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LEDER

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

Fisk er sundt, og ”det er der ingen ben i”. Med Minna og 
Gunnar i front har Fødevarestyrelsen i flere år slået et slag for 
budskabet om, at vi skal spise mere af ’alt godt fra havet’. 
Meget tyder på, at der bliver lyttet, danskerne spiser nemlig 
flere og flere fisk. Alene sidste år blev der lagt 500 tons flere 
fisk i indkøbsvognen end året før. Men de færreste ved, hvor 
fisken, de køber, kommer fra, eller hvordan den er hentet op 
af havet. Otte ud af ti danskere kan ikke fortælle den slags 
facts om fisken på middagsbordet, viser en ny undersøgelse 
fra FDB. Tallet overrasker ikke. Det er nemlig ikke til at se, at 
ålen i køledisken er tæt på udryddelse, eller at tunbøffen kan 
trække en lige linje til et omfattende piratfiskeri. 

Over 70 procent af verdens fiskebestande er i dag enten  
fisket til det yderste, truet eller på grænsen til at uddø. En 
stor del af fiskeriet foregår ulovligt uden om kvotesystemer 
og fiskeriaftaler. Fiskermetoder, der ødelægger koraller og 
andet liv på havbunden, er endnu en usynlig ingrediens, man 
som forbruger let kommer til at støtte, når der står fisk på 
indkøbssedlen. Det samme gælder de gigantiske mængder 
af uønskede fisk og havdyr som delfiner og skildpadder, der 
bliver smidt døde tilbage i havet igen ved mange fiskerier.

Siden 2007 har WWF’s fiskeguide Hva for en fisk? derfor 
hjulpet forbrugerne med at vælge de bæredygtige fisk, 
som heldigvis også ligger i frysediskene. Guiden er nu klar 
i en opdateret version på modsatte side her i bladet. Tag 
den med, når du handler, og find vej til de grønne fisk.
I den anledning går Levende Natur også i fisk med et helt 
temanummer dedikeret til livet under havoverfladen.
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Røde, gule og grønne 
fisk i køledisken
Find vej til de bæredygtige fisk med 
WWF’s nye fiskeguide.

Med havet
som legeplads

Årets U-landskalender går til WWF’s 
projekt i Papua, hvor børn lærer at 

passe på livet i havet.

Fanget ved
et uheld ...

Millioner af havdyr og fisk bliver hvert 
år smidt døde tilbage i havet igen.
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8

Piratsushi på menuen
Bag den truede tun gemmer sig organiseret  
kriminalitet for milliarder af kroner.
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Fiskeflåder henter hver dag tonsvis af fisk op fra verdens have. Ofte  
langt flere end bestandene kan bære, og adskillige arter er derfor allerede 
tæt på at kollapse. Fortsætter udviklingen, vil vandmænd og orme stort 
set være det eneste levende, fiskere kan hente op af havet i midten af 
dette århundrede. Levende Natur dykker denne gang ned i dybet og ser 
nærmere på livets tilstand i de blå oceaner.

Af Karoline Rahbek, redaktør, WWF

De langliner, fiskere kloden over årligt kaster i havet, 
kan nå 550 gange rundt om Jorden, hvis man sætter 
dem sammen. På dem sidder 1,4 milliarder kroge.
FOTO: GilberT Van ryckeVOrsel / WWF-canaDa

Overfiskeri

Et kig under  

overfladen
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Et kig under  

overfladen
at føre bestanden videre. Med mindre udviklingen vender,  
vil de fleste former for skaldyr og fiskearter, som vi i dag spi-
ser – fra tun og torsk, som du kan læse om i dette nummer, 
til rejer og hummere – være kollapset omkring 2050.

Verdens største madspild
En stor del af de 38 millioner tons, der årligt ryger i nettet eller 
bider på kroge i verdens oceaner, bliver smidt tilbage i havet 
igen. I nogle fiskerier er andelen af det, der ryger i vandet 
igen, helt oppe på 80 procent. Langt det meste er små 
og uønskede fisk, men også havdyr som hajer, delfiner og 
skildpadder ender livet som bifangst eller udsmid. De fleste af 
dem dør, inden de er tilbage i deres rette element. Fiskene kan 
derfor hverken føre arten videre – eller spises af fattige menne-
sker i ulande, der ofte kun kan se magtesløst til fra kysten.

Alt imens der bliver færre og færre fisk, er forbrugerne om-
sider er begyndt at lytte til Fødevarestyrelsens kampagner 
om, at vi skal spise mere af ’alt godt fra havet’. Danskernes 
indkøb af fisk har været støt stigende de seneste år. Alene 
det sidste år kom vi 500 tons flere fisk i indkøbsvognen 
end forrige, og det samlede salg har for længst rundet 
50.000 tons om året på det danske marked. Umiddelbart 
vil den miljøbevidste forbruger måske spørge, om man så  
i virkeligheden bør lade være med at spise fisk, hvis havets 
økosystemer skal have en chance?

Svaret er heldigvis nej i følge WWF, der arbejder på højtryk 
for et mere bæredygtigt fiskeri både i Danmark og i resten 
af verden. Fisk og havstrømme tager nemlig hverken hen-
syn til geografiske eller politiske grænser. Indsatsen sker 
derfor i samarbejde med fiskere, industri, forhandlere og 
forbrugere over hele kloden. Målet er, at både vi og vores 
efterkommere kan spise fisk og skaldyr, der er fisket på 
en måde, der på en gang beskytter havmiljøet, de arter 
der lever her, og de millioner af mennesker, der er afhæn-
gige af livet i havet.

Blikstille og tyrkisblå under den bagende tropesol, frosset 
til kridhvide landskaber af metertyk is omkring polerne,  
eller et virvar af skum og vilde bølger milevidt fra fastland. 
Under havoverfladen, hvordan den end tager sig ud, gem-
mer sig en fantastisk verden. Her, hvor alt liv på Jorden 
begyndte, lever over 100 millioner vidt forskellige arter. Fra 
det største dyr, der nogensinde har levet på kloden, blå-
hvalen, til organismer så små, at vi ikke kan se dem med 
det blotte øje. Men Jordens største leveområde er under 
pres. Det samme er de mange arter, der holder til i det 
våde element, som dækker over 70 procent af kloden.
I århundreder har mennesket betragtet havet som en uud-
tømmelig kilde til mad. Men særligt de seneste årtier er det 
blevet mere og mere tydeligt, at grænsen for, hvor mange 
fisk, fiskerne kan hente op af havet, er overskredet.

Jumbojetter i nettet
Vi er ganske enkelt blevet for gode til at fiske. Og fiskeindu-
strien fanger langt mere, end bestandene kan klare for at 
formere sig og dermed overleve. 

