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Skov 
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WWF  
VERDENSNATURFONDENS
AKTIVITETER
I den danske afdeling af WWF arbejder vi for at bevare verdens truede arter 
og udbrede bæredygtig skovdrift, fiskeri og energi gennem 27 store og små 
projekter i Danmark, Arktis, Østafrika og Mekong i Asien.



Det sidste år har været et barskt  
– og alligevel løfterigt – år for 
verdens natur og dyreliv. Aldrig  
har udsigterne set mere dystre ud. 
Og aldrig har der været mere håb!  
 

Verdens natur og dyreliv er i en historisk krise. Nye undersøgelser 
viser, at dyre- og plantearter forsvinder lige så hurtigt som under  
den store masseuddøen, hvor blandt andet dinosaurerne forsvandt fra 
Jordens overflade for 65 millioner år siden. Verden over er et væld af 
forskellige pattedyr, fugle, insekter og andre dyregrupper forsvundet i 
de seneste årtier.

Også i Danmark står det galt til. Den seneste analyse af naturens så-
kaldte vintertilstand viser således, at hele 11 ud 17 af vores naturtypers  
tilstand er forværret. Men samtidig har det forgangne år også for alvor 
bevist, at vi kan ændre tingenes tilstand og skabe nyt håb for verdens 
natur og dyreliv.

For første gang i en menneskealder går bestandene af tiger og kæmpe- 
panda frem. Samtidig er store dyr som tunen og ulven kommet tilbage 
til Danmark. Og til klimatopmødet i Marokko ratificerede så mange 
lande Parisaftalen, at den nu kan træde i kraft – og vi for alvor kan  
gøre noget ved den globale opvarmning. Det er historisk.

Det hjælper kort sagt at gøre noget! Og WWF Verdensnaturfonden  
står mere end nogensinde i frontlinjen for at kæmpe for verdens 
natur. Fra junglen i Myanmar til strandene på den jyske vestkyst 
har vi opnået konkrete resultater, der beskytter den sårbare natur 
og fremmer dyrenes sag. Det kan du læse meget mere om i denne 
Årsberetning. 

Tusind tak til alle jer, som hjalp os med at gøre en forskel for Danmarks 
og verdens dyre- og planteliv i 2016/17. Vi lover at kæmpe endnu 
hårdere det kommende år. Naturen har nemlig brug for al den hjælp, 
den kan få – inden det er for sent.

De bedste naturhilsener

Bo Øksnebjerg 
Generalsekretær
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I EN KRISETID 
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14%

2%
4%

Hvad går mine penge til?

Miljøfaglige indsatser

Fundraising og indsamling

Styring af projektmidler

Styrket egenkapital

Et sted for WWF at bo

ØKONOMI

WWF Verdensnaturfonden oplever fortsat stabil økonomisk udvikling og op- 
nåede i år et overskud på tkr. 1.046, hvilket vurderes som tilfredsstillende.
Egenkapitalen er forøget til 9,9 mio. kr. De samlede indtægter udgjorde i alt  
51 mio. kr. som blev anvendt som vist i figuren ovenfor. Vi brugte i år 72% af 
de samlede indtægter til miljøfaglige indsatser. Budgettet for det kommende 
år viser en fortsat konsolidering af egenkapitalen samtidig med øgede investe- 
ringer i fundraising og oplysningsaktiviteter med afsæt i den nye strategi for 
fonden for perioden 2018-21.



KÆMPEPANDAEN ER IKKE LÆNGERE TRUET
Bestanden af kæmpepandaer er steget med 17 procent siden seneste optælling i 2003, og der lever nu 
1.864 af de sort-hvide bamser i Kinas vilde natur. I september 2016 blev kæmpepandaen derfor 
nedklassificeret fra ‘moderat truet’ til ‘sårbar’ på den globale liste over arter, som er i farezonen for 
at uddø, IUCN’s såkaldte rødliste. Fremgangen viser, at årtiers indsats og pres fra WWF nu bærer 
frugt, og at Kina gør en stor indsats for at beskytte de skove, hvor pandaen lever. 

UDPLUK AF

WWF’S 
GLOBALE 
SUCCESER 

VERDENS STØRSTE AFTALE OM 
HAVBESKYTTELSE I ANTARKTIS
24 lande og EU er blevet enige om en fiskeri- 
aftale for havområde ud for Antarktis – et 
enormt område på størrelse med Spanien, 
Frankrig og Tyskland tilsammen. Aftalen 
betyder et totalforbud mod fiskeri i 2/3 af  
det 1.550.000 km2 store Rosshavet i 35 år. 
Der er tale om en meget vigtig aftale, da det 
beskyttede havområde er helt unikt og hjem- 
sted for et rigt dyreliv med hvaler, pingviner, 
sæler, spækhuggere, fisk og mikro-organismer.  
WWF arbejder nu for, at beskyttelsen af hav- 
området bliver permanent.
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TOTALFORBUD MOD HANDEL MED ELFENBEN I KINA
Kina, verdens største marked for handel med elfenben, vil indføre et totalforbud mod handel med 
den værdifulde vare inden udgangen af 2017. Forbuddet rammer 34 produktionsvirksomheder og 
143 handelsområder. Afrikanske elefanter har længe lidt hårdt under blandt andet kinesernes efter-
spørgsel på elfenben, der bruges som et statussymbol og medicin. 

KORALREV I BELIZE BESKYTTET  
MOD OLIEBORING
Regeringen i Belize har lyttet til protester 
fra mere end 160.000 mennesker og ind- 
stillet den skadelige søgen efter olie i hav- 
bunden ved koralrevene ud for landets 
kyster. Koralrevene er UNESCO verdens-
naturarv, og søgning efter olie er yderst 
skadelig for havnaturen og dyrene, der 
bliver udsat for en enorm lyd-forurening fra 
trykbølger, der trænger gennem havbunden 
for at finde olie. Takket været en massiv 
folkelig protest og kritik fra ngo’er som WWF 
bliver delfiner, hvaler og andre havdyr om-
kring Belize nu mere skånet. 

