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NY MENNESKEABE 
OPDAGET
For første gang i hundrede år har forskerne 
opdaget en ny art af menneskeaber, Tapanuli-
orangutangen i regnskovene på Borneo i 
Indonesien. Der er kun 800 i den vilde natur, 
hvilket gør Tapanulien til den mest truede 
menneskeabe i verden.

Opdagelsen er spektakulær, da der kun findes 
syv kendte arter af menneskeaber foruden os 
mennesker. Sidste gang man fandt en ny 
menneskeabe var dværgchimpansen – kaldet 
bonobo – i 1929. Menneskeaber har altid været 
noget helt specielt, fordi vi selv tilhører dem.

WWF arbejder over hele kloden for at passe på 
verdens truede arter – der nu har fået føjet en 
ny menneskeabe på listen.
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EN SKABSOPTIMISTS 
BEKENDELSER
Jeg fik et chok den anden dag, da en af mine bedste venner – med en glimt i øjet 
– kaldte mig for ’Doctor Doom’. 

Og indrømmet, den gode mand har også lagt øre til mange nedslående nyheder, 
siden jeg startede som generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden i foråret. Det 
står da også temmelig skidt til med verdens dyre- og planteliv lige nu. Faktisk 
viser de seneste undersøgelser, at vi lige nu er på vej ind i en massedød på niveau 
med den, verden oplevede, da dinosaurerne – og millioner af andre dyrearter  
– uddøde for cirka 165 millioner år siden.

Og nej, jeg er ikke blevet så gammel, at jeg ikke kan huske, hvad jeg selv siger 
(endnu). Når jeg alligevel fik et chok, skyldes det, at jeg faktisk er verdens største 
optimist. Og det var da også derfor, min ven havde et drilsk glimt i øjet, da han 
gjorde grin med mine lange tirader om verdens sande tilstand. For måske er tiden 
inde til at se alting i et nyt perspektiv?

Lad det være sagt med det samme: Verdens natur er i store problemer. Men 
det er ikke for sent at gøre noget ved det. Og det er her min ukuelige optimisme 
stammer fra. Vi ved præcis, hvorfor skovene forsvinder, vores have bliver for-
urenet og overfisket, den globale opvarmning når nye højder, og hvorfor verdens 
unikke dyreliv forsvinder mellem hænderne på os. Og endnu vigtigere: Vi ved 
præcis, hvad vi skal gøre for at stoppe det. Det handler bare om at komme i gang!

Så lad os glædes over lidt gode nyheder for en gangs skyld. I Danmark er tunen 
kommet tilbage efter næsten 50 års fravær. Dengang overfiskede vi den ud af vores 
have og bælter. Den fejl skal WWF nok sørge for, at vi ikke begår igen. I Amazonas 
er vi også i frontlinjen. Her opdager forskerne hele tiden nye dyre- og plantearter, 
der giver endnu mere tyngde i vores diskussioner med politikerne om at beskytte 
regnskovene i Sydamerika. Og i Afrika og Asien kæmper tusindvis af frivillige 
sammen med WWF for at stoppe krybskytternes hærgen og beskytte de sidste 
vilde elefanter, tigre og næsehorn. Et farligt arbejde, der gør en kæmpe forskel!

Alt det kan du læse om i dette nummer af Levende Natur. Og du kan gøre det 
med ekstra god samvittighed. For disse gennembrud var aldrig sket uden din 
støtte til WWF. Tusind tak for den!

Der er kort sagt masser at være optimistisk over. Sammen  
vil vi vende udviklingen og skabe en bedre planet for 
verdens planter og dyr – og mennesker for den sags 
skyld. Lad i dag være den første af mange optimistiske 
dage – selv for WWF’s ‘Doctor Doom’!

God læselyst!

Bo Øksnebjerg
Generalsekretær
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Arktis får hav-nationalpark
Efter mere end 30 års forhandlinger bli-
ver et havområde i det arktiske Canada, 
der er enormt rig på havpattedyr, nu 
endelig beskyttet. Området bliver det 
største beskyttede havområde i landet og 
en stor sejr for WWF-Canada. Den ma-
rine nationalpark Lancaster Sound ligger 
på den anden side af Baffinbugten, der 
ofte bliver kaldt ”det arktiske Serengeti”, 
fordi det er det område i Arktis, hvor der 
lever flest forskellige dyrearter, herun-
der isbjørne, ringsæler, talrige havfugle, 
hvalrosser og grønlandshvaler samt over 
75 procent af verdens narhvaler. 

Tigre på vej tilbage
Kasakhstans regering har med støtte fra 
WWF introduceret et ambitiøst tiger-
program, der skal bringe det ikoniske 
dyr tilbage til dets oprindelige levested i 
Ili-Balkhash-regionen, hvor den kaspiske 
tiger uddøde for omkring 50 år siden. 
Hvis det lykkes, vil Kasakhstan blive det 
første land i verden, der får genindført 
tigeren til en hel region. Programmet vil 
både beskytte det unikke økosystem i 
regionen og beskytte Balkash-søen, en af 
Asiens største søer. Først i 2025 kan en 
gruppe tigre fra andre steder i Asien blive 
bragt tilbage til området, da tigerens vig-
tigste byttedyr, vildsvin og hjorte, først 
skal introduceres.

Pas på skoven og tjen penge
Indbyggerne i landsbyen Nanjilingi har 
i samarbejde med WWF og en række 
investorer konstrueret miljøvenlige huse 
gennem omsætningen fra bæredygtigt 
tømmer. Næsten 90 procent af alle fami-
lier på landet er afhængige af skovens res-
sourcer for at overleve, ligesom biomasse 
og trækul fra skovene udgør størstedelen 
af landets energiforsyning. I de områder, 
hvor landsbyens program foregår, har 
skovene fået det bedre, værdifulde træer 
har fået lov til at gro, og tømmeret er ble-
vet brugt mere bæredygtigt end tidligere. 
Den bæredygtige brug af skoven har også 
betydet, at flere dyrearter, som antiloper 
og elefanter er vendt tilbage til området.

Ny plan beskytter sneleoparden 
Den nepalesiske regering har på et stort 
topmøde i Kirgisistan fremlagt en ambi-
tiøs plan, der skal beskytte sneleoparden 
og dens leveområder. Planen fokuserer 
på de stigende trusler, herunder klima-
forandringer, og skal reducere kryb-
skytteri ved at forøge strafferammen. 
Sneleopardens vanskelige vilkår kom 
også på dagsordenen for fire år siden, 
hvor lande med sneleoparder mødtes og 
vedtog mål om at sikre 20 landskaber 
for sneleoparden inden år 2020. Dette 
fokus giver håb om, at Nepals nye plan 
kan blive et globalt forbillede for arbejdet 
med at sikre verdens truede arter.

