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WWF – World Wide Fund for Nature
Er en privat og uafhængig organisation, som arbejder for at løse globale natur- og miljøproblemer. WWF arbejder 
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

Tre årtier er gået, siden der i 80’erne for alvor kom fokus 
på, hvordan verdens regnskove og unikke økosystemer 
med uhyggelig hast var ved at forsvinde. Meget er sket  
siden da – tiltag er blevet sat i værk og nye trusler er kommet 
til. Men faktum er, at der stadig bliver ryddet skov svarende 
til tre gange Danmarks areal – hvert eneste år.

Årsagerne er mange; fra illegal tømmerhugst, minedrift og 
byer og veje, der breder sig til et landbrug, der hele tiden 
skal mætte flere menneskers behov. Derfor bliver vi også 
nødt til at søge løsninger på mange fronter. For eksempel 
er det komplet uacceptabelt, at 16-19 procent af al tømmer, 
der kommer ind i EU i dag er ulovligt – men kan sælges helt 
lovligt i de danske butikker. Det vakte derfor også stor glæde 
i WWF, da mange års indsats for at bremse det illegale træ 
for nyligt bar frugt: EU er nu omsider på vej med en lov, der 
skal forbyde paradokset ’lovligt ulovligt træ’.

Som forbruger bevæger man sig dog stadig let ind i en  
ren jungle, hvis man vil undgå produkter, der er  
med til at rydde enorme regnskovsområder.  
I løbet af dagen støder vi på et utal af varer, 
der har en direkte forbindelse til enorme soja-
marker i Amazonas eller palmeolieplantager 
i Indonesien. Men hvad kan vi gøre – og 
hvem har egentlig ansvaret? Vi har 
spurgt COOP, Danmarks største  
detailkæde. Se om du er enig  
på side 10.

Levende Natur har denne gang  
dedikeret et helt nummer til skoven.  
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Tid til tigeren
Tigeren er et af de dyr, der er særligt 
truet af den globale rydning af skov.

Lovligt ulovligt  
træ til salg
16-19 procent af det træ,  
der kommer ind i EU  
er i dag illegalt.
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SkovEnS tRuSLER

Skov 

på skrump
Vi er dybt afhængige af verdens skove, alligevel bliver vi ved med at rydde 
dem. I løbet af de sidste 50 år har vi mistet mere end halvdelen af klodens 
grønne skovdække. Levende Natur bevæger sig i dette temanummer dybt 
ind i den tropiske regnskov og kommer tæt på dens trusler og de løsninger, 
som WWF arbejder for.

Af Karoline Rahbek, redaktør, WWF

kul og olie bidrager også til skovrydningen, når der skal 
skaffes plads til at dyrke afgrøder til biobrændsler. Et para-
doks, da vi har brug for skovene til at stabilisere Jordens 
klima. Træer optager store mængder CO2 og frigiver om-
vendt drivhusgassen, når de bliver fældet. Det vurderes,  
at 12-20 procent af verdens samlede udslip af CO2 i dag 
kommer fra de træer, vi fælder.

Illegal skovhugst, minedrift, industrier og byer, der breder 
sig, er andre forklaringer på, at 13 millioner hektar, eller 
hvad der svarer til tre gange Danmarks areal, hvert år bliver 
fældet. Over de sidste 50 år er over halvdelen af klodens 
oprindelige skovdække forsvundet på grund af den måde, 
vi har forvaltet skoven og dens ressourcer på. Skove som 
ofte har slået deres rødder over millioner af år. Udviklingen 
har omfattende konsekvenser. 

Fra disen i de tropiske regnskoves trætoppe og hele vejen 
ned til de kringlede rødder gemmer sig en fantastisk verden 
af dyr og planter i tænkelige og utænkelige former og farver. 

Shampooen er skyllet ud af håret, kaffen står og damper  
i koppen og morgenavisen bliver hurtigt skimmet for de 
seneste nyheder. Allerede i løbet af den første bid af dagen 
kan vi, uden at vide det, have bidraget til at fælde orangu-
tangers leveområder i Sumatras regnskov eller til skovhugst, 
der tvinger oprindelige folk til at flytte fra deres hjem i Ama-
zonas ældgamle jungle.

Skoven har en vigtig plads i vores dagligdag: Noget kan 
ses med det blotte øje, fra gulvbrædder til møbler og det 
papir, som dette blad er tryk på. Andre sammenhænge 
kræver, at man kigger nærmere efter. 

Vi mister mere end træer
Mens du læser disse ord, bliver skov ryddet for at skaffe 
plads til at dyrke palmeolie, soja, gummi, kaffe, te, ris…  
Listen af afgrøder, som vi bruger i vores hverdag, er lang.  
I takt med, at vi bliver flere mennesker på kloden med større 
og større købekraft, stiger efterspørgslen efter råvarer – og 
afskovningen fortsætter. Verdens behov for alternativer til 

FOTO: FRANS LANTiNG / cORBiS
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Når vi fælder skovene, er det ikke kun træerne, der for-
svinder men nogle af klodens mest sammensatte og 
mangfoldige økosystemer, der går tabt. De grønne felter, 
som ses fra rummet, huser over en tredjedel af alle jordens 
dyre- og plantearter, ligesom 1, 6 milliarder mennesker  
i dag er afhængige af eller bor i eller omkring verdens 
skove. Samtidig rykker den omfattende skovrydning både 
ved det lokale og globale klima og forstærker naturlige  
katastrofer som oversvømmelser og vandmangel, skov-
brande, jordskred og erosion.

Højt beredskab for verdens skove
Vi har i årevis hørt om, hvordan motorsave og maskiner 
hvert minut rydder, hvad der svarer til 36 foldboldbaner. 

Store dele af regnskoven i Vestafrika, Mellemamerika  
og Sydøstasien er allerede væk. Det har derfor højeste 
prioritet for WWF at bevare den skov, der endnu dækker 
en tredjedel af Jordens overflade. WWF’s danske afdeling  
arbejder på højtryk både inden for tømmer, biobrændstof, 
soja, palmeolie og klimaforandringer. Emner, som alle  
påvirker og truer især verdens tropiske skove. Fra regerin-
ger, politikere og internationale fora, civile organisationer 
og lokale samfund til private virksomheder og forbrugere  
arbejder WWF med at skabe bæredygtige løsninger, som 
kan bremse den omfattende og ukontrollerede skovhugst. 