©
 M

A
R

TIN
 H

A
R

V
E

Y
 / W

W
F-C

A
N

O
N

©
 A

N
TO

N
IO

 B
U

S
IE

LLO
/W

W
F-U

S



NOVEMBER ‘16JULI 2016 JANUAR 2017AUGUST ‘16 FEBRUAR ‘17SEPTEMBER ‘16 MARTS ‘17OKTOBER ‘16 APRIL ‘17 MAJ ‘17DECEMBER ‘16 JUNI ‘17

Pro bono 

• Revisionsfirmaet EY 

• Advokatfirmaet Bech-Bruun  

• Nordisk Film A/S

Fonde 

• Aage V. Jensen Naturfond 

• Aage V. Jensen Charity Foundation 

• VELUXFOUNDATIONS 

• Inge & Skjold Burnes Fond 

• Tuborgfondet 

• Steen Daugaards Fond 

• Beckett-Fonden 

• Ole Kirk’s Fond 

•  Etatsraad Georg Bestle  

og Hustrus Mindelegat

• Metro-Schrøder Fonden 

• Martin Petersens Mindelegat 

• Fru Ellen Bremerdals Fond 

• Toyota Fonden 

• Familien Hede Nielsens Fond 

• Fonden Wonderful Copenhagen 

• Victor Boxenbaums Fond 

• O.P. Christensen og Hustrus Fond 

• Det Bertouch’ske Familielegat

Virksomhedspartnere 

• LEGO System A/S 

• Dansk Supermarked Group 

• IKEA A/S 

• H&M Hennes & Mauritz A/S 

• Thai Union / John West Foods Limited  

• Strömma Turism & Sjöfart AB 

• Dustin Group AB 

• Merkur Andelskasse 

• Energiselskabet Natur-Energi A/S 

• Northcoast Seafoods DK A/S 

• Naturli’ Foods A/S 

• L’Esprit du Vin Scandinavia ApS 

• Dechra Veterinary Products A/S 

• Søndervig Sandskulpturfestival 

• CSR Research ApS 

• Goodwings ApS 

Erhvervssponsorer 

kr. 25.000 

• JN Meat ApS 

• Paper Collective ApS 

• Rødovre Centrum A/S 

• Essential Foods 

• JØRGEN KRUUSE A/S 

• System Frugt A/S 

• Københavns Listefabrik 

• Rockwool Fonden

JULI-AUGUST 
10.000 DANSKERE OPDAGER HAVET 
Citizen Science projektet ´Danskerne & Havet´ engagerer over 10.000 danskere i havets fantastiske 
natur ved 38 ’Opdag Havet’ snorkle-events, som bliver afholdt langs de danske kyster. WWF ś 
’Opdag Havet’ app bliver brugt flittigt af danskerne til registrering af havets dyr, planter og alger, og 
appen opnår i alt 6.100 registreringer fra 4.600 danskere. Projektet opnår massiv medieomtale og 
involverer mere end 45 samarbejdspartnere. 

AUGUST: UNGE DANSKERE  
TIL KAMP MOD PLASTIK I HAVET 
Seks unge WWF Wildlife Reporters rejser med WWF på hajekspedition til Hebriderne i Skotland for 
at sætte fokus på plastikforurening i havene. Ekspeditionen er en del af WWF’s skolekampagne 
WildSchool, der i år når ud til 12.000 skoleelever i hele landet. I løbet af fem intensive dage i Skotland 
interviewer de seks unge reportere forskere og dykker med verdens andenstørste haj – brugden – for 
at rapportere hjem til danskerne, hvordan affald og plastik i havet har katastrofale konsekvenser for 
natur og dyreliv.

AUGUST:  
WWF OG ENIIG SKABER LYS I AFRIKA
WWF og Eniig (tidligere Energinord) samarbejder 
om at udbrede billig soleenergi til fattige landsbyer i 
udviklingslande, så befolkningen får strøm til lamper, 
vandpumper, lektielæsning og småbutikker såvel 
som til skoler, hospitaler og landbrug. De lokale be- 
taler for den strøm, de bruger, og betaler af på et 
anlæg, der ender med at blive ejet af dem selv. Pilot-
projektet foregår i det vestlige Uganda, hvor 30.000 
borgere får billig soleenergi inden for de næste tre år. 
Målet er at projektet skal kopieres til andre lande.

NOVEMBER:  
TIL KAMP FOR TIGRENE 
WWF er i dialog med konstruktørerne af en kæmpevej, der går gennem landskabet på grænsen 
mellem Thailand og Myanmar. Byggeriet har store konsekvenser for tigrene, fordi deres 
leveområder bliver splittet op i mindre ø’er. WWF’s arbejde for at beskytte tigrene anerkendes på 
højeste niveau, da WWF mødes med Myanmars finansminister for at tale om, hvordan landet 

kan udnytte dets naturressourcer bæredygtigt til gavn for både befolkningen og naturen.

DECEMBER:  NYT MARKED FOR GRØN ENERGI I MYANMAR
I et stærkt samarbejde mellem WWF, den danske ambassade i Myanmar og Vestas undersøger 
Myanmars regering muligheden for, at vedvarende energi udgør en væsentlig del af landets fremtidige 
energisystem. WWF har udgivet en omfattende rapport, der viser, at Myanmars elforsyning kan være 
baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050 og skabe flere jobs for lavere omkostninger, end et 
elsystem baseret på fossile brændsler.

JANUAR: NYT PROJEKT “OPDAG HAVET 2.0” 
Den fantastiske havnatur skal ind i landets gymnasieklasser med WWF ś nye undervisningsprojekt 
“Opdag Havet 2.0”. WWF vil udvikle et samlet undervisningsprogram for gymnasielærere og -elever 
samt nye digitale og involverende undervisningsværktøjer som virtual reality film, podcasts, e-kom- 
pendier, YouTube-film og explainer-videoer. Havet bliver med andre ord bragt direkte ind i klasse- 
lokalerne. Derudover vil WWF give havet en stærk stemme på den politiske arena og kæmpe for en 
bedre lovgivning og forvaltning af havet og dets naturrigdom gennem en målrettet lobbyindsats.