Mindre ulovligt elfenben
Der var ingen spor af elfenben eller andre 
illegale dele fra truede dyr, da en gruppe 
eksperter fra blandt andet WWF og organi-
sationerne ICCN (The Congolese Institute 
for Nature Conservation) og TRAFFIC 
i august besøgte det tidligere berygtede 
fristed i Congo for illegal handel med 
elfenben, Wenze ya Bikeko. Førhen flød 
stedet med alt fra armbånd til kunstgen-
stande af elfenben, men under besøget, 
der fandt sted på World Elephant Day, 
fandt gruppen ingen tegn på illegal handel. 
Måneder med ransagninger og omhyg-
geligt politiarbejde er endelig ved at vise 
gode resultater, hvilket er gode nyheder for 
landets faldende bestande af elefanter.

En milliard nye træer 
I kampen mod afskovning har Pakistan på 
kun to år plantet en milliard nye træer i 
den nordlige del af landet. Den nye grønne 
indsats har siden 2015 genopbygget et 
helt nyt skovområde på størrelse med 
halvdelen af Sjælland. Den nye træplant-
ning skete med hjælp fra 13.000 lokale 
planteskoler. Oprettelsen af planteskoler 
med økonomisk støtte fra lokale myndig-
heder har ifølge WWF Pakistan været en 
afgørende faktor for projektets succes. 
Hvert nyplantede træ hjælper Pakistan 
med at bekæmpe fattigdom, sikre vand og 
mad til lokalbefolkningen, styrker landets 
biodiversitet og forbedrer mulighederne 
for at imødekomme klimaforandringerne.

KASAKHSTAN NEPALTANZANIA CONGO CANADA PAKISTAN

  75% 
af verdens narhvaler 
lever nu i et beskyttet 
område i Arktis.

  1 MIA. 
nye træer er plantet 

i Pakistan.
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TAK! 
DIN STØTTE 
GØR WWF’S 

ARBEJDE 
MULIGT

Af Emil Jørgensen

GLOBALE SUCCESER
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FIND FLERE GLOBALE RESULTATER 

OG SUCCESHISTORIER FRA WWF’S 

ARBEJDE RUNDT OM I VERDEN PÅ 

WWF.DK/SUCCESER

Tusind tak for din støtte til WWF, der gør vores arbejde muligt! Med din støtte 
kan vi fortsat arbejde over hele kloden for at bevare verdens truede arter og 
udbrede bæredygtig energi, fiskeri og skovbrug, der sikrer, at der også i frem-
tiden er en mangfoldig natur og ressourcer nok til vores børn og børnebørn. 
Kun i fællesskab kan vi gøre en forskel og sikre en klode i balance.
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Efter at have været væk i over 50 år er den kæmpestore blåfinnede tun tilbage i de danske 
farvande. Nu har WWF sat satellitmærker på 18 af tunene sammen med danske og sven-
ske forskere. De skal gøre os klogere på, hvordan vi kan passe bedre på den truede fisk.

Af Cecilie Weinholt-Ludvigsen og Maria Hornbek

OCEANERNES FERRARI 
ER TILBAGE I DANMARK

”Det her er helt vildt stort,” udbryder Bo 
Øksnebjerg begejstret. Som generalse-
kretær for WWF Verdensnaturfonden er 
han taget til toppen af Danmark for at 
være med til at sætte satellitmærker – 
også kaldet tags – på ryggen af nogle af 
verdens største fisk. Det er første gang 
nogensinde, at man mærker blåfin-
nede tun i Danmark. Resten af holdet 
består af forskere fra DTU Aqua, en 
spansk mærkningsekspert fløjet ind til 
den specielle opgave og 30-40 erfarne 
sportsfiskere.

De står alle sammen trippende på havne-
kajen i Skagen og skutter sig i den råkolde 
morgen. Solen er endnu ikke stået op, og 
vinden bider. Men stemningen er høj. Det 
er tid til at komme på vandet – nu mens 
de store tun stadig er på jagt efter morgen-
mad, og inden det igen blæser for meget 
op. Vinden har allerede drillet og forsinket 
startskuddet for aktionen med én dag.

Projektet er ikke bare for sjov. Den 
blåfinnede tun har i årtier været overfi-
sket så meget, at bestanden var tæt på 
udryddelse, men heldigvis har WWF og 
andre aktørers hårde politiske kamp for 
at beskytte tunen og begrænse fiskeriet 
haft en positiv effekt. 

Nu er den kæmpemæssige rovfisk tilbage 
i dansk farvand. Og den blåfinnede tun 
bliver ikke uden grund kaldt oceanernes 
Ferrari og kongen af tun. Den kan nemlig 
svømme 80 kilometer i timen og nå en 
kampvægt på over 700 kilo. Men den er 
ikke blot et fascinerende dyr – den er 
samtidig en af verdens mest eftertragtede 
fødevarer. Det er ikke ualmindeligt at 
en enkelt fisk sælges for flere hundrede 
tusinde kroner til især det japanske 
marked, hvor det flotte mørkerøde kød 
ender i nigiri og makiruller på sushi-
restauranterne. 

”Tunen har været presset helt til kanten 
af udryddelse. Hvis vi skal passe bedre på 
den, nu hvor bestanden endelig er i frem-
gang, er det vigtigt, at vi bliver klogere 
på dens færden. Hvorfor er den kommet 
tilbage til Danmark? Hvor kommer den 
fra? Vores projekt er en unik mulighed 
for at skaffe viden om den blåfinnede tun, 
som vi aldrig har været i nærheden af 
tidligere,” forklarer Bo Øksnebjerg.

DRENGEDRØM I OPFYLDELSE
Rundt om på havnen er alle i fuld vigør. 
Sportsfiskerne rigger ivrigt deres både 
og udstyr til. Det er fiskegrej i sværvæg-
terklassen, som de fleste af dem kun har 

brugt i udlandet, fordi man i over 50 år 
ikke har kunnet fiske tun herhjemme. 
Andre fiskere har købt nyt udstyr kun til 
denne anledning. For de fleste af dem er 
det en drengedrøm, som går i opfyldelse: 
Chancen for at fange en tun i Danmark.  

I dag er det ulovligt at fiske tun i Dan-
mark, fordi vi ikke har fiskekvoter. Derfor 
har projektet fået en særlig tilladelse, 
fordi der er tale om forskning. 

Så er der afsejling. Det ligner en lille 
armada, da de hvide både i samlet flok 
stævner ud i Skagerrak. Der er cirka en 
times sejlads til det område, hvor tunene 
svømmer i stimer. 

Bådene har radio-kontakt med hinanden, 
men mobiltelefonerne har ikke længere 
signal. Sportsfiskernes både holder sig 
alle sammen i en radius af max 30 minut-
ters sejlads fra tagging-båden, hvor det 
hold, der skal mærke tunene sidder. De 
afventer opmærksomt melding fra en af 
fiskerbådene om, at der er en tun på linen.  

MAND OG FISK IMELLEM
Sportsfiskere er heldigvis tålmodige folk. 
For det meste af dagen går med at vente. 
Tunene bider ikke på de sild, der er sat »Det danske tagging-

hold i gang med at 
mærke en tun.
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Nu med en elektronisk sladrehank, som 
indsamler vigtige data til naturbevarende 
WWF-folk og forskere. 