Hver dag kaster gigantiske fiskerflåder tusindvis af stærke 
usynlige net – nogle store nok til at rumme 12 jumbojetter  
– i havet. I vandet ryger også langliner med millioner af kroge. 
Sætter man alle linerne sammen, ville de let kunne nå adskil-
lige gange rundt om Jorden. Nede på havbunden efterlader 
massive trawlere aflange månekratere, hvor koraller og andet 
liv mange steder endnu ikke er vendt tilbage selv efter flere år. 

Konsekvensen er ikke til at tage fejl af: Over 70 procent af 
verdens fiskebestande er i dag enten fisket til det yderste, 
truet eller på grænsen til at uddø. Særligt skidt står til det til 
for de største fisk i havet, der har en afgørende betydning 
for resten af økosystemet. Godt 90 procent af verdens store 
fisk er i dag forsvundet, fordi de er blevet spist af menne-
sker. Samtidig er adskillige bestande fisket helt ned, fiskene 
bliver nemlig fanget, inden de når at vokse sig store nok til 

Over 70 procent af verdens fiskebestande 
er i dag enten fisket til det yderste, truet 
eller på grænsen til at uddø.

” 

FOTO: brenT sTirTOn / GeTTy imaGes



sydkyst. Som nyudklækket, mikroskopisk larve begynder 
den en langsommelig vandring, flydende med havstrøm-
men over Atlanterhavet, for efter to til tre år at nå til Euro-
pas floder, fjorde og søer som glasål, som fisken kaldes 
som ung. Først rammer den Sydeuropa, hvorfra glasålen 
bevæger sig videre op mod Danmark. Hvis den vel at 
mærke overlever de mange forhindringer som fiskeri, 
dæmninger og forurening udgør undervejs.

Efter mellem seks og op til 16 år i de europæiske farvande 
begynder ålen sin rejse tilbage over Atlanten for at føre arten 
videre. Men de færreste når så langt. De fleste ål ender 
nemlig i bundgarn og ruser inden.

Ålen er en fast gæst til mange julefrokoster. På trods af at den er uhyre 
tæt på at uddø. Den slangelignende fisk har i årevis været kilde til mange 
spekulationer og mystik. Det samme gælder for, hvordan vi får bestanden 
på fode igen. Omkring 99 procent er allerede forsvundet. Hvis ålens gåde 
skal løses, er der brug for akut handling for de fisk, der endnu snor sig  
i vores farvande.

Af Karoline Rahbek, redaktør, WWF

Til bords  

med ålen

På randen af udryddelse

fisken på disken
selvom der kun er få procent tilbage af den europæiske ål, 
finder du den stadig hos fiskehandleren og i flere af super-
markedernes kølediske. i netto, Føtex og bilka har forbru-
gerne dog måttet vælge en anden fisk siden sidste år, hvor 
Dansk supermarked tog den truede ål ud af sortimentet. 
en beslutning, som WWF ser som et vigtigt skridt i den rig-
tige retning for ålens fremtid. Også flere hollandske og tyske 
supermarkeder har gjort det samme, og WWF fortsætter ar-
bejdet med at stoppe handel med den udrydningstruede fisk.

illUsTraTiOn: mOrTen FOGDe chrisTensen
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Ålen har en fast plads side om side med sild og laks i 
mange danske kølediske. Og det selvom 99 procent af 
bestanden fra 1980 i dag er væk, og ålen går derfor under 
betegnelsen ’stærkt truet’. Den lange fisk var før i tiden en 
af de mest værdifulde arter for danske fiskere. Det ser helt 
anderledes ud i dag.

”Årsagerne til det drastiske fald skyldes en kombination  
af massivt fiskeri, forurening, opdæmmede vandløb og 
ødelagte levesteder,” forklarer WWF Verdensnaturfondens 
fiskerimedarbejder Christoph Mathiesen, der har fulgt 
ålens markante tilbagegang løbende. 

Forskere har i årevis forsøgt at komme nærmere på at løse 
det mysterium, den lange fisks livscyklus stadig er. På trods 
af over 100 års intensive undersøgelser, har ingen i dag 
endnu set en ål gyde i naturen. Indtil en dansk videnskabs-
mand fandt ålens gydeområde i 1920’erne, troede man, at 
ålen gravede sig dybt ned i mudderet på bunden af åer og 
søer, når den skulle føre slægten videre. Men stedet skulle 
findes 5000 km væk fra danske åer og fjorde og andre 
europæiske lande, hvor ålen lever de fleste år af sit liv.

En ægte globetrotter
Inden den fede fisk ender i røget tilstand i selskab med 
røræg, purløg og snaps på julefrokostbordet, har den 
nemlig været på en lang og farefuld rejse. Den europæiske 
ål starter sine dage i Sargassohavet ud for Nordamerikas 



En stor del af de fangede unge glasål, bliver fedet op i dam-
brug. Herefter bliver de enten solgt til danske supermarkeder 
og fiskehandlere eller sat ud i naturen igen som såkaldte 
sætteål til fiskeri. Resten eksporteres til vidt forskellige dele 
af verden: Kinesere, japanere, koreanere, franskmænd og 
spaniere har til fælles, at de ser den europæiske ål som en 
stor delikatesse. Åleopdræt bliver fremhævet af nogle som 
redningen for den truede ål. Men intet tyder endnu på, at 
de fisk, der bliver sat tilbage i det fri efter opfedning, når den 
lange vandring over Altanten for at gyde. For de fleste ål 
ender rejsen nemlig brat, når de på ny og definitivt ryger i en 
fiskers net for derefter at fejre sin sidste danske jul.

det mener WWf
Ålen blev sidste år optaget på ciTes liste over truede dy-
rearter. Det betyder, at al international handel med fisken 
bliver overvåget – men der er endnu ikke tale om et for-
bud. WWF anbefaler et totalt stop for fiskeri af ålen, indtil 
bestanden har det bedre igen. samtidig er der brug for in-
tensiv forskning, der kan være med til at genskabe en bæ-
redygtig ålebestand. ”Der er behov for at finde koden for, 
hvordan man får ålen til at formere sig under opdræt. men 
risikoen for, at bestanden kollapser, som det fx skete med 
torsken i canada i 1992, er i dag alt for stor. Derfor er vi 
nødt til internationalt at frede ålen, ligesom alle supermar-
keder og fiskehandlere bør fjerne ålen fra deres butikker 
både i Danmark og andre lande,” siger christoph mathiesen, 
hav og fiskerimedarbejder i WWF Verdensnaturfonden.