FEBRUAR:  
ISBJØRNEPATRULJE EN SUCCES
Ingen isbjørne bliver skudt i selvforsvar i den grønlandske by Ittoqqortoormiit, efter at isbjørne-
patruljen er begyndt at patruljere. Fra august til december 2016 har byen haft besøg af isbjørne otte 
gange, og alle gange er det lykkes at skræmme bjørnene væk i stedet for at skyde dem. Patruljen blev 
etableret i 2015 af WWF i samarbejde med lokalsamfundet for at skabe større tryghed blandt byens 
borgere og undgå, at bjørne bliver skudt i selvforsvar efter kvoten er opbrugt.

FEBRUAR-MARTS:  
REKORDTILSLUTNING TIL ISBJØRNE-EKSPEDITION
Over 3.000 unge ansøger om at blive årets WWF Wildlife Reporters 
og komme på isbjørneekspedition til Svalbard. På tre hæsblæsende 
BaseCamps i Skandinavisk Dyrepark, Aalborg Zoo og Københavns 
ZOO bliver 54 udvalgte aspiranter testet på journalistiske færdigheder 
og fysiske og psykiske grænser. De bliver udfordret kulinarisk og skal 
bevise, at de kan handle rationelt i uvante situationer og vejrforhold 
både nat og dag. Efter 24 timers strabadser løber seks seje unge  
med sejren – og kan glæde sig til at skulle se isbjørnen i øjnene.

MARTS: FISKETORVET GENOPSTÅR
Mere end 20.000 fiskeglade danskere møder op, da WWF, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og 
Fiskerikajen ApS genopliver fisketorvet ved Torvehallerne i København. I alt 1,5 tons skånsomt fanget 
fisk bliver langet over disken af kystfiskere til københavnerne, og et hav af børn deltager i WWF ś og 
Den Blå Planets Skoletjenestes aktiviteter. Kolde tangøl og varme fiskesupper bliver nydt i solskinnet 
på årets første forårsdag til lyden af lystige sømandsviser. Alle sanser bringes i spil, og der er fuld 
spræl på formidling om havets fantastiske naturrigdom og værdien af et naturskånsomt fiskeri.

MAJ:  NATURMØDE I HIRTSHALS
WWF møder talstærkt op til Naturmødet i Hirtshals med masser af naturgodter til både hjernen, 
hjertet og maven til mødets mere end 10.000 fremmødte gæster. Formidlingen er i højsædet, og der 
er fuld fart over feltet med rørebassiner, speed-talks, strandvandringer, panda-morgenløb og -mind- 
fulness ved solnedgang, smagsprøver på bæredygtig fiskesuppe og tangpesto, kortfilm og VR på 
vores stande på stadepladsen og stranden. Derudover deltager WWF lystigt i flere af de større de- 
batter på Naturmødet samt ved foredrag i Naturfondenes telt.

MAJ: NYT SAMARBEJDE MED DANSK SUPERMARKED
Alle fisk og skaldyr på Dansk Supermarkeds hylder skal være bæredygtige inden udgangen af 2019. 
Sådan lyder det ambitiøse mål i en ny samarbejdsaftale mellem WWF og Dansk Supermarked, der 
står bag Bilka, Føtex og Netto. Og supermarkedsgiganten er allerede godt på vej. I dag er over 
halvdelen af de tre kæders fiske- og skaldyrsprodukter miljøcertificeret og på WWF’s grønne liste.

MAJ:   
FISKEGUIDEN FÅS NU SOM APP
WWF Verdensnaturfonden gør det nu 
endnu nemmere for forbrugerne at 
handle bæredygtigt i hverdagen med 
udgivelsen af Fiskeguiden som app. 
Her kan man slå 47 forskellige fiske-  
og skaldyrsarter op og hurtigt tjekke 
artens bæredygtighed i form af 
kategorisering som grøn, gul eller  
rød. Fisk, der er mærket med 
miljømærkerne MSC eller ASC, 
optræder alle på den grønne liste.

JUNI:    
LEGO OG WWF INDGÅR  
CLIMATE SAVERS AFTALE
LEGO Koncernen fornyer sit partnerskab  
med WWF Verdensnaturfonden som led  
i bestræbelserne på at reducere CO2-
udledninger fra fabrikker og aktiviteter i 
forsyningskæden og fremme den globale 
indsats mod klimaforandringerne. Sammen 
med WWF har LEGO Koncernen opstillet 
ambitiøse mål for at sikre en mere bære-
dygtig måde at fremstille LEGO på.

JUNI:    
WWF UDVIDER  
PARTNERSKABSAFTALE MED DANIDA 
WWF Verdensnaturfonden får en strategisk 
partnerskabsaftale med Danida, der sikrer 
fonden 15 millioner kroner om året over de 
næste fire år. Med partnerskabet er WWF 
med til at sikre, at udviklingen i fattige lande 
bliver mere bæredygtig til gavn for natur, 
mennesker og dyr. WWF er med til at sikre et 
stabilt klima og mindske miljø-problemer, der 
kan forebygge de mange voldelige konflikter, 
der opstår på grund af knappe ressourcer.

38
SNORKLE-EVENTS 

10.000 
DANSKERE  DELTAGER

WWF 
MØDES MED MYANMARS 

FINANSMINISTER

NYT 
3-ÅRIGT PROJEKT 

IND I LANDETS  
KLASSEVÆRELSER

6 SEJE UNGE 
KAN NU SE ISBJØRNEN I ØJNENE

BÆREDYGTIGE 
FISK OG SKALDYR   

INDEN UDGANGEN AF 2019

AMBITIØSE MÅL 
FOR AT SIKRE  EN MERE 

BÆREDYGTIG MÅDE  
AT FREMTILLE LEGO PÅ

TAK FOR 
STØTTEN! 
WWF vil gerne sige STOR TAK til de 
virksomheder, fonde og legater samt 
samarbejdspartnere, som gavmildt 
har ydet WWF økonomisk støtte i 
perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2017.   