De avancerede satellitmærker lagrer 
oplysninger om lysforhold, svømmedybde 
og vandtemperatur. Og det er nok til at 
forskerne præcis kan afgøre, hvor fiskene 
har været. Efter cirka et år afkobler mær-
kerne sig automatisk fra tunene, kommer 
op til overfladen og sender via satellit de 
indsamlede data tilbage til forskerne  
– lidt ligesom den sorte boks i et fly. 

på fiskekrogene. Til gengæld går bølgerne 
højt i Skagerrak, hvilket udfordrer balan-
cenerven hos de fleste. Men så sker det. 
Radioen skratter og meldingen går ind: 
Der er en tun på krogen. Tagging-båden 
får travlt med at sejle over til den fisker-
båd, hvor besætningen kæmper med at få 
fisken halet ind. Alle er spændte og klar.

Men det er ikke så ligetil at få bugt med 
en af verdens største fisk. De store tun 
er kendt for at give kamp til stregen – 
og denne tun lever op til sit rygte. Den 

kæmper bravt imod og slipper væk til 
sidst. Fiskerne bander og tørrer sveden af 
panden.

Og udfordringerne fortsætter de næste 
timer: Først sætter en line sætter sig fast 
i motoren, så hopper en tun af krogen. 
Men så lykkes det endelig: En kæmpe tun 
bliver halet ind og forsigtigt lagt op på 
tagging-båden. Her bliver den målt, får 
taget en blodprøve, en biologisk prøve 
og får sat et satellit-mærke på ryggen. Få 
minutter efter er tunen igen en fri fisk. 

MØD FOLKET PÅ HAVET – DENGANG OG I DAG
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Ernst på 75 år er fisker og kom til Skagen fra 
Thyborøn, da han var 19 år. Han kan huske, 
da der sidst var tun i Danmark.

»

På den anden side af sundet var 
vores svenske kollegaer også i 
gang med at mærke tun som en 
del af det fælles projekt.

WWF’s generalsekretær Bo Øksnebjerg er stærkt  
begejstret for, at tunen er tilbage i de danske farvande.

Hvordan var det at fiske tun som 
ung fisker tilbage i 1960’erne?
”Det var fantastisk. Første gang jeg så en 
tun ligge der og glinse i vandet. Når du 
har set den én gang, tager du aldrig fejl 
af den. Den er så flot og stærk en fisk og 
lynende hurtig! Det er jo en kejser. 

Humøret var højt ombord på kutteren. 
Men det kan nok være, at man fik varme 
hænder. Hvis ikke vi havde haft gum-
mihandsker på, havde vi slidt al huden 
af fingrene. Når tunen pludselig stak af, 
var det med at komme hen og holde fast. 
Og når hænderne ikke kunne mere, måtte 
en anden komme til. Så hev man lige så 

stille, men så slog den et par slag, og så 
sagde det ’whuush,’ og så var det, som om 
det gnistrede mellem hænderne på os. Og 
så var den væk igen. 

Det var en oplevelse at kunne stå der og 
hive så stor en fisk op med håndkraft. Den 
var jo tung, når først den kom op i overfla-
den, så vi var fire mand om at hive sådan 
en tun i land. Sådan en tur vil jeg gerne 
med på igen. Det kan jeg love dig for.

Jeg mener, at vi fangede omkring 30 tun
på en 12-dages tur. Men så på et tidspunkt, 
der i 1960’erne, forsvandt de bare. Jeg 
synes, det er alletiders, at tunen er tilbage!”
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KEND DIN TUN  
PÅ MÆRKET
Hvis du vil spise tun med god samvittig-
hed, så gå efter MSC-mærket dåsetun, 
som du kan finde i mange supermarke-
der. MSC-mærkningen garanterer, at  
tunbestanden ikke er truet af overfiskeri.

BLÅFINNET TUN
(Thunnus Thynnus) 
▪  Fra 1920’erne til 1960’erne blev 

der drevet kommerciel fangst på 
tun i Danmark. Herefter forsvandt 
tunen fra Danmark.

▪  Den største registrerede blåfin-
nede tun nogensinde vejede 725 
kilo og var over tre meter lang.

▪  Den blåfinnede tun kan svømme 
med en hastighed på over 80 km/t.

▪  Den blåfinnede tun har siden 
2010 været klassificeret som truet 
af IUCN. 

Gemma Quilez-Badia har tagget tun i Middelha-
vet siden 2010 og er den koordinerende tagger 
i projektet i de danske farvande.

Det hele tager omkring tre minutter – og 
så sætter vi tunen i havet igen.

De satellitmærker, vi bruger, giver os 
mere information end andre typer mær-
ker. De registrerer svømmedybde, vand-
temperatur og lys. Denne viden er meget 
vigtigt, når vi skal finde ud af, hvor 
tunen kommer fra og hvilke bestande, de 
tilhører.” n

Data hjælper forskerne med at beskrive 
tunenes vandringsruter. Ved at sammen-
holde vandringsruterne med vores øvrige 
viden om for eksempel vandtemperaturer 
og tunens mad – eksempelvis sild og ma-
krel – kan vi formentlig forklare, hvorfor 
tunen er kommet tilbage til de danske 
farvande efter mere end 50 års fravær. 
Er det global opvarmning og stigende 
vandtemperaturer? Er der kommet mere 
føde? Eller er der en tredje forklaring på, 
at oceanernes Ferrari er kommet tilbage 
til Danmark?

TUNEN HØRER TIL I DANMARK
Alt det får vi forhåbentlig svar på med 
dette projekt. Og den viden kan WWF 
bruge til at passe bedre på bestandene, så 
vi kan bevare den blåfinnede tun både i 
Danmark og andre steder.

”Tunen hører hjemme i de danske farvan-
de som et top-rovdyr på linje med løven 
på den afrikanske savanne. Når tunen 
kommer tilbage, beriger vi ikke bare den 
danske natur – vi genopretter samtidig 
de naturlige fødekæder i vores farvande. 

Sidste gang den var her, passede vi ikke 
godt nok på den. Nu har vi en enestående 
chance for at rette op på tidligere tiders 
fejl,” understreger Bo Øksnebjerg.

I løbet af de to ugers mission lykkedes det 
at mærke 18 tun i Danmark og Sverige. 
Forhåbentlig bliver det startskuddet på et 
nyt eventyr, hvor alle danskere i fremtiden 
kan se tunene springe flere meter op over 
vandoverfladen i Øresund og Skagerrak. 

”Det ville være stort, ”smiler Bo Øksne-
bjerg. n
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THYBORØN
ERNST

GEMMA 
QUILEZ-BADIA

Hvordan foregår det,  
når man skal mærke en tun?
”Når vi tagger tun i Danmark, trækker vi 
først tunen ombord på båden. Vi lægger 
et vådt klæde over dens øjne, så den slap-
per mere af. Vi sørger også for, at tunen 
får havvand sprøjtet ind i munden og ud 
over gællerne, så den kan trække vejret. 
Når det er gjort, sætter vi mærket ned 
bag den anden rygfinne. 

