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Verdt å bevare!

Det er galskap å tro at løsningen for
framtiden er å pumpe opp fossile ressurser
i verdens viktigste matfat.
Grytidlig en marsmorgen fikk
jeg være med Kjell Gunnar og
Klara Solberg på MS Solvær ut på
Austnesfjorden i Lofoten. Dagene
før hadde det vært storm i kastene.
Men ikke denne morgenen. Solen
hadde nettopp stått opp, det var
blikkstille hav, måkeskrik og den
friskeste lufta det går an å puste
inn. I sju timer lempet vi havets
ressurser inn over ripa; fangst som
metter og gir arbeid.
Det er ingen grunn til å idyllisere:
Å være fisker i Lofoten er hardt
arbeid, som overalt ellers.
Fullstendig prisgitt vind og vær,
som kan slå til alle kanter. Det gjør
det ikke mindre fantastisk. Jeg
har vært i Lofoten mange ganger
og det er umulig ikke å bli bergtatt
av naturen, dyrelivet, landskapet,
fargene, kontrastene, menneskene.
Men om samfunnet der skal overleve
og vokse, trenger det flere bein å stå
på. For å sikre arbeid til ungdom
i Lofoten, Vesterålen og Senja må vi

i økende grad satse på næringer som
fiskeri, fornybar energi og turisme
– med evigvarende arbeidsplasser.
Det er galskap å tro at løsningen for
framtiden er å pumpe opp fossile
ressurser i verdens viktigste matfat.
Framtidige generasjoner trenger
både muligheter og varige løsninger.
Derfor må oljen ligge. Om Norge
satser på fornybare ressurser slik
vi en gang satset på olje, kan vind,
bølger og sol bli vårt neste store
eventyr. Det er et veldig viktig poeng
som både LO, NHO, Arbeiderpartiet,
Høyre og Fremskrittspartiet ser helt
bort fra når de ber om fritt leide for
oljeindustrien i denne naturskatten.
Det er snart stortingsvalg. Jeg håper
du gjør som meg og stemmer på et
parti som setter miljøet først og sier
nei til oljeleting i Lofoten, Vesterålen
og Senja.

Nina Jensen, generalsekretær
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WWFs generalsekretær Nina
Jensen fikk en uforglemmelig
naturopplevelse med sjark
fisker Kjell Gunnar Solberg
i Austnesfjorden i Lofoten.

stanse leteboringen på grunn av
press fra fiskerinæringen og en
vanskelig valgkamp. I 2011 fikk SV
gjennomslag for at det ikke skulle
bli noen konsekvensutredning
i inneværende stortingsperiode.
Nå er den perioden snart over,
og både Arbeiderpartiet, Høyre
og Fremskrittspartiet gir grønt
lys for en konsekvensutredning
– som ifølge WWF og resten av
miljøbevegelsen er et første skritt
mot oljeleting.

Havområdene utenfor øyriket som dekker Lofoten, Vesterålen og Senja er et økologisk underverk. WWFs generalsekretær Nina Jensen fikk en uforglemmelig tur både over og under vann i vår.

Lofoten, Vesterålen og Senja:

Kampen om en naturskatt
Debatten om Norges mest kontroversielle oljeletingsplaner
hardner til før høstens stortingsvalg. Men ingen er uenige
om at området alle snakker om er et økologisk underverk.

Hammerfest
Tromsø
Finnsnes

Senja
Vesterålen
Lofoten
Bodø

Tekst: Heidi Katrine Bang

«Jeg skal ikke si hva Vårherre mener
om oljeboring i nord, men jeg kan si
at han var strålende fornøyd da han
skapte Lofoten».
Sitatet over tilhører KrF-leder
Knut Arild Hareide, gjengitt av
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Vårt Land, og er et av få muntre
innlegg i den pågående debatten
om hvorvidt havområdene utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja
(LoVeSe) bør eller ikke bør åpnes
for oljeleting. En debatt som
har pågått i Norge i mange år.

Allerede i 1994 åpnet daværende
nærings- og energiminister Jens
Stoltenberg opp for oljeleting
utenfor Lofoten, på tross av faglige
råd om å la det være. I 2001
måtte den samme Stoltenberg,
som da var blitt statsminister,

Urettferdig å la være?
Både NHO og LO presser på for
oljeboring. På den andre siden
står faginstansene Havforsknings
instituttet, Klima- og forurensings
direktoratet, Fiskeridirektoratet
og Direktoratet for naturforvaltning,
samt alle miljøorganisasjonene
og fiskarlagene, som alle sier nei
til oljeboring i LoVeSe. Mens mot
standerne frykter at oljeleting vil
svekke andre naturressurser i dette
området, framstiller tilhengerne
ofte oljen som et være eller ikke
være for innbyggerne i den nord
ligste regionen. Tidligere LO-leder
Roar Flåthen er et eksempel på dette
siste. Ifølge Dagsavisen mener han
det vil være «jævlig urettferdig»
for nordlendinger som de ikke får
utnytte olje- og gassressursene i sitt
eget område.
–Fisken gir ikke nok arbeidsplasser
i nord, sier den tidligere LO-lederen.
Olje skaper vansker
Sjarkfiskeren Kjell Gunnar Solberg
fra Svolvær er blant dem som ikke
umiddelbart deler deler Flåthens
oppfatning:
–Oljenæringen har allerede bidratt

«For oss som bor i disse områdene, vil en oljeaktivitet
skape en svært vanskelig situasjon»
Kjell Gunnar Solberg, sjarkfisker

til et skyhøyt pris- og lønnsnivå
i Norge. For oss som bor i disse om
rådene, vil en oljeaktivitet skape en
svært vanskelig situasjon for de som
skal konkurrere med oljenæringen.
Dette vil forsterkes i samme takt
som oljenæringen vokser. Jeg tror
at det blir vanskelig å overleve for
de som i dag lever av primærnærin
gene, sier han.
Undervurderer regionen
WWFs fagsjef Arild Skedsmo mener

Roar Flåthen rett og slett tar feil.
–Flåthen og hans meningsfeller
går i den fella at de utelukkende
vurderer ressursene fisk og olje.
Snakk om å undervurdere en
hel region! Disse havområdene
har utrolig mye mer å by på, sier
Skedsmo og fortsetter:
– Beslutningene vi tar i dag om
å bruke ressursene i havet, må ta
hensyn til de som skal ha glede
av naturen i mange år fremover.
Deres interesser blir best ivaretatt
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gjennom bærekraftig bruk av
ressurser som fornyer seg selv. Som
fisken, vinden, vannet og den vakre
naturen som turistene kommer for
å oppleve.

«Beslutningene vi tar i dag om å bruke ressursene
i havet, må ta hensyn til de som skal ha glede av naturen
i mange år fremover.»

Økologisk underverk
Det ingen strides om, er at hav
områdene utenfor øyriket som
dekker LoVeSe er et økologisk
underverk. Den geografiske
plasseringen, de spesielle
strømforholdene, næringstilgangen
og stedets geologiske historie danner
grunnlaget for at dette området
på bare 1.200 kvadratkilometer
fungerer som en oase av levende
organismer for havområdene rundt.
Kontinentalsokkelen er på sitt aller
smaleste utenfor LoVeSe. Nettopp
derfor finner vi de rike fiskebankene
nettopp her, hvor fisk som senere
svømmer over hele verden har sin
gyteplass. Og oljeselskapene kan

med god grunn forvente å gjøre
store funn av olje og gass akkurat
her – om de bare får lete.
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Fisket i Lofoten kan
vare til evig tid om
det blir godt nok
ivaretatt, sier WWFs
Arild Skedsmo.

Arild Skedsmo, fagsjef WWF

Fornybart eventyr
–Fisket i Lofoten kan vare til evig
tid om det blir godt nok ivaretatt.
Samtidig er vi klar over at ingen
kan leve av fisk alene. Da bør Norge
utnytte mulighetene som ligger i
at vi uansett er nødt til å omstille
oss mot et 100 prosent fornybart
samfunn, med energi fra rene kilder.
De viktigste ressursene våre ligger
i havet, det er også sant for den
fornybare energien. Bølgekraftverk,
tidevannskraftverk og vindmøller til
havs er muligheter vi må utnytte for

å skape fornybarsamfunnet. Oljeog gassleting har stort potensial
til å ødelegge for andre ressurser, i
tillegg kommer at verken Norge eller
verdens klima trenger oljen som
eventuelt finnes i LoVeSe, fortsetter
Skedsmo. Den utfordringen er også
sjarkfiskeren fra Svolvær opptatt av:
–Jeg ser for meg arealkonflikter
på sokkelen, spesielt i Lofoten og
Vesterålen hvor sokkelen er så smal.
Når det gjelder det miljømessige, så
vet man ikke – men det er kort vei
til land og ting skjer fort, påpeker
Solberg.
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Duellen

Norges olje

Direktør Gro Brækken i Norsk olje og gass møter WWFs generalsekretær Nina Jensen
til duell om Lofoten, Norges fossile framtid og norsk klimalov.
verdens største kaldtvannskorallrev,
fastlands-Europas største
sjøfuglkoloni og verdens største
torskestamme.

