarsken i syd. Der 
eksisterer endnu ingen særskilt 

lov for marine nationalparker. 
Den naturbeskyttelse, man har 
opnået i Vadehavet, kommer 
primært fra områdets status som 
naturreservat og EU-habitat- og 
fuglebeskyttelsesområde.

andre områder 
med særlig status
Der findes også andre former 
for beskyttede områder i de 
danske farvande. Et eksempel 
er Øresund, hvor et 80 år gam-
melt forbud mod bundtrawling 
pga. skibstrafik har betydet, at 
torskebestanden i dag har det 
betydeligt bedre end i nabofar-
vandet Kattegat. 

Kilde: WWF
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for de beskyttede områder,”  forklarer 
Mette Blæsbjerg og understreger:

”Beskyttede områder alene kan ikke 
redde havets biodiversitet – men de vil 
være et vigtigt skridt på vejen. Der er sta-
dig brug for, at Danmark opstiller endnu 
mere ambitiøse mål – for eksempel skal 
kvælstofudledningen fra landbruget 
stadig mindskes, der skal gøres noget ved 
overfiskeriet, og der skal indføres yderli-
gere begrænsninger for miljøfarlige stof-
fer.  Det kommer til at tage lang tid, før vi 
får ryddet op i havet efter tidligere tiders 
miljøsyndere,” siger Mette Blæsbjerg. 

Du kan læse mere om WWF’s anbe-
falinger for beskyttelsen af de danske 
havområder i rapporten ”Havets Natur 
– et oplæg til handleplan for Danmarks 
marine biodiversitet” på  
wwf.dk/havetsnatur

Læsø ikke blev til noget. I 2003 blev et 
stort område omkring Læsø udpeget til 
pilotprojekt for en marin nationalpark, 
men modstand fra lokale fiskere betød, at 
projektet blev skrinlagt på baggrund af en 
lokal folkeafstemning.

Det ærgrer Mette Blæsbjerg, der frem-
hæver, at lokalsamfundet også kan hente 
mange gevinster, hvis et område udnæv-
nes til marin nationalpark:

”Lokalområderne får ofte gavn af en 
nationalpark, fordi det får turisme og 
erhvervsudvikling til at blomstre op. 
Selvom det kan betyde restriktioner for 
fiskeriet, vil der stadig ofte være mulighed 
for at fiske med skånsomme fiskemeto-
der. Vi ved også fra udlandet, at når dyre- 
og plantelivet får ro til at komme sig, så 
breder det sig udover områderne – og det 
gavner i sidste ende også fiskeriet uden 

lokale gevinster
De store områder kan oprettes som for 
eksempel marine nationalparker eller 
havreservater, med krav om at naturen i 
områderne beskyttes effektivt mod øde-
læggende aktiviteter. En af de ting, som 
vil være nødvendig, er restriktioner for fi-
skeri, især over for bundtrawl. Bundtrawl 
kan nemlig ødelægge alger og planter 
på havbunden og slår det fastsiddende 
dyreliv som søanemoner og koraller ihjel, 
hvilket går ud over biodiversiteten. 

Det er dog langt fra alle, der jubler ved 
tanken om oprettelsen af beskyttede 
naturområder. Særligt fiskeriet og andre 
erhverv, der kan se frem til begrænsnin-
ger og restriktioner, har betænkeligheder.

Lokal modstand var også en af hoved-
årsagerne til, at et tidligere forsøg på at 
oprette en dansk marin nationalpark ved 

»

Fotobog
”Livet under overfladen 
– fra kilde til hav i 
Danmark“ er resultatet 
af fire fotografers rejse 
rundt i Danmark med 
et undervandskamera 
i hånden. Bogen kan 
købes i butikkerne nu.
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beskyttede områder alene 
kan ikke redde Havets biodi-
versitet – men de vil være 
et vigtigt skridt på vejen.  
mette blæsbjerg
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danske vandløb og søer, så går naturen 
fortsat tilbage i skovene, i de lysåbne 
naturtyper overdrev, enge og heder, i 
landbrugslandet og i havområderne. 

Det er en uDbreDt misforståelse, 
at Danmark er et af verDens beDste 
lanDe til at bevare og beskytte 
vores natur og arter.
gitte seeberg

Flere tusinde truede arter
Der findes ingen nøjagtige tal på antallet 
af forskellige plante-, svampe- og dyrear-
ter i Danmark, men eksperters vurdering 
lyder på cirka 30.000. Den internationale 
naturbeskyttelseasorganisation IUCN har 
udviklet en Rødliste, der giver en vurde-
ring af plante- og dyrearters bevarings-
status. Den danske Rødliste omfatter lidt 
over 10.000 arter, og dommen er hård 
– knap 3.000 arter er så truede, at de er i 
fare for at forsvinde fra den danske natur. 
343 arter er allerede helt forsvundet, her-
iblandt urfuglen og orkidéen poselæbe.

”Sjældne og truede arter er netop sjældne 
og truede, fordi de stiller ganske særlige 
krav til deres levesteder og som følge 
deraf er sårbare. Der skal derfor en spe-
cifik og målrettet indsats til, hvis vi skal 
sikre dem for fremtiden. Man hjælper 
ikke den mest truede biodiversitet ved at 
oprette svage, tilfældige nationalparker 
og skovrejsning, vandmiljøprojekter, der 
kun fokuserer på næringsstoffer og andre 
generelle indsatser. Der er behov for en 
langsigtet og bæredygtig forvaltning af 

”Der er ikke én frø, der er ikke én fugl, 
der er ikke én fisk, der har fået det ringere 
som følge af regeringens miljøpolitik.”  
Mange husker nok daværende statsmini-
ster Anders Fogh Rasmussens kække ud-
melding tilbage i 2003. Desværre havde 
han ikke ret – hverken dengang eller nu.

I 2001 konkluderede regeringens Wil-
hjelm-udvalg, at kvaliteten af Danmarks 
natur og biodiversitet ikke tidligere havde 
været så ringe. Og i dag – mere end ti år 
senere – ser det stadig sort ud for store 
dele af den danske natur. Natur- og Land-
brugskommissionen udkom i efteråret med 
sin næsten 600 sider lange statusrapport. 
Kommissionen konkluderer, at der er for 
lidt natur, at kvaliteten forringes, og at 
biodiversiteten er i tilbagegang på trods af 
politiske intentioner og vedtagelser om det 
modsatte. Der er med andre ord et stykke 
vej endnu, før Danmark fuldt ud lever op 
til de internationale aftaler om at stoppe 
tabet i biodiversitet. 

”Det er en udbredt misforståelse, at 
Danmark er et af verdens bedste lande til 
at bevare og beskytte vores natur og arter. 
Danmark var et af de første lande, der 
underskrev konventionen om biologisk 
mangfoldighed i 1992. Men år efter år 
konkluderer rapporter og forskningspro-
jekter desværre, at det går den gale vej for 
store dele af vores unikke natur,” siger 
Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF 
Verdensnaturfonden.