Vi tager også et lillebitte stykke af dens 
finne til at lave biologiske prøver af, 
ligesom vi tager blodprøver for at få mere 
viden om, hvilken bestand fisken kom-
mer fra. 
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VILD MED 
VILD NATUR
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HAV

Af Jan Kjærgaard

Tusindvis af engagerede danskere har gennem seks uger deltaget i WWF’s afstemning om, hvilke 
dyr og planter, der blandt 30 nominerede skulle være Danmarks Vilde Ambassadører. Der er nu 
valgt to arter for hver af fem naturtyper. De 10 Vilde Ambassadører er alle arter, der kræver særlig 
beskyttelse. De er samtidig nøglearter i hver deres danske naturtype. STOR TAK til alle jer, der har 
deltaget og engageret jer i afstemningen. Jeres engagement er med til at øge danskernes bevidsthed 
og viden om Danmarks unikke dyre- og planteliv.
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MARSVINET
er en af verdens mindste hvalarter.

ÅLEN 
lever et vildt gådefuldt liv. 
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ÅER OG SØER

ODDEREN
er den nuttede jæger.

ISFUGL
– den farvestrålende skønhed. 
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ÅBENT LAND

HVID STORK
var næsten ved at forsvinde fra Danmark, 

men er nu heldigvis på vej tilbage.

HEDEPLETVINGE
er en super kræsen sommerfugl.
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SKOV

ULV 
er genindvandret til Danmark for fem år siden.

STOR HORNUGLE 
er en af verdens største uglearter. 
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KYST

GRÅSÆLEN 
er Danmarks største rovdyr.

VANDREFALKEN 
kan flyve over 7.000 km. non-stop.
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Saimaa, den største sø i Finland, 
oplevede endnu engang mindre 
sne sidste vinter. Det kunne 
have haft katastrofale konse-
kvenser for søens berømte – og 
stærkt truede – Saimaa-sæler, 
hvis det ikke have været for en 
gruppe miljøforkæmperes ind-
sats en kold februardag.
 
Af Anne Burlund og Emil Jørgensen  
i samarbejde med WWF Finland

EN HÅND TIL SAIMAA-SÆLEN det dunkle, labyrintiske vand i Saimaa og 
er i dag en af de få arter af ferskvandssæ-
ler, som man kun finder her.

Klimaforandringerne udgør nu en stor 
trussel mod sælen. Den har brug for sne 
til at bygge huler, hvor ungerne fødes. 
Disse huler beskytter ungerne mod kul-
den, rovdyr og mennesker. Men i løbet af 
de seneste år har den globale opvarmning 
betydet, at snedækket i området har ikke 
været dybt nok til, at de kunne bygge 
deres huler.

Men klimaforandringerne er ikke den 
eneste trussel mod ringsælen. Den mest 
almindelige dødsårsag for sælunger er 
drukning i fiskenet. Fra midten af april til 
slutningen af juni er det forbudt at fiske 
med net i ringsælens levested, men fra 
begyndelsen af juli er der igen fare for, at 
ungerne drukner i nettene. 

REALITY-STJERNEN PULLERVO
Sidste sommer var det officielle antal 
døde sælunger i fiskenet to. I virkelig-
heden er tallet formentlig højere, men 
dødsfaldene bliver ikke indrapporteret 
til myndighederne. Måske takket være 

Pullervo, verdens mest berømte Saimaa-
ringsæl, der har charmeret hele Finland 
– og også er blevet en stjerne uden for 
landets grænser – ved at bruge timer på 
at slappe af foran et live-kamera, som 
blev installeret af WWF Finland ved 
Saimaa-søen.

Live-streamingen blev set over to millio-
ner gange på bare en måned. Målet er at 
udbrede kendskabet til Saimaa-ringsælen 
– og dermed få folkelig opbakning til 
at passe på den ved at få fiskerne til at 
droppe fiskeri med garn i søen. 

WWF Finland samarbejder med landets 
universiteter om at finde nye metoder 
til, hvordan man kan overvåge og bevare 
den. Det var i dette samarbejde, at idéen 
om de menneskeskabte snedriver opstod. 
Forskerne er sammen med WWF netop 
nu i gang med at undersøge, hvad der 
kan gøres, hvis sneen ved Saimaa ikke 
længere er tyk nok til snehuler. Hvis den 
globale opvarmning fortsætter i samme 
tempo som nu, vil Saimaa-søen højst 
sandsynligt inden for nær fremtid ikke 
længere fryse til. Forsøg med andre typer 
kunstige reder er allerede undervejs. n

En gruppe WWF-frivillige 
hjælper sælerne med at 
bygge snedriver. 
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Ingen sne, ingen Saimaa-sæler. Så 
enkelt kan det siges. Der er kun 360 

Saimaa-ringsæler tilbage i verden, hvilket 
gør den nuttede sæl til en af verdens mest 
truede. Den lever kun ved den finske 
Saimaa-sø – deraf navnet – og er helt 
afhængig af sne og is, da den opfostrer sine 
unger i en hulelignende rede, som den 
bygger ud af sneen. 

Denne vinter er der ikke faldet nok sne til, 
at sælerne selv kan bygge deres livsnød-
vendige huler. En gruppe frivillige, der er 
tilknyttet WWF Finland, har derfor 
trodset frost og kulde og er troppet op for 
at hjælpe sælerne med at bygge snedriver. 
Med store sneskovle skubber de med 
begge arme den tunge sne. De går i lange 
rækker, så snebunkerne ender det samme 
sted, og lidt efter lidt skabes der en stor 
snedrive for enden, som sælenerne kan 
bygge deres huler i. 

”Snedriverne har løst problemet i år, men 
vi har brug for langsigtede planer, hvis 
den stærkt truede Saimaa-ringsæl skal 
overleve. Alle sælerne føder deres unger 
i snehuler på isen, og vi kender ikke til 
succesfulde fødsler på land. Det er derfor 
et spørgsmål om Saimaa-sælens overle-
velse, hvis vi ikke gør en aktiv indsats for 
at bekæmpe den globale opvarmning, så 
isen og sneen i området forsvinder,” siger 
programleder for biodiversitet i WWF 
Finland, Petteri Tolvanen. 

Hver enkelt sælunges liv er vigtigt, da 
denne underart er ekstremt truet. Det var 
ikke tilfældet for 100 år siden, da sælbe-
standen i Saimaa udgjorde næsten 1.000 
individer. Sælenerne blev betragtet som 
fiskernes fjender, og i løbet af et århund-
rede blev de jaget tæt på udryddelse.

90 procent af dette års unger blev født 
inde i en menneskeskabt snedrive. Hele 
82 nye sælunger er kommet til, hvilket 
er rekord. Bestanden er steget støt siden 
1979 og er i dag oppe på 360 individer.