En del af arbejdet går ud på at genplante skov og sikre,  
at skovene bliver forvaltet på en fornuftig måde. WWF  
arbejder også for at promovere mere bæredygtig produk-
tion af soja og palmeolie. Samtidig fremmer vi salg af pro-
dukter fra bæredygtig skovdrift og presser på for politiske 
indgreb mod handel med illegalt tømmer, så klodens 
skove også kan slå deres rødder i fremtiden.

Verdens stigende efterspørgsel efter palmeolie til alt fra færdig-
retter til biobrændsel rydder store arealer regnskov hvert eneste 
år. WWF arbejder for en mere bæredygtig produktion af den  
vegetabilske olie. FOTO: FRANS LANTiNG / cORBiS

Det har højeste prioritet for WWF at  
bevare den skov, der endnu dækker en 
tredjedel af Jordens overflade.

” 

FOTO: iSSOUF SANOGO / AFP 
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ILLEgaLt tømmER

Lovligt ulovligt

træ til salg
16-19 procent af det træ, vi køber i EU er illegalt fældet. Alt fra bordplader  
til gulvbrædder kan have vigtige levesteder for både dyr og mennesker på 
samvittigheden. Men efter mange års forhandlinger er EU nu omsider på vej 
med en lov, der skal forbyde det paradoksale salg af ulovligt lovligt tømmer.

Af Karoline Rahbek, redaktør, WWF 

og tømmerprodukter er fældet illegalt. Ulovlig tømmer-
hugst finder sted i skove over store dele af verden – fra 
den fugtige regnskov i Amazonas og Afrikas grønne hjerte 
i Congo til flere østeuropæiske lande. Skovrydningen er til  
at få øje på: I dag bliver der årligt ryddet, hvad der svarer 
til næsten tre gange Danmarks areal. En betydelig del 
kommer fra den illegale skovhugst. 

Stor sejr for verdens skove
Problemet vedkommer ikke kun lokalbefolkninger i fattige 
lande, der går glip af livsvigtige indtægter, som i stedet går 
til tømmervirksomheder, og truede dyrearter som elefanter 
og orangutanger, der mister deres levesteder. ”Det her  
involverer regeringer, virksomheder og forbrugere, som  
efterspørger tømmerprodukter, lige fra gulvbrædder til  
servietter,” forklarer Lasse Juul-Olsen, der arbejder med 
skovspørgsmål i WWF Verdensnaturfonden og fortsætter: 
”Ikke mindst EU spiller en afgørende rolle som verdens 
største importør af tømmer.”

16-19 procent af det træ, der kommer ind i EU i dag, er  
enten fældet eller handlet illegalt. Derfor jublede de grønne 
organisationer også for nyligt, da der nu omsider, efter mange 
års vanskelige forhandlinger, er et forbud mod salg af ulovligt 
tømmer på vej. ”Loven er en stor sejr for verdens skove og 
for grønne organisationer som WWF, der har presset på  
under hele processen. Men indtil lovgivningen træder i kraft 
og to år efter den er vedtaget, risikerer man som forbruger 
og skatteborger stadig at støtte den omfattende illegale 
tømmerhugst, når man køber træprodukter,” advarer Lasse 
Juul-Olsen, der har fulgt forhandlingerne tæt.  

Den larmende lyd af en motorsav bryder stilheden, imens 
den langsomt men støt arbejder sig igennem stammen  
på et af Amazonregnskovens ældgamle, tropiske træer. 
For hvert forarbejdet træ, bliver 27 andre træer skadet,  
40 meter ny vej bliver anlagt og en plads på 600 m2 ryddes 
i det tætte skovdække, som er levested for et utal af dyr 
og planter og millioner af mennesker. Træet er fældet ulov-
ligt, men bliver i dag alligevel solgt lovligt på det europæi-
ske marked. For til sidst også at ende i danske hjem.

Et kig rundt i stuen, kontoret eller ude på legepladsen vidner 
om, at træ fra hele verden indgår som en vigtig del af hver-
dagen på vores breddegrader. Men de færreste forbrugere 
er klar over, at næsten en femtedel af EU’s import af tømmer 

Skovene har ventet længe
Når træ er fældet, transporteret eller solgt i uoverensstem-
melse med de nationale love, falder det under definitionen 
’illegalt’. Det samme gælder træ fra beskyttede områder 
eller som stammer fra truede arter. På verdenstopmødet om 
bæredygtig udvikling i 2002 støttede EU-landene uden for-
behold en plan for øjeblikkeligt at bekæmpe illegal interna-
tional handel med træ og andre skovprodukter. Først efter 
otte års forhandlinger er der nu omsider indgået et kompro-
mis om en forordning, som forbyder salg af illegalt fældet 
træ. WWF ser lovforslaget som et positivt skridt i den rigtige 
retning for skovene. Selvom det har svage punkter, vil det 
i stor udstrækning forhindre salg af ulovligt fældet træ og 
træprodukter i EU. Verdens største marked er dermed ved at 
lukke dørene for virksomheder, der sælger illegalt fældet træ. 
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En stor del af det tømmer, EU importerer, 
kommer fra Sydamerika, særligt Brasilien. 
Selvom landet har gjort en stor indsats for  
at bremse den illegale skovhugst de seneste 
par år, er meget af det træ, der kommer fra 
Amazonas, stadig fældet ulovligt.
FOTO: JUAN PRATGiNESTOS / WWF-cANON

FOTO: BRENT STiRTON / GETTy imAGES / WWF FOTO: TANTyO BANGUN / WWF-cANON
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Millionindustri for de få
For fattige mennesker, der lever tæt ved skoven, giver ver-
densmarkedets efterspørgsel efter illegalt tømmer måske 
mad på bordet nu og her. Men i de fleste tilfælde ligger den 
virkelige fortjeneste ikke hos dem, der fælder træet, men hos 
tømmervirksomhederne, der sælger træet videre til det glo-
bale marked. Det er ikke kun de fattige skovsamfund, der  
lider økonomiske tab under den omfattende illegale handel. 
Når træ bliver fældet uden tilladelser og smuglet ud af landet, 
går regeringer samtidig glip af store skatte- og toldindtægter.