I rapporten ”Danmarks Natur frem mod 
2020 – om at stoppe tabet af biologisk 

mangfoldighed” konkluderer en række 
førende danske forskere, at mellem 20 og 
40 procent af de danske arter er truede, 
og at Danmark er langt dårligere end an-
dre europæiske lande til at beskytte vores 
biodiversitet – Danmark ligger nu nr. 23 
ud af 30 europæiske lande. Rapporten 
understreger, at selvom der i de senere 
år har været fremgang for blandt andet 

mere og beDre natur, tak!
20-40 procent af de danske arter er truede – heriblandt hjejlen, ålen, stødrørhatten og hasselmusen. 

På trods af politiske intentioner og erklæringer om at beskytte unikke dyre- og plantearter 
går det fortsat tilbage for den danske natur. 

Der er derfor behov for nytænkning og politisk handling, hvis udviklingen skal vendes.

Af Anne Burlund

  »  hvad er biodiversitet?
biodiversitet er mangfoldigheden af liv 
og levesteder i alle miljøer samt de øko-
logiske samspil mellem organismerne. 
biodiversitet er derfor alt fra mælkebøt-
ten mellem fliserne og solsorten i haven 
til de sjældneste orkidéer og encellede 
organismer på havbunden.
biodiversitet vurderes på tre niveauer:
▪ Mangfoldigheden af arter
▪  Mangfoldigheden i samspil med arter og 

deres omgivelser i økosystemer
▪  den genetiske mangfoldighed hos arter 

og bestande af samme art

De fleste insekter, som f.eks. blomsterbukken på billedet 
herover, bliver ofte overset, men spiller en vigtig rolle i 
økosystemet.

»
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af, at vi har forpligtet os internationalt til 
at stoppe tabet af biologisk mangfoldig-
hed inden 2020. Man kan jo ikke beskytte 
noget, der ikke er kortlagt,” understreger 
Gitte Seeberg, der mener, at regeringen 
derfor burde afsætte midler til at opda-
tere den danske Rødliste langt hyppigere, 
end det sker i dag.

skove uden beskyttelse
Danmarks mest artsrige naturtype er sko-
ven. Langt over halvdelen af Danmarks 
cirka 30.000 arter er knyttet til skov, og 
cirka 40 procent af alle rødlistede arter 
lever udelukkende i skov. Men de danske 
skove er under forandring. Fra tidligere 
at være lysåbne, alsidige og fugtige med 
en meget stor mangfoldighed af svampe, 
insekter og fugle, er langt de fleste nu 
mørke, tørre og ensartede driftsskove 
uden meget plads til den oprindelige 
skovs natur og mangfoldighed af arter. 
Forskere skønner, at under én procent af 
Danmarks landareal er dækket af natur-
skove, der er efterkommere af og ligner 
skovene fra før år 1800.

”Naturskovene er ideelle levesteder for et 
meget stort antal af de arter, der i dag er 
truede eller forsvundet. De største trusler 
for de truede arter er, at deres levesteder 
ændres eller forsvinder, og det tager lang 
tid at genskabe tabte levesteder som for 
eksempel en moden skovbund og et gam-
melt hult egetræ. I dag er beskyttelsen af 
skovnaturen i Danmark yderst mangel-
fuld, så der er behov for en ændring af 
loven – men første skridt er, at natur-
skoven i Danmark bliver registreret og 
kortlagt,” understreger Gitte Seeberg.

naturen er kompleks
Ud af Danmarks cirka 30.000 forskellige 
arter er kun omkring 90 pattedyr og 200 
er fugle. Alligevel er det ofte ræven, eger-
net, musvågen og rådyret, som de fleste 
danskere forbinder med den vilde danske 
natur. Men selvom disse arter kan være 
søde, smukke og interessante at iagt-
tage, er de mindre vigtige i det samlede 
økosystem.

”Naturen er meget anderledes og mere 
kompleks, end mange mennesker tror. 
Insekter, bløddyr og spindlere bliver ofte 

naturen, herunder en praktisk og effektiv 
udmøntning af Natura 2000-planerne,” 
lyder forskernes konklusion blandt andet 
i rapporten.

WWF Verdensnaturfonden arbejder for, 
at truede arter og naturtyper i Danmark 
bliver beskyttet bedre og får mere plads 
til at udfolde sig ved at skabe national-
parker og andre store sammenhæn-
gende områder med vild natur, der giver 
dynamik. Dette var også konklusionen i 
Wilhjelm-udvalgets rapport fra 2001.

manglende viden
Gennem det seneste årti er der blevet 
skåret ned på midlerne til grundforskning 
inden for natur og miljø, og overvågnin-
gen og vidensgrundlaget for dansk natur 
er derfor stadig spredt og mangelfuldt. 
I dag findes der stort set kun grundig 
overvågning af de arter, som Danmark 
er forpligtet til at beskytte gennem EU’s 
habitatdirektiv.

”Det er umuligt at undersøge og kort-
lægge alle arter, da naturen er i konstant 
forandring. Men megen af den viden, vi 
har, er forældet og hullet, og vi har derfor 
ikke et retvisende billede af, hvordan 
naturen ser ud i dag. Blandt andet er 
landbrugsdriften intensiveret, og pesti-
cidplanerne er ikke blevet overholdt. Det 
er helt uholdbart, at vi ikke ved, hvordan 
det har påvirket naturen. Også set i lyset 

uDviklingen i Danske arter og levesteDer
resultatet af en national vurdering af udviklingen i truet 
dansk biodiversitet opdelt på ni økosystemer og på ba-
sis af 139 nøgleindikatorer fordelt på arter og levesteder.

Kilde: Ejernæs m.fl. (2011)

»

Hasselmusen er en gnaver men ikke en ”rigtig” mus. Den hører til familien syvsovere, og er den eneste i Danmark. 
Den findes kun få steder i landet og er en af de mest truede pattedyr. Da den er omfattet af EU’s såkaldte Habitatdi-
rektiv, er vi forpligtet til at gøre en særlig indsats for at bevare den.

Stadig tilbagegang

Stabil eller fremgang

ukendt udvikling

arter 11%

17%

72%

levesteDer

23%
33%

44%
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Forskere påpeger, at overvågningen og 
viden om dansk natur forsat er for lille 
og mangelfuldt – hvordan vil du udbedre 
dette?
For de fleste naturarealer og mange 
sårbare arter har vi i dag viden nok til at 
dokumentere, at naturen er trængt – og så 
kan vi netop intensivere vores indsats. Ar-
bejdet med at opbygge viden om naturen 
er en opgave, som hele tiden skal holdes 
i gang og udvikles. Siden 2004 har der 
været en særlig national overvågning af 
naturarealer og arter, og fra 2011 er over-
vågningen blevet udbygget til at dække 
endnu flere arealtyper og arter. Samtidig 
er der sket en integration af naturpara-
metre i vandmiljøovervågningen. Der 
er stadig megen natur, hvor vi mangler 
viden, men den får vi, når overvågningen 
har samlet viden ind over en årrække. 