Ålen er rød i WWF’s fiskeguide. Gå derfor efter et alternativ 
til julebordet. Prøv fx en røget sild eller en af de andre arter 
fra den grønne liste.
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Derfor er vi nødt til internationalt at frede 
ålen, ligesom alle supermarkeder og fiske-
handlere bør fjerne ålen fra deres butikker 
både i Danmark og andre lande.

” 
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Traditionen tro er der masser af folk, der besøger fiske-
handleren i december måned. Oven på den fede julemad 
vælger mange en frisk torsk den 31. til at fejre afslutnin-
gen på året. Og sådan har det været i århundreder. Men i 
dag har torskebestanden det langt fra så godt, som den 
havde det tilbage i 1700-tallet, hvor dillen med fisk til nytår 
begyndte at sprede sig. Størstedelen af de torsk, der lig-
ger på køl i de danske supermarkeder og hos fiskehand-
lere kommer fra vidt forskellige områder i Atlanterhavet; 
fra Østersøen, Canada, Grønland og Island til Norge og 
Rusland. Atlanterhavstorsken er i langt de fleste tilfælde 
overfisket, og specielt i Nordsøen og Kattegat har bestan-
den været tæt på helt at forsvinde. Den største torsk, der 
nogensinde er blevet fanget, vejede 96 kg. Det var i USA 

tilbage i 1895. I dag bliver fiskene fanget lang tid før, de 
bliver så store. Størstedelen af de torsk, der ryger i garnet 
eller bider på liner, vejer mellem to og seks kilo, og de 
har derfor ikke nået at formere sig. En atlanterhavstorsk 
lægger millioner af æg i løbet af et liv. Hvis bare to af dem 
overlever længe nok til selv at gøre det samme, kan de 
føre bestanden videre. I de sidste 30 år har det effektive 
fiskeri forhindret det mange steder.

Fisk med god smag
Torsken i Barentshavet nord for Norge og Rusland er en af 
undtagelserne. Her er bestanden sund, og det ulovlige fiskeri 
i området er blevet stoppet takket være de norske og rus-
siske myndigheder. Også Østersøtorsken har en solstråle-
historie bag sig. For ikke mange år tilbage anbefalede WWF 
et totalt stop for fiskeri af bestanden, der var tæt på kollaps. 
Siden har et omfattende samarbejde mellem fiskerne, myn-
digheder, fiskeopkøbere og miljøorganisationer vendt den 
negative udvikling. ”I dag er bestanden tilbage på et bære-
dygtigt niveau, ikke mindst på grund af den effektive indsats 
for at stoppe det ulovlige fiskeri, som tidligere dominerede 
regionen,” forklarer Christoph Mathiesen, der arbejder med 
fiskerispørgsmål i WWF Verdensnaturfonden.

Alle de informationer er værd at tage hensyn til, når man skal 
købe torsk til den store nytårsmiddag, men det kan være 

Det er snart tid til at købe nytårstorsk, men det kan være svært at finde ud 
af, om fisken er truet, eller om den er fanget med omtanke for livet i havet. 
Det hjælper WWF’s fiskeguide Hva for en fisk? dig med.

Af Sebastian Stanbury, kommunikationsmedarbejder, WWF

Bæredygtige fisk

Med fiskeguiden i byen
Du finder WWF’s nye fiskeguide på side tre her i bladet. 
Den er lige til at tage med, når du skal på jagt efter den 
bæredygtige nytårstorsk – og i det nye år, når du står i 
supermarkedet. På den måde har du altid overblikket over, 
hvilke arter du roligt kan lægge i indkøbskurven. 

Fiskeguiden er også på www.hvaforenfisk.dk, hvor der er 
masser af spændende oplysninger om bæredygtigt fiskeri.

Røde, gule og grønne  

fisk i køledisken
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kig efter det blå mærke
Udover WWF’s fiskeguide er der mere hjælp at hente, når 
der skal fisk på menuen. Det blå msc-mærke (marine ste-
wardship council), som findes på adskillige fisk i de danske 
supermarkeder, er forbrugerens sikkerhed for, at fisken 
er bæredygtigt fanget. msc-certificeringen bliver givet til 
fiskerier, der bruger metoder, som ikke fører til overfiskede 
bestande, og som ikke skader havets naturlige økosystemer. 

msc blev startet i 1997 af blandt andet WWF, og ordningen, 
der som det eneste lever op til Fn’s krav for miljømærkning af 
bæredygtigt fiskeri, er siden vokset støt. i dag er der næsten 
5000 msc-produkter verden over fra 187 forskellige fiskerier.  
WWF arbejder sammen med producenter og detailhandlen 
for at gøre udbuddet af msc-produkter så stort som muligt.

svært at overskue, hvilke fisk, der har det godt, og hvilke man 
bør undgå, hvis man ikke vil sætte tænderne i en truet art. 
Det hjælper WWF Verdensnaturfonden forbrugerne med at 
holde styr på. I Fiskeguiden Hva for en fisk?, der netop er ud-
kommet i en opdateret udgave, kan man hurtigt og nemt få 
et overblik over, hvilke fiskearter man bør styre indkøbsvognen 
uden om, og hvilke, man kan købe god samvittighed. 

WWF’s fiskeguide er delt op i tre forskellige kategorier:  
Er fiskene i den røde, bør man finde et alternativ, da de 

er overfiskede og ofte fanget på en måde, der ødelægger 
havmiljøet. De gule arter kan være et godt alternativ til de 
røde, men de kan også være problematiske, og man bør 
derfor tænke sig om. Spørg supermarkedet om, hvor fisken 
er fra, og hvordan den er fanget. De grønne fisk betyder 
derimod frit lejde. Fiskebestandene i den kategori har det 
så godt, at man kan spise fiskene med god smag  
i munden – i mere end én forstand.

FOTO: maGnUs møller / POlFOTO

flere bæredygtige fisk på vej
For lidt mere end et år siden tog Danmarks Fiskeriforening et 
banebrydende skridt for at gøre dansk fiskeri mere bæredyg-
tigt og miljøvenligt ved at sætte det ambitiøse mål, at alle dan-
ske fiskerier skal være msc-certificerede i 2012. i dag har sild, 
makrel og blåmuslinger fået det blå mærke, mens østersø-
torsk, nordsø-rødspætter og sej er undervejs i certificeringen. 
”Det er et rigtigt godt initiativ, og WWF glæder sig over fisker-
nes ansvar og engagement. For at nå hele vejen kræver det 
dog en målrettet indsats og et bredt samarbejde, som også 
involverer forarbejdningsvirksomheder og detailbranchen, som 
sælger msc-fiskene til forbrugerne,” siger christoph mathie-
sen, fiskerimedarbejder i WWF Verdensnaturfonden. 
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WWf og Børnenes u-landskalender
børnene i Papua-provinsen bor i fantastiske naturområder, 
men i takt med at naturens ressourcer forsvinder andre 
steder i verden, kommer Papua også under pres. WWF har 
derfor startet et miljøundervisningsprojekt i 10 landsbyer, 
hvor både børn og voksne lærer, hvordan de passer bedre 
på naturen omkring dem. 

børnenes U-landskalender handler ikke kun om børn i 
fjerne lande, men også om børn i Danmark. hvert år bliver 
der derfor produceret undervisningsmateriale med bøger, 
spil og film til folkeskolens yngste klasser, hvor de kan  
lære mere om årets projekt.