ET FJENDTLIGT MILJØ
For omkring 8.000 år siden blev sælen 
isoleret, da forbindelsen mellem Saimaa-
vandvejen og Østersøen blev brudt i 
slutningen af istiden. Sælen tilpassede sig 
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En treårig elefant bevæger sig usikkert 
af sted sammen med sin familie i stam-

meområdet nord for Kruger National-
park. Hovedet ser opsvulmet ud, og over 
skuldrene er en pukkel, som ikke skal 
være der. Rundt om halsen sidder en 
metalwire, der har skåret sig flere centi-
meter ind i kødet på den unge hanelefant. 
Den har det ikke godt. Det er tydeligt at 
se for Lisa Trueman, der er driftschef for 
anti-krybskyttearbejdet i enheden Black 
Mambas, der arbejder i nationalparken.

En vildtopsynsmand fra distriktet har 
sendt et billede af elefanten til Lisas 
mobiltelefon og hun vurderer, at det lille 
dyr har haft det kvælende halsbånd på i 

omtrent to uger. Elefanten er højst sand-
synlig vandret direkte ind i en snare, lagt 
af krybskytter og derefter siddet fast. Da 
den forsøgte at trække sig fri, begyndte 
løkken at stramme endnu mere om dens 
hals. Metalwiren skar sig derfor gennem 
den tykke hud og ind i kødet. Men det var 
alligevel lykkedes ungen at få wiren revet 
løs og stikke af – dog med et permanent 
halsbånd af den skidte slags.

”Jeg er så bekymret,” siger Lisa Trueman 
samme aften. ”Hvis vi ikke finder ham, dør 
han. Og det vil blive en utrolig smertefuld 
død. Mens han vokser vil snaren forblive 
låst fast om halsen. Det vil blive sværere 
for ham at trække vejret, og til sidst vil han 

SNARER ER RENE DØDSFÆLDER
Engang var der millioner af afrikanske elefanter. Nu er der cirka 400.000 tilbage. Krybskytteri truer 
det store dyr, der hvert år falder i bestand. I Sydafrika kæmper et anti-krybskytteteam en daglig kamp 
for at beskytte de eftertragtede elefanter fra snarer og andre dødsfælder.

Af Nanna Bach Andersen 

Det var dette billedet af 
den lille sårede elefant-
unge, Lisa Trueman fik 
på sin mobil.

»
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400.000
VILDE ELEFANTER FINDES DER  
CIRKA I DAG I AFRIKA.

20-30.000
ELEFANTER BLIVER DRÆBT AF  
KRYBSKYTTER I AFRIKA HVERT ÅR.

4.800
KRONER KAN ET KILO ELFENBEN 
INDBRINGE PÅ DET SORTE MARKED 
I ASIEN.

 
1.  ELEFANTUNGEN 

UNDERSØGES
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meter tykke wire er svær at klippe over, 
selvom teamet har medbragt bidetænger. 
Og det er da heller ikke en bagatel at 
rulle en 400 kilo tung elefant fra højre til 
venstre side. Men det skal gøres, for såret 
skal renses hele vejen rundt om elefan-
tens hals, hvis den skal have en chance. 

Til sidst lykkes det. Teamet får samlet 
deres grej og elefanten bliver vækket 
af sin bedøvelse. Men det ser ikke godt 
ud. For det svedende og støvede team er 
det hjerteskærende at se på, da den lille 
elefant, stadig liggende på sin ene side, i 
flere lange minutter spræller med alle fire 
ben i forsøget på at stikke af. Den er for 
afkræftet og svag til at rejse sig op. 

Teamet får placeret et reb om livet på den 
stadig spjættende elefant. De stærke-
ste griber fat i rebet, og i løbet af nogle 
minutters hårdt arbejde får elefanten fod-
fæste. Da den først er oppe at stå, virker 
den alligevel frisk nok, den truer de ellers 
hjælpsomme mennesker og begynder så 
småt at gå væk. 

Hjælperebet falder af idet den går, og 
mens teamet skynder sig ind i deres 
jeeps og væk fra operationsbordet, går 
helikopteren på vingerne og guider 
elefantfamilien tilbage til deres stadig lidt 
omtumlede unge.

Tilbage på bushkontoret en time senere 
er lykken og lettelsen hos teamet til at 
tage og føle på. Og både dyrlægen og 
Lisa Trueman er optimistiske i forhold 
til vores ”lille” ven. Forhåbentligt klarer 
den sig. n

blive kvalt. Så vi er simpelthen nødt til at 
finde ham,” understreger hun. 

44-årige Lisa Trueman har arbejdet med 
dyr de seneste 26 år. Det sidste halvandet 
år hos de såkaldte Black Mambas, der 
arbejder i en lille del af Kruger Natio-
nalpark. En enhed, hvor de ansatte og 
frivillige, der næsten alle er kvinder fra 
lokalområdet, i løbet af projektets fem 
eksistensår har gjort en så god indsats for 
at beskytte områdets vilde dyr, at de har 
vundet priser for det. 

Og der er nok at tage fat på. Gennem de 
seneste år er der blevet slået flere afrikan-
ske elefanter ihjel, end der er blevet født. 
Forskere skønner, at der på gode år kom-
mer cirka 16.000 elefantbabyer til verden 
hvert år, mens mellem 20-30.000 bliver 
dræbt af krybskytter. Ingen ved præcis, 
hvad der omkring 2008 fik antallet af 
angreb på elefanter til at stige. Nogle 
peger på, at CITES i 2008 gav tilladelse 
til et legalt salg af flere tons elfenben. 
Andre henviser til Asien og specielt Kinas 
lovlige indenrigsmarked i elfenben (der 
dog bliver forbudt per 1. januar 2018) og, 
at en voksende kinesisk middelklasse har 
fået flere penge mellem hænderne. 

FLYVENDE DYREAMBULANCE 
Lisa Trueman er dog fast besluttet på, at 
den treårige elefant ikke skal blive en del af 
den triste statistik. Hun stiger ombord i en 
tilkaldt helikopter. Lige fra morgenstunden 
har rangere til fods og i jeeps forsøgt at op-
spore elefanten og dens familie, men uden 
held. Nu er det op til Lisa og helikopter-
teamet at finde den tilskadekomne elefant.

Der bliver ikke sagt meget i helikopteren. 
Alle spejder mod jorden, kigger efter 
gribbe og forsøger at gennemskue, hvor 
det kan lade sig gøre at finde en elefant-
flok. 

”Vi bliver nok nødt til at vende om og 
tanke op,” siger piloten Francois Lieben-
berg til sidst. 

Men i det samme opdager han og Lisa 
en gruppe elefanter syd for helikopteren. 
Den rutinerede pilot manøvrerer den 
larmende maskine tæt på elefanterne. 
Og de har set rigtigt. Under dem bevæ-
ger den eftersøgte hanelefant sig rundt. 
Tydeligt sløv og afkræftet. Dens hoved 
er hævet, og det får den til at se nærmest 
helt betuttet ud. 