Ifølge Verdensbanken løber det samlede globale tab ved 
den illegale tømmerhugst op på 10 milliarder dollars om 
året for stater, virksomheder og skovejere. Heraf er halv-
delen mistede statsindtægter i form af skatter og afgifter. 
EU’s handel med illegalt træ fra Amazonas, Baltikum, 
Congo, Østafrika, Indonesien og Rusland fører i sig selv  
til et globalt tab på tre milliarder dollars. Samtidig undermi-
nerer den ulovlige handel også den lovlige, fordi det illegale 
træ presser priserne i bund. ”De store summer, som rege-
ringer går glip af, kunne i stedet have været brugt til at ud-
vikle en bæredygtig skovdrift,” siger Lasse Juul-Olsen  
og uddyber: ”Ulovlig skovhugst er med til at ødelægge 
uerstattelige skovområder og økosystemer. Men selv, når 
træet er lovligt, er det ikke det samme som, at det også er 
bæredygtigt. Derfor er det vigtigt at få udbredt de løsninger, 

der faktisk findes i dag, som både tager hensyn til skoven 
og de mennesker, der lever i og af den.” 
Spørger man miljøorganisationer som WWF, Greenpeace 
og Nepenthes, er den globale certificeringsordning FSC 
(Forest Stewardship Council) svaret. De seneste år er inte-
ressen for bæredygtig skovdrift og tømmerprodukter steget 
væsentligt. På verdensplan vokser det samlede areal af 
FSC-certificerede skove hele tiden og dækker i dag om-
kring 135 millioner hektar – et areal, der svarer til 30 gange 
Danmarks størrelse. En positiv udvikling for den tredjedel af 
klodens overflade, der endnu er dækket af skov. Men det til 
trods er den illegale skovhugst stadig en væsentlig trussel, 
og i verdens største regnskov, Amazonas, er motorsavene 
fortsat i fuld sving. Oprindeligt dækkede skoven 4,1 millio-
ner km2 alene i Brasilien. Skovrydningen har nu mindsket 
det areal til 3,4 millioner km2. En stor del af de træer, der 
bliver fældet her, er illegale. Efter en langsommelig rejse ad 
Amazonfloden, skifter træet hænder, og mange af de mas-
sive træstammer ender til sidst på vores del af kloden.

Med EU som den betydeligste importør af tømmer på mar-
kedet, får resultatet af den kommende lov derfor en afgø-
rende betydning for verdens skove. ”Vi har i årevis hørt om 
den massive rydning af skove over hele kloden, uden at der 
er sket en virkelig forbedring. EU kan med lovgivningen 
være med til at ændre på det billede. Det vil i øvrigt være i 
tråd med 92 procent af EU’s borgere, der i en undersøgelse 
sidste år sagde, at træprodukter i EU bør være lovlige. Og 
ikke som i dag, hvor man kun har FSC-mærket at navigere 
efter, hvis man som forbruger vil undgå at støtte den illegale 
tømmerindustri,” slutter Lasse-Juul Olsen.

FSc-mærket garanterer, at træet både  
er lovligt og bæredygtigt fældet. De tre 
bogstaver sikrer, at træet kan spores 
hele vejen i værdikæden fra skov til butik.
FOTO: EDWARD PARKER / WWF-cANON 

Ifølge Verdensbanken løber det samlede 
globale tab ved den illegale tømmerhugst 
op på 10 milliarder dollars om året.

” 

FOTO:  HARTmUT JUNGiUS / WWF-cANON
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Det lyder nærmest som en vittighed, når man fortæller, at 
det i 2010 bliver besluttet at gøre det ulovligt at sælge 
ulovligt tømmer i EU. Men selv, når træet er lovligt, er det 
ikke en garanti for, at det også er bæredygtigt. Under lovlig 
skovdrift bliver der nemlig ofte fældet mere træ, end skoven 
kan nå at reproducere. Heldigvis findes der løsninger, som 
både tager hensyn til skoven, dens dyr og planter og de 
mennesker, der lever i og af den: FSC-mærket er forbruge-
rens garanti for, at træet er fældet bæredygtigt – og lovligt. 
Samtidig garanterer ordningen en fair løn, sikre arbejdsfor-
hold og uddannelse til de folk, der arbejder i skoven. Kode-
ordet for mærket er sporbarhed. FSC-certificeringen betyder, 
at træet, hvor end det kommer fra i verden, kan spores hele 
vejen i værdikæden, fra det bliver fældet i skoven, til det  
lokale savværk og til det endelig ender i en butik med FSC-
mærket på.

Lovligt træ er ikke nødvendigvis det samme som, at det også er bæredygtigt. 
Forvirret? Det kan være svært at gennemskue, hvordan man undgår at støtte 
illegal og ubæredygtig skovhugst, når møblerne skal skiftes ud eller gulvet 
lægges om. WWF anbefaler derfor: Gå efter FSC-mærket. Uanset om træet 
kommer fra de svenske fyrreskove eller fra Indonesiens jungle, garanterer det 
lille mærke, at træet er fældet med  
omtanke for natur og mennesker.

Af Karoline Rahbek, redaktør, WWF

Et lille mærke  
med stor indflydelse

• FSc (Forest Stewardship counsil) er en international 
non-profit organisation og blev stiftet i 1993 af både 
miljøorganisationer, træhandlere, skovejere, skovbrugs-
erhverv, arbejdstagerorganisationer og indfødte folks 
organisationer. WWF Verdensnaturfonden var med til  
at starte den danske afdeling af FSc i 1996.

• i dag er der godt 150 FSc-certificerede virksomheder i 
Danmark – på verdensplan er tallet næsten 18.000. 135 
millioner hektar skov er nu FSc-certificeret, hvilket gør FSc 
til den hurtigst voksende certificeringsordning i verden.

• Alle produkter af træ og papir kan være FSc-certifice-
rede, fra havemøbler og grillkul til trægulve og printer-
papir. Fx er Levende Natur trykt på FSc-mærket papir.

Læs mere på www.fsc.dk
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Hvem har egentlig ansvaret for, at de produkter vi køber i supermarkedet 
ikke er med til at rydde store områder med regnskov på den anden side  
af kloden? Levende Natur har spurgt Morgens Werge, forbrugerpolitisk  
direktør i COOP, der driver kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, 
Nettorvet, Fakta og Irma. Vi giver også ordet til Lasse-Juul Olsen, der er 
arbejder med skovspørgsmål i WWF.