STRATEGISK  
PARTNERAFTALE

MELLEM WWF OG  DANIDA
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JULI-AUGUST 
10.000 DANSKERE OPDAGER HAVET 
Citizen Science projektet ´Danskerne & Havet´ engagerer over 10.000 danskere i havets fantastiske 
natur ved 38 ’Opdag Havet’ snorkle-events, som bliver afholdt langs de danske kyster. WWF ś 
’Opdag Havet’ app bliver brugt flittigt af danskerne til registrering af havets dyr, planter og alger, og 
appen opnår i alt 6.100 registreringer fra 4.600 danskere. Projektet opnår massiv medieomtale og 
involverer mere end 45 samarbejdspartnere. 
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TIL KAMP MOD PLASTIK I HAVET 
Seks unge WWF Wildlife Reporters rejser med WWF på hajekspedition til Hebriderne i Skotland for 
at sætte fokus på plastikforurening i havene. Ekspeditionen er en del af WWF’s skolekampagne 
WildSchool, der i år når ud til 12.000 skoleelever i hele landet. I løbet af fem intensive dage i Skotland 
interviewer de seks unge reportere forskere og dykker med verdens andenstørste haj – brugden – for 
at rapportere hjem til danskerne, hvordan affald og plastik i havet har katastrofale konsekvenser for 
natur og dyreliv.

AUGUST:  
WWF OG ENIIG SKABER LYS I AFRIKA
WWF og Eniig (tidligere Energinord) samarbejder 
om at udbrede billig soleenergi til fattige landsbyer i 
udviklingslande, så befolkningen får strøm til lamper, 
vandpumper, lektielæsning og småbutikker såvel 
som til skoler, hospitaler og landbrug. De lokale be- 
taler for den strøm, de bruger, og betaler af på et 
anlæg, der ender med at blive ejet af dem selv. Pilot-
projektet foregår i det vestlige Uganda, hvor 30.000 
borgere får billig soleenergi inden for de næste tre år. 
Målet er at projektet skal kopieres til andre lande.

NOVEMBER:  
TIL KAMP FOR TIGRENE 
WWF er i dialog med konstruktørerne af en kæmpevej, der går gennem landskabet på grænsen 
mellem Thailand og Myanmar. Byggeriet har store konsekvenser for tigrene, fordi deres 
leveområder bliver splittet op i mindre ø’er. WWF’s arbejde for at beskytte tigrene anerkendes på 
højeste niveau, da WWF mødes med Myanmars finansminister for at tale om, hvordan landet 

kan udnytte dets naturressourcer bæredygtigt til gavn for både befolkningen og naturen.

DECEMBER:  NYT MARKED FOR GRØN ENERGI I MYANMAR
I et stærkt samarbejde mellem WWF, den danske ambassade i Myanmar og Vestas undersøger 
Myanmars regering muligheden for, at vedvarende energi udgør en væsentlig del af landets fremtidige 
energisystem. WWF har udgivet en omfattende rapport, der viser, at Myanmars elforsyning kan være 
baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050 og skabe flere jobs for lavere omkostninger, end et 
elsystem baseret på fossile brændsler.

JANUAR: NYT PROJEKT “OPDAG HAVET 2.0” 
Den fantastiske havnatur skal ind i landets gymnasieklasser med WWF ś nye undervisningsprojekt 
“Opdag Havet 2.0”. WWF vil udvikle et samlet undervisningsprogram for gymnasielærere og -elever 
samt nye digitale og involverende undervisningsværktøjer som virtual reality film, podcasts, e-kom- 
pendier, YouTube-film og explainer-videoer. Havet bliver med andre ord bragt direkte ind i klasse- 
lokalerne. Derudover vil WWF give havet en stærk stemme på den politiske arena og kæmpe for en 
bedre lovgivning og forvaltning af havet og dets naturrigdom gennem en målrettet lobbyindsats.

FEBRUAR:  
ISBJØRNEPATRULJE EN SUCCES
Ingen isbjørne bliver skudt i selvforsvar i den grønlandske by Ittoqqortoormiit, efter at isbjørne-
patruljen er begyndt at patruljere. Fra august til december 2016 har byen haft besøg af isbjørne otte 
gange, og alle gange er det lykkes at skræmme bjørnene væk i stedet for at skyde dem. Patruljen blev 
etableret i 2015 af WWF i samarbejde med lokalsamfundet for at skabe større tryghed blandt byens 
borgere og undgå, at bjørne bliver skudt i selvforsvar efter kvoten er opbrugt.

FEBRUAR-MARTS:  
REKORDTILSLUTNING TIL ISBJØRNE-EKSPEDITION
Over 3.000 unge ansøger om at blive årets WWF Wildlife Reporters 
og komme på isbjørneekspedition til Svalbard. På tre hæsblæsende 
BaseCamps i Skandinavisk Dyrepark, Aalborg Zoo og Københavns 
ZOO bliver 54 udvalgte aspiranter testet på journalistiske færdigheder 
og fysiske og psykiske grænser. De bliver udfordret kulinarisk og skal 
bevise, at de kan handle rationelt i uvante situationer og vejrforhold 
både nat og dag. Efter 24 timers strabadser løber seks seje unge  
med sejren – og kan glæde sig til at skulle se isbjørnen i øjnene.

MARTS: FISKETORVET GENOPSTÅR
Mere end 20.000 fiskeglade danskere møder op, da WWF, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og 
Fiskerikajen ApS genopliver fisketorvet ved Torvehallerne i København. I alt 1,5 tons skånsomt fanget 
fisk bliver langet over disken af kystfiskere til københavnerne, og et hav af børn deltager i WWF ś og 
Den Blå Planets Skoletjenestes aktiviteter. Kolde tangøl og varme fiskesupper bliver nydt i solskinnet 
på årets første forårsdag til lyden af lystige sømandsviser. Alle sanser bringes i spil, og der er fuld 
spræl på formidling om havets fantastiske naturrigdom og værdien af et naturskånsomt fiskeri.