Du kan læse mere om Papua og børnenes U-landskalender 
på www.u-landskalender.dk

vind hvalsafari med klassen
i Pandaclubs skolekonkurrence, sOs PaPUa, kan alle  
3.-6. klasser dyste om en hvalsafari til lofoten i norge. 
WWF kårer vinderklassen ud fra forskellige ugeopgaver, 
hvor eleverne lærer om de udfordringer, som mennesker  
og dyr på Papua kæmper med.

se mere og deltag i konkurrencen på www.pandaclub.dk FO
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FOTO: JørGen schyTTe

 

Papua, Ny Guinea
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Julen i Danmark er fuld af traditioner. En af dem er Børne-
nes U-landskalender. I snart 50 år har danske børn og  
deres forældre støttet børn i verdens udviklingslande ved 
at købe kalenderen, som Danida og DR står bag. I år er 
det børn i Papua i Indonesien, der får glæde af overskud-
det fra kalendersalget.

Papua er et mystisk og – for de fleste – ukendt sted på 
Jorden. Vi tre, der laver kalenderens undervisningsmateriale, 
drog derfor tidligere på året på opdagelsesrejse til den 
svært tilgængelige ø. Efter at have været flere dage un-
dervejs og efter adskillige timers ø-hop fløj vi endelig ind 
over Papua. Her blev vi mødt af et imponerende syn af 
vidtstrakte regnskovsbeklædte bjergkæder under et let 
dække af morgendis. Set fra luften ligner Papua en kæmpe-
stor grøn broccoli. 

Målet for vores lange tur var fiskerbyen Yende, der ligger på 
den lille ø Roon ud for Papuas kyst. Fiskerbyens blå træhuse 
er bygget på pæle langs broer ud i vandet. Der bor omkring 
600 mennesker her, mere end halvdelen af dem er børn. Alle 
i byen lever af at fiske, jage og dyrke grøntsager i små haver. 
Livet i den lille fiskerby er enkelt. Her er ingen veje, så al kon-
takt med omverdenen foregår ad søvejen. Penge eksisterer, 
men er ikke noget, man har brug for til dagligt. Om dagen 
fisker øboerne med snøre fra båd og om natten med lys, der 
lokker fiskene til. Den største del af fiskeriet er til eget forbrug, 
men tingene er hastigt ved at ændre sig. 

Et hav i forandring
En fiskeeksportør fra Sulawesi har taget kontakt til fiskerne 
i Yende. Han har sat dem til at fange levende fisk og hum-
mere. To gange om ugen afhenter han fangsten, der bliver 
sejlet til nærmeste by. Herfra flyves de farverige fisk til 
lande, hvor de bliver solgt som kostbare delikatesser.

I havet omkring Papua findes de mest artsrige og velbe-
varede koralrev i verden. På et enkelt dyk fandt en forsker 
76 forskellige typer af koraler. Havet ud for den indone-
siske ø er hjem for mere end 1.200 fiskearter og mindst 
600 koralarter. Det svarer til 75 procent af verdens kendte 
arter. Men det unikke liv i havet er i fare.

Traditionelt har landsbyerne ejet fiskeretten i det farvand, 
der ligger ud for og omkring deres by. Det har hidtil været 
med til at beskytte fiskene, fordi de lokale fiskere ikke 
har fanget mere, end bestandene kunne klare. Men i de 
senere år er et stort antal trawlere fra Papua og andre 
indonesiske øer begyndt at operere i farvandet omkring 
øen. Samtidig er en del af de lokale fiskere begyndt at 
fiske med dynamit og giften cyanid for at tjene lidt  
penge. 

Børnenes ø
Børnene i Yende vokser op i en tæt symbiose med naturen. 
Fra en tidlig alder indgår de i de voksnes arbejde. De 
kommer med ud at fiske og på jagt og lærer håndværket 
efterhånden, som de vokser op. Havet er børnenes nær-
meste nabo, deres spisekammer og legeplads. Alle kan 
svømme fra de er helt små, og meget af dagen går med 
at bade, springe i vandet, sejle i kano og fiske. De mang-
ler mange ting: Lægehjælp og medicin, ordentlige skoler 
og uddannede lærere.

Til gengæld har børn i Papua noget, som ikke mange  
andre i verden har: Et liv i en fantastisk natur, som der 
ikke findes mage til noget andet sted på jorden. Papua  
er et af de få steder på kloden, der endnu ikke er blevet 
kortlagt og beskrevet – udnyttet og ødelagt. WWF’s 
projekt skal derfor lære Papuas børn at beskytte deres 
smukke natur mod en sådan skæbne.

Når danske børn tæller ned til juleaften, sender de hjælp til fattige børn  
i Papua. Levende Natur bringer her en beretning fra WWF’s projekt på  
den Indonesiske ø, som overskuddet fra årets U-landskalender går til.

Af Mikala Klubien, forfatter, filminstruktør og illustrator 

Med havet  

som legeplads

årets u-landskalender

FOTO: TOPPX2
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Danskerne har fået smag for japanernes delikate spise af 
rå fisk sirligt anrettet på ris og wasabi. Herhjemme så vel 
som mange andre lande i den vestlige verden skyder den 
ene sushirestaurant op i gadebilledet efter den anden, og i 
København har sushibarerne for længst slået pølsevognene 
i antal. Sushi blev for alvor populært uden for Japan fra 2002 
til 2007. Det satte tydelige spor, da der i samme periode 
også skete det største svind i bestandene af den blåfinnede 
tun, som er en af de mest eftertragtede tunarter til den 
japanske delikatesse. Allerede tilbage fra 1996 figurerede 
den blåfinnede tun på den internationale naturbeskyttelses-
organisation IUCN’s røde liste over arter, som er ekstremt tru-
ede – side om side med arter som pandaen, orangutang og 
næsehorn. ”Den blåfinnede tun er det mest kendte eksempel 
på, at de fleste af verdens tunbestande er under alvorligt 
pres. Men selvom der efterhånden er begyndt at komme fo-
kus på, at den eftertragtede rovfisk med de blå finner er ved 
at kollapse, bliver vi ved med at fiske løs af arten,” forklarer 
Christoph Mathiesen, der er fiskerimedarbejder i WWF  

Verdensnaturfonden. Ifølge ham skal forklaringen til dels findes 
i fiskens skyhøje kilopris. I takt med, at der bliver færre og 
færre tilbage i havet, bliver den eftertragtede fisk nemlig mere 
og mere værd: En enkelt fisk kan på auktioner i Japan i dag 
sælges for over en halv million kroner. Miljø- og fiskeorga-
nisationer verden over råber nu vagt i gevær om, at også den 
gulfinnede og den storøjede tun vil lide samme skæbne, hvis 
der ikke bliver fundet politisk opbakning til at regulere fiskeriet.