Af Guri Kærulf Frandsen, pressechef, WWF

Spørgsmål  

om ansvar

FoRBRug

Regnskov på tallerkenen
i sidste nummer af Levende Natur kunne du læse om, hvor-
dan palmeolie i dag er en ingrediens i hvert 3. af supermar-
kedernes varer. Alt fra kage, is, diverse færdigretter til kos-
metik og sæbe indeholder den vegetabilske olie. Sammen 
med sojaproduktionen står den som en af de største trusler 
mod tropisk skov. Soja, som især Brasilien rydder skov for at 
dyrke, går primært til at fodre kvæg, svin, høns, får og fisk, 
der bl.a. ender i danske kølediske. Fra 2000 til 2006 steg  
de arealer, hvor der dyrkes soja og palmeolie med næsten 
22 millioner hektar – eller fem gange Danmarks areal.

Flasker til afrikas træer
i uge 43 og fem uger frem sætter cOOP’s butikker fokus 
på Afrika. Derfor bliver kronerne fra velgørenhedsknappen 
på butikkernes pantmaskiner øremærket til WWF’s skov-
projekt i Tanzania, der skal bevare truede skovområder  
i Østafrika ved at fremme bæredygtig udnyttelse af skoven.
cOOP kickstarter kampagnen med at smide en masse  
flasker i puljen.

FOTO: ANDREW FOx / cORBiS 
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Mogens Werge er forbrugerpolitisk direktør i COOP 
og står med ansvaret for satsningen af bæredygtige 
tiltag i Danmarks største detailkæde.

Hvad gør COOP allerede? 
Vi har et stort ansvar inden for både miljø og klima. Vi ser 
først og fremmest på, hvad forbrugerne mener. Med hor-
monforstyrrende stoffer, dyrevelfærd og lignende ved vi 
som regel, hvor vores forbrugere står, og så målretter vi 
vores produkter efter det.

Træ og skov er et område, hvor det er svært at knække 
nødden: Hvordan får vi forbrugerne med på den her pro-
blematik? Vi valgte at fokusere på havemøbler og sælger 
nu kun FSC-certificerede møbler. Så udvider vi til flere om-
råder, så alt hvor der er hårdt træ i skal være FSC. Det er 
meget varekonkret, så du ved at købe det her produkt, 
kan være med til at beskytte skovene. 

Hvad er der i kikkerten af tiltag for at gøre mere  
for verdens skove?
Vi kan sagtens gå længere, end vi er. Alle SuperBrugsens 
tilbudsaviser er allerede trykt på FSC-certificeret papir, 
men det kan godt tænkes, at alle de andre COOP butik-
kers tilbudsaviser blev det fremover. Vi kunne også kigge 
på at gøre vores emballage mere bæredygtig. Der er ingen 
tvivl om, at der kommer meget mere.

Betyder træ nok i jeres sortiment til, at COOP gør  
noget, der batter? Er der andre områder I kunne  
gøre en større indsats? 
Problemet med at have så stort varesortiment er, at man 
rammer nogle meget komplekse problemstillinger, hvor  
det ikke er produktet direkte, der er problemet, men konse-
kvenserne af det. Fx når der fældes skov for at gøre plads  
til at opdrætte kvæg og lave palmeolieplantager. Her er det 
lidt sværere for os. Det betyder ikke, at vi ikke har nogen 
holdning til det, men det er ikke konkret nok til, at det er  
noget kunderne efterspørger. 

Vi er ikke kommet ret langt med soja og palmeolie, men vi 
er i en proces. Hvis der er mere end 10 procent palmeolie i 
et produkt, skal det komme fra certificeret bæredygtigt pal-
meolie. Det er noget vi arbejder os stille og roligt frem mod.

Har I ikke et ansvar for at skabe opmærksomhed  
om de problematikker, selvom de er komplekse?
Nej, det burde være jeres ansvar hos WWF og de andre 
ngo’er. I kan skabe en bevidsthed hos forbrugerne, og  
så kan vi hos COOP give dem muligheden for at agere. 
Det er ikke detailhandlens job at forklare om en kompleks 
problematik, men at give kunderne det, de efterspørger.

Lasse-Juul Olsen arbejder med skovspørgsmål  
i WWF, bl.a. inden for tømmer, palmeolie og soja-
produktion.

Gør detailhandlen nok i forhold til skovproblematikker, 
og hvad gør WWF for at fremme det?
COOP har gjort et stort arbejde for at fremme salget af 
FSC-certificerede produkter. Når det er sagt, har WWF en 
række opfordringer til virksomhedens ageren i forhold til 
andre skovproblematikker. 

Hvad er WWF’s råd til COOP om FSC?
Det ville være stort, hvis COOP fremlagde ambitiøse og 
målbare mål om, at al emballage og papirforbrug til tryksager 
m.m. skal være FSC-certificerede indenfor en afgrænset 
tidsperiode. Desuden bør FSC-certificeringen være et krav 
for alle træsorter og ikke kun for hårdt træ, som er politikken 
nu. Det vil sende et meget klart signal til de mange under-
leverandører om, hvilken vej de skal gå for at fortsætte 
samarbejdet med COOP.

På hvilke andre områder bør supermarkederne  
sætte ind?
WWF opfordrer COOP til at følge store internationale  
detailhandelskæder som Sainsbury’s, Marks & Spencer  
og Migros og beslutte, at der fra 2015 kun må være certifi-
ceret palmeolie i butikkernes produkter. Vi anbefaler samtidig, 
at de allerede nu begynder at købe den bæredygtige 
vege tabilske olie. Det giver ikke mening at lave skillelinjen 
ved 10 procent palmeolie i et produkt. Andelen af palme-
olie i produkterne ligger meget ofte under 10 procent, men 
fører stadig til stort samlet palmeolieforbrug og dermed til 
at regnskov bliver ryddet.

Hvor ligger ansvaret ifølge WWF?
WWF mener ikke, at ansvarlighed skal ses i lyset af, hvad 
forbrugerne ved eller interesserer sig for. Det bør i stedet 
tage udgangspunkt i de konsekvenser, virksomhedens 
virke har. At der er problematiske områder, som COOP 
kender til, men ikke agerer indenfor, fordi forbrugerne 
endnu ikke er opmærksomme på det, harmonerer ikke 
med virksomhedens branding om ansvarlighed. 
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WWF I FELtEn

Kampen om  

træerne
Dybt i Congos frodige regnskov lever truede bjerggorillaer en farlig tilværelse. 
De er blevet gidsler i en konflikt mellem forskellige oprørsgrupper, militser 
og fattige flygtninge. Behovet for træ er en vigtig forklaring. WWF har længe 
plantet træer uden for Virunga Nationalpark. En indsats, der nu giver mål-
bare resultater.