Gro Brækken: Ja!

Finnes det fossile ressurser
Norge bør avstå fra å utvinne?

Nina Jensen: Nei!
Hvorfor/hvorfor ikke?

Nina Jensen: All erfaring tilsier
at en konsekvensutredning er
det første skrittet på veien til
å åpne området for oljeboring.
Petroleumsindustrien argumenterer
for at vi må hente inn mer
informasjon og veie de ulike
hensynene mot hverandre, men
dette området har vi allerede enormt
mye kunnskap om. Regjeringens
egne faginstanser advarer mot
å åpne området nettopp fordi vi
vet så godt hva som står på spill!
Dette er helt unike områder, også
i verdenssammenheng: Her finnes
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Nina Jensen: Ja. To tredeler av
verdens fossile ressurser må bli
liggende hvis vi skal ha 50 prosent
sjanse til å begrense skadene av
global oppvarming. Vi må starte
med å stanse utvinning av den
skitneste oljen og med å bevare
de mest sårbare områdene, som
Lofoten, Vesterålen og Senja,
og steder som Jan Mayen. Norge
investerer i mye av den skitneste
oljen, som tjæresand og skiferolje,
gjennom Statoil og Statens
Pensjonsfond Utland. Det må
stanses hvis klimamålene skal nås.
Er det realistisk at verden kan
hindre en global oppvarming
over 2 grader?
Gro Brækken: Ja. Men det fordrer
at verdens energimiks endres
kraftig. Åtte av de ti siste årene har
kull den sterkeste økningen av de

fossile energikildene, og kullets
andel i dag er det samme som i
1969. Bruk av gass må dermed
styrke sin posisjon. Her har Norge
en viktig rolle.

Gro Brækken

© ivan tostrup / Wwf-norge

Gro Brækken: Olje- og
gassaktivitet utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja vil være viktig
for å opprettholde produksjonen på
norsk sokkel, sikre fortsatt aktivitet
for leverandørindustrien og for
utviklingen lokalt og regionalt.
En konsekvensutredning vil
avveie ulike hensyn i forhold til
petroleumsvirksomhet som for
eksempel miljø og andre næringer,
hvordan en eventuell aktivitet skal
foregå, og Stortinget vil dermed
kunne ta en kunnskapsbasert
beslutning om aktivitet i disse
områdene eller ikke.

Gro Brækken: Nei, i
utgangspunktet ikke. Det
internasjonale energibyrået er
tydelig på at verden trenger all
olje- og gass fra norsk sokkel. Både
fordi vi er en av verdens reneste
produsenter av olje og gass, men
også fordi norsk gass er viktig i et
klimaperspektiv og fordi vi er en
stabil energileverandør.

© THOMAS BREKKE/NORSK OLJE OG GASS

Trenger vi en konsek vensut
redning av havområdene uten
for Lofoten, Vesterålen
og Senja?

Nina Jensen

Nina Jensen: Ja, men det haster!
Isen i Arktis smelter raskere enn
noensinne, og vi mister arter og
leveområder for planter og dyr som
følge av temperaturendringer. Vi
må skape et 100 prosent fornybart
samfunn, Norges rolle må være å
produsere mer fornybar kraft og
dele den med andre.
Er petroleumssektoren Norges
viktigste industri?
Gro Brækken: Ja. Utvilsomt. I
dag er 250.000 mennesker direkte
eller indirekte ansatt i næringen.
Foruten salg av olje og gass som
står for nærmere en fjerdedel av
statens inntekter, er det bygget opp
en leverandørindustri som i dag er
Norges største fastlandsindustri, og
Norges største eksportnæring, etter
salg av olje og gass.
Nina Jensen: Ja. Det er
både et gode og en utfordring.
Oljeindustrien har kompetanse
og teknologi som kan brukes til
å lage fornybar energi. Dessverre
støvsuger oljeindustrien markedet
for kompetanse og kapital. Små
bedrifter i fornybarsektoren
klarer ikke å konkurrere på
oljeindustriens vilkår.

!
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Hva er viktigst for norsk
økonomi om 30 år: Petroleum
eller fornybar energi?
Gro Brækken: Norsk olje og
gass kommer til å være viktig for
norsk økonomi også om 30 år,
men å spå så lang frem i tid har
historisk sett vist seg å være umulig.
Kanskje vil fornybar energi bli mer
lønnsomt i fremtiden, men kanskje
er det en annen industri som da
er Norges største. En industri
bygget opp i randsonen av olje- og
gassaktiviteten som vi i dag ikke ser.
Nina Jensen: Stadig flere
rapporter viser at den som investerer
i olje og gass om 30 år kan komme
til å tape store verdier. I tillegg til
å være miljømessig uansvarlig,
tyder stadig mer på at det blir
økonomisk ulønnsomt å presse
petroleumsindustrien inn i krevende
og risikofylt aktivitet i nord. I stedet
burde vi flytte innvesteringene
til fornybar energi. Norge har et
kjempepotensial i offshore-vind. Her
kan vi utvikle en næring som kan
ta en viktig posisjon i den globale
energiomleggingen.
Bør Norge utvinne kull
på Svalbard?
Gro Brækken: I forhold til den
globale energimiksen så mener jeg
utvinningen av gass er det viktigste
Norge kan satse på i tiden fremover,
men det kan være andre grunner for
å fortsette utvinne kull på Svalbard.
Nina Jensen: Nei. Norge burde
satse på turisme, fornybare
energikilder og en bærekraftig
utvikling for de sårbare
økosystemene på Svalbard.
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Trenger Norge en klimalov?
Gro Brækken: Norske
myndigheter benytter allerede
i dag en rekke virkemidler for å
regulere utslippene fra olje- og
gassvirksomheten. De viktigste er
CO2-avgift, Norges deltakelse i EUs
kvotemarked, faklingsbestemmelser
i petroleumsloven, krav om
vurdering av elektrifisering i
forbindelse med utbyggingsplaner,
utslippstillatelser og krav til
best tilgjengelige teknologi. Alle
disse virkemidlene har bidratt til
å redusere utslippene fra norsk
sokkel, og flere tiltak vil komme
i årene fremover for å redusere
utslippene ytterligere. Det er derfor
usikkert hvorvidt en klimalov vil
gi noen ytterligere gevinst.
Nina Jensen: Ja! Norges
klimagassutslipp øker jevnt. Ifølge
den nye Perspektivmeldingen som
regjeringen la fram i år, planlegger
politikerne dessuten at de skal
fortsette å øke! Vi trenger derfor
en «røykelov» for klimaet som kan
flytte diskusjonen fra om vi skal
kutte til hvordan vi skal kutte, og
som gir politikerne handlingsrom
til å finne de gode virkemidlene.
Er norsk olje- og gassutvinning
viktig for utviklingen i fattige
land?
Gro Brækken: Ja, i et stort
perspektiv. 1,5 milliarder
mennesker har i dag ikke tilgang på
strøm. Sammen med en voksende
middelklasse i flere utviklingsland
vil de i større grad bruke energi
for å komme ut av fattigdom og
økt levestandarden. Salg av oljeog gass skjer på et internasjonalt
marked, og selv om lite olje selges
direkte til utviklingsland så

uan
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vil norsk olje bidra til det totale
behovet for olje i verden, også
utviklingsland.
Nina Jensen: Nei. Vi vet at de
1,5 milliarder menneskene som ikke
har tilgang på strøm i dag kan få
det fra fornybare kilder innen 2050.
Vi vet at det lønner seg mer på lang
sikt enn å fortsette å kjøpe dyr olje
og gass. Vi vet også at fossil energi
årlig subsidieres med 500 milliarder
dollar, mens fornybar energi kun
mottar 80 milliarder dollar i støtte.
Av subsidiene til fossil energi
kommer 80 prosent kun den øvre
middelklassen til gode. Det er ikke
god fattigdomsbekjempelse. Norge
kan heller dele kompetanse og
teknologi innen fornybar energi for
virkelig å gi et positivt bidrag til
utviklingen i fattige land.
Hvilke klimatiltak har du
mest tro på?
Gro Brækken: Internasjonale
forpliktende avtaler som for
eksempel kvotesystemet. I et
klimaperspektiv er det ikke tvil om
at det internasjonalt er for billig å
slippe ut CO2. På sikt må en derfor
få strengere utslippsrestriksjoner
og høyere CO2-priser på plass
internasjonalt.
Nina Jensen: Vi trenger en
internasjonal og forpliktende avtale
som regulerer utslippene for alle
land. Men det er alltid noen land
som har interesse av å trenere slike
forhandlinger. Vi trenger derfor
at tilstrekkelig mange land lager
nasjonale utslippsplaner for å skape
press på resten. Derfor trenger
Norge en klimalov, slik de alt har
i Storbritannia og Mexico, og som
de holder på å innføre i blant annet
Danmark.
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Friends of
the Earth
International