Nu går det stærkt. Elefanten bliver bedø-
vet med et skud og vælter om. Og mens 
helikopteren jager elefantens nu meget 
vrede familie væk, haster det ventende 
team af sted i jeeps mod stedet, hvor ele-
fanten er gået omkuld. Lisa har overgivet 
sin plads i helikopteren til dyrlægen, og 
sammen med teamet på jorden når hun 
frem. Hun træder ud af jeepen, og det før-
ste, hun bemærker, er en rådden stank. 
Den kommer fra elefantens hals. I de om-
trent to uger, ungen har vandret rundt i 
den sydafrikanske bush, har snaren boret 
sig ned i halsen.

FORSIGTIG OPTIMISME
De hælder igen og igen vand over den be-
vidstløse elefant, så den ikke bliver over-
ophedet under indgrebet, der ender med 
at tage cirka en time. For den en centi-
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EN ELEFANT ER MERE VÆRD I LIVE
WWF, FN’s turismeorganisation og en 
række andre organisationer udregnede 
i 2014, hvor meget en vild elefant er 
værd. En krybskytte kunne på daværen-
de tidspunkt tjene ca. 128.500 kroner 
på at sælge stødtænderne fra en elefant 
på det sorte marked. Men hvis elefanten 
fik lov at leve til den døde af alderdom, 
ville det store dyr kunne indbringe cirka 
140.000 kroner om året ved at trække 
turister til det land, den befandt sig i. 
Elefanter bliver ca. 70 år gamle, og en 
elefant ville derfor kunne indbringe cirka 
9,8 mio. kroner i turismeindtægter i 
løbet af sin levetid. Regnestykke gælder 
for de afrikanske lande, der både har 
turisme og en elefantbestand heriblandt 
Zimbabwe, Mozambique, Botswana, 
Kenya og Sydafrika.

INGEN VED PRÆCIS, HVAD DER OMKRING 2008 FIK 
ANTALLET AF ANGREB PÅ ELEFANTER TIL AT STIGE. 
NOGLE PEGER PÅ, AT CITES I 2008 GAV TILLADELSE 
TIL ET LEGALT SALG AF FLERE TONS ELFENBEN.
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2012

2013

2014 

2015
> 600

> 300

LOVLIG HANDEL MED ELFENBEN I EU

< 100 Statistik over rå elfenben 
(i ton), der er blevet solgt 
lovligt fra EU til omverde-
nen – næsten alt til Kina og 
Hongkong.

Kilde: Eu-Kommissionen
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2.  SÅRET 
RENSES

3.  SNAREN 
FJERNES

4.  UNGEN HJÆLPES  
PÅ BENENE

5.  DEN LILLE  
ELEFANT ER FRI
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Af Anne Burlund

HIMALAYAS MAJESTÆTISKE JÆGER
Sneleoparden lever i nogle af de mest barske områder 
på jorden. Den er perfekt tilpasset til at leve og bo i 
de høje bjerge i Centralasien. Den er let genkendelig 
med sin lyse pels, sorte pletter og sin lange tykke hale. 
Men det unikke kattedyr er truet af krybskytteri, tab 
af levesteder og klimaforandringer. I 2015 startede 
WWF den første Species Action Plan for sneleopar-
den og arbejder i felten i sneleopardens leveområder 
for at stoppe nedgangen af disse smukke dyr.

BALANCEMESTER
Halen hjælper sneleoparden 

med let at balancere på 

stejle skråninger, og når den 

skal sove lægger den halen 

tæt rundt om kroppen som 

en frakke. Hale er længere 

og tykkere end andre kat-

tedyrs og kan være op til en 

meter lang. 

ØVERST I FØDEKÆDEN
Sneleoparden er i mange 

regioner det største rovdyr, 

øverst i fødekæden. Den kan 

nedlægge byttedyr op til tre 

gange større end den selv 

bl.a. alpestenbuk og vilde får, 

men den æder også yakokser 

i Himalaya og vilde kameler i 

Mongoliet. ENSPÆNDER
Hannen og hunnen lever 

hver for sig og mødes kun 

for at parre sig. Hunnen 

er drægtig i tre til fire 

måneder og føder to til tre 

killinger i en hule om for-

året. Hun forer hulen med 

hårstrå fra sin egen pels 

for at isolere ungerne mod 

kulden. Efter tre måneder 

er de store nok til at tage 

med deres mor på jagt. De 

er udvoksede, når de er to 

år gamle og forlader deres 

mor for at leve alene.

WWF’S KAMP FOR SNELEOPARDEN
▪  I 2015 igangsatte WWF en stor 

Species Action Plan, der skal 

hjælpe sneleoparderne. Strategi 

skal  sikre WWF’s arbejde i 14 særligt 

prioriterede områder, hvor der lever 

sneleoparder. 

▪  Fokus er rettet mod regeringerne, 

der skal dæmme op for krybskyt-

teri, så efterspørgslen og salget af 

sneleopard på det illegale marked 

reduceres.

▪  WWF samarbejder med lokalbefolk-

ningen for at reducere konflikterne 

mellem sneleoparder og mennesker.

▪  Fx har WWF bygget sneleopardsikre 

indhegninger til de lokales husdyr. 

Det har sænket antallet af angreb 

på får og geder og betydet, at 

lokalbefolkningerne også er mindre 

tilbøjelige til at sætte fælder op og 

skyde sneleoparderne, fordi de ikke 

længere udgør en trussel mod deres 

økonomi og levebrød.

TRUSLER MOD SNELEOPARDEN
KRYBSKYTTERI
Sneleopardens smukke pels er meget efter-
spurgt i Centralasien, Østeuropa og Rusland. 
Dens knogler og andre kropsdele bliver 
anvendt i alternativ medicin i Asien, og ungerne 
bliver brugt som kæledyr. De mennesker, 
der bor i sneleopardens områder, lever ofte 
i fattigdom og ser derfor krybskytteri som en 
nødvendig indkomstkilde.

MANGEL PÅ FØDE
Sneleopardens byttedyr bliver færre og færre 
og udkonkurreret af husdyr som kvæg, geder 
og får i takt med, at klimaet bliver mildere. 
Det betyder, at sneleoparden bliver fristet til at 
nedlægge de lokales husdyr, og kan risikere 
at blive dræbt af gift, fælder og hagl hvis den 
kommer for tæt på beboede områder.

GLOBAL OPVARMNING
Sneleopardens levesteder bliver mere og mere 
indskrænkede i takt med de stigende tempera-
turer som følge af global opvarmning. Det flytter 
trægrænsen længere op ad bjergskråningerne, 
hvilket er et stort problem for sneleoparden, 
som ikke trives i skove. Det betyder også, at 
landmænd planter afgrøder og lader husdyr 
græsse længere oppe ad bjergskråningerne. 
Det er alt sammen med til at indskrænke sne-
leopardens og dens byttedyrs leveområder.