Af Guri Kærulf Frandsen, pressechef, WWF

congo

FOTO: KATE HOLT / WWF-UK
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For tre år siden gik billederne af en gorillafamilie, der var 
blevet slået ihjel i Virunga Nationalpark, verden rundt. 
Bjerggorillaerne blev ofre for den konflikt, der i årevis har 
stået på i den østlige del af DR Congo omkring Afrikas 
ældste nationalpark. Den komplekse konflikt handler om 
kontrol over naturressourcer, jord og mineraler og foregår 
mellem forskellige militser, oprørsgrupper og folkeslag.  
Maj Manczak, der er ansvarlig for WWF Verdensnaturfon-
dens arbejde med bæredygtig skov i Østafrika har netop 
været af sted for at se, hvordan det står til med bjerggoril-
laerne. Hun bringer godt nyt med hjem: De to gorillaunger, 
der overlevede massakren trives i dag i bedste velgående. 
Og det ser også godt ud for de gorillaer, der lever i det fri  
i den tætte jungle på bjergskråningerne. ”Det var fantastisk 
at se den største gorillafamilie på ikke mindre end 34 med-
lemmer boltre sig i parken. Jeg glemmer heller ikke mødet 
med de to forældreløse babygorillaer i deres nye fristed 
Senkwekwe Center. Forhåbentlig kan de snart klare sig  
i det fri igen,” fortæller Maj Manczak.

Et farligt job
Der lever kun lidt over 700 bjerggorillaer i Afrikas grønne 
hjerte i Congo. Et langt mere almindeligt syn, når man  
besøger landet er drenge, der tramper hårdt i pedalerne 
på rustne cykler, der er ved at bukke under for vægten  
af tunge sække fyldt med trækul. Sækkenes indhold er  
på én gang et resultat af de voldelige konflikter og den 
væsentligste trussel mod bjerggorillaerne. ”Teenagedren-
gene er en del af en ulovlig handel med trækul, som ofte 
er kontrolleret af oprørsgrupperne og militser. Da jeg nær-
mede mig Virunga, så jeg den ene lastbil efter den anden 
fyldt til randen med sække af trækul. Parkens tætte skov 
er langsomt ved at blive tømt for træer for at opfylde den 
næsten umættelige efterspørgsel på trækul, som de millioner 
af mennesker, der lever i den urolige region bruger til mad-
lavning og varme,” siger Maj Manczak.

Miljøforkæmpere er overbevist om at massakren på gorilla-
erne i 2007 blev udført af mennesker, der er forbundet med 
trækulshandel, som ønsker parken ubeskyttet. Gorillaerne 
og de folk, der er ansat til et passe på dem, kommer nem-
lig ofte i vejen for den ulovlige handel. Et job, der ikke er 
ufarligt: I løbet af det sidste årti er mindst 150 rangere blevet 
dræbt, mens de passede deres job i nationalparken.

Bæredygtigt træ til alle
Befolkningen i hovedstaden Goma bruger næsten 60.000 
ton trækul om året. 80 procent stammer fra Virunga og  
har en markedsværdi på omkring 25 millioner dollars. For 
at beskytte bjerggorillaerne og den regnskov, som de er 
afhængige af for at overleve, har WWF gennem to årtier 
plantet træer sammen med lokalbefolkningen uden for  
Virungaparken. ”Hvis vi skal løse konflikten, nytter det ikke 
bare at sætte et hegn op om gorillaerne og deres leveste-
der. Folk i området har brug for træ til brænde. De nye 
træer skal derfor sikre, de kan købe bæredygtigt produceret 
trækul i stedet for illegalt trækul fra Virunga Nationalparken,” 
forklarer Maj Manczak. 

WWF sigter stort: Målet er at producere brænde til hele 
Goma. Ligesom kooperativer skal forbedre den pris, de  
lokale får for træet.”Træerne skyder hurtigt i vejret, og flere 
steder er de allerede nu over to meter. Samtidig arbejder  
vi med at introducere nye, forbedrede ovne, der bruger 
30-40 procent mindre trækul. De sparer både træer og 
CO2 og mindsker kvindernes arbejdsbyrde med at samle 
brænde. WWF lægger også pres på regeringerne for at 
bremse den illegale grænsehandel med tømmer, som sker 
imellem DR Congo, Uganda, Sudan og Kenya, ”fortæller 
Maj Manczak, efter hun er sikkert tilbage i Danmark. Den 
samlede indsats bærer allerede frugt: Seneste optælling  
af gorillaerne viser, at antallet er steget i den tid WWF har 
arbejdet i området, på af trods af at konflikter, borgerkrig, 
flygtningestrømme og vulkanudbrud stadig er livsvilkår for 
de store menneskeaber.

kom tæt på gorillaerne
Levende Natur gav maj et videokamera med  
i kufferten til DR congo.  
Se hendes film med gorillaerne på www.wwf.dk/gorilla

Plant træer med WWF
Vil du støtte indsatsen for bjerggorillaerne og deres  
leveområder, kan du blive partner i Operation Oskar. 
Se mere på www.wwf.dk/oskar 

Bjerggorillaerne lever i DR congo, Rwanda og Uganda. 
Truede leveområder er de store abers største udfordring.
FOTO: LONNEKE BAKKER / WWF 

Da jeg nærmede mig Virunga, så jeg den 
ene lastbil efter den anden fyldt til randen 
med sække af trækul.

” 
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2010 er tigerens år i mere end én forstand. Det er tigerens 
år i den kinesiske kalender, og det bruger WWF i hele verden 
som et afsæt til at skabe opmærksomhed omkring dette  
udryddelsestruede rovdyr. Det er der brug for, for i dag findes 
der kun ca. 3.200 fritlevende tigere tilbage – mod 100.000 
for 100 år tilbage. Det skyldes især, at en væsentlig del af  
artens levesteder er forsvundet. I dag lever tigeren på bare 
syv procent af det areal, den oprindeligt bredte sig over,  
og særligt er manglende skovarealer årsag til langt de fleste 
problemer, som truer tigeren. Den ensomme jæger har brug 
for et stort område som territorium, så mindre plads er lig 
med færre dyr. Desuden betyder de små skovarealer, at 
krybskytter har lettere ved at opspore de eftertragtede dyr, 
ligesom tigeren i højere grad kommer i konflikt med lokal-
befolkningen, fordi den tager husdyr, hvis der ikke er nok 
naturlige byttedyr i dens eget territorium.

