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+5M  

WWF har over 5 millioner støtter 

på verdensplan 

 

WWF blev stiftet i 1961. WWF 

Verdensnaturfonden blev stiftet 

 I 1972  

1961 

WWF 

WWF - World Wide Fund for Nature 

– er en natur- og 

miljøbeskyttelsesorganisation 

WWF 1961-mi pilersinneqarpoq. 

Aningaasaateqarfik 1972-mi 

pilersinneqarpoq 

1961 

WWF –  pinngortitap avatangiisillu 

illersorneqarnissaannik 

suliniaqatigiiffiuvoq 

 

 

  

 

WWF  

+5M  

WWF nunarsuaq tamakkerlugu 5 

million sinneqartunik 

tapersersorteqarpoq 

 



⁻  WWF Verdensnaturfonden er den danske del af WWF.  

⁻ WWF er en miljø- og naturbeskyttelsesorganisation, der arbejder globalt. 

⁻ Fokus på mennesker og på at sikre bæredygtige samfund. 

⁻ Vi arbejder med dansk natur, hav og fiskeri, klima og energi samt skov. Vi arbejder i 
Danmark, Arktis, Koraltrekanten, Mekong og i Østafrika.  

⁻ Vi sætter dagsorden, lobbyer for en grøn fremtid, deltager i høringer og er politisk 
vagthund.  

 

 

WWF Verdensnaturfonden  

 



“WWF og DN finder det pinligt, at det 
danske fødevarererhverv kun vil stille krav 
om, at tre-fire procent af de sojabønner 

Danmark importerer skal være 
certificerede” 



HKH Prinsgemalen startede WWF 
Verdensnaturfonden. Det var i 1972, og 
han har været præsident lige siden. 

Kontoret i København har i dag 35 ansatte.  

Til dagligt ledes WWF af en bestyrelse, hvor 
Steen Riisgaard, NovoZymes, er formand. 
Daglig leder af kontoret er generalsekretær 
Gitte Seeberg.  

 

 

 

WWF 40 år – Ukiuni 40-ni  

WWF aningaasaateqarfittut Prins Henrik-mit 
aallartinneqarpoq. 1972-miilli Prins Henrik 
siulittaasuuvoq. 
 
  

 



”….nunarsuarmi pinngortitap 

innarleriartuinnarnerata unitsinnissaa 

siunissamilu inuit pinngortitamik 

oqimaaqatigiissumik inuuneqalernissaat 

tunngavilissallugu” 

 

WWFs mission/ WWF-ip siunertaa  

”…at stoppe forringelsen af jordens 

naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor 

mennesker lever i harmoni med naturen” 
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7 Arktiske lande har WWF kontorer / 

17 WWF kontorer arbejder med arktiske emner / 

1.8 mio. mennesker følger kontorernes arbejde på Facebook/  

 

 

 



Vores arktiske program – Issittumi pilersaarusiarput 

Global Arctic Programme (GAP) 

• WWF er næsten repræsenteret i hele 
Arktis  

• WWF  arbejder med Arktiske 
spørgsmål fra kontorer i Rusland, 
USA, Canada, Norge, Sverige, 
Finland, Holland og Danmark.  

• Søger samarbejde med befolkninger i 
Arktis 

• Permanent observatør i Arktisk Råd 

  

 

Issittoq tamakkerlugu pilersaarut 

• WWF Issittoq tamakkiusallugu sinniisoqarpoq 

• WWF Issittumut tunngasut apeqqutit pillugit 
Ruslandimi, USA-mi, Canadami, Norgemi, 
Sverigemi, Finlandimi, Hollandimi 
Danmarkimilu suliaqarpoq. 

• Issittormiunik suleqateqarpoq. 

• Issittumi Siunnersuisoqatigiinni Ataavartumik 
Alaatsinaatsuuvoq 
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WWF støtter jagt så længe den er 
bæredygtig. 

Forvaltning skal bygge på forskning og viden 
om bestands størrelse og sundhed.  

Øget pres grundet tab af havis, forstyrrelser 
fra ny industri og skibsfart, forurening og 
ureguleret jagt.  

Hvad kan der gøres for at reducere konflikt 
mellem mennesker og isbjørn?  

 

Vi arbejder med natur  

WWF anbefaler forskning og monitering, beskyttelse af 
vigtig habitat (no-go zones), indsats mod konfliktbjørne 

og  evt. fradrag for bjørne skudt I konflikt.  