MAJ:  NATURMØDE I HIRTSHALS
WWF møder talstærkt op til Naturmødet i Hirtshals med masser af naturgodter til både hjernen, 
hjertet og maven til mødets mere end 10.000 fremmødte gæster. Formidlingen er i højsædet, og der 
er fuld fart over feltet med rørebassiner, speed-talks, strandvandringer, panda-morgenløb og -mind- 
fulness ved solnedgang, smagsprøver på bæredygtig fiskesuppe og tangpesto, kortfilm og VR på 
vores stande på stadepladsen og stranden. Derudover deltager WWF lystigt i flere af de større de- 
batter på Naturmødet samt ved foredrag i Naturfondenes telt.

MAJ: NYT SAMARBEJDE MED DANSK SUPERMARKED
Alle fisk og skaldyr på Dansk Supermarkeds hylder skal være bæredygtige inden udgangen af 2019. 
Sådan lyder det ambitiøse mål i en ny samarbejdsaftale mellem WWF og Dansk Supermarked, der 
står bag Bilka, Føtex og Netto. Og supermarkedsgiganten er allerede godt på vej. I dag er over 
halvdelen af de tre kæders fiske- og skaldyrsprodukter miljøcertificeret og på WWF’s grønne liste.

MAJ:   
FISKEGUIDEN FÅS NU SOM APP
WWF Verdensnaturfonden gør det nu 
endnu nemmere for forbrugerne at 
handle bæredygtigt i hverdagen med 
udgivelsen af Fiskeguiden som app. 
Her kan man slå 47 forskellige fiske-  
og skaldyrsarter op og hurtigt tjekke 
artens bæredygtighed i form af 
kategorisering som grøn, gul eller  
rød. Fisk, der er mærket med 
miljømærkerne MSC eller ASC, 
optræder alle på den grønne liste.

JUNI:    
LEGO OG WWF INDGÅR  
CLIMATE SAVERS AFTALE
LEGO Koncernen fornyer sit partnerskab  
med WWF Verdensnaturfonden som led  
i bestræbelserne på at reducere CO2-
udledninger fra fabrikker og aktiviteter i 
forsyningskæden og fremme den globale 
indsats mod klimaforandringerne. Sammen 
med WWF har LEGO Koncernen opstillet 
ambitiøse mål for at sikre en mere bære-
dygtig måde at fremstille LEGO på.

JUNI:    
WWF UDVIDER  
PARTNERSKABSAFTALE MED DANIDA 
WWF Verdensnaturfonden får en strategisk 
partnerskabsaftale med Danida, der sikrer 
fonden 15 millioner kroner om året over de 
næste fire år. Med partnerskabet er WWF 
med til at sikre, at udviklingen i fattige lande 
bliver mere bæredygtig til gavn for natur, 
mennesker og dyr. WWF er med til at sikre et 
stabilt klima og mindske miljø-problemer, der 
kan forebygge de mange voldelige konflikter, 
der opstår på grund af knappe ressourcer.
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Pro bono 

• Revisionsfirmaet EY 

• Advokatfirmaet Bech-Bruun  

• Nordisk Film A/S

Fonde 

• Aage V. Jensen Naturfond 

• Aage V. Jensen Charity Foundation 

• VELUXFOUNDATIONS 

• Inge & Skjold Burnes Fond 

• Tuborgfondet 

• Steen Daugaards Fond 

• Beckett-Fonden 

• Ole Kirk’s Fond 

•  Etatsraad Georg Bestle  

og Hustrus Mindelegat

• Metro-Schrøder Fonden 

• Martin Petersens Mindelegat 

• Fru Ellen Bremerdals Fond 

• Toyota Fonden 

• Familien Hede Nielsens Fond 

• Fonden Wonderful Copenhagen 

• Victor Boxenbaums Fond 

• O.P. Christensen og Hustrus Fond 

• Det Bertouch’ske Familielegat

Virksomhedspartnere 

• LEGO System A/S 

• Dansk Supermarked Group 

• IKEA A/S 

• H&M Hennes & Mauritz A/S 

• Thai Union / John West Foods Limited  

• Strömma Turism & Sjöfart AB 

• Dustin Group AB 

• Merkur Andelskasse 

• Energiselskabet Natur-Energi A/S 

• Northcoast Seafoods DK A/S 

• Naturli’ Foods A/S 

• L’Esprit du Vin Scandinavia ApS 

• Dechra Veterinary Products A/S 

• Søndervig Sandskulpturfestival 

• CSR Research ApS 

• Goodwings ApS 

Erhvervssponsorer 

kr. 25.000 

• JN Meat ApS 

• Paper Collective ApS 

• Rødovre Centrum A/S 

• Essential Foods 

• JØRGEN KRUUSE A/S 

• System Frugt A/S 

• Københavns Listefabrik 

• Rockwool Fonden

JULI-AUGUST 
10.000 DANSKERE OPDAGER HAVET 
Citizen Science projektet ´Danskerne & Havet´ engagerer over 10.000 danskere i havets fantastiske 
natur ved 38 ’Opdag Havet’ snorkle-events, som bliver afholdt langs de danske kyster. WWF ś 
’Opdag Havet’ app bliver brugt flittigt af danskerne til registrering af havets dyr, planter og alger, og 
appen opnår i alt 6.100 registreringer fra 4.600 danskere. Projektet opnår massiv medieomtale og 
involverer mere end 45 samarbejdspartnere. 

AUGUST: UNGE DANSKERE  
TIL KAMP MOD PLASTIK I HAVET 
Seks unge WWF Wildlife Reporters rejser med WWF på hajekspedition til Hebriderne i Skotland for 
at sætte fokus på plastikforurening i havene. Ekspeditionen er en del af WWF’s skolekampagne 
WildSchool, der i år når ud til 12.000 skoleelever i hele landet. I løbet af fem intensive dage i Skotland 
interviewer de seks unge reportere forskere og dykker med verdens andenstørste haj – brugden – for 
at rapportere hjem til danskerne, hvordan affald og plastik i havet har katastrofale konsekvenser for 
natur og dyreliv.