De 13 lande, hvor tigeren lever, er alle indstillede på at gøre 
noget for det store kattedyr. I juli mødtes repræsentanter fra 
landene i Bali, hvor hvert land fremlagde en individuel plan for 
at redde tigeren i deres område. Den 22.-23. november mø-
des landene igen i Sankt Petersborg til et stort tigertopmøde, 
hvor de individuelle initiativer skal blive til en global plan, der 
skal realisere WWF’s mål om dobbelt så mange tigere i 2022.

Tigeren er en af de arter, der er meget hårdt ramt af den massive  
fældning af regnskov. Derfor mødes de 13 lande, hvor verdens  
største kattedyr i dag lever, snart til et stort anlagt tigertopmøde  
for at lave en global redningsplan for verdens sidste tigere.

Af Sebastian Stanbury, kommunikationsmedarbejder, WWF

Tid til  

tigeren
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  Thailand 
Bestanden tæller  
omkring 250 dyr og  
tilhører to forskellige 
underarter: Den indo-
kinesiske tiger og  
den malaysiske  
tiger.

  Bangladesh 
Bestanden tilhører 
den bengalske tiger  
og vurderes til om-
kring 200 dyr.

  Bhutan 
Bestanden tilhører 
den bengalske tiger 
og vurderes til om-
kring 100 dyr.

  Myanmar 
 Bestanden tæller 

omkring 50 dyr, der  
tilhører underarten 
den indokinesiske  
tiger.

  Vietnam 
Der lever godt  
30 individer af den 
indokine siske tiger  
i Vietnam.

  Laos 
Bestanden tæller 
omkring 30 dyr, der 
tilhører underarten  
indokinesisk tiger.

  Kina 
i Kina findes ganske  
få individer, i alt omkring 
50 dyr, fordelt på hele 
fire forskellige underar-
ter: Den bengalske tiger, 
Amurtigeren, den syd-
kinesiske tiger og den  
indokinesiske tiger.

  Rusland 
Verdens største land er hjemsted for  
Amur tigeren (også kaldet den sibiriske tiger), 
der tilbage i 1940’erne var tæt på udryddelse 
med kun cirka fyrre dyr tilbage i naturen. Tak-
ket være massive beskyttelsestiltag i det 
gamle Sovjetunionen, blev bestanden reddet, 
men de godt 450 dyr er stadig truet i dag. 
Hvert dyr kræver et territorium på mere end 
400 kvadratkilometer, og pladsen bliver ikke 
bedre af, at de koreanske fyrretræer, der udgør 
store dele af skovene i Rusland, er meget ef-
tertragtede som tømmer. Den russiske rege-
ring har dog netop vedtaget en lov, der  
skal beskytte træet mod illegal fældning.

  Indonesien (Sumatra) 
Palmeolieproduktion sætter sit tyde lige  
aftryk på Sumatras naturliv. Sammen  
med malaysia producerer indonesien 90 
procent af verdens palmeolie, og Suma-
tras regnskov bliver fældet i stor stil for 
at gøre plads til palmeolieplantager. Der-
med forsvinder tigerens leveområder, og 
i dag er der mindre end 400 sumatra- 
tigere tilbage. Krybskytteri er også et 
stort problem på Sumatra, hvor man  
regner med, at minimum 40 tigere  
bliver skudt om året.

  Indien m.fl.
Næsten 2/3 af verdens fritlevende  
bestand af tigere tilhører underarten  
bengalsk tiger. Sammenlagt tæller bestan-
den omkring 1.850 dyr. Den er udbredt i  
indien, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Kina 
og Burma. Den indiske bestand tæller  
omkring 1400 dyr.  

 Krybskytteri i indien er et stort problem. 
Ulovlig jagt har tømt flere reservater for  
tigere, mens urbanisering og skovfæld-  
ning også har haft betydning for tilbage-
gangen i det folkerige land med mere  
end en milliard indbyggere. 

  Nepal 
Bestanden tilhører 
den bengalske tiger 
og vurderes til om-
kring 150 dyr.

  Cambodia 
Omkring 30  
individer af den  
indokinesiske tiger 
lever her.

  Malaysia 
i malaysia er tigeren et nationalsymbol,  
men det betyder langtfra, at alle er lige 
glade for den. meget af tigerens habitat  
er blevet til landbrugsjord med hyppigere 
sammenstød mellem rovdyret og menne-
skets husdyr som resultat. Det anslås, at  
tigere mellem 1993 og 2003 slog husdyr 
ihjel for i alt 400.000 dollars i provinsen 
Terengganu, hvilket har ført til en del  
gengældelsesaktioner fra vrede bønder. 
man estimerer, at der i dag er godt  
500 tigere i malaysia. 

FOTO: NATUREPL.cOm/EDWiN GiESBERS / WWF
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FOTO: mARTiN HARVEy / WWF-cANON
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LIvEt I REgnSkovEn

Langt ude  

i skoven
Regnskov. Ordet danner måske billeder af trætoppe dækket af dis, snoede 
lianer, neongrønne frøer, farverige arapapegøjer og orangutanger, der svinger 
sig fra gren til gren. De tropiske skove, der ligger som et frodigt bælte  
omkring ækvator har mange facetter. Levende Natur går her tæt på vidt 
forskellige sider af livet i regnskoven.

Af Karoline Rahbek, redaktør, WWF


FOTO: STAFFAN WiDSTRAND / WWF
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FOTO: NATUREPL.cOm/ANDy ROUSE / WWF

FOTO: BRENT STiRTON / GETTy imAGES FOTO: ANTHONy B. RATH / WWF-cANON
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klimaet og regnskovens  
unikke økosystemer
Verdens regnskove dækker i dag kun syv 
procent af Jordens overflade, men huser over 
to tredjedele af alle plante- og dyrearter, og 
forskere opdager hele tiden nye. Regnsko-
vene er særligt høje på biodiversitet på grund 
af det gunstige klima, som de ligger i. De 
tropiske regnskove har over mange år været 
vant til en konstant gennemsnitstemperatur 
og får derfor svært ved at tilpasse de store 
forandringer i vejr og klima, som den globale 
opvarmning fører med sig. Samtidig viser 
forskning, at højere temperaturer vil betyde, 
at skovene har sværere ved at optage cO2, 
og dermed regulere det globale klima, som 
de gør i dag. 