«Norge har ingen lederrolle
i kampen mot global oppvarming
så lenge de nasjonale utslippene
fortsetter å øke og utvinningen
av olje og gass blir intensivert.»
Nnimmo Bassey, styreleder
i Friends of the Earth International

Nnimmo Bassey, styreleder i Friends of the Earth International og Raftoprisvinner, kritiserer den norske regjeringen for i det hele tatt å vurdere oljeog gassaktiviteter i Lofoten, Vesterålen og Senja.

advarer norge mot oljeblindhet
–Norge burde ikke engang vurdere å åpne Lofoten for olje- og
gassvirksomhet, sier Nnimmo Bassey, styreleder i Friends of the
Earth International og fjorårets Raftoprisvinner.

Tekst: Bente Bakken

Bassey kommer fra Nigeria,
hvor han blant annet har ledet
miljøorganisasjonen Health of
Mother Earth i en årrekke. I 2010
mottok han prisen The Right
Livelihood Award, også kalt den
alternative nobelprisen.
Bassey etterlater liten tvil om hva
han synes om Arbeiderpartiets ja til
konsekvensutredning av oljeutvin
ning i havområdene utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja.
–For det første vil olje- og gassak
tiviteter påvirke fiskeriene på en
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negativ måte. For det andre er det
uakseptabelt i det hele tatt å vurdere
denne typen næringsvirksomhet i et
område som er en mulig kandidat til
UNESCOs verdensarvliste, sier Bas
sey og understreker at oljevirksom
het i Arktis bør være like uaktuelt.
–Norge blir sett på som et ledende
land i å bruke inntekter fra fossile
brensler på en god måte. Men
investeringer i svært skitne
energikilder, som tjæresand i
Canada, og det å bruke klimakvoter
til å kjøpe seg fri fra å gjøre en
skikkelig miljøinnsats hjemme, viser

tydelig at hensynet til jordas beste
må vike for kortsiktig gevinst.
Nye oljefelt = klimafornekting
Raftoprisvinneren har også tidligere
kritisert den norske klimapolitikken
og Statoil. Han mener at Norge ikke
fortjener betegnelsen internasjo
nal pådriver i kampen mot klima
endringene.
–Norge har ingen lederrolle i
kampen mot global oppvarming
så lenge de nasjonale utslippene
fortsetter å øke og utvinningen av
olje og gass blir intensivert,

sa Bassey til Bergens Tidende under
klimatoppmøtet i Durban i 2011.
Overfor Verdens Natur trekker
Bassey frem Det internasjonale
energibyråets rapport «World
Energy Outlook 2012», som slår
fast at to tredeler av verdens kjente
fossile ressurser må bli liggende om
vi skal ha noen sjanse til å hindre
at global temperatur stiger mer enn
to grader.
–Denne advarselen må tas på alvor.
Åpning av nye oljefelt er et klart
eksempel på klimafornekting, og
Norge bør med fordel velge en annen
kurs. Klimaendringer forårsaker
allerede alvorlig flom, tørke, økt
havnivå og issmelting. Norske
midler bør i stedet bli investert
i utvikling av fornybar energi,
avslutter Bassey.
På verdensarvlisten?
Mange ønsker å få Lofoten inn
på UNESCOs verdensarvliste, hvor
området i så fall havner i selskap
med blant annet pyramidene i Egypt
og Den kinesiske mur. Norge er
allerede representert ved seks steder:
Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke,
Røros, helleristningene i Alta,
Vegaøyan og Struves triangelkjede
(en kjede av geografiske punkter fra

Hammerfest til Svartehavet, som
på 1800-tallet ble brukt til å be
stemme jordens form og størrelse.
Fire av de beskyttede punktene
ligger i Finnmark).
I 2002 fikk Direktoratet for natur
forvaltning og Riksantikvaren
i oppd rag av daværende miljø
vernminister Knut Arild Hareide
å sette sammen en søknad. Dette
arbeidet ble avsluttet i 2009, etter
at de aktuelle kommunene i Lofoten
ville avvente forvaltningsplanen for
Barentshavet, som kom i mars 2011.
Sommeren 2011 vedtok Lofotrådet
at de ønsker UNESCO-prosessen
gjenopptatt. I den nye kulturmeldin
gen, som ble vedtatt i begynnelsen
av mai, slår regjeringen fast at den
vil prioritere å sikre verdensarven
vi har i dag, og at den vil følge opp
igangsatte nominasjoner – som i til
legg til Lofoten inkluderer Tysfjord,
Hellemobotn og Rago nasjonalpark,
Svalbard, Jan Mayen og Bouvetøya,
industriarv på Notodden, Rjukan
og i Tyssedal, samt skipsgravhauger
i Vestfold og kvernsteinbrudd
i Hyllestad.

FRIENDS OF THE
EARTH INTERNATIONAL
• Verdens største
grasrotbevegelse/miljønettverk.
• Består av 74 nasjonale
medlemsgrupper og om
lag 5.000 lokale aktivistgrupper.
• Har mer enn 2 millioner
medlemmer og støttespillere
verden over.
• Tar opp globale utfordringer
knyttet til miljøvern og sosiale
spørsmål.
Kilde: www.foei.org

THE RIGHT
LIVELIHOOD AWARD
Etablert i 1980 for å hedre og
støtte personer som «har bidratt
med praktiske og eksemplariske
svar på noen av de mest akutte
utfordringene som verden står
overfor». Grunnlegger: Jakob
von Uexkull, svensk skribent,
foredragsholder, aktivist og tidligere
politiker.
Kjent som «den alternative
Nobelprisen», og det er nå
164 personer fra 62 land som har
mottatt den. Prisen deles ut hvert
år i Stockholm, under en seremoni
i den svenske Riksdagen.
Blant prisvinnerne er menneske
rettighetsforkjemperen Sima Simar
fra Afghanistan, den banebrytende
jordmoren Ina May Gaskin fra USA,
Physicians for Human Rights-Israel,
og altså miljøvernforkjemperen
Nnimmo Bassey.
Kilde: www.rightlivelihood.org
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Strandryddedagen 2013

Annonse

«Sykt mye søppel»

© wwf/canon

Mange millioner tonn
søppel havner i havet
hvert år. Mye ender
på norske strender.

HJELP
OSS
Å TA VARE PÅ FREMTIDEN

Hovedpartnere

Elever fra Vettre skole i Asker ryd
det idylliske Langåra i Oslofjorden
fri for lightere, korker, Q-tips og
plast i forbindelse med Strandryd
dedagen 2013. De vil at flere tenker
over hvor de kaster søpla si.
Tekst og foto: Heidi Katrine Bang

Jacob (12):

Det er helt sykt hvor mye søppel som
ligger rundt. Jeg er ikke sikker på hva
som skal til for å få folk til å slutte å
kaste søppel der det ikke skal være,
men det hjelper å se hva det fører
til. På skolen fikk vi se en video av
albatrosser som var døde. I magen
hadde de lightere, korker, masse leker,
gafler og utrolig mye annet. Flere bør
se sånne videoer.

Kaja (12):

Alle bør tenke mer på at det er så
mye søppel og passe på at de ikke
kaster søppel i naturen, men der det
skal kastes. Det hjelper å se hvor ille
det er, på nært hold. Jeg kommer til
å passe mye mer på etter dette. Jeg
synes vi snakker for lite om miljøvern
og temaer som dette på skolen.

Andre samarbeidspartnere

Den fineste arv du kan etterlate deg er en levende jord.

Amalie (12):

Vi har plukket søppel i hele dag. Det
er utrolig mye vi finner: En kjele,
sittepute, en stol… Veldig mye rart.
Til og med en gammel leverpostei
boks! Massevis av Q-tips, en sykkel
pedal… Vi burde snakke mer om
miljøvern, synes jeg, selv om det
kanskje er blitt bedre nå enn det var
før – med kildesortering og sånt.