AUGUST:  
WWF OG ENIIG SKABER LYS I AFRIKA
WWF og Eniig (tidligere Energinord) samarbejder 
om at udbrede billig soleenergi til fattige landsbyer i 
udviklingslande, så befolkningen får strøm til lamper, 
vandpumper, lektielæsning og småbutikker såvel 
som til skoler, hospitaler og landbrug. De lokale be- 
taler for den strøm, de bruger, og betaler af på et 
anlæg, der ender med at blive ejet af dem selv. Pilot-
projektet foregår i det vestlige Uganda, hvor 30.000 
borgere får billig soleenergi inden for de næste tre år. 
Målet er at projektet skal kopieres til andre lande.

NOVEMBER:  
TIL KAMP FOR TIGRENE 
WWF er i dialog med konstruktørerne af en kæmpevej, der går gennem landskabet på grænsen 
mellem Thailand og Myanmar. Byggeriet har store konsekvenser for tigrene, fordi deres 
leveområder bliver splittet op i mindre ø’er. WWF’s arbejde for at beskytte tigrene anerkendes på 
højeste niveau, da WWF mødes med Myanmars finansminister for at tale om, hvordan landet 

kan udnytte dets naturressourcer bæredygtigt til gavn for både befolkningen og naturen.

DECEMBER:  NYT MARKED FOR GRØN ENERGI I MYANMAR
I et stærkt samarbejde mellem WWF, den danske ambassade i Myanmar og Vestas undersøger 
Myanmars regering muligheden for, at vedvarende energi udgør en væsentlig del af landets fremtidige 
energisystem. WWF har udgivet en omfattende rapport, der viser, at Myanmars elforsyning kan være 
baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050 og skabe flere jobs for lavere omkostninger, end et 
elsystem baseret på fossile brændsler.

JANUAR: NYT PROJEKT “OPDAG HAVET 2.0” 
Den fantastiske havnatur skal ind i landets gymnasieklasser med WWF ś nye undervisningsprojekt 
“Opdag Havet 2.0”. WWF vil udvikle et samlet undervisningsprogram for gymnasielærere og -elever 
samt nye digitale og involverende undervisningsværktøjer som virtual reality film, podcasts, e-kom- 
pendier, YouTube-film og explainer-videoer. Havet bliver med andre ord bragt direkte ind i klasse- 
lokalerne. Derudover vil WWF give havet en stærk stemme på den politiske arena og kæmpe for en 
bedre lovgivning og forvaltning af havet og dets naturrigdom gennem en målrettet lobbyindsats.

FEBRUAR:  
ISBJØRNEPATRULJE EN SUCCES
Ingen isbjørne bliver skudt i selvforsvar i den grønlandske by Ittoqqortoormiit, efter at isbjørne-
patruljen er begyndt at patruljere. Fra august til december 2016 har byen haft besøg af isbjørne otte 
gange, og alle gange er det lykkes at skræmme bjørnene væk i stedet for at skyde dem. Patruljen blev 
etableret i 2015 af WWF i samarbejde med lokalsamfundet for at skabe større tryghed blandt byens 
borgere og undgå, at bjørne bliver skudt i selvforsvar efter kvoten er opbrugt.

FEBRUAR-MARTS:  
REKORDTILSLUTNING TIL ISBJØRNE-EKSPEDITION
Over 3.000 unge ansøger om at blive årets WWF Wildlife Reporters 
og komme på isbjørneekspedition til Svalbard. På tre hæsblæsende 
BaseCamps i Skandinavisk Dyrepark, Aalborg Zoo og Københavns 
ZOO bliver 54 udvalgte aspiranter testet på journalistiske færdigheder 
og fysiske og psykiske grænser. De bliver udfordret kulinarisk og skal 
bevise, at de kan handle rationelt i uvante situationer og vejrforhold 
både nat og dag. Efter 24 timers strabadser løber seks seje unge  
med sejren – og kan glæde sig til at skulle se isbjørnen i øjnene.

MARTS: FISKETORVET GENOPSTÅR
Mere end 20.000 fiskeglade danskere møder op, da WWF, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og 
Fiskerikajen ApS genopliver fisketorvet ved Torvehallerne i København. I alt 1,5 tons skånsomt fanget 
fisk bliver langet over disken af kystfiskere til københavnerne, og et hav af børn deltager i WWF ś og 
Den Blå Planets Skoletjenestes aktiviteter. Kolde tangøl og varme fiskesupper bliver nydt i solskinnet 
på årets første forårsdag til lyden af lystige sømandsviser. Alle sanser bringes i spil, og der er fuld 
spræl på formidling om havets fantastiske naturrigdom og værdien af et naturskånsomt fiskeri.

MAJ:  NATURMØDE I HIRTSHALS
WWF møder talstærkt op til Naturmødet i Hirtshals med masser af naturgodter til både hjernen, 
hjertet og maven til mødets mere end 10.000 fremmødte gæster. Formidlingen er i højsædet, og der 
er fuld fart over feltet med rørebassiner, speed-talks, strandvandringer, panda-morgenløb og -mind- 
fulness ved solnedgang, smagsprøver på bæredygtig fiskesuppe og tangpesto, kortfilm og VR på 
vores stande på stadepladsen og stranden. Derudover deltager WWF lystigt i flere af de større de- 
batter på Naturmødet samt ved foredrag i Naturfondenes telt.

MAJ: NYT SAMARBEJDE MED DANSK SUPERMARKED
Alle fisk og skaldyr på Dansk Supermarkeds hylder skal være bæredygtige inden udgangen af 2019. 
Sådan lyder det ambitiøse mål i en ny samarbejdsaftale mellem WWF og Dansk Supermarked, der 
står bag Bilka, Føtex og Netto. Og supermarkedsgiganten er allerede godt på vej. I dag er over 
halvdelen af de tre kæders fiske- og skaldyrsprodukter miljøcertificeret og på WWF’s grønne liste.

MAJ:   
FISKEGUIDEN FÅS NU SOM APP
WWF Verdensnaturfonden gør det nu 
endnu nemmere for forbrugerne at 
handle bæredygtigt i hverdagen med 
udgivelsen af Fiskeguiden som app. 
Her kan man slå 47 forskellige fiske-  
og skaldyrsarter op og hurtigt tjekke 
artens bæredygtighed i form af 
kategorisering som grøn, gul eller  
rød. Fisk, der er mærket med 
miljømærkerne MSC eller ASC, 
optræder alle på den grønne liste.