Det er vigtigt at få udbredt de bæredygtige løsninger,  
der faktisk findes i dag, som både tager hensyn  
til skoven og de mennesker, der lever i og af den. 

Lasse Juul-Olsen, Head of Forest Section & Sustainable Production, WWF

” 

FOTO: ZiG KOcH / WWF

FOTO: KATE HOLT / WWF-UK

FOTO: STAFFAN WiDSTRAND / WWF
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GLobaLe reSuLTaTer

Bedre beskyttelse af  
Madagaskars truede træer 
WWF har i de sidste to år samarbejdet med eksperter på 
Madagaskar for at overbevise myndighederne om at ind-
føre en bedre beskyttelse af sjældne og truede træarter på 
øen. Der er nu foretaget et afgørende skridt, der gør det 
muligt at kontrollere fældning og international handel med 
tømmer af vigtige træer. En række arter er nu kommet i  
CITES, der er en konvention for international handel med 
truede dyr og planter. Det gælder bl.a. palisander- og iben-
holttræer og en række andre arter, der vokser i øens skove, 
og som hidtil er blevet udnyttet stort set uden kontrol. Nu 
skal CITES-myndighederne godkende det, hver gang de 
sjældne og truede arter skal fældes og sælges, hvilket giver 
bedre muligheder for at begrænse den illegale handel, der 
hidtil har været et problem. Det gør det nemmere at bevare 
de naturområder, hvor træerne vokser. I dag er der kun  
10 procent tilbage af de skove, der engang dækkede store 
dele af Madagaskar. 

FOTO: STAFFAN WiDSTRAND / WWF

Nye russiske nationalparker  
og reservater
Isbjørne, hvalrosser, havoddere og andre sjældne og truede dyrearter har 
gode muligheder for at få det bedre i Rusland, efter myndighederne har  
besluttet at øge de nationalt beskyttede områder til at dække tre procent af 
landets samlede areal inden år 2020. Beslutningen bidrager til at leve op til 
de internationale mål om at beskytte biodiversiteten. Ni nye naturreservater 
og 13 nye nationalparker, der dækker et samlet areal på over 38.000 km2, 
dvs. omkring Danmarks størrelse, skal nu oprettes. Hertil kommer marine 
bufferzoner i Ishavet og Stillehavet på over 10.000 km2. Beslutningen om at 
etablere de nye områder er baseret på en analyse udført af WWF i Rusland  
i årene 2006-2008 sammen med de ansvarlige myndigheder. Analysen 
kortlagde den samlede viden om, hvordan biodiversiteten i Rusland er for-
delt. De kommende beskyttede områder er et resultat af, at FN erklærede 
2010 som internationalt biodiversitetsår. 

Madagaskars sidste skove er nu bedre beskyttet, en ny global standard  
for ansvarlig sojaproduktion er på plads, og isbjørne og hvalrosser får nye  
reservater i Rusland. Der er godt nyt fra de projekter, som WWF er involveret 
i over hele verden.

Af Tommy Dybbro, miljøfaglig medarbejder, WWF

FOTO: EDWARD PARKER / WWF-cANON
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Handel med bæredygtig  
palmeolie sætter rekord
Det går godt med handlen af bæredygtig palmeolie: Efterspørgslen 
satte rekord tidligere på året på globalt plan, og handlen stiger sta-
dig kraftigt. Det fremgår af den nyeste opgørelse fra den internatio-
nale organisation RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). 
WWF, som i 2003 tog initiativ til at starte RSPO, betragter det som 
en vigtig udvikling. Bæredygtig produktion af palmeolie blev  
efter lange forhandlinger mellem producenter og importører introdu-
ceret i 2008 og spiller en afgørende rolle i arbejdet med at begrænse 
ødelæggelsen af især regnskovene. At et stigende antal indkøbere 
går efter den bæredygtige variant er et vigtigt signal til alle produ-
center om, at det nu er bæredygtige produkter, som er vejen frem. 
Palmeolieproduktionen er ekspanderet over de seneste år, især i  
Malaysia og Indonesien. Det har hidtil haft en negativ betydning for 
regnskovene, da de ofte bliver ryddet til fordel for palmeolieplantager. 
Certificeret bæredygtig palmeolie er derimod en garanti for, at der 
ikke er blevet ryddet nye skovområder i produktionen. 

Marafloden i fremgang
I juli modtog The Mara River Users Association (MRWUA) en stor belønning 
for arbejdet med at beskytte den afrikanske Maraflod, der løber gennem 
Kenya og Tanzania. MRWUA blev en af 25 vindere ud af næsten 300  
finalister fra 66 forskellige lande, som vandt det internationale Equator 
Initiative Prize. WWF var i 2005 med til at etablere MRWUA, der er et 
samarbejde mellem lokale organisationer og lokalbefolkninger langs 
Marafloden. Formålet var at skabe grundlag for fælles aktiviteter, der kunne 
dæmme op for ødelæggelser af floden og de områder, der grænser 
ned til den. Floden var hårdt ramt af forurening, overforbrug af vand til 
kunstvanding af markerne, minedrift og andre industriaktiviteter. Samar-
bejdet mellem de involverede partnere har gjort det muligt at plan-
lægge en langt bedre måde at udnytte floden på. Marafloden udgør en 
vital vandkilde for hele den region, som den løber igennem. Erfaringer af 
de aktiviteter, som er igangsat, viser, at floden nu er i en langt bedre til-
stand, hvilket er til gavn for den lokalbefolkning, der lever af floden. 