Over 50 procent af de danske rødlistede 
arter lever overvejende i urørt skov 
– hvordan vil du sikre en bæredygtig 
skovdrift, hvor de mange truede arter 
beskyttes?
Bæredygtig skovdrift er meget vigtigt 
både af hensyn til klimaet, miljøet og na-
turen. I statsskovene er vi i fuld gang med 
omlægning til naturnær skovdrift ligesom 
hele indsatsen i Natura 2000 i skove er 

ved at være godt i gang med vedtagelsen 
af konkrete handleplaner for de private 
skove og plejeplaner for de offentligt 
ejede skove. Og så er der på finanslovs-
forslaget for 2013-2015 afsat 30 mio. kr. 
til mere skovrejsning. 

Tilbagegangen for arter og natur i havet 
skyldes især ubæredygtige fiskerimeto-
der og forurening – hvad vil du gøre for 
at vende udviklingen? 
Havet er en vigtig ressource for Danmark 
og en afgørende del af vores natur og 
miljø. Derfor er regeringen klar med Dan-
marks første havstrategi, der sætter pej-
lemærkerne for et godt og sundt havmiljø 
med konkrete mål for tilstanden i de 
danske havområder i 2020. Regeringen 
har også nedsat en arbejdsgruppe, der 
skal undersøge, om der er behov for at 
udpege yderligere beskyttede havområder 
i Kattegat. Det kunne være områder med 
sjældne arter af dyr og planter, hvor det 
er nødvendigt at gøre en ekstra indsats 
for at bevare naturen. På lidt længere 
sigt vil regeringen i 2015 lave et egentligt 
indsatsprogram, der skal være med til at 
sikre, at vi når vores mål for havmiljøet i 
2020.
Læs det fulde interview med miljømini-
steren på wwf.dk/danmark

Miljøminister ida auken (SF) 
mener, at bæredygtig skovdrift 

er vigtig både af hensyn til 
klimaet, miljøet og naturen.

tre skarpe til miljøminister iDa auken

  »  gå på opdagelse i den 
danske natur 
På wwf.dk/danskenaturperler kan 
du finde inspiration til spændende 
naturoplevelser i danmark året rundt. 
tag blandt andet med på rundtur 
til 20 smukke steder i det fredede 
vinterlandskab.

HvaD kan Du selv gøre for naturen? 

overset, men er helt afgørende for det 
samlede økosystem og en forudsætning 
for, at pattedyrene og fuglene overhove-
det kan eksistere. Så når et meget stort 
antal af disse mindre dyr er truede, fordi 
deres levesteder forsvinder, har det 
konsekvenser for hele økosystemet og 
fødekæden og dermed i sidste ende for 
vores pattedyr og fugle,” forklarer Gitte 
Seeberg.

politisk handling eFterlyses
Natur- og Landbrugskommissionen 
kommer til foråret med sine endelige 
anbefalinger til, hvordan man kan løse 
landbrugets strukturelle, økonomiske og 
miljømæssige udfordringer, herunder 
hvordan der kan skabes mere natur og et 
bedre miljø i Danmark. Anbefalingerne 
skal danne udgangspunkt for regerin-
gens kommende Naturplan Danmark. 
WWF har siddet med i kommissionens 
følgegruppe og arbejdet hårdt for, at 
anbefalingerne bliver gode og stærke nok 
til at sikre den danske mangfoldighed af 
liv meget bedre end i dag.

”Hvis det for alvor skal rykke noget, kræ-
ver det, at politikerne har mod, vilje og 
gejst til også at prioritere at få anbefalin-
gerne ført ud i livet,” siger Gitte Seeberg, 
der dog frygter, at regeringen ikke vil af-
sætte nye midler, men kun finde pengene 
inden for det eksisterende naturbudget.

”Hvis vi skal opnå en markant bedre for-
valtning af biodiversiteten i Danmark, så 
frøen, fuglen og fisken ikke fortsat får det 
ringere af regeringens miljøpolitik, kræ-
ver det først og fremmest, at politikerne 
erkender, at der er et reelt problem – og 
derefter handler på det,” understreger 
Gitte Seeberg.

guiDe
▪  undgå insektgifte i drivhuset. i stedet 

kan du sætte nyttedyr ud – eksempel-
vis mariehøns – som kan bekæmpe 
skadedyrene.

▪  kompostér dit affald og skab natur-
ligt ’rod’ i haven med visne blade og 
gamle grene – det 
tiltrækker pindsvin 
og spændende 
insekter.

▪  lær naturen at kende og brug den! 
▪  Køb fuglebøger, tag kikkerten med i 

skoven og køb et forstørrelsesglas til 
dine børn, så de kan komme helt tæt på 
haletudser, biller og insekter.

▪  køb økologisk og spis mindre kød – hvis 
du bor i hus, kan du starte din egen lille 
køkkenhave.

▪  opsæt et foderbræt eller en fuglekasse 
uden for dit vindue, hvis du bor i lejlighed.
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Dyk neD unDer overflaDen
Hvaler, palmetang og koraldyr. Dyr og natur man normalt forbinder med  
varmere himmelstrøg. Men de danske have er mere eksotiske, end man skulle tro. 

Denne sommer arrangerede WWF 
Verdensnaturfonden en fotokonkurrence 
og opfordrede alle til at tage billeder af 
den danske havnatur. Vi modtog over 
100 billeder af underfundige motiver fra 
Limfjorden, Sjællands Odde, Vesterhavet, 
Bornholm, det fynske øhav og mange 
andre steder i Danmark. Billederne viser 
den store mangfoldighed, der findes i de 
danske vande. Levende Natur bringer her 
de smukke vinderbilleder. Du kan se alle 
billederne på wwf.dk/galleri

nøgensnegl, IsefjorDen af lars laursen
Vinder af kategorien ’et havdyr’

lynetten af jakob øllgård Hansen
Vinder af dommernes særlige pris for 
’Det mest kreative havfoto’

Af Maria Jensen

Dommerpanelet bestoD af:
▪  Mikkel Beha Erichsen, hav-entusiast  

og tv-vært på Go’ Morgen Danmark
▪  Katherine Richardson, professor  

i havbiologi på Københavns Universitet
▪  Lasse Spang-Olsen, filminstruktør  

og dykker
▪  Nikolai Linares, fotojournalist



søspejDerne, lIllebælt af jacob varberg
Vinder af kategorien ’Livet på et stenrev’
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pIgHvar, tIsvIlDe af lars Hestbæk
3. pladsen i kategorien ’Et havdyr’

smIDstrup af jesper nielsen
2. pladsen i kategorien ’Livet på et stenrev’

sæl, Hesselø af jonas thormar
2. pladsen i kategorien ’Et havdyr’

storebæltsbroen på fynssIDen af martin nielsen
3. pladsen i kategorien ’Livet på et stenrev’



Bæveren i naturens tjeneste
Tretten år efter de første bævere blev genudsat i Danmark er resultatet klart: 

Efter op imod 2000 års udryddelse er bæveren igen ved at blive en del af den danske natur. 
Den arbejdsomme gnaver kan bygge helt om på et område og genskabe en artsrig dansk 

natur – af samme grund skaber bæveren også store udfordringer.