TÆT PÅ
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VESTLIG STRIBET DOVENFUGL 
(Nystalus obamai)

”Studiet viser, at biodiversiteten i Ama-
zonas stadig er et stort mysterium. At 
vi, selv i dag i 2017, hele tiden opdager 
mange nye arter, fortæller os, at vi stadig 
har meget at lære og opdage,” siger koor-
dinator for WWF Brasiliens Amazonas-
program, Ricardo Mello. 

ARTER UDDØR, FØR DE OPDAGES
Men vi skal måske ikke glæde os for tidligt 
over de mange nyopdagede arter. Hvis vi 
ikke passer på, risikerer de at forsvinde 
igen, før vi når at blinke. Alle de 381 nyop-
dagede arter er nemlig fundet i områder, 
hvor menneskelig aktivitet er ved at øde-

I et hjørne af den frodige, fugtige 
og tætte Amazonas regnskov hop-

per en lille, men meget smuk, abe 
rundt i træerne. Den ligner en helt 

almindelig springabe med dens røde pels 
på brystet, men dens hale er orange.

Aben og dens forfædre har hoppet fra 
gren til gren i netop dette område i mange 
århundreder uden, at forskere har be-
mærket den. Men det ændrede sig, da en 
gruppe forskere opdagede den i 2013 og 
gav den navnet ”den ildhalede springabe”. 
Aben er er én af de i alt 381 nye arter, som 
blev opdaget i Brasilien på et enkelt år.

VIDEN OM AMAZONAS  
ER VIGTIG FOR FREMTIDEN
De nye fund er kortlagt i rapporten 
”Untold Treasures: New Species Disco-
veries in the Amazon 2014-2015”, der 
er baseret på et samarbejde mellem 
forskere fra WWF Verdensnaturfonden 
og Mamirauá-reservatet for Bæredyg-
tig Udvikling, som er et af de bedste 
videnskabelige centre i Amazonas. En 
gruppe på mere end 40 forskere med 
forskellige specialer satte sig for at 
undersøge, hvad der var publiceret om 
nyfundne arter i Amazonas mellem 
2014 og 2015. 

381 NYE 
ARTER OPDAGET 
I AMAZONAS
Med sine 6,7 mio. km2 er Amazonas’ økosystem 
uovertruffen i størrelse, kompleksitet og biodi-
versitet. Den tropiske regnskov er hjemsted for 
omkring ti procent af alle jordens kendte dyre- 
og plantearter, og nye arter fortsætter hele tiden 
med at dukke op. 

Af Emil Jørgensen

10 %
AF JORDENS KENDTE DYRE- OG 
PLANTEARTER LEVER I AMAZONAS.

50%
AF PLANETENS SIDSTE TROPISKE 
SKOVE UDGØR AMAZONAS.

6.600 KM
FLODER SNOR SIG I AMAZONAS.

17 %
AF AMAZONAS-SKOVEN ER BLEVET 
FÆLDET DE SENESTE 50 ÅR.

AMAZONAS

Den vestlige stribede doven-
fugl, med det videnskabelige 
navn Nystalus obamai til 
ære for den forhenværende 
præsident i USA, Barack 
Obama, har et stærkt, bredt 
næb og en stribet underside. 
Når den søger føde, kan 
den sidde tålmodigt og 
vente i en time, før den 
pludselig smutter 3-8 meter 
gennem luften for at fange 
dens bytte. 

381 FANTASTISKE NYOPDAGEDE ARTER I AMAZONAS PÅ ÉT ÅR

Planter Fisk Padder Krybdyr Fugl Pattedyr 
(hvoraf to er fossiler)

216 93 32 19 201
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ILDHALET SPRINGABE
(Plecturocebus miltoni)

RIOLAMA FIRBEN
(Riolama inopinata)

Den ildhalede springabe har fået 
navn efter dens lange, orange hale.
Springaben har et særligt kald, 
specielt om morgenen. 
Dens råb er vigtige for arten, da 
de bliver brugt til at afgrænse ter-
ritorier og holde afstand til andre 
grupper af springaber. 
Arten er blevet observeret mellem 
Roosevelt- og Aripuanã-floderne 
i de brasilianske delstater Mato 
Grosso, Amazonas og Rondônia. 

Cirka 2.400 meter oppe på toppen af 
Murisipán-tepui bjerget i Venezuela 
er klimaet nærmest utilgængeligt 
for mange arter. Kun én art af firben 
er blevet opdaget på dette sted: 
Riolama inopinata.
Fra hoved til hale har den et væld 
af farver: Dens ryg er kastanjebrun 
med to orange striber helt fra tinding 
til halespids. Dens underside og 
bagben er sorte med gyldne pletter. 
Den er som andre firben et dagdyr 
og lever i områder med tæt vegeta-
tion på den venezuelanske bjergtop.
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Hvorfor støtter du WWF Verdensnaturfonden?
WWF gør en forskel som en global organisation, der er anerkendt 
i mange samfundslag. I arbejdet for at bevare naturen inddrager 
WWF lokalbefolkningen på en måde, så det bliver meningsfuldt 
for dem at få en rig natur omkring sig. Det er vigtigt at have en 
modpol til den arrogance over for vores medskabninger i naturen, 
som desværre er udbredt i mange kulturer. 

Hvad betyder naturen for dig?
Jeg bliver meget styrket og fyldt med energi, når jeg opholder 
mig i naturen. Allermest i perioder, hvor jeg har haft brug for det. 
Når jeg sidder på en træstub og mærker skoven eller ved et lille 
vandløb, så opløser naturens lyde alle spændinger i min krop. 
Jeg kommer tæt på mig selv – mit eget inderste væsen – og får 
en solid jordforbindelse. Jeg oplever dybt i mig, hvordan spætten 
og anemonerne ånder af liv. Jeg sanser livskræfter og stemninger 
strømme i et egetræ og hos mejserne i dets grene, ja endda i græs-
stråenes dugdråber en tidlig morgen. Det er som musik. Og når et 
naturområde er rigt på mangfoldighed, så kan det opleves som en 
hel symfoni.

Hvad er din bedste naturoplevelse?
Den største naturoplevelse var en gang, da jeg på en skovvej plud-
selig opdagede, at en snog med stor fart kom bugtende hen mod 
mig. Hårene rejste sig, og jeg nåede lige at tænke ”hvad gør jeg?” 
da jeg så snogen hugge tænderne i en tudse, som sad lige foran 
mig. Da ændrede det hele sig til at blive meget spændende. Snogen 
holdt godt fast i tudsen, mens den langsomt trak den ud i vejrabat-
tens tætte vegetation. Her begyndte den så at sluge padden.

Hvad er dit største ønske til miljøministeren? 
Jeg vil sådan ønske for ham, at han må få sig et andet arbejde, 
hvor alle hans kompetencer kan folde sig ud uden at skade mil-
jøet. Ellers er mit ønske, at miljøministeren vil arbejde for mere 
lokal natur i byer såvel som på landet. Jeg synes, det er vigtigt, at 
befolkningen har rige naturperler nær, hvor de bor. Jeg ønsker 
også, at ministeren vil arbejde for at udlægge alle statens skove til 
græssede naturskove, hvor træerne får mulighed for at vokse sig 
store og dø af ælde. Det skylder vi verden.