12 Verdens Natur, juni 2013

Veien til en
grønnere framtid

En testamentarisk gave til WWF bidrar til å beskytte både dyr, men
nesker og leveområder. Den styrker vårt arbeid for at men nesker skal

kunne leve i harmoni med naturen.

Marius (13):

70 prosent av alt søppelet i havet blir liggende på bunnen. Det vi finner på
stranda er bare en liten del av alt som finnes. Vi har funnet mye rart, en helt
ubrukt deodorant blant annet. Og all Q-tipsen som ligger her! Det ligger mye
Q-tips til og med under gresset.

Ønsker du mer informasjon eller hjelp, gå inn på www.wwf.no/arv eller ta kontakt
med Marianne Lodgaard på tlf. 22 03 65 00.
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Arktis under press

Dramatisk kappløp i Arktis

Dette kartet, som er utviklet av WWF, viser
hvor smeltet is i Arktis har åpnet for nye
shippingruter. Det oransje feltet viser hvor
sommerisen lå i 1979. Den er nå borte og
som de svarte linjene viser, har det gitt
mye trafikk der det tidligere ikke gikk skip
i det hele tatt.

Mange står i kø for å utnytte naturressursene og transport
veiene som blir tilgjengelige når isen smelter i Arktis. WWF
viser den dramatiske utviklingen med oppsiktsvekkende kart.
Tekst: Heidi Katrine Bang

Se på dette kartet: Ingen steder
skjer klimaendringene raskere eller
er mer dramatiske enn i Arktis.
I fjor dekket sommerisen halvparten
så stort areal som i 1979. Det betyr
at områder som tilsvarer hele sju
ganger Norges størrelse er blitt
borte mellom 1979 og 2011. De
nye kartene som WWF nå har
satt sammen, avdekker hvordan
trafikken i Arktis øker i takt med
issmeltingen.
Grunn til bekymring
‑ Dette bildet gir grunn til be
kymring, fordi det viser hvordan
den dramatiske issmeltingen åpner
for ny skipstrafikk og dermed øker
presset på det arktiske miljøet, sier
WWFs rådgiver Lars Erik Mangset.
Dette og flere andre kart er
tilgjengelige på www.arkgis.org
I tillegg til nye transportveier som
beviselig blir benyttet, åpner også
issmeltingen i Arktis tilgangen
til oljeressursene i regionen. Olje
selskapene og land som grenser
til regionen, som Norge, følger nøye
med på utviklingen. Det er anslått
at om lag en fjerdedel av verdens
uoppdagede olje- og gassressurser
finnes i Arktis.
‑ Næringsinteresser i ulike land
kniver om å få en bit av kaka, noe
som presser fram mer shipping,
gruvedrift, kommersielt fiske og
ikke minst olje- og gassvirksomhet.
Ironisk nok, siden det er for
brenning av de samme fossile
ressursene det nå jages etter som
14 Verdens Natur, juni 2013

har ført til den tragiske smeltingen
i utgangspunktet, fortsetter Mangset.
Nye kart viser utvikling
WWF har det siste året jobbet syste
matisk med å sette sammen infor
masjon fra blant annet Kystverket,
Havforskningsinstituttet og arbeids
grupper under Arktisk råd. Resulta
tet er det nettbaserte kartsystemet
ArkGIS, som nå gjøres tilgjengelig
for alle. Ved å sette sammen ulike
opplysninger, kan vi for eksem
pel raskt se hvor oljevirksomhet i
Arktis vil ramme verdifullt biologisk
mangfold hardest, eller hvor viktige
arter som grønlandshval, hvalrosser
og lundefugl oppholder seg og finner
maten sin – eller også hvor smeltet
is driver fram shippingruter. Arktisk
råd er blant dem som nå vil benytte
ArkGIS som del av sitt grunnlag
i videre Arktis-arbeid.
‑ Utrolig nok har det til nå ikke
vært brukt slike kart der man
setter sammen informasjon på
tvers av fagområder for større
deler av Arktis. Vårt håp er at
disse kartene, fordi de synliggjør
miljøkonsekvenser på en helt ny
måte, vil tvinge fram miljøtiltak i
Arktis i et helt annet tempo enn vi
har sett til nå, sier Mangset.
Ikke forberedt på Arktis
-Ikke noe oljeselskap i verden har
utstyr til å utvinne fossile ressurser
i Arktis på en sikker og bærekraftig
måte, understreker WWFs
generalsekretær Nina Jensen.
Selskaper som har forsøkt seg, har
støtt på en rekke problemer.

I september i fjor krenget bore
riggen Scarabeo 8 på grunn av
problemer med ballasttankene mens
den boret i Barentshavet. Hendelsen
førte til alarm og mønstring av
personell. Også andre steder i
Arktis har det oppstått betydelige
problemer. Selskapet Shell har brukt
flere år og minst 4,5 milliarder
dollar, ifølge The Guardian, på å
sikre boretillatelser i Arktis. Men
etter gjentatte hendelser og ulykker
utenfor Alaska, har selskapet nå fått
Arktis-forbud av den amerikanske
regjeringen. Shell må legge fram
en detaljert plan som viser at de er
forberedt på de tøffe forholdene før
forbudet eventuelt blir opphevet.
Ingen har oversikt
Nina Jensen er ikke overrasket over
at selskapene må gi tapt for de kraf
tige naturkreftene i Arktis.
–Det finnes ikke en god nok olje
vernberedskap i dette området, som
byr på voldsomme utfordringer
når det gjelder vær, is, mørketid
og avstander mellom trygge
baser. Det er dessuten ingen som
har fullstendig kunnskap om
det komplekse samspillet i na
turen i Arktis eller om hvordan
økosystemene vil reagere på de ytre
påvirkningene som planlegges og
de massive endringene et varmere
klima innebærer. Minst like viktig
er det at ingen har noe overordnet
ansvar for Arktis som gir reelle
muligheter til å tvinge fram en
bærekraftig forvaltning, påpeker
hun.

Skipstrafikk, september 2011
Isutbredelse september 1979
Isutbredelse september 2011

Kilde (s kip):
Skipsobservasjoner fra
satellittbasert AIS data fra
Kystverkt/www.havbase.no
(2012). Data analysert WWF
and DNV.
Kilde (is): Fetterer, F.,
K. Knowles, W. Meier,
and M. Savoie. 2002,
oppdatert 2009. Sea Ice
Index. Boulder, Colorado
USA: National Snow and Ice
Data Center.
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Din støtte teller!

Din støtte teller!
© Friends of the Earth International

En viktig seier er oppnådd for tigeren når India
nå sørger for at to eksisterende verneområder blir
verdens største sammenhengende tigerreservat.

India

Tekst: Katharina Heide Paus

Indias Nye

tigerreservat
16 Verdens Natur, juni 2013

Det var tidligere i vår at den
indiske regjeringen erklærte at
skogsområdet Sathyamangalam
Wildlife Sanctuary skal være tiger
reservat. Det nye tigerreservatet
er på 1.410 kvadratkilometer, et
område på størrelse med Ringerike
kommune. Et av verdens viktigste
tigerhabitater, Sathyamangalam,
som ligger i den sørlige indiske
staten Tamil Nadu, kobler sammen
to eksisterende verneområder.
Det nye reservatet sikrer en
avgjørende del i et av de viktigste
og største tigerhabitatene i verden.
Tigere trenger store og sammen
hengende områder å bevege seg
i for å trives.

og nummer 42 i India. India har
verdens største bestand av ville
tigere.
‑ Tigeren er Indias nasjonaldyr, og
WWF gratulerer regjeringen med
å ha nådd enda en viktig milepæl i
arbeidet med å bevare ville tigere og
deres naturlige habitat i India, sier
dr. Dipankar Ghose i WWF-India.

Det er beregnet at 25 tigere lever
i Sathyamangalam. Dette er det
fjerde tigerreservatet som blir
opprettet i staten Tamil Nadu,

WWF-India har siden 2002
jobbet med Tamil Nandus skogs
departement i Sathyamangalam
for å støtte blant annet antikryp

Rikt artsmangfold
WWF-India har lenge sett hvor
viktig dette området er for bevaring
av artsmangfold. Foruten å være
hjem for en sunn tigerbestand,
er disse skogene også hjem for
leoparder, elefanter, hyener og
gribber.

skytterprosjekter, opplæring av
viltvoktere og tigerovervåking.
Dramatisk nedgang
Tiger finnes i India, Nepal, Bhutan,
Bangladesh, Kambodsja, Kina,
Indonesia, Malaysia, Burma, Laos,
Thailand, Vietnam, Russland
og Nord-Korea. Den er i løpet
av forrige århundre utryddet fra
Iran, Afghanistan, Kasakhstan,
Kirgisistan, Pakistan, Singapore,
Tadjikistan, Turkmenistan,
Usbekistan og Tyrkia.
Tigerens utbredelse har krympet
drastisk de siste tiårene. Antallet
har gått ned med rundt 97 prosent
siden 1900, fra rundt 100.000 til
3.200. Sørkinatigeren er nå helt
på randen av utryddelse, og den
kinesiske bestanden av sibirtiger
er kritisk lav.