På europæisk pirattogt
Størstedelen af de blåfinnede tun, der verden over bliver spist 
som sushi, sashimi eller tunbøffer, kommer fra Middelhavet. 
For at beskytte den truede fisk, er der fastsat kvoter for, 
hvor mange tons, fiskerbåde må hente til lands om året. Pt. 
er 13.500 tons tilladt, hvilket er mere end dobbelt så meget, 
som bl.a. WWF anbefaler. Samtidig er virkeligheden for, hvor 
mange fisk, der rent faktisk bliver fanget, en helt anden: Det 
anslås, at tallet er mindst 40 procent højere – og fiskene 
dermed ulovlige. De enorme mængder illegale tun trækker  

Det røde tunkød på sushirisen og dåsetunen i supermarkedet kommer 
ikke alene fra en af havets hurtigste rovfisk. Bag den gemmer sig også en 
milliardindustri og organiseret kriminalitet. Selvom flere bestande er ligeså 
truede som næsehorn og tigere, støtter EU fiskere, der fanger tun illegalt 
med millioner af skattekroner. Fattige lande betaler den højeste pris for den tun, 
der ender på vores tallerkener. Heldigvis findes der bæredygtige alternativer, 
når tunen står på menuen.

Af Karoline Rahbek, redaktør, WWF

Piratsushi 

på  
menuen

illegalt fiskeri
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25 kilo sardiner til 1 kilo tun
efter tunen er fanget, bliver den fedet op i store fiskefarme. 
Foderet består af sild, sardiner, ansjoser og blæksprutter. 
en ikke særlig effektiv opskrift: 1 kilo. på bordet kræver op 
til 25 kilo. mindre fisk. Verdens efterspørgsel efter det røde 
tunkød sætter derfor også pres på andre arter. 

et hav af tun
Tun er ikke bare tun. Nogle arter og bestande er tæt på 
at kollapse, andre er overfiskede, mens andre igen kan 
spises med god samvittighed:

Blåfinnet tun: Tilstanden er så kritisk, at fiskeriet bør 
begrænses til et absolut minimum, indtil der er dokumen-
tation for, at bestanden er kommet sig.

Gulfinnet tun: alle store bestande er fisket til grænsen af, 
hvad de kan bære. men der er ofte ikke har tilstrækkelig 
data til at dokumentere, om fiskeriet kan fortsætte uden  
at true bestandene. 

Storøjet tun: De fleste bestande er truet af overfiskeri 
og mangelfuld forvaltning. 

Skipjack tun: Denne tun har det langt bedre end de øvrige 
tunbestande. Der kan dog ligesom i andet tunfiskeri være 
problemer med bifangst af andre arter og små tun. 

Albacore og andre tunarter: nogle albacorebestande har 
det godt bl.a. i det indiske ocean, men også her er der 
mangel på fangstdata og problemer med illegalt fiskeri.

en stor del af middelhavets blåfinnede tun bliver fragtet til verdens 
største fiskemarked, Tsukiji i Tokyo. Prisen når let over en halv  
million kroner pr. frossen fisk på den travle fiskeauktion.
FOTO: michel GUnTher / WWF-canOn

Den blåfinnede tun kan blive op til fire meter lang, veje 250 kg og 
svømme helt op til 70 km i timen, når den jager sit bytte. arten er 
den dominerende jæger i verdens tempererede og tropiske marine 
økosystemer. FOTO: brian J. skerry / naTiOnal GeOGraPhic sTOck / WWF
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mindre arter fanget i det vestlige Stillehav, hvor nogle gan-
ske vist har det godt, mens andre også er overfiskede eller 
fanget med ubæredygtige metoder.

Før i tiden behøvede man hverken at importere tun fra den 
anden side af kloden eller sejle syd på for at kunne servere 
den velsmagende fisk på de danske middagsborde; indtil 
1960’erne var den blåfinnede tun helt almindelig i Øresund. 
I dag er fisken forsvundet fra de danske farvande på grund 
af forandringer i temperaturer og havstrømme.

Massivt overfiskeri er dog den dominerende årsag til at den 
blåfinnede tun på globalt plan allerede i 70’erne var svundet 
ind med 90 procent. I takt med at tunfiskene forsvinder fra 
egne farvande, drager den europæiske tunflåde længere og 
længere væk for at hente fiskene hjem – ofte fanget illegalt 
af både støttet af EU. Det samme gælder for Japan, Taiwan, 
Kina, Filippinerne, Kina, Korea og USA, der alle er vigtige 
markeder for verdens mest populære spisefisk. 

i de fleste tilfælde en direkte linje til den europæiske tun-
flåde, der især føres an af spanske og franske skibe. Tunen 
er konstant på farten i de store oceaner. Det er derfor nær-
mest umuligt at spore, hvor fiskerbådene har fanget dem. 
At fiskene efter fangst bliver flyttet til tunfarme, hvor de bliver 
fedet op med mindre fisk, gør det kun endnu sværere at slå 
ned på det illegale fiskeri. Omkring 80 procent af det fede 
tunkød fra Middelhavet ender i Japan, men EU og USA er 
også vigtige markeder, hvor den blå finnede tun både bliver 
til sushi og tunbøffer.