Af Signe Waltoft Madsen
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I foråret så en lystfisker til sin store 
overraskelse en bæver i Skjern Å øst for 
Sønder Felding. Kort efter fandt Natur-
styrelsen friske afgnavninger på træer i 
området og kan nu bekræfte, at Skjern Å 
har fået en ny beboer. Den pågældende 
bæver har med stor sandsynlighed været 
en ung han, der er draget fra sin koloni 
Husby Sø og taget den 60 kilometer lange 
rejse ned til Skjern Å for at skabe en ny 
familie. WWF Verdensnaturfonden var i 
slutningen af 1990’erne med til at skabe 
projektet med genudsætning af bæveren. 

”Det er glædeligt, at bæveren ser ud til 
at trives i den danske natur og genvinder 
terræn i de områder, hvor den levede for 
måske 2.000 år siden. Håbet er jo, at bæ-
veren kan være med til at give den danske 
natur et løft, særligt ved at genskabe en 
dynamisk fauna i vores vådområder,” 
siger biolog Tommy Dybbro, der var med 
til at søsætte projektet for WWF.

I 1999 satte Naturstyrelsen 18 tyske bævere 
ud i Flynder Å i Vestjylland. En livlig yng-
levirksomhed har gjort, at der i dag lever 
over 165 bævere i Vestjylland. Bæverne har 
spredt sig til vandløbssystemer fra Venø 
Bugt i nord, til Husby Sø og Nørresø i syd. I 
2009 fik Nordsjælland sine første bæver-
familier. I 2010 og 2011 blev der sat flere 
bævere ud, og de i alt 22 bævere er faldet 
godt til ved Arresø. Der er fundet spor efter 
dem ved både Hessemose Å, i Maglemosen 
og ved Mårum. 

NatureN hjælpes på vej
Bæveren blev i sin tid udryddet på grund 
af jagt og tab af levesteder. Inden genintro-
duktionen af bæveren i 1999 var der stor 
uenighed om projektet. En del biologer 
og naturinteresserede mente, at det var 
kunstigt at genindføre arter, der har været 
udryddet i lang tid, som for eksempel bæve-
ren, ulven og vildsvinet, fordi naturen siden 
har forandret sig meget. WWF var med 
til at overbevise daværende miljøminister 
Svend Auken om, at bæveren skulle tilbage, 
fordi den netop kunne genopbygge noget af 
den oprindelige danske natur, vi har mistet.  

”Det var naturstridigt, at vi udryddede 
bæveren i sin tid. Den har ikke selv kun-
net genindvandre fra Tyskland, fordi 

landskabet i dag er så gennemreguleret af 
landbrug, veje og bebyggelse. Derfor kan 
man være nødt til at hjælpe naturen lidt 
på vej,” forklarer Tommy Dybbro.

NatureNs iNgeNiør
Bæverens mest karakteristiske egenskab 
er dens evne til at fælde træer og bygge 
dæmninger, der skyder op i landskabet 
som store Sankt Hans bål. Bæverfami-
lierne bor i små huler ved bredden af 
vandløb med indgang under vandet. Her 
er ungerne beskyttet mod rovdyr, og der 
er plads til vinterforråd. Når vandstanden 
ved hulen falder til under en halv meter, 
bygger bæveren en dæmning for at for-
hindre vandet i at komme ind, så hulen er 
beskyttet. Dæmningen oversvømmer om-
rådet, og det er her, de værdifulde våd-
områder opstår. Sumpskove, urtevegeta-
tion og moseområder danner ramme om 
et stort antal truede plante- og dyrearter, 
som tidligere er forsvundet blandt andet 
på grund af dræning fra landbruget. 

”Danmark er et intensivt dyrket land, der 
har tegnet landskabet op i rette linjer. Det 
er ikke sådan naturen vokser naturligt. 
Bæveren er god til at bryde de rette linjer 
op med dæmninger og fældede træer 
langs de gennemregulerede vandløb, og 
så at sige skabe noget kaos i den retlinede 
natur,” forklarer Tommy Dybbro.

ModstaNd fra lystfiskere
Genindførslen af bæveren har mødt 
modstand fra fiskeriforeninger og land-
boforeninger. De betragter den som et 
skadedyr, fordi dæmninger risikerer at 
stoppe vandløb og oversvømme marker. 
Der er imidlertid intet der tyder på, at 
hverken lystfiskere eller landmænd bør 
være bekymrede. Bæveren lever i lave 
vandløb, mens for eksempel laks går op 
ad dybere vandløb med mere strøm, hvor 
det ikke er attraktivt for bæveren at bygge 
dæmninger. Desuden bosætter bæveren 
sig sjældent tæt ved dyrkede marker. 

”Fisk og bævere har levet sammen i tu-
sindvis af år uden at være en trussel mod 
hinanden. Hvis lystfiskerne er utilfredse 
med nedgangen i fiskebestandene, skal 
det tilskrives den måde vi har behandlet 
vores natur på og ikke bæveren. 

  »  vidste du, at…
…du i Klosterhede Plantage kan tage 
på bæver-sightseeing med udendørs 
overnatning, krondyrbøffer på bål, og 
bæverobservation fra særlige udsigts-
poster? 
…en mosaik af andre arter, såsom 
padder, sommerfugle, svampe og isfugl 
blomstrer, når bæveren flytter ind i et 
område? 
…jagten på bæveren skyldes det 
såkaldte bævergejl, der blev betragtet 
som et vidundermiddel mod sygdomme 
i datidens Europa? Gejlen produceres af 
en kirtel, der sidder ved dyrets halerod, 
og blev også brugt til parfume på grund 
af dens særlige duft?

350.000
er den europæiske BæverBestand i dag  
på grund af genudsætning og fredning  
af Bæveren

165 stk
i 1999 satte naturstyrelsen 18 tyske Bæ-
vere ud i flynder å i vestjylland. en livlig 
ynglevirksomhed har gjort, at der i dag 
lever over 165 Bævere i vestjylland. 
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Sørgelig rekord 
for elefanten
2011 var et sort år for elefanten. Til trods for store indsatser har 
krybskytteri mod elefanter nået et rekordhøjt niveau. 38,8 ton 
elfenben blev beslaglagt på verdensplan. Det svarer til stødtænder 
fra mere end 2.500 elefanter. Elfenbensprodukterne sælges uden 
regulering i Thailand, og hvis danske turister køber dem, er de 
med til at holde krybskytteriet i live.