FAKTA
Tiger
• Det finnes ca 3.200. tigere i verden

INDIA

• India har verdens største bestand av ville tigere.
• Tigeren er Indias nasjonaldyr

Sathyamangalam tigerreservat
• 1.410 kvadratkilometer i delstaten Tamil Nadu
Tamil Nadu

• 25 tigere og dessuten leoparder, elefanter,
hyener og gribber.

SRI LANKA
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Fotoreportasjen

«Jeg ser rett inn i to
pumaøyne. En hann.
Jeg blir forbauset, og
det blir pumaen også»,
skriver naturfotograf
Tom Schandy om en
svært sjelden naturopp
levelse i nasjonalparken
Torres del Paine i Chile.

Fotoreportasjen

Godtatt av pumaene
i Torres del Paine

Tekst og foto: Tom Schandy

Det er i slutten av oktober. Sammen
med den chilenske naturmannen
Roberto Donoso kjører jeg over
et trefritt heilandskap mot Lago
Sarmiento, en av de mange
innsjøene i Torres del Paine
nasjonalpark, som er blant SørAmerikas største naturattraksjoner.
Jeg har vært i denne parken to
ganger tidligere uten å se så mye
som en kattefot. Vil jeg få møte
pumaen denne gangen?
Vakkert skue
På hver side av veien beiter
store flokker med lamaarten
guanako. Det er rundt 3.000 av
dem i parken, noe som utgjør et
stabilt næringsgrunnlag for de
rundt 50 pumaene som lever
i og rundt parken. Vi parkerer
i veikanten og vandrer ned mot
innsjøen. I et lite vann holder et
par med svarthalssvaner på med
reirbygging. I det fjerne ser vi noen
andeskondorer skru seg opp mot
den blå vårhimmelen. Vi kommer
til et utsiktspunkt og ser Sarmientos
blå vannflate blinke under vårsola.
Pumablikk
Roberto har satt opp teleskopet
på stativ og skanner stranda langs
sjøen. Med ett ber han meg se i tele
skopet. Jeg titter, men ser bare hvit
18 Verdens Natur, juni 2013

Torres del Paine nasjonalpark er et av de beste stedene i verden å se puma. Tom Schandy lyktes på tredje forsøk.

kalkstein.
– Se en gang til. Ser du ørene? spør
han. Jeg forsøker igjen, - og ja.
Et par ører stikker opp bak noen
steiner.
– Puma, smiler Roberto.

Jeg er overveldet. Avstanden er
sikkert en kilometer. Hva nå? Holdet
er for langt for fotografering, vi må
nærmere.
– Vi må bruke tid, sier Roberto.
Dermed starter vi fremrykkingen.

100 meter. 200 meter. 300 meter.
Opp med kikkerten, kontrollere
at pumaene ikke har stukket av.
Roberto konstaterer at det ikke bare
er én puma der nede, men en hel
familie – en hunn og tre store unger.

– Hunner med unger er ofte svært
skeptiske. Det er viktig at de ser oss
hele tiden, så vi ikke overrumpler
dem, forklarer han. Etter en times
tid, sitter vi på en høyde og ser ned
på kalksteinene. Ungene ligger i ei

grop på den ene steinen og koser seg
i sola. Hunnen ligger et stykke unna
og følger med. Men ingen panikk,
pumafamilien velger å bli.
Etter en stund sniker jeg meg ned

Chile
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Fotoreportasjen

FAKTA
Kroppslengden er ca. 86-154 cm,
i tillegg kommer halen som utgjør
1/3 av kroppslengden.
Hannen veier ca. 35-120 kg,
hunnen 29-64 kg. Størrelsen
varierer, alt etter hva slags habitat
de har tilhold i.
Forekommer hele veien fra nord
i USA (Rocky Mountains) til
sørspissen av Sør-Amerika.
Torres del Paine nasjonalpark er
et av de beste stedene i veden for
å se puma.
Dagens nasjonalpark ble
opprettet i 1970. Ble erklært
biosfære-reservat av UNESCO
i 1979.
Pumaen tok seg en liten høneblund mens fotografen satt 30 meter unna.

fra høyden og kommer på 30 meters
hold. Fantastisk! Ungene ligger der
fortsatt. De reiser seg opp, strekker
seg, gjesper, forsvinner bak steinen,
kommer opp igjen. De bryr seg ikke
om mitt nærvær. Dobbel-fantastisk.
Fem timer tilbringer jeg på stranda
sammen med puma-familien!

sammen, så vi må bygge den opp,
stein for stein, og legge presenning
som tak. Neste morgen, før sol
oppgang, sitter jeg i den knøttlille
hytta. Tretti meter unna ligger noe
sauekjøtt vi fikk av en bonde utenfor
parken. Jeg håper det vil lokke ned
en andeskondor.

På sporet av flere pumaer
De neste dagene byr ikke på
like mye nærkontakt. Vi ser en
puma i nattemørket, og en annen
som forsvinner flere kilometer
avgårde. En morgen kommer vi
over et kadaver av en guanako,
drept av puma i nattemørket.
Andeskondorene er alt på plass.
Store mektige fugler som veier 1015 kilo, åtseletere som lever godt av
restemat fra den store katten. De
spiser seg så mette at de ikke klarer
å lette fra flatmark. De må gå opp
en åsside og kaste seg ut og på den
måten få luft under vingene.

Det er bare en alvorlig ulempe:
Vinden. Det blåser noe helt for
ferdelig. Inn gjennom sprekkene
i steinhytta. Den tar tak i taket,
og river og sliter i steinveggene. Så
begynner en stein å falle inn i hytta,
og så en annen. Til slutt ser jeg
ikke annen råd enn å evakuere. Jeg
kommer meg ut i stormen. Klarer
nesten ikke å stå på beina. Jeg går
bak en haug for å få ly for vinden.

Nærkontakt
Roberto vet om ei lita steinbu
på kanten av et stup. Den er rast
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Da ser jeg rett inn i to pumaøyne.
En hann. Jeg blir forbauset, og det
blir pumaen også. Den stikker ned
i den bratte lia under oss og blir
borte. Roberto kommer til. Han
går ut på kanten av stupet, bruker
kikkerten – og der nede, inntil
en stein, ligger den! Vi studerer

pumaen lenge i kikkerten. Så sier
Roberto: «Gå ned, mens jeg følger
med herfra».
En stolt katt
Jeg nøler. I USA tar puma årlig
menneskeliv, men da helst i pressede
jaktsituasjoner. Jeg velger allikevel
å se bort fra at pumaen er et stort
rovdyr og beveger meg ned lia. Når
jeg titter over kanten til pumaens
gjemmested inntil steinen, ser jeg
rett inn i pumaøynene nok en gang
– 15 meter er holdet. Jeg fokuserer
og tar bilder. Pumaen er som en stolt
katt. Kikker rolig bort på meg, og så
rusler den bort.
Roberto kommer etter. Vi går ned
hele lia og leter. På en rabbe finner
vi den igjen. Det blåser ikke like mye
nede i dalen, så pumaen har lagt seg
til ganske så eksponert, med flott
utsikt til det mektige fjellandskapet.
Vi kryper nærmere. Pumaen er
helt rolig. Plutselig legger han seg
helt ned og tar seg en aldri så liten
høneblund, , mens vi sitter godt
synlige bare 30 meter unna.

Den 2.500 kvadratkilometer store
parken har isbreer som kalver i
asurblå innsjøer, frådende fosser,
gressletter, blomsterenger og
frodige sørbøkskoger.
Parken har 26 pattedyrarter og
mer enn 115 registrerte fuglearter.