JUNI:    
LEGO OG WWF INDGÅR  
CLIMATE SAVERS AFTALE
LEGO Koncernen fornyer sit partnerskab  
med WWF Verdensnaturfonden som led  
i bestræbelserne på at reducere CO2-
udledninger fra fabrikker og aktiviteter i 
forsyningskæden og fremme den globale 
indsats mod klimaforandringerne. Sammen 
med WWF har LEGO Koncernen opstillet 
ambitiøse mål for at sikre en mere bære-
dygtig måde at fremstille LEGO på.

JUNI:    
WWF UDVIDER  
PARTNERSKABSAFTALE MED DANIDA 
WWF Verdensnaturfonden får en strategisk 
partnerskabsaftale med Danida, der sikrer 
fonden 15 millioner kroner om året over de 
næste fire år. Med partnerskabet er WWF 
med til at sikre, at udviklingen i fattige lande 
bliver mere bæredygtig til gavn for natur, 
mennesker og dyr. WWF er med til at sikre et 
stabilt klima og mindske miljø-problemer, der 
kan forebygge de mange voldelige konflikter, 
der opstår på grund af knappe ressourcer.
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JULI-AUGUST 
10.000 DANSKERE OPDAGER HAVET 
Citizen Science projektet ´Danskerne & Havet´ engagerer over 10.000 danskere i havets fantastiske 
natur ved 38 ’Opdag Havet’ snorkle-events, som bliver afholdt langs de danske kyster. WWF ś 
’Opdag Havet’ app bliver brugt flittigt af danskerne til registrering af havets dyr, planter og alger, og 
appen opnår i alt 6.100 registreringer fra 4.600 danskere. Projektet opnår massiv medieomtale og 
involverer mere end 45 samarbejdspartnere. 

AUGUST: UNGE DANSKERE  
TIL KAMP MOD PLASTIK I HAVET 
Seks unge WWF Wildlife Reporters rejser med WWF på hajekspedition til Hebriderne i Skotland for 
at sætte fokus på plastikforurening i havene. Ekspeditionen er en del af WWF’s skolekampagne 
WildSchool, der i år når ud til 12.000 skoleelever i hele landet. I løbet af fem intensive dage i Skotland 
interviewer de seks unge reportere forskere og dykker med verdens andenstørste haj – brugden – for 
at rapportere hjem til danskerne, hvordan affald og plastik i havet har katastrofale konsekvenser for 
natur og dyreliv.

AUGUST:  
WWF OG ENIIG SKABER LYS I AFRIKA
WWF og Eniig (tidligere Energinord) samarbejder 
om at udbrede billig soleenergi til fattige landsbyer i 
udviklingslande, så befolkningen får strøm til lamper, 
vandpumper, lektielæsning og småbutikker såvel 
som til skoler, hospitaler og landbrug. De lokale be- 
taler for den strøm, de bruger, og betaler af på et 
anlæg, der ender med at blive ejet af dem selv. Pilot-
projektet foregår i det vestlige Uganda, hvor 30.000 
borgere får billig soleenergi inden for de næste tre år. 
Målet er at projektet skal kopieres til andre lande.

NOVEMBER:  
TIL KAMP FOR TIGRENE 
WWF er i dialog med konstruktørerne af en kæmpevej, der går gennem landskabet på grænsen 
mellem Thailand og Myanmar. Byggeriet har store konsekvenser for tigrene, fordi deres 
leveområder bliver splittet op i mindre ø’er. WWF’s arbejde for at beskytte tigrene anerkendes på 
højeste niveau, da WWF mødes med Myanmars finansminister for at tale om, hvordan landet 

kan udnytte dets naturressourcer bæredygtigt til gavn for både befolkningen og naturen.

DECEMBER:  NYT MARKED FOR GRØN ENERGI I MYANMAR
I et stærkt samarbejde mellem WWF, den danske ambassade i Myanmar og Vestas undersøger 
Myanmars regering muligheden for, at vedvarende energi udgør en væsentlig del af landets fremtidige 
energisystem. WWF har udgivet en omfattende rapport, der viser, at Myanmars elforsyning kan være 
baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050 og skabe flere jobs for lavere omkostninger, end et 
elsystem baseret på fossile brændsler.

JANUAR: NYT PROJEKT “OPDAG HAVET 2.0” 
Den fantastiske havnatur skal ind i landets gymnasieklasser med WWF ś nye undervisningsprojekt 
“Opdag Havet 2.0”. WWF vil udvikle et samlet undervisningsprogram for gymnasielærere og -elever 
samt nye digitale og involverende undervisningsværktøjer som virtual reality film, podcasts, e-kom- 
pendier, YouTube-film og explainer-videoer. Havet bliver med andre ord bragt direkte ind i klasse- 
lokalerne. Derudover vil WWF give havet en stærk stemme på den politiske arena og kæmpe for en 
bedre lovgivning og forvaltning af havet og dets naturrigdom gennem en målrettet lobbyindsats.

FEBRUAR:  
ISBJØRNEPATRULJE EN SUCCES
Ingen isbjørne bliver skudt i selvforsvar i den grønlandske by Ittoqqortoormiit, efter at isbjørne-
patruljen er begyndt at patruljere. Fra august til december 2016 har byen haft besøg af isbjørne otte 
gange, og alle gange er det lykkes at skræmme bjørnene væk i stedet for at skyde dem. Patruljen blev 
etableret i 2015 af WWF i samarbejde med lokalsamfundet for at skabe større tryghed blandt byens 
borgere og undgå, at bjørne bliver skudt i selvforsvar efter kvoten er opbrugt.