 Områder der er identificeret som 
vigtige for pattefyr og fugle 

Og med områder, der er vigtige for pattedyr og fugle 



Marine Stewardship Council (MSC)  

1. bestandens sundhed  

2. fiskeriets konsekvenser for økosystemet 

3. forskning og forvaltning af fiskeriet. 

 

WWF sætter fokus på bæredygtigt fiskeri hos 
forbrugerne og I detailkæden.   

 

 

Vi arbejder med bæredygtig udnyttelse af naturen 

17-Jun-13 / 14 



• Udpege områder, hvor de arktiske økosystemer har en særlig modstandsdygtighed 

overfor klimaforandringer  

• Vurdering af områdernes evne til fortsat at modstå forandringer 

• Redskab til forvaltning – forstå og bevare økosystemer og sikre menneskers levevilkår  

 

Vi arbejder med klimaforandringer  



Kort over primær produktion langs Vestgrønlands kyst. 

– Højproduktive områder er især de store fiskebanker 
og området ved Diskobugten.  

– Mange mennesker lever her og mange jobs er 
knyttet til disse økosystemer. 

– Forvaltning for fremtiden med fokus på sunde 
økosystemer : fiskeri, turisme og ny industri. 

 

 

 

 

- og med fremtidens levevilkår 



ICC/WWF projekt med støtte fra Villumfonden 

– Deltage i høringer 

– Arrangere workshop  

– Diskutere inddragelse af borgere i 
beslutninger om ny industri 

– Se til andre arktiske lande – hvad gør man 
her og hvad kan evt. overføres til Grønland?  

 

 

 

Bæredygtige samfund og ny industri 



 

Novo Nordisk er  WWF Climate Saver 

 

Vi ser virksomheder som en del af løsningen 



Samarbejde mellem CSR Greenland og WWF, der skal bidrage med sparring og støtte til 
grønlandske virksomheders miljøarbejde. 

– fokus på virksomhedens miljøresultater og  -besparelser.  

– kendte systemer, der skaber minimale administrative og ressourcemæssige byrder 

– Grønt Kontor i 2013/2014 

– Miljøledelse i hele virksomheder 2014/2015  

 

 

Clean Greenland/ Green companies  
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Havis 1979 - 2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satellitbillede fra NASA. Gule streg er gennemsnitlig udbredelse (30 år). 

 

Ny rekord i september 2012 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=nasa+arctic+sea+ice+1979+2007+2012&source=images&cd=&cad=rja&docid=1K1U62EO9OYUrM&tbnid=htIgKpd4YedRZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/08/28/arctic-sea-ice-record-low-nasa-pictures_n_1835682.html&ei=jWWjUYvPO46R0QXbg4GQBA&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNEHKjpWa74oNT-TyLKHl_bwVUiCrg&ust=1369749206003624


Fremskrivninger viser, at der i 2040 stadig vil 
være sommerhavis i det nordligste Grønland 
og det nordøstlige Canada.  

Området er potentielt vigtigt for de dyr, der 
lever ved kanten af havisen.  

WWF ønsker en dialog om fremtiden for 
området mens tid er – med fokus på 
forandringer, udfordringer og muligheder.  

Projektet er et samarbejde mellem WWF Global 
Arctic Programme, WWF Canada og WWF 
Verdensnaturfonden.  

 

 

 

Last Ice Area 

http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=87pxPZq6MRIoLM&tbnid=xg0CRm2_FZ69aM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.wwf.ca/conservation/arctic/lia/&ei=zmijUeWmJrOZ0AXuvoG4Dw&psig=AFQjCNG_QKl9KIiQeo9HUMeXst4BQvDevA&ust=1369750094670670


2012 workshop i Nuuk 

2013 workshop i Iqaluit  

– Socio-økonomisk studie af Qaanaaq distriktet 

– Forbedrede fremskrivninger af havis  

– Studie af potentiale for udvinding af olie og 
mineraler 

– Fremtidig fiskeri 

– Sælstudie  

– Nyt fokus på hvalros i Nordvandet 

– Hvilke forvaltningsmodeller kunne man 
forestille sig for området?   

 

 

Aktiviteteter  



2012 ekspedition  
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Formålet  

• Sætte fokus på Den Sidste Is/Last Ice Area 

• Samle repræsentanter med viden og med 
visioner 

• En fri og levende debat 

 

Programmet  

• Mandag: Frokost og guidet tour 

• Tirsdag: workshop og picnic i parken 

• Onsdag: workshop 

• Torsdag: hjemrejse for de fleste  

 

Formål og program  



 

 

Qujanaq / 

 tak for opmærksomheden 

 