SØR-AMERIKA
Chile

Argentina
Torres del Paine
nasjonalpark

Det er en utrolig opplevelse. Ingen
åte er brukt, slik som man gjør for
å få fram bjørner i Finland, ingen
kamuflasje, ingen safarikjøretøy
som man bruker i Afrika for å se
løver og leoparder. Bare meg og
guiden – og en vill puma. En time
ligger den der og hviler, så drar
den avgårde og blir oppslukt av det
mektige patagoniske fjellandet. Da
har vi fulgt den i tre timer!
Fasit etter en uke i Torres del Paine
nasjonalpark: Ni pumaer. En drøm
er oppfylt.
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Den glemte skogen
Skogvern som klimatiltak

Russland har store sammenhengende
urskoger igjen, mens i Norden har vi kun
små flekker med gammel naturskog.
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Mangler døde trær
Mens Norge kun har vernet
2,7 prosent av sin skog, og Sverige
og Finland har vernet henholdsvis
4,4 prosent og 5,3 prosent, har
Russland vernet mye mer. I Norden
har vi omtrent ikke urørt opprinnelig
urskog igjen. Det nærmeste
Norden kommer, er flekker med
gammel naturskog. Det meste av
skogene våre er hogd og gjort om til
granplantasjer. Det gjør at artene
som er tilpasset de opprinnelige
skogene sliter. Skogene våre mangler
store, gamle trær som får lov å stå i
fred til de dør. De mangler dessuten
døde trær som får lov å stå til de
faller ned, og til og med liggende
døde trær som får lov
å ligge til de er helt nedbrutt. Dette
er grunnen til at halvparten av

5%

i finsk Karelia ble opprettet i 1956.
De to parkene er del av et nettverk
av verneområder i skog som utgjør
“The Greenbelt of Europe” som går
fra kysten av Nordvest-Russland til
Istanbul i Tyrkia. Slike nettverk av
verneområder er helt avgjørende
for at arter skal kunne forflytte seg
over store avstander, og er en viktig
buffer mot klimaendringer.

Barents Protected Area Network
(BPAN) er et prosjekt under Nordisk
ministerråd, som skal etablere et
nettverk av skogvernområder
i Barentsregionen (NordvestRussland og nordlige deler av
Norden)

4%
3%
2%
1%
0%

Norge

Sverige

Finland

B

A

R

E

N

S

E

A

T

S

K A R A

y a

Dette kartet viser områder som allerede
er vernet og hvilke som er planlagt vernet.

Z e
m

l y

a

SYKE, TW, BPAN Project, 2012

S E A

a

Tromsø

o

WWF-Russlands
generalsekretær
Igor Chestin etterlyser miljøsamarbeid på tvers av
landegrenser.

Skog for klima
Slik er det ikke i Paanajärvi
nasjonalpark, dit Barents Protected
Area Network (BPAN) sammen med
WWF for få uker siden inviterte
miljøvernere og journalister for å
vise fram hva skog virkelig kan være:
En unik naturopplevelse i urørt
naturmangfold. Vakkert og magisk
for dem som får oppleve det på nært
hold, men også av uvurderlig be
tydning for verdens klima. Nordlig
skog er nemlig verdens største
karbonlager på land.
- Mer av naturen i det nordlige
skogbeltet må vernes. Det vil være
bra både for de utrydningstruede
artene og for verdens klima, sier
Chestin.
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Midt i vill russisk urskog deler
han en suksesshistorie som ellers
får svært liten oppmerksomhet.
Paanajärvi nasjonalpark i russisk
Karelia henger sammen med den
finske nasjonalparken Oulanka. Det
er ikke tilfeldig. Med 1.300 kvadrat
kilometer bevart urskog utgjør de to
søsterparkene et kroneksempel på
hvor mye godt som kan komme ut av
samarbeid mellom land.

Nordens utrydningstrua arter finnes
i skog. De får stadig mindre områder
med gammel skog å overleve i.

Andel vernet skog

Andel vernet skog

Karbon i jordsmonnet
For mens «alle» snakker om
tropisk regnskog, er det få som vet
at skogbeltet rundt den nordlige
halvkule både er verdens største
økosystem og verdens største
karbonlager. Problemet er kanskje
at boreal skog ser grønn ut etter
hogst, den blir ikke til ørken slik som
de tropiske skogene. Skog fungerer
som buffer mot klimaendringer og
akkumulerer karbon i bakken. Fordi
de nordlige skogene er kalde og
nedbrytingen ikke går så raskt som
i tropene, samles mye karbon i selve
jordsmonnet og derfor er hvordan
vi behandler den nordlige skogen
veldig viktig for verdens klima.

E

- Naturen forholder seg ikke til
grenser vi mennesker har satt
på kartet. Derfor er vi nødt til
å samarbeide om vern på tvers
av landegrensene, sier WWFRusslands generalsekretær Igor
Chestin.

Ny rapport fra Norsk institutt
for naturforskning viser at den
gamle barskogen både har større
karbonlager enn tidligere antatt og
at skogen tar opp mer karbon over
lengre tid enn tidligere antatt.

v

Tekst og foto: Trude Myhre
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Mens «alle» snakker om tropisk regnskog, er det få som vet at
skogbeltet rundt den nordlige halvkule både er verdens største
økosystem og verdens største karbonlager.

Skogvern som klimatiltak
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WWF i felt: Madagaskar

WWF i felt: Madagaskar

Judicael fra WWF demonstrerer hvordan
de sigarformede knoppene fra mangrovetrærne plantes i bunnslammet.

Planter nytt
vern mot
klimaendringer

Områder med store miljøskader blir
ekstra sårbare for naturkatastrofer
og ekstremvær. WWF bistår lokal
samfunn på Madagaskar med å plan
te nye mangrovetrær. Det sikrer både
matproduksjonen og beskyttelse mot
storm.
Tekst og foto: Melissa de Kock

-Uten mangroveskogen ville vi
ikke hatt verken fisk, krabber eller
reker. Vi er rett og slett avhengige
av mangrovetrærne for å overleve,
sier Floretin Ralaivao fra landsbyen
Antanandahy ved Tsiribihinadeltaet på vestsiden av Madagaskar.
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‑ Vi er rett og slett avhengige av mangrovetrærne for å overleve, sier Floretin Ralaivao fra landsbyen Antanandahy ved Tsiribihina-deltaet på vestsiden av Madagaskar.

Mangrovetrærne har sigarformede
knopper med frø som slippes ned
og som blir stående i bunnslammet.
Disse frøene sprer seg naturlig, og
brukes til nyplanting i områder som
er blitt avskoget.
‑ Det er kvinner og barn som samler
de fleste av disse knoppene og som
står for plantearbeidet, forteller

AFRIKA
Mosambik
an

Raske resultater
Restaureringsarbeidet har blant
annet ført til at krabbebestanden,
som har forsvunnet fra forvitrede
områder, nå vokser og trives
i nyplantet mangroveskog.
Mangrovetrær vokser fort, så
arbeidet gir raske resultater
så lenge et område blir vernet
mot hogst. Gjenoppbygging av
mangroveskog gir også beskyttelse
mot klimaendringer og ekstremvær.
Stigende vann og stormflo er
allerede velkjent i dette området.
Mangrovetrærne bidrar med fysisk

ale

n

Hun møter raskt protester fra
mennene som er til stede: De på
peker at de har sin fulle hyre med
å ro båtene til planteområdene og at
letingen og plantingen derfor foretas
av kvinnene.

beskyttelse mot slike naturkrefter,
og reduserer mengden saltvann som
kommer inn over avlinger
og i drikkevannet.

Madagaskar

ik k

Lærer planteteknikk
-Mangroveskogen er oppvekst
område for fisk, og trærne sørger
også for leveområder for krabber
og reker – og for biene, som vi
holder for honningens skyld. Så vi
kan ikke leve uten mangroveskogen,
det er derfor vi jobber for å sette den
i stand og beskytte den, fortsetter
Floretin.

Rasao – en av kvinnene vi treffer
på et landsbymøte.

mb

i planteteknikker og utvelgelse av
de områdene som egner seg best for
nyplanting, samt med å peke ut hvor
ulike arter trives best.

Restaureringsarbeidet har blant annet ført til at krabbebestanden, som har forsvunnet fra forvitrede områder, nå vokser og
trives i nyplantet mangroveskog.

sa

Livsviktige trær
Madagaskar har det største arealet
med mangroveskog i Øst-Afrika.
I denne skogen, som vokser langs
kysten i tropiske og subtropiske
strøk, yngler en hel rekke globalt
truede arter. Mangroveskogen er
oppvekstområde for fisk og skalldyr,
som igjen er grunnlaget for en svært
viktig levevei på Madagaskar. Men
mangrovetrærne har bokstavelig
talt stått for fall ettersom presset
fra menneskelige aktiviteter har
økt. Behovet for stadig nye områder
til matdyrking, og presset fra
kommersielt skogbruk, har ført til et
kraftig innhogg i mangroveskogen.
Dermed er både befolkningen og det
biologiske mangfoldet blitt stadig
mer sårbare for klimaendringene.
WWF bistår også innbyggerne i
andre lokalsamfunn med opplæring

Madagaskar

Mo

Her bidrar nå hele lokalsamfunnet
med å gjenoppbygge og trygge det
livsnødvendige økosystemet i mang
roveskogen. Arbeidet ledes av en
egen komité, som Floretin Ralaivao
står i bresjen for.