Så længe lager haves
I Danmark har de fleste sushirestauranter taget den tru-
ede art af menuen. Det røde kød i sushiboksen er med 
langt større sandsynlighed gulfinnet tun. Men også den 
kan både være truet og ulovlig, og fiskeriet kan have ført 
bifangst af havskildpadder, delfiner og hajer, som drukner i 
nettet. Også tun, der er stablet i dåser i supermarkederne, 
kan være problematisk. Her kommer tunkødet ofte fra 

læs mere om eu’s illegale fiskeri
eU er i dag verdens største importør af fisk og skaldyr. 60 
procent af de fiskeretter, der bliver serveret i de europæiske 
lande, indeholder fisk, der kommer andre steder fra, især 
afrika. meget af det er fanget illegalt med store konsekven-
ser for fattige lande som bl.a. Guinea og senegal.
læs mere om eU’s illegale og ubæredygtige fiskeri på 
www.wwf.dk/piratfiskeri

FOTO: naTUrePl.cOm/hanne & Jens eriksen / WWF
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Den højeste pris
Den praksis gælder ikke kun for tunfiskeriet, men også for 
andre fisk. EU har i årtier købt sig rettighederne til at fiske i 
fattige landes farvande udfor Afrikas vest- og østkyst, mens 
andre store fiskenationer gør det samme i Koraltekanten 
på den anden side af kloden. Ifølge Christoph Mathiesen er 
aftalerne dog langt fra retfærdige. ”Ofte får de fattige lande 
kun fem procent af, hvad fiskene er værd i milliardindustrien 
på fiskeauktionerne. Samtidig kan kystlandenes fiskere om 
natten se lyset fra store fiskerbåde, der illegalt hiver tonsvis 
af tun ombord – ud over dem, fiskeflåden har købt sig retten 
til med skattekroner fra EU. Mens de små fiskere om dagen 
skal arbejde hårdere og sejle længere ud for at få den samme 
mængde fisk i nettet, som de kunne før,” forklarer han. Efter 
de store fiskerbådes indtog, er truede fiskebestande dermed 
nu også blevet et problem i de Afrikanske farvande.

Hvad end du overvejer sushi til nytårsaften, eller du har meldt 
dig til at lave tunmoussen til julefrokosten, kan det være utro-

Hvad gør WWf?
eU’s fælles fiskeripolitik udstikker kvoter til, hvor meget et land 
må fange af forskellige fiskearter. hidtil har de europæiske 
ministre, herunder den danske fødevareminister, gang på gang 
tilladt kvoter, der er langt større, end bestandene kan klare.  
Fiskeripolitikken skal reformeres i 2011, og WWF arbejder på 
at påvirke politikerne til at løse de massive problemer i havene. 

Ofte får de fattige lande kun fem procent af, 
hvad fiskene er værd i milliardindustrien på  
fiskeauktionerne. Samtidig kan kystlandenes 
fiskere om natten se lyset fra store fisker-
både, der illegalt hiver tonsvis af tun ombord.

” 

FOTO: JÜrGen FreUnD / WWF-canOn

WWF arbejder med at udbrede den såkaldte cirkelkrog på lang-
liner i store tunfiskerier, bl.a. i indonesien. Den cirkelformede krog 

reducerer antallet af døde skildpadder med op til 90 procent.
FOTO: JÜrGen FreUnD / WWF-canOn

ligt svært at gennemskue, om fisken er truet eller fanget ulov-
ligt ud for fattige landes kyster. Hvis du vil være på den sikre 
side, så gå efter MSC-mærket dåsetun, lyder rådet fra Chri-
stoph Mathiesen. ”Det blå mærke stiller krav om ansvarligt  
fiskeri og sporbarhed og er derfor forbrugerens bedste ga-
ranti for, at fisken er fanget bæredygtigt og lovligt,” siger han 
og fortsætter: ”Står menuen på sushi eller tunbøf, så overvej, 
om du kan skifte tunen ud med en anden fisk fra den grønne 
liste i WWF’s fiskeguide, indtil bestandene igen har det godt.”
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Globale resultater

Bedre prognoser for  
torskebestanden på Grand Banks 
Den nordvestatlantiske fiskerikommission (NAFO) besluttede på sit 
møde i september at forlænge stoppet for fangst af torsk på den 
meget betydningsfulde fiskebanke Grand Banks ud for New Found-
land i Canada. Dette fiskeområde husede en gang en af verdens 
største mængder af torsk. Overfiskeri bragte imidlertid bestanden 
på randen af udryddelse, hvorfor de canadiske myndigheder for 18 
år siden indførte et totalt stop for fangst af torsk. Det står stadig meget 
skidt til med torskebestanden i den sydlige del af Grand Banks, men 
der har dog været en vækst i antallet af gydende fisk i løbet af de 
sidste par år. WWF har presset på for et fortsat stop for fangst af 
torsk, som i første omgang gælder de næste tre år. Kun hvis væk-
sten af bestanden fortsætter, vil et lukrativt fiskeri af torsken blive 
muligt i fremtiden. Men det forudsætter, at bifangsten af torsk i andre 
fiskerier bliver reduceret til et absolut minimum, ligesom der er brug 
for en streng forvaltningsplan af fiskeriet.

Håb om bæredygtigt lakseopdræt
Laks har i århundreder udgjort en vigtig fødekilde for mennesker, der lever i de 
områder af verden, hvor laksen findes. Fiskeri af laks har imidlertid taget over-
hånd i de senere år og truer bestanden af vildlaks mange steder. Særligt i Norge 
er man samtidig begyndt at opdrætte langt flere laks i akvakulturer, hvilket er en 
yderligere trussel mod de vilde laks, hvis det ikke foregår ansvarligt. De opdræt-
tede norske laks smitter nemlig de vilde laks med sygdomme og presser dem i 
deres leveområder. En verdensomfattende styregruppe, der arbejder for at finde 
mere miljøvenlige måder at opdrætte laks på, sendte i august det første udkast til 
standard for bæredygtigt lakseopdræt i høring. WWF sidder med i styregruppen, 
der omfatter repræsentanter for lakseindustrien, forskere og en række andre pri-
vate organisationer. WWF ser frem til, at resultatet i 2011 kan blive en positiv plan 
for regler for ansvarlig produktion af laks i akvakultur. Målet er et certificeret mærke, 
ASC for ansvarlig produktion i akvakultur, der svarer til MSC, der certificerer bære-
dygtigt fiskeri på åbent hav.

WWF arbejder på højtryk over hele kloden for at bevare livet i og omkring  
klodens have. Det har bragt vigtige resultater med sig siden sidst. Læs bl.a. 
om nye beskyttede marine områder ud for Colombias kyst og midt i Stillehavet 
og om begyndende positivt nyt for den stærkt truede torsk i Canada.

Af Tommy Dybbro, miljøfaglig medarbejder, WWF

FOTO: erlinG sVensen / WWF-canOn

FOTO: maGnUs lUnDGren / WWF
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Forbud mod dumpning af  
spildevand i Østersøen på vej
WWF’s kampagnearbejde for at stoppe dumpningen af spildevand fra skibe i 
Østersøen ser nu ud til at skabe resultater. I oktober besluttede FN’s søfartsorganisa-
tion, IMO, at nye krydstogtskibe fra og med 2013 ikke længere må dumpe deres 
spildevand i Østersøen. Beslutningen blev taget på IMO’s miljømøde i London  
efter anbefaling fra alle Østersølande. Selvom søfarten kun udgør en mindre del 
af forureningen af Østersøen, er det vigtigt, at alle yder deres bidrag til at mindske de 
negative påvirkninger af miljøet. Forbuddet kommer dog først til at træde i kraft, 
når Østersølandene har etableret anlæg i havnene, hvor skibene på en effektiv 
måde kan aflevere deres spildevand. Hvis landene lever op til deres målsætninger 
om at etablere disse anlæg, vil forbuddet fra 2013 gælde alle nye færger og 
krydstogtskibe og samtlige fartøjer i 2018. Færger og krydstogtskibe transporterer 
årligt 80 millioner passagerer i Østersøen.