Af Andreas Nilaus Larsen og Guri Kærulf Frandsen
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I februar blev verden vidne til en sand 
massakre i nationalparken Bouba Ndjida 
i Cameroun i det centrale Afrika. Ikke 
færre end 450 elefanter blev slået ihjel, da 
en bande krybskytter fra Chad og Sudan 
hærgede nationalparken og efterlod et 
blodigt gerningssted. De kriminelle bag-
mænds jagt på de vilde dyr er de seneste år 
blevet mere organiseret og aggressiv. Især 
næsehornet og elefanten står for skud, og 
sidste år blev rekordernes år i en meget be-
klagelig forstand. Sidste år var der nemlig 
flere tilfælde af krybskytteri imod elefanter 
og næsehorn end nogensinde før.

”Vi ser desværre store stigninger inden 
for krybskytteri og ulovlig handel med 
vilde dyr. Det er en udvikling vi er kede 
af, og som vi arbejder hårdt på at stoppe, 
før det er for sent,” siger Gitte Seeberg, 
generalsekretær i WWF Verdensnatur-
fonden. 

Én af årsagerne til den voldsomme 
stigning inden for organiseret krybskyt-
teri er, at elfenben og horn fra næsehorn 
kan sælges videre på asiatiske markeder 
for enorme summer. Dertil kommer, 
at bagmændene nu er bevæbnet med 
avancerede våben med natsigte og heli-
koptere, at deres jagt på dyrene er blevet 
mere effektiv. Risikoen for at blive taget 
i deres forbrydelse er væsentlig mindre, 
end den endelige økonomiske gevinst, 
hvis de lykkes med deres ulovlige handel. 
Banderne fra Chad og Sudan menes at 
sælge de afhuggede stødtænder videre for 
store summer eller bytte dem til våben og 
ammunition, som de bruger i væbnede 
konflikter med deres nabolande. Eksper-
ter mener, at størstedelen af det ulovlige 
elfenben ender i Asien.

Danskere i ThailanD
Sidste år var der flere danskere, der rejste 
til Thailand end nogensinde før – over 
156.000 i alt. I Thailand er der nationalt 
ingen regulering af salg med elfenben. Det 
betyder, at turister kan opleve elfenben 
ligge frit fremme på turistmarkederne 
og dermed tro, at det er lovligt at tage 
elfenbensprodukterne med hjem. Det er 
dog ikke tilfældet ifølge de regler, som 
er vedtaget i CITES, den internationale 
konvention til regulering og kontrol af 

Utallige elefanter måtte lade livet 
under en massakre i Cameroun.

»

handlen med vilde dyr og planter. Hvis 
man som turist ender med at købe pro-
dukterne, kan man dermed være med til 
at holde krybskytteriet i live.

CITES samarbejder med blandt an-
dre Verdensbanken, Interpol og FN’s 
afdeling for narkotika og kriminalitet, 
for at bekæmpe krybskytterne og stoppe 
den kritiske udvikling. I Danmark er det 
Naturstyrelsen, der administrerer de 
internationale CITES-regler. Når toldvæ-
senet konfiskerer genstande, der stammer 
fra truede planter eller dyr, ender sagerne 
hos Naturstyrelsen. Derefter tager politiet 
stilling til, hvad straffen bør være ud 
fra, hvor truet dyret er, og hvilken værdi 
genstanden har. 

danSke turiSter kan Skubbe udvik-
lingen i den rigtige retning ved ikke 
at købe produkter fra vilde dyr med 
hjem fra rejSen. 
gitte Seeberg

”Det er ofte såkaldte turisteffekter, vi 
konfiskerer – eksempelvis et smykke 
af elfenben. Her er straffen en bøde på 
1.000 kroner, men har man et tigerskind 
med hjem i kufferten, kan man få en 
bøde, der er op til to til tre gange handels-
værdien, og så bliver varen også konfiske-
ret,” fortæller biolog Niels K. Nielsen fra 
Naturstyrelsen, der er med til at admi-
nistrere CITES-reglerne om handel med 
truede dyr og planter. 

”Jeg tror, at folk gør det i god tro. Flere 
danskere har fortalt, at de på markedet 
har fået at vide, at det er tilladt. Tidligere 
kunne man jo også købe elfenben i butik-
kerne på de fineste hotelkæder, så det er 
nok desværre uvidenhed, der gør, at folk 
tager ulovlige ting med hjem. Men der er 
også situationer, hvor folk bør vide bedre, 
når de for eksempel forsøger at komme 
igennem tolden med en tigertand. Men 
uanset hvad, slipper de ikke for straffen,” 
slår Niels K. Nielsen fast.

naTional 
afbrænDing af elfenben
Tilbage i krybskytteriets højborg i det 
centrale Afrika valgte regeringen i Gabon 
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over de næste fem år. De vil få militær-
træning for at kunne modstå det pres, 
som krybskytterne lægger på national-
parkerne og dermed beskytte dyrene og 
sig selv bedre. Det vil gøre det nemmere 
for regeringen i Cameroun at håndtere 
de beskyttede områder og koordinere 
aktiviteterne for at bevare dyrene mere 
effektivt. 

”De nye tiltag i Cameroun og afbrændin-
gen af elfenben i Gabon kan forhåbentligt 
sætte et eksempel for andre afrikanske 
lande, så vi kan komme den ulovlige 
handel til livs, der truer de vilde dyr og 
planter mere end nogensinde,” siger Gitte 
Seeberg. 

Mens bestandene af den afrikanske ele-
fant i det centrale Afrika er truet af den 
ulovlige handel, går det anderledes godt i 
det sydlige Afrika, hvor elefantbestanden 
er sund. 

”Det er en tendens, som vi gerne ser i det 
centrale Afrika også, og med de nye tiltag 
håber og tror vi på, at det er muligt. Dan-
ske turister kan være med til at skubbe 
udviklingen i den rigtige retning ved ikke 
at købe elfenbensprodukter eller andre 
produkter fra vilde dyr med hjem fra ud-
landsrejsen,” understreger Gitte Seeberg.

i sommer at sende et tydeligt signal. 
For at vise landets nultolerance over for 
krybskytteri og handel med elfenben blev 
næsten 1.300 stødtænder og 17.730 styk-
ker bearbejdet elfenben brændt offentligt. 
Et bål af 4.825 kg elfenben der blev tændt 
af landets præsident Ali Bongo. Han op-
fordrer andre lande til at gøre det samme 
for at undgå, at beslaglagt elfenben bliver 
stjålet og handlet ulovligt videre. Han 
tager samtidigt stærkt afstand til den 
stigning i krybskytteri, der har været de 
senere år og håber, at Gabons aktion vil 
blive bemærket internationalt. 