Antananarivo
Belo-Sur-Tsiribihia
Morondava

Tsiribihina-deltaet
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Sterkt møte med Namibia

Sterkt møte med Namibia

Tekst: Bente Bakken

Fotograf Marcel
Leliënhof ble med
WWF-Norge til
Namibia i fjor.

I løpet av høsten planlegger WWFNorge en stor markering av arbeidet
vi gjør i Namibia, som har bidratt til
at tidligere truede bestander av ville
dyr nå enten er stabile eller øker
i antall. Fotografier tatt av Marcel
Leliënhof blir trolig stilt ut på
Tjuvholmen, i samarbeid med Oslos
nye ikonbygg, hotellet The Thief.
Bildene skal auksjoneres bort til
inntekt for WWFs arbeid.

Leliënhof, en av Norges fremste
fotog rafer, fulgte med WWF-Norges
generalsekretær Nina Jensen da hun
besøkte våre prosjekter i Namibia
i fjor høst. Det ble et sterkt møte
med mennesker, natur og dyr.

Utstilling og seminar
–Turen var utrolig inspirerende.
Jeg har jobbet mye i Afrika tidlige
re, men Namibia er et helt særegent
land. Både med tanke på men
neskene og landskapet, men også
alt de har fått til – ikke minst på
naturvernsiden. Det er spesielt flott
at lokalsamfunn står i spissen for
dette arbeidet, sier Leliënhof.
Samme dag som utstillingen
planlegger WWF-Norge også et
seminar om forvaltning av ville
dyr. Blant paneldeltakerne er
representanter for det namibiske
naturvernprogrammet, deriblant
lokalbefolkning som kan fortelle
om hvordan det er å leve side om

© ina toften / wwf-norge

Lyst til å lære mer om
det fantastiske na
turvernprogrammet
WWF-Norge bidrar
til i Namibia? Får vi
ivrige sponsorer med
på laget, kan du kom
me på fotoutstilling
med bilder signert
den kjente fotografen
Marcel Leliënhof.

© ina toften / wwf-norge

Ville dyr inntar Oslo

Til høsten kan
Marcel Leliënhofs
bilder fra Namibia
oppleves på
utstilling i Oslo.

side med ville dyr på en måte som
fungerer til beste for både folk og
dyr.
‑ Panelet vil også bestå av nordmenn
som jobber med rovdyrforvaltning.
Vi håper at debatten kan føre til
en god utveksling av erfaringer,
og bedre løsninger også for de
norske rovdyrene, sier Nina Jensen,
generalsekretær i WWF-Norge.

© Marcel Leliënhof

Har skapt arbeidsplasser
På begynnelsen av nittitallet ga den
namibiske regjeringen lokalsamfunn
muligheten til å registrere fellesland
som verneområder og ga dem
dermed også eierskap over dyrelivet
i disse områdene. Lovgivningen
tillater at lokalsamfunn selv
forvalter naturressursene og tjener
penger på blant annet bærekraftig
jakt og/eller fototurisme.
WWF-Norge støtter dette nasjonale
naturvernprogrammet, som mo
tiverer lokalsamfunn til å forvalte
dyrelivet på en bærekraftig måte.
De beholder 100 prosent av inn
tektene, og bestemmer selv hvordan
de best kan bruke pengene de
har tjent, for eksempel på infra
strukturprosjekter, utvikling av
turisme eller kontant utbetaling
til innbyggerne.
Svart neshorn, løver og fjellsebraer
er blant bestandene som er blitt
reddet av naturvernprogrammet.

WWF-Norges arbeid i Namibia
WWF-Norge støtter et namibisk naturvern
prosjekt som startet tidlig i 1990-årene.
Prosjektet bidrar til å bedre leveforholdene
til lokalsamfunnene som er involvert, samtidig
som dyreliv og natur blir beskyttet gjennom

bærekraftig forvaltning av naturressursene.
Lokalsamfunn beholder 100 prosent av
inntektene og bestemmer selv hvordan de
best kan bruke pengene
de har tjent.

Marcel Leliënhof
• Født i 1966 i Rotterdam, Holland.
• Oppvokst i Bergen 1967-1988
• Bodde og arbeidet i London fra
1988 til 2001

AFRIKA

• Bor og arbeider i Oslo
• Profesjonell fotograf siden 1993
• BA(Hons) in Photography,
London College of Printing 1988-1991
• MA in Photography and Advertising,
London College of Printing 1991-93

Namibia

• Har vunnet en rekke priser og utmerkelser,
og gitt ut flere bøker.

Eksempel på dyr reddet av naturvernprogrammet

Løve, Panthera leo
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Svart neshorn, Diceros bicornis

Fjellsebraer, Equus zebra
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Naturvenn

Quiz
© Fred Olav Vatne/NRK

«Skremmende feil at
vekst er utelukkende
positivt»

VISSTE DU AT…
• Gullmusa (dyr som lever på hav
bunnen) fascinerer forskerne?
Det er et mysterium for forskerne
hvordan gullmusa klarer å lage så
tynne tråder som den gjør. Den
dekker kroppen med tråder som
er så tynne som én milliarddel
meter. Samtidig klarer den å lage
tråder som er hundre ganger
lenger enn det mennesker har
klart.

• Katter har hele 32 muskler i hvert
øre, og kan snu øret raskere enn
en hund for å få med seg lyder?

• En krokodille har fem tær
på forbena, men bare fire på
bakbena?

• Ålen kan svømme baklengs?

• Elefanter er det eneste dyret
som ikke kan hoppe?

• Verdens største landlevende
snegle kan bli bortimot 40 cm
lang og veier over en kilo?

Hopp
da,
feiging!

Quiz
1.

Hvilken jobb hadde Jens
Stoltenberg i 1993-1996?

2.

Hva står forkortelsen LoVeSe
for?

3.

Hvilke tre partier sier ja til
konsekvensutredning av
oljevirksomhet utenfor LoVeSe?

Øystein Greni i BigBang beskriver seg som en «bekymret fan» av Lofoten.

Vil minske forbruket
Hvilke ord beskriver best
ditt forhold til Lofoten?
Bekymret fan.
Bør Norge åpne havområdene
utenfor Lofoten, Vesterålen
og Senja for oljeleting?
Nei, ikke etter min mening.
Hva er din beste
naturopplevelse?
God surf i rent hav med vakker
natur og lav sol.
…Og din verste
naturopplevelse?
Det var veldig trist da Saltstein ved
Larvik (surfspot og fuglereservat)
ble badet i olje etter lekkasjen for
3-4 år siden. En ting er å lese om
det, noe annet er å se det... Ikke bra
i det hele tatt.
28 Verdens Natur, juni 2013

Hva ville du g jort om du ble
miljøvernminister for en dag?
Jeg har mange ting jeg bør jobbe
med på egen hånd før jeg skal si
hva andre bør gjøre... Jeg prøver å
minimere forbruk der hvor det ikke
er nødvendig. Hvis alle gjør det, vil
det hjelpe veldig! Det er viktig med
bevissthet rundt det at "vekst" –
som kapitalismen er tuftet på – er
utelukkende positivt, for det er
skremmende feil. Kjøp få gode ting
hvor alle involverte kunne vært din
bror eller søster, det vil si at de får
skikkelig lønn, og spis mindre og
bedre kjøtt og fisk.
Hva g jør du for å leve grønt
i din egen hverdag?
Som sagt, prøver jeg å minske
forbruket og reparere gamle ting
som er bygget bra.

NATURVENN
Øystein Greni, vokalist og gitarist i
bandet BigBang

Hvilken miljøhelt for t jener
en pris?
Jeg stemmer for Einar Bowitz
som slår et slag for både gjenbruk,
antikapitalisme og sykling.

«Jeg prøver å minske forbruket og
reparere gamle ting som er bygget bra.»
…Og hvem er miljøsynder?
Alle som oppildner til unødvendig
forbruk, luksus/fråtsing og
ideologispredning som forkynner
herligheten rundt dette. Dere vet
hvem dere er!!
Hvem vil du helst telte
i villmarken med?
Kaja, hvis hun liker den slags.

11. Hvilket land fikk først klimalov?
12. i hvilket land ligger nasjonal
parken Torres del Paine?
13. Hvor lang blir normalt
en puma?
14. Hvor mange tigere lever
anslagsvis i Sathyamangalam
Wildlife Sanctuary?

4.

Hva heter WWFs fagsjef?

5.