Beskyttet havområde  
i Stillehavet
Ude midt i Stillehavet, 3.200 km vest for Sydamerika ligger en 
ganske lille, ubeboet chilensk ø, der hedder Salas y Gomez. 
Øen er kun omkring 500 meter lang, og den ligger 400 km øst 
for den ligeledes isolerede, men beboede Påskeøen, der også 
hører til Chile. De to øer er de eneste steder i en enorm bjerg-
kæde, der rækker op over havoverfladen. Myndighederne i 
Chile planlagde i oktober i år at etablere et beskyttet havområde 
af enorm størrelse omkring øen. Det kaldes Parque Marino Salas 
y Gomez og omfatter hele det havområde, der ligger ud til 200 
sømil omkring øen, hvilket bliver til et samlet areal på omkring 
150.000 km2. Der er tale om et geologisk og biologisk unikt 
område, hvor der er behov for en effektiv beskyttelse i frem-
tiden. Det bliver således det næststørste marint beskyttede 
område i verden, kun overgået af et tilsvarende område i Det 
Indiske Hav. 

Ny marin nationalpark i Colombia 
Efter flere måneders intens debat har myndighederne i Colombia 
besluttet at oprette en vigtig del af Stillehavsområdet ud for 
kysten – Malaga Bugten – til nationalpark. I alt bliver 500 km2 nu 
lavet om til nationalpark. Området omfatter et af de mest betyd-
ningsfulde biologiske steder i verden, hvor pukkelhvaler samles 
og sætter unger til verden. Hvert år kommer over 500 pukkel-
hvaler hertil for at formere sig. Samtidig er området nær kysten 
levested for et meget stort antal arter af fisk, krebsdyr, bløddyr, 
padder og havfugle, mens der inde på land vokser over 400 arter 
af træer og en yderst frodig mængde af den øvrige flora. WWF  
udtrykker stor tilfredshed med den nye nationalpark, som 
bidrager væsentligt til, at et marint område opnår karakter af 
naturbeskyttelse på linje med tilsvarende beskyttede områder på 
landjorden. 

FOTO: PäiVi rOsqVisTF / WWF-FinlanD

FOTO: DieGO m. Garces / WWF-canOn

FOTO: rOGer leGUen / WWF-canOn
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Millioner af havdyr, uønskede fisk og fugle ryger hvert år i fiskernes net eller 
bliver kvalt i langliner. De fleste bliver smidt døde tilbage i havet igen, og 
alle går de under betegnelsen bifangst. I takt med at der bliver fisket mere 
og mere, truer bifangsten ikke bare livet i havet, men også fremtidige jobs 
og fødevaresikkerheden for en stor del af klodens befolkning.

Af Karoline Rahbek, redaktør, WWF

Fanget 

ved et uheld…

Bifangst

100 
millioner hajer ender hvert år  
livet i fiskenet og liner. omkring 
halvdelen af dem er bifangst.
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40 
tons koldtvandskoraller  
bliver hvert eneste år ødelagt 
af bundtrawlerbåde i det 
nordlige stillehav.

FOTO: brian J. skerry / naTiOnal GeOGraPhic sTOck / WWF

FOTO: rOGer leGUen / WWF-canOn

FOTO: erlinG sVensen / WWF-canOn

250.000 
truede læder- og karetteskildpadder  
bliver fanget utilsigtet.
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FOTO: naTUrePl.cOm/PeTe OXFOrD / WWF

300.000
havfugle ender deres dage i lang-
liner om året. 26 arter er derfor  
i dag tæt på udryddelse. 

FOTO: brian J. skerry / naTiOnal GeOGraPhic sTOck / WWF

300.000 
mindre hvaler, delfiner  
og marsvin dør hvert år  
som bifangst.

løsningerne findes
Der eksisterer allerede redskaber og metoder, som kan 
reducere de uønskede fangster. WWF arbejder med fiskere, 
industri og regeringer rundt omkring i hele verden på at  
udvikle, teste og implementere mere skånsomme fiske-
redskaber, ligesom nye forvaltningsmetoder, en stærkere 
fiskerkontrol og en større forbrugerbevidsthed om bære-
dygtigt fiskeri står øverst på arbejdslisten.

FOTO: JÜrGen FreUnD / WWF-canOn
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wwf nyt

WWF-butik åbner i Field’s
Siden foråret har WWF Verdensnaturfonden haft 
butik på Højbro Plads midt i København, men nu  
er der også mulighed for at købe WWF-produkter  
i Field’s på Amager. Når de sidste julegaver skal i 
hus, så slå et sving forbi WWF’s butik, som bugner 
af bløde plysdyr, økologiske t-shirts og masser  
af andre lækre WWF-produkter. 

Følg os på Facebook
WWF Verdensnaturfonden er kommet på Facebook! Følg  
os og få dagligt nyt om WWF’s projekter og klodens tilstand, 
flotte billeder og tankevækkende videoer fra hele verden.   
På siden kan du også komme med input til WWF’s arbejde.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Find os på facebook.com/WWFdk, tryk ’synes godt om’ 
og husk at invitere alle dine venner. 

Har du husket at bestille  
WWF-kalenderen?
Du kan stadig nå at købe WWF’s naturkalender for 2011. Skoven 
er denne gang temaet, og hver måned byder på et nyt billede – 
fra junglen i Amazonas til WWF’s projekt i Tanzanias lansbyskove.
Bidrager du med minimum 195 kroner, modtager du WWF’s  
kalender for 2011 og støtter samtidig vores indsats for fortsat at 
bevare en mangfoldig natur.