Den internationale opmærksomhed vil 
også kunne hjælpe på et regionalt samar-
bejde i det centrale Afrika, så foranstalt-
ninger mod krybskytteri i ét land bliver 
fulgt op i de omkringliggende lande. 
Præsident Bongo slår fast, at Justitsmini-
steriet i Gabon vil lave sanktioner for at 
sikre, at folk, der begår forbrydelser mod 
dyrelivet, vil blive retsforfulgt og sendt i 
fængsel. 

DeT går fremaD – nogle sTeDer 
Efter elefantmassakren har regeringen i 
Cameroun i samarbejde med WWF be-
sluttet at nedsætte en ny institution, der 
skal bekæmpe krybskytteriet. Der skal 
blandt andet indsættes 2.500 parkvagter 

448 
næSehorn blev dræbt af krybSkytter  
i Sydafrika i 2011

3.200 
vilde tigre er der tilbage i naturen

450 
elefanter blev i februar dræbt  
af krybSkytter i en nationalpark  
i Cameroun

1.300 
Stødtænder blev i Sommer afbrændt 
ved en offiCiel Ceremoni i gabon for at 
viSe landetS nultoleranCe over for 
krybSkytteri

38,8 ton  
elfenben blev 
beSlaglagt på 
verdenSplan i 2011

tænk dig om, når du rejSer
når du rejser i lande, hvor du kan støde 
på smykker, medicin, antikviteter og 
andre ting, der er lavet af dyr og planter, 
er det vigtigt, at du tænker dig om, før 
det kommer med hjem i kufferten.

fem gode råd før du shopper på 
ferien:
▪  Hvis du er i tvivl, om det er lovligt at tage 

souveniren med hjem – så lad være.
▪  stol ikke på, hvad sælgeren siger til 

dig. selvom det er lovligt at købe varen 
i det pågældende land, er det ikke sik-
kert, at det er lovligt at tage den med 
hjem til Danmark.

▪  indsaml ikke dyr og planter i naturen 
uden tilladelse.

▪  Køb ikke levende dyr med hjem.
▪  spørg hos CiTes i naturstyrelsen  

først, hvis du på en rejse planlægger  
at købe dyr eller planter.

Kilde: Naturstyrelsen

Den afrikanske elefant er truet af 
krybskytter, der tjener store penge 
på dens stødtænder.

»
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Krybskytteri og illegal handel med truede 
dyr er på verdensplan eksploderet inden 
for de seneste år. Jagten på elfenben, 
tigerskind og næsehornshorn er blevet 
væsentligt mere organiseret og moderne 
og dermed desværre også mere effektiv. 
Krybskytterne er nu udstyret med avan-
cerede våben med natsigte og helikop-
tere, og krybskytteri har nu nået samme 
niveau som den internationale organise-
rede narkotika- og våbenhandel. 

Situationen er så kritisk, at de truede 
vilde dyr risikerer at ende i udryddelsens 
evige skygger, hvis der ikke bliver sat en 
stopper for udviklingen. WWF har derfor 
lanceret en global kampagne mod kryb-
skytteri og illegal handel med truede dyr, 
der skal skabe opmærksomhed om sagen 
og sikre dyrenes fremtid. 

”Igennem den globale kampagne vil 
WWF forsøge at skabe den folkelige 
opbakning, der skal til, for at denne pro-
blematik kommer på den politiske dags-
orden og bliver taget seriøst. Vi bliver 
nødt til at reagere nu, mens vi stadig kan 

nå at redde disse fantastiske dyr,” siger 
Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF 
Verdensnaturfonden.

keDelige rekorDer
Tigeren, elefanten og næsehornet er valgt 
som ikoner for kampagnen. I 2007 tog 
krybskytterne 13 næsehorns liv i Syd-
afrika, mens tallet sidste år var eksplode-
ret til rekordhøje 448. Det er en stigning 
på 3.000 procent, og eksperter frygter, 
at 2012 vil ende med endnu en kedelig 
rekord. Det skyldes primært, at mange 
mennesker i Vietnam tror, at horn fra 
næsehorn kan kurere kræft. Det har bety-
det, at prisen for et kilo knust horn nu er 
højere end kiloprisen på guld. 

For elefanten blev 2011 også rekor-
dens år, da flere elefanter blev skudt af 
krybskytter end nogensinde før – 23 ton 
elfenben blev beslaglagt på verdensplan, 
som omregnet svarer til stødtænder fra 
mere end 2.500 elefanter. Også tigeren er 
truet af krybskytteriet, og der er nu kun 
3.200 vilde tigre tilbage i verden – 97 
procent færre end for 100 år siden.

Danskere vil 
have Del af gulDeT
EU besluttede sidste år at forbyde al 
salg af horn fra næsehorn for at dæmme 
op for den illegale handel. Tidligere gav 
Naturstyrelsen dispensation til at sælge 
gamle, lovlige horn, som folk havde 
derhjemme, men det er slut nu. Det sker 
efter, at nye tal dokumenterer en voldsom 
stigning i krybskytteri på næsehorn i det 
sydlige Afrika.

 ”Vi har i de seneste år oplevet en stigen-
de interesse fra danskere, som ønsker at 
sælge gamle næsehornshorn, men alle får 
nu afslag,” siger biolog Niels K. Nielsen 
fra Naturstyrelsen. 

På grund af den triste udvikling har man 
i flere lande øget indsatsen og lavet flere 
tiltag for at sikre de prægtige dyr imod 
krybskytterne. Det har haft effekt i blandt 
andet Nepal, hvor man sidste år ikke 
havde et eneste tilfælde af krybskytteri 
mod det indiske næsehorn. Det skyldes 
primært, at regeringen med hjælp fra 
WWF har indført strenge love for kryb-
skytteri.

Læs mere om kampagnen på wwf.dk/
globalkampagne2012 eller følg med 
på  facebook.com/WWFdk

WWf i global kamp mod krybSkytteri
Ny global WWF-kampagne sætter fokus på den verdensomspænd-
ende, illegale handel med truede dyr, der er eksploderet inden for 
de seneste år.

Af Andreas Nilaus Larsen og Guri Kærulf Frandsen
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oprindelige folks ret til fri, forudgående og 
informeret samtykke. Ud fra dette princip 
bør det indskrives i loven, at der altid skal 
foregå en offentlig høring forud for store 
projekter,” fastslår Aqqaluk Lynge. 
 