VIL DU VÆRE ”MØD ET MEDLEM”?
Har du en særlig naturoplevelse, du 
gerne vil dele med andre WWF støtter? 
Er du medlem, partner, frivillig eller 
støtter du på anden måde WWF’s 
arbejde, og kunne du tænke dig at være 
med i ”Mød et medlem”?  
Så skriv til levende.natur@wwf.dk

MØD ET MEDLEMH VE M:  JES ROMME, 66 ÅR,  
FORFATTER

H VOR:  HASLEV
H VAD:   MEDLEM AF WWF I 35 ÅR

AMAZONAS ER 
HJERTEBLOD FOR WWF
WWF har arbejdet i mere end 40 år for 
at bevare Amazonas og reducere men-
neskers negative påvirkning af naturen. 
Vi samarbejder med regeringer, lokal-
samfund og den private sektor i arbejdet 
for at bevare Amazonas’ biodiversitet, 
for eksempel ved at finde alternative 
løsninger, der gør træerne i regnsko-
ven mere værdifulde som en levende, 
voksende skov frem for som tømmer 
eller plantager.

lægge regnskoven. Skovrydning er en evig 
trussel, der betyder, at arter uddør, inden 
vi overhovedet opdager dem. 

”Rapporten er derfor et nødråb om, hvor 
vigtigt det er, at vi investerer i mere 
forskning i Amazonas og øger fokus på 
regionen, som er hårdt presset af skov-
rydning, landbrug og nye infrastruktur-
projekter som motorveje og vandkraft-
anlæg,” understreger Bo Normander, 
programleder for skov og biodiversitet  
i WWF Verdensnaturfonden.

Hvert minut fældes, hvad der svarer til 
36 fodboldbaner skov, blandt andet for at 
gøre plads til landbrug. WWF samarbej-
der med regeringer på tværs af hele Ama-
zonas for at skabe og styrke beskyttede 
skovområder. I Brasilien arbejder WWF 
med at oprette et netværk af beskyttede 
parker, som skal dække 150 millioner 
hektar skov. WWF udfører blandt andet 
forstudier af områderne og rådgiver om 
planlægning og ledelse af parkerne. n
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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, System Frugt A/S, 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, Bikram Yoga College, GodEnergi
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37 km

TAK! 
DIN STØTTE 
GØR WWF’S 

ARBEJDE 
MULIGT

Så langt kan rensdyret vandre om dagen.

Dit 
GRØNNE 
Tip 
 ” Til jul køber min fami-
lie altid et økologisk  
juletræ. Juletræer er 
ofte hårde for vores 
miljø, da der bruges 
rigtig meget sprøjtegift 
og kunstgødning til 
træet.”
Anne, København

Naturens regnestykke er simpelt. Jo læn-
gere tid der går, før vi gør noget ved den 
globale opvarmning, des mere kaos giver 
vi videre til de næste generationer.
 
Over hele verden lægger WWF pres på 
regeringer for at få dem til at gribe ind 

over for udslippet af de drivhusgasser, 
der skaber den globale opvarmning. 

Vi overbeviser også virksomheder om, at 
de skal reducere deres klimapåvirkning. 
Hjælp WWF med at stoppe den globale 
opvarmning.

Som Isbjørn- og Klimapartner får du: 
•Isbjørn- og Klimanyhedsbrev 2 x årligt 
•WWF-magasinet Levende Natur 4 x årligt
•Invitationer til aktuelle arrangementer

Bliv Isbjørn- og Klimapartner i dag på 

bidrag.wwf.dk

BLIV 
ISBJØRNE- OG  

KLIMAPARTNER

Har du selv et godt råd, som 
du vil dele? Send det til 
levende.natur@wwf.dk. 
Så kan det være, at netop dit 
råd kommer i næste nummer 
af Levende Natur. 

DET GÅR DINE PENGE TIL
Tusind tak for din støtte i 2017! Takket være dig og alle 
vores andre trofaste støtter, har vi igen i år kunne skabe 
konkrete resultater for naturen. 

Du kan læse mere i 
WWF VERDENSNATURFONDENS 
ÅRSBERETNING 2016-2017 på 
WWF.DK/AARSBERETNING17

Kontakt WWF 
Vi står altid klar, hvis du har 
spørgsmål til din støtte  
Skriv til  
info@wwf.dk  
eller ring på telefon  
ml. kl. 10-14 
35 36 36 35

Er du mellem 3 og 16 år og helt pjattet med dyr? Så er Pan-
daClub den vildeste medlemsklub for dig! Som medlem får 
du GRATIS adgang til topattraktioner i hele Danmark. Seks 
gange om året vil du også kunne tage tre nære familiemed-
lemmer med til vores fedeste events! Men det slutter ikke 
her – du kan også glæde dig til at modtage vores PandaClub 
blad hele fire gange om året. 

LÆS MERE PÅ OG MELD DIG IND
PANDACLUB.DK

SKAL DIT BARN HAVE 
VERDENS VILDESTE JUL?

KRUUSE SENDER 
56.000 KR. TIL TIGRENE!
Et tandbehandlingssæt i guld var sat på høj-
kant i en auktion til fordel for WWF’s tiger-
arbejde, da KRUUSE, der sælger veterinæ-
rudstyr til dyrlæger, i efteråret var vært for 
en international event for dyrlæger. Jorge 
Varela fra Mexico vandt auktionen med sit 
bud på 56.000 kr., som KRUUSE derefter 
gavmildt donerede til WWF’s tigerarbejde. 
Her overrækker KRUUSE den flotte check til 
WWF’s generalsekretær Bo Øksnebjerg (nr. 
tre fra venstre).

Følg WWF på facebook på 
facebook.com/wwfdk

Følg WWF på Instagram 
på wwfdk
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WWF ønsker alle en 
glædelig og grøn jul!

Vil du glæde dine nærmeste med skønne, bæredygtige julegaver, 
der samtidig støtter verdens vilde dyr og natur? 

Så klik ind på 

SHOP.WWF.DK

169,-

249,-
SÆLBAMSE Alle børn 

vil elske at kramme denne  
bløde sælunge godnat!

T-SHIRT En panda-klassiker!  
Her poserer WWF’s to skoveksperter  
i de lækre t-shirt i økologisk bomuld.

SNAREARMBÅND Vær med 
til at bekæmpe krybskytter ved at købe 

dette armbånd lavet af ægte snarer, som de 
vilde dyr bliver fanget i.

259,- PANDA KOP Få en god 
start på dagen med denne  

fine kop med pandalogo.

99,-

149,-

10% 
RABAT

Til ALLE medlemmer med koden 
PANDA-JUL

(gælder 20/11-3/12)

SHOP.WWF.DK

MALEBOG Mal verdens 
truede dyr i alverdens flotte farver 

med denne unikke malebog for både 
børn og voksne.

wwf.dk
Levende Natur  •  December 2017