Hvor er Gro Brækken direktør?

6.

Hvor mange er, direkte eller
indirekte, ansatt i norsk
petroleumssektor?

16. Omtrent hvor mange tigere
levde i verden år 1900?

7.

Hvilken lov kjemper WWF
for, for å få ned norske
klimagassutslipp?

17. Og hvor mange gjenlevende,
ville tigere er det i verden
i dag?

8.

Hvor mange mennesker i
verden har i dag ikke tilgang på
strøm?

18. Hva er ASC?

9.

Hvor stor del av verdens fossile
ressurser må bli liggende i
bakken om vi skal hindre en
global oppvarming på mer enn
2 grader?

10. Hvor i verden driver Statoil med
utvinning av olje fra tjæresand?

15. Hvor stort er det nye
tigerreservatet i India?

19. Hvor mye atlantisk laks
produserte norsk oppdretts
næring i fjor?
20. Hva heter fotografen som ble
med WWF til Namibia?

Les svaret i et speil!

20. Marcel Leliënhof
19. 1,2 millioner tonn
oppdrettsfisk
Council, miljøstandard for
18. Aquaculture Stewardship
17. Om lag 3.200
16. 100.000
15. 1.410 kvadratkilometer
14. 25
kroppslengden.
halen som utg jør 1/3 av
154 cm, i tillegg kommer
13. Kroppslengden er ca. 8612. Chile
11. Storbritannia
10. Canada
9. To tredeler
8. 1,5 milliarder
7. Klimalov
6. 250.000 mennesker
5. Norsk olje og gass
4. Arild Skedsmo
Fremskrittspartiet
3. Arbeiderpartiet, Høyre og
Senja
2. Lofoten, Vesterålen og
1. Nærings- og energiminister
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Partnersamarbeid
© WWF-Canada/Chad Graham

Marine Harvest har som verdens
største oppdrettsselskap et stort
ansvar for dagens miljøut
fordringer, men selskapet har sam
tidig både muligheter og har vist
vilje til forbedring, mener WWF.
‑ Dette samarbeidet har gitt oss
mulighet til å påvirke verdens
største lakseoppdretter i riktig
retning. Utviklingen av ASC har
hele tiden vært i fokus og del
takelsen fra Marine Harvest
i utviklingen av standarden har
gjort dette til en robust miljø
standard, sier Jensen.
‑ WWF-Norge er en konstruktiv
samarbeidspartner. Gjennom
å utfordre oss og bidra med
faglig tyngde på miljøspørsmål
samtidig som vi kan diskutere
utfordringer og mulige løsninger
så gjør samarbeidet oss bedre, sier
Aarskog.

Alt til høsten kan forbrukere velge miljømerket oppdrettslaks i butikkene. ASC er den mest omfattende miljøstandarden som finnes for oppdrettsfisk.

bærekraftig laks på menyen
Verdens største lakseoppdretter, Marine Harvest,
lover dokumentert bærekraftig produksjon innen
2020. – Dette er en stor seier for miljøet, sier
WWFs generalsekretær Nina Jensen.
Tekst: Lars Andresen
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Strenge krav
Miljøstandarden ASC (Aquaculture
Stewardship Council) har vært
tilgjengelig et års tid for mer ekso
tiske arter som pangasius og tilapia.
Standarden for atlantisk laks, som
er den laksen vi oftest finner i nor
ske butikker, ble lansert i april i år.
Blant de omfattende miljøkravene

som må være oppfylt før et opp
drettsanlegg kan oppnå ASC-sertifi
sering, er ingen rømming, minimalt
med lus i sårbare perioder og fôr fra
100 prosent bærekraftig fiske.
‑ Marine Harvest er opptatt av å ta
ansvar for en bærekraftig utvikling
av lakseindustrien. Å bevege seg
mot ASC-sertifisering er definitivt
den fornuftige retningen, sier
Marine Harvests administrerende
direktør Alf Helge Aarskog.
Samarbeid gir resultater
WWF-Norge og Marine Harvest
har samarbeidet siden 2008 om
å redusere utfordringene fra
lakseoppdrett, blant annet gjennom
å jobbe for en miljøsertifisering.

Marine Harvests
administrerende
direktør Alf Helge
Aarskog.

Nei til vekst
Oppdrett av atlantisk laks i Norge
er en historie om enorm økonomisk
suksess de siste 40-45 årene.
Produksjonen fra Aust-Agder
i sør til Finnmark i nord var
totalt på om lag 1,2 millioner
tonn i 2012. Miljøbelastningen
har vært betydelig, og oppdrett

Forbrukernes makt
Nina Jensen understreker for
brukernes makt i arbeidet for
en bærekraftig oppdrettsindustri:
‑ Det er fortsatt flere miljøutfor
dringer i oppdrettsnæringen. Med
ASC-merket kan forbrukere og
innkjøpere nå velge dokumentert
bærekraftige produkter og vite at
de miljømessige konsekvensene av
produksjonen har vært minimale.
Forbrukermakten kan flytte en hel
industri, sier hun.

‑ Marine Harvest er opptatt av å ta
ansvar for en bærekraftig utvikling av
lakseindustrien.
Marine Harvests administrerende direktør Alf Helge Aarskog.

Fakta om Marine Harvest Group
• Verdens største produsent av atlantisk laks,
ca 4.8 millioner måltider pr dag.
• Produksjon i Norge, Chile, Skottland, Irland
og på Færøyene.

Fakta om ASC

© Rudolf Svenson/WWF/CANON

Globalt ansvar
‑ Først og fremst er dette en stor
seier for miljøet, sier Nina Jensen.
‑ Når verdens største produsent

av oppdrettslaks forplikter seg til
100 prosent bærekraftig drift, vil
det bety mye for miljøet. Marine
Harvest tar et globalt ansvar
for å redusere de miljømessige
konsekvensene av sin produksjon.
Vi tror dette vil føre til at også andre
oppdrettsselskaper vil følge etter,
fortsetter hun.

© Marine Harvests

Til høsten kan den første
oppdrettslaksen med miljømerket
ASC være på plass i butikkene.
Nå forplikter verdens største
lakseoppdrettsselskap Marine
Harvest seg til 100 prosent
bærekraftig produksjon innen
2020. ASC er den mest omfattende
miljøstandarden som eksisterer
for oppdrettsfisk, og innebærer et
strengere miljøkrav enn dagens
lovverk. Marine Harvest starter
allerede i år arbeidet med å bli
sertifisert.

4,8 millioner måltider
WWF tok initiativ til å utvikle en
bærekraftig standard for oppdrett
av sjømat allerede i 2003. Nettopp
fordi oppdrett av laks er en stor og
viktig næring for Norge, har WWF
vært opptatt av å påvirke aktørene
for å få en mer bærekraftig bransje.
Marine Harvest står alene for en
fjerdedel av all norsk lakseoppdrett
og totalt i verden produserer sel
skapet 392.000 tonn laks hvert
år. Eller sagt på en annen måte:
4,8 millioner måltider hver eneste
dag.

av laks har ført til at villfisk- og
villaksbestander svekkes og miljøet
rundt anleggene forurenses. WWF
fortsetter arbeidet med å få et
strengere miljøregelverk og krever
at hele oppdrettsnæringen viser
seg bærekraftig før det blir aktuelt
med ytterligere vekst. Det betyr
at næringen må løse problemer
som utslipp av næringssalter,
bruk av kjemikalier, rømminger,
lokal påvirkning og ikke minst
bærekraftig fiskefôr.

• Aquaculture Stewardship Council, stiftet i 2010
av WWF og  Dutch Sustainable Trade Initiative.
• Standarden for laks er utviklet gjennom Salmon
Aquaculture Dialogue (SAD), hvor drøyt 500
aktører har deltatt siden 2004.
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Bli tiger fadder!
Send «WWF» til 2377.
Eller besøk:
wwf.no/tigerfadder

Verdens tigere forsvinner...
Tigeren er et beundret dyr, men den er også truet av
utryddelse. I dag finnes det bare 3.200 tigere igjen.
Vi har mistet 97 prosent av
bestandene på bare hundre år.
Heldigvis er ikke alt håp ute. WWF
arbeider for å redde disse praktfulle
dyrene slik at de blir en del av
vår verden også i fremtiden. Som
tigerfadder bidrar du til WWFs

innsats for å sikre at ingen flere
tigere, eller andre truede dyrearter,
blir tatt av krypskyttere. I tillegg
til å støtte viltvoktere som beskytter
dyrene, arbeider vi med etablering
av verneområder og med å bygge
korridorer mellom disse.

Som takk for støtten har du
mulighet til å motta WWFs flotte
tigerkosedyr.