Bestil kalenderen på www.wwf.dk/kalender eller overfør pengene 
direkte til  reg. nr.: 9541 og kontonummer: 0007600283

FOTO: karOline rahbek / WWF

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 lacTOsan-sanOVO 
ingredients Group, lexmark, FocusFactory, ejendomsmægler ivan eltoft nie, Tm Group a/s Havørnen Dica a/s, accenture, adViva aps, akzo nobel Deco 
a/s, alletiders hjemmeservice, boligOne Dan lüth aps, borella projects, DT Group a/s, enemærke og Petersen a/s, energimidt a/s, Frederiksberg bogtrykkeri a/s, 
hotel nora, lalandia a/s, maersk brooker, marco Polo – myPlanet, nokia Danmark a/s, nycomed Danmark a/s, regner Grasten Film, rigtighundemad,  
stig Günther aps, søndergaard nedrivning aps, T.J. Transmission a/s, ViTal PeTFOOD GrOUP a/s

WWF VERDENSNATURFONDENS KALENDER 2011

300.000 
mindre hvaler, delfiner  
og marsvin dør hvert år  
som bifangst.
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Mens der er mindre og mindre kul, olie og naturgas tilbage 
i undergrunden, fortsætter det med at blæse, som den 
gamle børnesang fortæller os, og det skal danne baggrund 
for den grønne revolution, som Danmark står over for i de 
kommende år. Det er i hvert fald Klimakommissionens 
holdning i den rapport, der udkom i slutningen af september 
som kulminationen på flere års arbejde.

Klimakommissionen anbefaler, at 60-80 procent af landets 
elektricitet i fremtiden skal komme fra vindmøller mod kun 
20 procent i dag. Det er et af hovedbudskaberne i rapporten, 
der giver bud på, hvordan Danmark kan blive fri af fossile 
brændstoffer i 2050. Så lang tid behøver der dog ikke at 
gå, mener WWF Verdensnaturfonden.

”Rapporter fra eksempelvis DONG, Vestas og Dansk 
Fjernvarme viser, at det kan lade sig gøre at omstille det 
danske el- og varmesystem allerede i 2030-35. Og Sverige 
har som mål at udfase de fossile energikilder i transport-
sektoren inden 2030,” siger WWF Verdensnaturfondens 
miljøchef John Nordbo.

Regeringen har også sat 2050 som deadline for et fossilfrit 
Danmark, men der er masser af ting i Klimakommissionens 
rapport, som den almindelige borger kan tage til sig – også 
inden der er gået 40 år.  

Klimakommissionen lægger nemlig op til, at den grønne 
revolution er en opgave for alle danskere. Mens det er op 
til regeringen at sørge for vindmøller og afvikling af kulkraft-
værker, kan alle danskere sørge for en mere energivenlig 
hverdag. Bedre isolering af huse, installering af varmepumper 
og elbiler frem for køretøjer med forurenende benzinmo-
torer er vigtige skridt imod en klimavenlig fremtid. 

Om kort tid forventes regeringen at komme med sit ud-
spil til, hvordan der skal følges op på Klimakommissionens 
rapport. WWF opfordrer de danske politikere til at træffe 
en verdenshistorisk beslutning:

”Regeringen bør fremlægge en lov, som sætter en stop-
per for etablering af nye energianlæg baseret på fossile 
energikilder som kul, olie og gas. Set i lyset af Klimakom-
missionens rapport vil det være hul i hovedet at etablere 
nye anlæg, som bør skrottes hurtigst muligt,” slutter John 
Nordbo.

Klimakommissionens rapport lægger op til en revolution af det danske  
energisystem. Både politikere og almindelige borgere skal være med  
til at forme Danmarks klimafremtid.
Af Sebastian Stanbury, kommunikationsmedarbejder, WWF

Kul og olie skal blæses  

af banen

kliMa

WWF opfordrer de danske politikere til  
at træffe en verdenshistorisk beslutning.

” 
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2009-10 har været et økonomisk udfordrende år for WWF Verdensnaturfonden. 
Arbejdet for økonomisk genopretning har været en krævende proces for den  
danske organisation. Heldigvis har det hårde arbejde lønnet sig. Men mindre kan 
heller ikke gøre det, for presset på verdens natur, miljø og dyreliv er vokset støt  
i det forgangne år. Og det kræver økonomiske ressourcer at tage kampen op. 

I WWF’s årsrapport kan du læse, hvad vi har brugt pengene til, og hvilke resultater 
WWF’s indsats for klima, skov, hav og fiskeri og biodiversitet har skabt rundt omkring 
i verden – fra Østafrika, over til Koraltrekanten og Mekong til den danske natur.

Tak for din støtte, som har gjort indsatsen mulig!

Gitte Seeberg, Generalsekretær 

Tak for din støtte  

i 2010!

WWf var med til at sætte  
klimakommissionen i gang
klimakommissionen blev nedsat i marts 2008, men faktisk 
var det WWF Verdensnaturfonden, der var først med at 
lancere ideen om en klimakommission. i marts 2007,  
da det stod klart, at Danmark ville blive vært for cOP15,  
opfordrede WWF connie hedegaard til at nedsætte en 
kommission, som kunne udstikke en plan for, hvordan 
Danmark kan blive fri for kul, olie og gas. i forbindelse med 
folketingsvalget i 2007 gentog WWF idéen i breve til stats-
ministeren og samtlige partiledere. Og det var den ide, som 
anders Fogh rasmussen førte ud i livet fire måneder senere. 

så´ det let at gætte at det blæser.

FOTO: michel GUnTher / WWF-canOn

Læs om alle resultaterne i WWF’s  
årsrapport på  
www.wwf.dk/aarsrapport2010

blæsten kan man ikke få at se.

Det` der ikke no´d at gøre ve´.

Men når møllen rigtig svinger
rundt med sine store vinger,



maskinel maGasinPOsT iD-nr.42224

aFsenDer: WWF VerDensnaTUrFOnDen, sVaneVeJ 12, 2400 københaVn nV

ÆnDrinGer VeDr. abOnnemenT rinG VenliGsT 35 36 36 35 eller skriV Til WWF@WWF.Dk

Sjove naturoplevelser med PandaClub
Giv dit barn eller barnebarn spændende naturoplevelser og mulighed for at komme helt tæt 
på verdens vilde dyr med WWF’s tilbud til børn: PandaClub. medlemmer kommer gratis ind 
i 12 dyreparker, akvarier og zoologiske haver rundt om i Danmark en gang om året hvert sted. 
hele familien (to børn og to voksne) kommer også gratis med til vores fire årlige familiedage 
med sjove og lærerige events i forskellige dyreparker. Som noget nyt får PandaClub-medlemmer 
et særligt medlemsblad fire gange om året med posten.
 
Køb gaven på www.pandaclub.dk/tiger eller betal direkte på 
reg. nummer: 9541 og kontonummer: 0003306666. Husk at skrive navn og adresse.
 
Overfører du 280 kr. inden 10. december, modtager du tigerbamsen (15 cm) og gavekort 
til PandaClub med posten tids nok til at lægge den under juletræet.

Årets sødeste julegave!
Giv årets sødeste julegave – støt WWF Verdensnaturfonden med 280 kr. 
og få en sød tigerbamse og et medlemskab til Pandaclub.
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