FEBRUAR-MARTS:  
REKORDTILSLUTNING TIL ISBJØRNE-EKSPEDITION
Over 3.000 unge ansøger om at blive årets WWF Wildlife Reporters 
og komme på isbjørneekspedition til Svalbard. På tre hæsblæsende 
BaseCamps i Skandinavisk Dyrepark, Aalborg Zoo og Københavns 
ZOO bliver 54 udvalgte aspiranter testet på journalistiske færdigheder 
og fysiske og psykiske grænser. De bliver udfordret kulinarisk og skal 
bevise, at de kan handle rationelt i uvante situationer og vejrforhold 
både nat og dag. Efter 24 timers strabadser løber seks seje unge  
med sejren – og kan glæde sig til at skulle se isbjørnen i øjnene.

MARTS: FISKETORVET GENOPSTÅR
Mere end 20.000 fiskeglade danskere møder op, da WWF, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og 
Fiskerikajen ApS genopliver fisketorvet ved Torvehallerne i København. I alt 1,5 tons skånsomt fanget 
fisk bliver langet over disken af kystfiskere til københavnerne, og et hav af børn deltager i WWF ś og 
Den Blå Planets Skoletjenestes aktiviteter. Kolde tangøl og varme fiskesupper bliver nydt i solskinnet 
på årets første forårsdag til lyden af lystige sømandsviser. Alle sanser bringes i spil, og der er fuld 
spræl på formidling om havets fantastiske naturrigdom og værdien af et naturskånsomt fiskeri.

MAJ:  NATURMØDE I HIRTSHALS
WWF møder talstærkt op til Naturmødet i Hirtshals med masser af naturgodter til både hjernen, 
hjertet og maven til mødets mere end 10.000 fremmødte gæster. Formidlingen er i højsædet, og der 
er fuld fart over feltet med rørebassiner, speed-talks, strandvandringer, panda-morgenløb og -mind- 
fulness ved solnedgang, smagsprøver på bæredygtig fiskesuppe og tangpesto, kortfilm og VR på 
vores stande på stadepladsen og stranden. Derudover deltager WWF lystigt i flere af de større de- 
batter på Naturmødet samt ved foredrag i Naturfondenes telt.

MAJ: NYT SAMARBEJDE MED DANSK SUPERMARKED
Alle fisk og skaldyr på Dansk Supermarkeds hylder skal være bæredygtige inden udgangen af 2019. 
Sådan lyder det ambitiøse mål i en ny samarbejdsaftale mellem WWF og Dansk Supermarked, der 
står bag Bilka, Føtex og Netto. Og supermarkedsgiganten er allerede godt på vej. I dag er over 
halvdelen af de tre kæders fiske- og skaldyrsprodukter miljøcertificeret og på WWF’s grønne liste.

MAJ:   
FISKEGUIDEN FÅS NU SOM APP
WWF Verdensnaturfonden gør det nu 
endnu nemmere for forbrugerne at 
handle bæredygtigt i hverdagen med 
udgivelsen af Fiskeguiden som app. 
Her kan man slå 47 forskellige fiske-  
og skaldyrsarter op og hurtigt tjekke 
artens bæredygtighed i form af 
kategorisering som grøn, gul eller  
rød. Fisk, der er mærket med 
miljømærkerne MSC eller ASC, 
optræder alle på den grønne liste.

JUNI:    
LEGO OG WWF INDGÅR  
CLIMATE SAVERS AFTALE
LEGO Koncernen fornyer sit partnerskab  
med WWF Verdensnaturfonden som led  
i bestræbelserne på at reducere CO2-
udledninger fra fabrikker og aktiviteter i 
forsyningskæden og fremme den globale 
indsats mod klimaforandringerne. Sammen 
med WWF har LEGO Koncernen opstillet 
ambitiøse mål for at sikre en mere bære-
dygtig måde at fremstille LEGO på.

JUNI:    
WWF UDVIDER  
PARTNERSKABSAFTALE MED DANIDA 
WWF Verdensnaturfonden får en strategisk 
partnerskabsaftale med Danida, der sikrer 
fonden 15 millioner kroner om året over de 
næste fire år. Med partnerskabet er WWF 
med til at sikre, at udviklingen i fattige lande 
bliver mere bæredygtig til gavn for natur, 
mennesker og dyr. WWF er med til at sikre et 
stabilt klima og mindske miljø-problemer, der 
kan forebygge de mange voldelige konflikter, 
der opstår på grund af knappe ressourcer.
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10.000 
DANSKERE  DELTAGER

WWF 
MØDES MED MYANMARS 

FINANSMINISTER

NYT 
3-ÅRIGT PROJEKT 

IND I LANDETS  
KLASSEVÆRELSER

6 SEJE UNGE 
KAN NU SE ISBJØRNEN I ØJNENE

BÆREDYGTIGE 
FISK OG SKALDYR   

INDEN UDGANGEN AF 2019

AMBITIØSE MÅL 
FOR AT SIKRE  EN MERE 

BÆREDYGTIG MÅDE  
AT FREMTILLE LEGO PÅ

TAK FOR 
STØTTEN! 
WWF vil gerne sige STOR TAK til de 
virksomheder, fonde og legater samt 
samarbejdspartnere, som gavmildt 
har ydet WWF økonomisk støtte i 
perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2017.   

STRATEGISK  
PARTNERAFTALE

MELLEM WWF OG  DANIDA
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WWF VERDENSNATURFONDEN

WWF har mere end 80 kontorer 
og 1.200 projekter over hele 
verden og er en af verdens 
største og mest indflydelsesrige 
miljøorganisationer med mere 
end fem millioner støtter globalt.

WWF’s mission er at stoppe 
forringelsen af jordens naturlige 
miljø og skabe en fremtid,  
hvor mennesker lever i  
harmoni med naturen.

 
De danske mærkesager er: 
Hav & Fiskeri, Klima & 
Energi, Skov, Arktis og  
Dansk Natur.

Læs mere om vores arbejde på wwf.dk

WWF Verdensnaturfondens 
arbejde er koncentreret i 
Danmark, Grønland, 
Mekong-regionen i Asien  
og i den østlige del af Afrika. 
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Why we are here

To stop the degradation of the planet’s natural environment and

to build a future in which humans live in harmony and nature.

Vores mission:

www.wwf.dk

WWF’s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø 

og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen
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WWF Verdensnaturfonden  
er den danske afdeling af  
World Wide Fund for Nature. 