Ny global sojastandard 
En ny global standard for ansvarligt producerede sojabønner er i sommer vedtaget af 
RTRS (Roundtable on Responsible Soy). RTRS er en international sammenslutning, 
der består af de vigtigste sojaproducenter, bearbejdere, forhandlere, finansinstitutter 
og ngo’er, herunder WWF der har taget initiativ til at starte RTRS. Sammenslutningen 
arbejder for at indføre en mere ansvarlig produktion, der ikke rydder skovsavanner og 
regnskove i Sydamerika, hvor hovedproduktionen af soja foregår. Beslutningen blev 
taget med et stort flertal af medlemmer i RTRS og indebærer, at der allerede til næste 
år vil være certificeret soja efter nye standarder, som indebærer sociale, legale og mil-
jømæssige aspekter i sojaproduktionen. De nye regler betyder bl.a., at ny produktion 
ikke længere må foregå på marker på nyryddede skove og savanner, arbejdet skal 
foregå under godt arbejdsmiljø og med gode arbejdsvilkår, mens bekæmpelsesmidler i 
markerne skal være under kontrol. Danmark importerer meget store mængder soja, 
især til at fodre svin og kyllinger med. FOTO: ADRiANO GAmBARiNi / WWF-BRAZiL

FOTO: mARTiN HARVEy / WWF-cANON

FOTO: NATUREPL.cOm/cHRiSTOPHE cOURTEAU / WWF
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Skoven på skemaet
Ny undervisningsbog, SKOV, klima og menne-
sker, tager elever i gymnasiet og HF grundigt 
omkring skovenes betydning for klodens 
klima – lige fra de miljømæssige konsekvenser 
af den omfattende skovrydning til skovenes 
rolle i de internationale klimaforhandlinger. 
Nepenthes, WWF Verdensnaturfonden, FDB 
og Danmarks Naturfredningsforening står bag 
bogen med støtte fra FDB og Danida.

Download bogen gratis på  
www.wwf.dk/skovbog

En gave til fremtiden
WWF Verdensnaturfonden har med stor taknemmelighed for nylig modtaget fem 
store arv. WWF retter en stor tak til Hans Werner Kyndby, Jørgen Kjersgaard Hansen, 
Aase Ilum Nielsen, Stanley Eric Charles Williams og Elli Martinsen. Velgørende  
organisationer er fritaget for arveafgift, og derfor går hele beløbet ubeskåret til WWF’s 
arbejde for at sikre klodens natur. Du kan læse mere om arv på www.wwf.dk/arv

FOTO: mARTiN HARVEy / WWF-cANON

WWF ryddede op efter festen
Mens de sidste festivalgæster pakkede sammen og forlod endnu 
en vellykket Roskilde Festival, trak 200 pantindsamlere i arbejdstøjet 
for WWF. Et kæmpe område blev endevendt for dåser, flasker og 
pavilloner, og indsatsen skaffede over 200.000 kr. til WWF.

FOTO: LiNE HUmLUm
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Virksomheder der støtter WWF Verdensnaturfonden
Danske virksomheder kan blive firmasponsorer i WWF Verdensnaturfonden og derved støtte arbejdet for at sikre verdens natur. Der findes fem forskellige  
firmasponsorater. De er fuldt fradragsberettigede og koster mellem 5.000 og 50.000 kr. om året. Læs mere på www.wwf.dk/firmasponsor
Følgende virksomheder støtter WWF Verdensnaturfonden med firmasponsoraterne Pandaen til 50.000 kr., isbjørnen til 25.000 kr., Kejserpingvinen til 15.000 kr. 
og Havørnen til 10.000 kr.:

Isbjørnen A/S Dansk Shell, canon Danmark, GA-import A/S, NV coca-cola Services SA, JØRGEN KRUUSE A/S. Kejserpingvinen Nordlux A/S, Rahbekfisk 
A/S, Saxo Bank A/S, Super Koi, Raaco international A/S, Sanovo international A/S, Lexmark, FocusFactory, Ejendomsmægler ivan Eltoft Nie, Tm Group A/S 
Havørnen DicA A/S, Stilladskompagniet A/S, Lalandia A/S, maersk Brooker, Regner Grasten Film, Akzo Nobel Deco A/S, T.J. Transmission A/S, Stig Günther 
ApS, Søndergaard Nedrivning ApS, BoligOne Dan Lüth ApS, iNTER AQUA Advance A/S, Borella projects, AdViva ApS, Energimidt A/S, ViTAL PETFOOD 
GROUP A/S, Nokia Danmark A/S, marco Polo – myPlanet, Alletiders Hjemmeservice, Accenture, Hotel Nora, Enemærke og Petersen A/S, Nycomed Danmark 
A/S, Bas Kraner ApS, Frederiksberg Bogtrykkeri A/S, RigtigHundemad. 

1.050.000 kr. gik 
til den gode sag 
Familier, venner og børn strøm-
mede til ECCO Walkathon på  
Kastellet den 29. august, hvor de 
havde valgt at bruge søndagen 
på at gå for velgørende formål. 
De 17.150 deltagere kunne 
vælge at gå 6 eller 10 km. Også 
WWF’s ambassadører, sangerne 
Julie Berthelsen og Bryan Rice  
og modekommentatoren Jim 
Lyngvild stillede op, og i alt blev 
1.050.000 kr. gået ind til fordel for 
WWF Verdensnaturfonden, SOS 
Børnebyerne og Hjerteforeningen. 
De velgørende kroner vil WWF 
bruge til at sikre de sidste steder  
i Grønland og Canada, hvor  
isbjørnen kan trække hen, når  
havisen smelter væk på grund  
af klimaforandringerne. Du kan  
stadig nå at gå for isbjørnen  
i Kolding den 16. oktober. 

FOTO: KAROLiNE RAHBEK / WWF

Verdens bedste nyheder
I september mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at følge  
op på FN’s otte mål om at udrydde global fattigdom, reducere sygdom  
og sult og skabe et bæredygtigt miljø inden 2015. Og ikke mindst for at 
tale om, hvordan vi kommer i mål. Modsat hvad de fleste danskere tror, 
går det faktisk den rigtige vej. Men skal vi nå målet, kræver det at alle  
bakker op. Det budskab har tusindvis af danskere sammen med FN, 
Danida, 50 store virksomheder og 70 udviklingsorganisationer, bl.a. WWF, 
spredt på kryds og tværs op til mødet via kampagnen Verdens Bedste 
Nyheder. Topmødet er ovre, men arbejdet fortsætter! 
Du kan stadig nå at være med på www.verdensbedstenyheder.dk



Hvert minut, døgnet rundt, bliver der ødelagt hvad der svarer til  
36 fodboldbaner skov.

Vi har brug for din støtte! 
Som regnskovspartner hjælper du WWF med at bevare klodens 
hårdt trængte regnskove, og du støtter samtidig en bæredygtig  
udvikling til gavn for de mennesker, der lever i og omkring skovene.

Læs mere på www.wwf.dk/partnerskaber og støt WWF’s indsats for klodens regnskov med 80 kr. om måneden.

Du kan gøre en forskel  
– bliv regnskovspartner!
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