Netop styrkelse af den offentlige debat er 
også helt centralt i WWF’s arbejde:
 ”WWF er en dialogbaseret miljøorgani-
sation, der samarbejder med regeringer, 
virksomheder og lokalbefolkninger om 
at skabe en mere bæredygtig fremtid. 
Samarbejdet med ICC i Grønland er der-
for spændende, fordi de har rødder dybt 
i det grønlandske samfund og er aktive 
i debatten om fremtidens Grønland. Vi 
vil sikkert støde på ting undervejs, hvor 
vi ikke er helt enige, men vi er enige om, 
at målet med vores nye samarbejde er at 
fremme en sund offentlig debat og sikre, 
at udviklingen i Grønland sker på et bæ-
redygtigt grundlag,” siger Gitte Seeberg. 

Grønland oplever i disse år en stigende 
interesse fra udenlandske virksomhe-
der, der ønsker at udvinde rigdomme i 
den grønlandske undergrund. I havet 
ud for verdens største ø gemmer der sig 
nemlig store reserver af olie og gas, mens 
fjeldene på land indeholder rige forekom-
ster af mineraler, blandt andet guld, jern 
og zink. WWF Verdensnaturfonden og 
ICC Greenland har derfor med støtte fra 
Villumfonden indledt et samarbejde, der 
skal sikre, at udnyttelsen af de grønland-
ske naturressourcer også kommer til at 
foregå på et bæredygtigt grundlag og 
tager hensyn til natur og dyreliv.

Projektet blev lanceret af WWF’s general-
sekretær, Gitte Seeberg, og formand for 
ICC, Aqqaluk Lynge, på et møde i Nuuk i 
slutningen af september. Over de næste 
to år skal der gennemføres studier, udar-
bejdes anbefalinger og styrke borgeres og 

organisationers deltagelse i den offentlige 
debat om ny industri i Grønland. 

”Grønland oplever i disse år en rivende 
udvikling. En række storskalaprojekter 
bliver formentlig en realitet i dette årti. 
Det åbner en masse muligheder for det 
grønlandske samfund, men vi vil gerne 
være med til at sikre, at de nye muligheder 
også går hånd i hånd med en bæredygtig 
udvikling,” siger Gitte Seeberg, generalse-
kretær i WWF Verdensnaturfonden.

ICC peger på, at der i dag særligt mangler 
offentlige høringer, hvor befolkningen 
bliver hørt og inddraget forud for de store 
projekter:
 
”ICC’s arbejde internationalt for bære-
dygtig udvikling er velkendt og inuitle-
dernes deklaration i Ottawa i 2011 om 
ressourceudvikling tager udgangspunkt i 

Af Anne Burlund
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WWF Verdensnaturfonden og Inuit Circumpolar Council (ICC) vil med et nyt samarbejde 
styrke den offentlige debat om bæredygtig udvikling i Grønland. Fokus skal særligt rettes mod de mange 

nye storskalaprojekter, og hvad projekterne kan betyde for det grønlandske samfund, natur og miljø.

Levende debat om 
GrønLands underGrund
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Hvis du endnu ikke har fået 
købt julegave til poderne, så 
fortvivl ej. WWF og bObles 
har indgået et samarbejde om 
tumlemøbler til børn, der både 
udfordrer og udvikler børn 
motorisk og støtter WWF’s 
arbejde for en bæredygtig 
fremtid. bObles har udviklet 

tre tumleskamler med 
pandalogo, der re-

præsenterer de 
tre områder i 

verden, hvor WWF arbejder: 
Asien, Arktis og Afrika. 

”Det helt centrale, i alt vi laver 
i bObles, er børn i bevægelse 
– at børn skal have de bedste 
muligheder for at blive ud-
fordret og udviklet motorisk 
gennem leg. Naturen har alt 
det, som børn skal bruge for 
at udfolde sig fysisk, og derfor 
støtter vi WWF’s arbejde 
for at bevare vores natur; 
børnenes bedste legeplads,” 
fortæller arkitekt Bolette 
Blædel, der er initiativtager 
til bObles.

Flere af bObles tumlemøbler 
er designet som dyr. Men selv 
viden og oplysning om dyr og 
natur kan ifølge Bolette Blædel 
ske igennem motoriske lege og 
udfordringer, som for eksem-
pel ”kravl som isbjørnen”.

En lys idé
Bolette Blædel fik idéen til 
bObles, da hun ventede sit 
første barn. Hun sad i sin 
lille lejlighed på Vesterbro, 
og kunne godt se, at der var 
behov for et legeredskab til 

hendes kommende barn, 
som hverken optog 

for meget plads eller 
larmede for meget. 

naturbobler under træet
WWF Verdensnaturfonden har indgået et samarbejde med bObles, 
der laver tumlemøbler til børn. bObles har designet tre tumleskamler 
med WWF’s panda på toppen, og overskuddet fra salget går til arbej-
det for en levende natur.

Af Andreas Nilaus Larsen

bobles
Du kan købe de flotte og 
farverige pandaskamler  
i WWF’s webshop på  
shop.wwf.dk Når du køber 
en pandaskammel, får du 
samtidig en pixibog, hvor 
du kan læse mere om 
WWF og de tre indsatsom-
råder Afrika, Asien og Ark-
tis. Du kan også læse mere 
om bObles på bobles.dk

”I løbet af min barsel fældede 
jeg nogle løse idéer ned på 
papir. Senere da jeg fik min 
søn, oplevede jeg, at han var 
glad i bevægelse, men at der 
manglede noget, som kunne 
udfordre ham motorisk og 
stimulere hans behov for fy-
sisk aktivitet. Så bObles blev 
født ud af et behov, der ikke 
var opfyldt,” forklarer Bolette 
Blædel, der endte med at 
sige sit job som arkitekt op 
og satse hele butikken på 
idéen sammen med søsteren 
Louise, som er beklædnings-
designer. 

”Vi håber, at samarbejdet med 
WWF kan give en ny vinkel 
på vores mission, og vi vil helt 
bestemt opfordre vores kun-
der til også at støtte WWF’s 
arbejde,” tilføjer Bolette 
Blædel.



wwf nyt

www.wwf.dk 

               Følg wwF 
på Facebook 

Har du ’liket’ WWF på Face-
book? Hvis ikke, så skynd 
dig at gøre det, så du ikke 
går glip af spændende opda-
teringer om natur, miljø og 
udvikling!
facebook.com/wwf.dk
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Hvorfor er du  
medlem af WWF?
Som barn var jeg vild med 
dyr, natur og biologi, og den 
interesse holdt ved som vok-
sen. Da jeg meldte mig ind, 
var det mest for at redde tru-
ede dyr som pandaen, men 
nu synes jeg, at arbejdet for 
klimaet og generel naturbe-
varelse er lige så vigtigt. Hvis 
vi ikke beskytter vores natur, 
har vi til sidst ikke noget sted 
at være og leve af.

NavN: Annemette  
thougAArd
alder: 46 år
job: Forsker på Lundbeck
bopæl: kgs. Lyngby
medlem sideN: 1978

Hvad betyder  
naturen for dig?
Jeg har både hest og hund, 
så jeg kommer meget i 
naturen. Det betyder meget 
for mig at komme ud, og jeg 
tror, at jeg bruger mere end 
en time om dagen udendørs 
blandt andet i Dyrehaven, 
hvor jeg rider. 

Hvad er din  
bedste naturoplevelse?
Jeg elsker at komme på 
Møns Klint, der er et fan-
tastisk flot sted! Man kan 
kigge tilbage i historien til 
Kridttiden og lære noget om 
arternes opståen og uddøen. 
Landskabet og lyset dér er 
utrolig flot.

Hvad er et  
godt miljø for dig?
Biodiversitet – altså varia-
tion og udbredelsen af arter 
og landskabstyper – er et 
udtryk for, at miljøet har det 
godt. Det er sådan, det op-
rindeligt var tænkt – og når 
der er balance, betyder det, 
at vi ikke overudnytter og 
driver rovdrift på naturen.

M ø d 
e t 

M e d l e M

Hvis jeg var  
miljøminister ville jeg…
…gøre noget for vandmil-
jøet. Vi skal have renere åer, 
vandløb og søer og mindre 
kvælstofudledning fra land-
bruget. Jeg ville også sætte 
fokus på vores havområder, 
der i dag bliver overudnyt-
tet. Vi skal have mere natur i 
Danmark.

Nu kan du købe WWF’s flotte 
kalender for 2013. Måned for 
måned bliver du taget med på 
en rejse gennem den smukke 
farverige natur. Alle bidrag går 

Fiskeguide 
til diN mobil

WWF er på trapperne med 
fiskeguiden Hva’ for en fisk?, 
der fra december vil kunne 
downloades som app – så 
nu kan du snart hurtigt og 
nemt navigere udenom de 
truede fisk, når du står foran 
køledisken.

Bidrag til WWF kan trækkes 
fra i skat. Fra 2012 gælder 
der nye fradragsregler. Der er 
ikke længere et bundfradrag 
på 500 kr. og du kan derfor 
trække dit samlede bidrag fra, 
dog stadig højest 14.500 kr. 
pr. år. WWF indberetter auto-
matisk dit bidrag til SKAT via 
dit CPR-nummer. Så husk at 
oplyse dit CPR-nummer sam-
men med din indbetaling.
Vi takker mange gange for din 
støtte!

Fuldt skatteFradrag

ubeskåret til arbejdet for at sikre 
verdens natur som livsgrundlag 
for mennesker og dyr. Kalende-
ren koster 225 kr. og kan købes 
på shop.wwf.dk

den perfekte Mandelgave
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virksoMheder der støtter wwf verdensnaturfonden
Danske virksomheder kan blive virksomhedssponsorer i WWF Verdensnaturfonden og derved støtte arbejdet for at sikre verdens natur. Der findes fire forskellige 
sponsorpakker. de er fradragsberettigede og koster mellem kr. 3.500 og kr. 25.000 eks. moms om året. Læs mere på www.wwf.dk/firmasponsor Følgende virk-
somheder støtter WWF Verdensnaturfonden med sponsorpakkerne Isbjørn til 25.000 kr. og tiger til 10.000 kr.:

isbjørN dansk supermarked A/s, nordlux A/s, rockwool International A/s, nybo Jensen konfektion A/s, A/s dansk shell, saxo bank A/s, gA-Import A/s, 
raaco A/s, rené gross kærskov, JØrgen kruuse A/s, better place denmark A/s tiger maersk Line, A/s rødovre centrum, regner grasten Film, Akzo no-
bel deco A/s, t.J. transmission A/s, www.superkoi, søndergaard nedrivning Aps, boligone dan Lüth Aps, borella projects, AdViva Aps, energimidt A/s, VItAL 
petFood group A/s, rigtighundemad Aps, porto partner Aps, martin bencher group A/s, h. p. therkelsen A/s, silicon.dk Aps, storm group.

2011-12 har været endnu et 
travlt og spændende år for 
WWF Verdensnaturfonden. Vi 
genoptog arbejdet i Grønland, 
hvor klimaforandringer og 
industrialisering gør fremtiden 
usikker for den arktiske natur 
og lokalbefolkning. WWF var 
med til at presse på for et nyt 
grønt energiforlig, der endelig 
faldt på plads i foråret og som 
slog fast, at Danmark skal være 
fri af fossile brændsler i 2050. 

Foråret stod også i fiskens 
tegn. Danmark sad som 
formandsland for bordenden, 
da EU skulle reformere den 

fælles europæiske fiskeri-
politik. WWF var med til at 
sætte overfiskeri og udsmid 
på dagsordenen, der er et 
vigtigt skridt i retning mod et 
sundere og mere bæredygtigt 
fiskeri i Europa. 

Også herhjemme er havnatu-
ren presset. Stenrevene i de 
danske farvande, der også kal-
des havets regnskov på grund 
af deres store artsrigdom, er 
blevet ødelagt af fiskeri eller 
fjernet for at bygge moler. For 
at gøre opmærksom på sten-
revenes betydning for et sundt 
havmiljø, lancerede WWF 

tak for din støtte i 2012! 2012

ÅRSRAPPORT

DK

en fotokonkurrence, der fik 
danskerne til at tage billeder 
lige fra bunden af Kattegat 
til det vilde Vesterhav – og 
vi modtog over 100 smukke 
billeder.

I WWF Verdensnaturfon-
dens årsrapport kan du læse 
mere om, hvilke resultater 
din støtte har været med til 
at skabe for natur og men-
nesker i Danmark og resten af 
verden. Tak for din støtte, der 
har gjort vores arbejde muligt!

Gitte Seeberg
Generalsekretær

Læs om alle resultaterne  
i WWF’s årsrapport på  
wwf.dk/aarsrapport2012

Allerede nu er WWF i gang 
med at planlægge verdens 
største klimaevent, Earth 
Hour, der vender tilbage til 
marts. 

I 2013 vil vi ikke bare slukke 
lyset i en enkelt time, men 
også tænke over, hvordan vi 
kan tage klimaudfordringen 
op på tværs af generationerne 
– hele året rundt. 

Husk at slukke lyset i en time 
søndag den 23. marts mellem  
kl. 20:30 og 21:30.

Læs mere på 
earthhour.wwf.dk

wwf varMer op 
til earth hour
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jorDen fra Vores 
forælDre – Vi har 
lånt Den af Vores 
børn.”

info: wwf.Dk eller ring på 35 36 36 35

ARV

Størstedelen af WWF’s indtægter kommer fra 
privatpersoner, og vores mulighed for at gøre 
en forskel hviler på den tillid, som mennesker 
over hele verden viser os gennem deres dona-
tioner. Derfor gør vi os altid umage for at sikre, 
at hver en krone, vi investerer i naturbevarende 
projekter, giver de bedst mulige resultater. 

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

Du kan være med til at efterlade en levende verden
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