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Liisa Rohweder
Generalsekreterare

GRATTIS TILL 50-
ÅRIGA WWF FINLAND
När WWF Finland grundades den 16 ok-
tober 1972 bestämdes det att organisatio-
nens mål skall vara att bevara naturens 
biologiska mångfald. Nu förbereder vi oss 
för att fira pandans 50-årsjubileum och 
samma mål är fortfarande vår verksam-
hets ryggrad. 

Jag har varit generalsekreterare för 
WWF Finland i 13 år och har på nära håll 
fått se det imponerande arbete som våra 
experter utför dagligen. Som ett resultat 
av vårt arbete har havsörnen räddats i 
Finland och saimenvikarbeståndet har 
vuxit. Det senaste betagande exemplet är 
fjällrävens bobyggande i Finland för för-
sta gången på 26 år. Du kan läsa mer om 
dessa och andra framgångar på sidorna 
8–11 i denna tidning. 

Dessa förtjusande exempel beskriver 
naturligtvis inte hela sanningen. Situa-
tionen är kritisk: för närvarande pågår 
en global utrotningsvåg som för första 
gången är orsakad av människan. Inom 
de kommande tio åren måste vi därför 
uppnå mer än under de föregående årti-
ondena tillsammans.  Därför påverkar vi 
på fältet och bakom kulisserna, visar vä-
gen och hittar lösningar i samarbete med 
aktiva människor, politiska beslutsfattare 
och företag.  

Framgångar ger oss tro och styrka att 
fortsätta vårt arbete. Tillsammans kan 
vi stoppa naturens utarmning och bygga  
en framtid där människorna och naturen 
lever i harmoni.

Kort och gott på svenska
3/2022

På fem årtionden har vi uppnått anmärkningsvärda 
resultat både i Finland och ute i världen. 

Här är några av dem. Tack står till våra stödjare 
för både tidigare och framtida framgångar.

TEXT JOONAS FRITZE, NOORA JUSSILA, MINNA NYRHINEN-BLAZQUEZ

Redan 50 år     

FÖR NATUREN   

I år fick vi viktiga nyhe-
ter inom skyddet av fjäll-
räven när det bekräftades 
att fjällrävens bobyggande varit 
framgångsrikt i Finland efter en paus på 
över 25 år. I Enontekis fjällområde föddes 
under sommaren tre valpar som fångades 
på bild på långt avstånd.

Fjällräven är akut hotad i Finland och att 
den åter fortplantar sig i landet är resulta-
tet av ett långsiktigt skyddsarbete. WWF:s 
programchef Petteri Tolvanen anser att 
nyheten om de nyfödda fjällrävsungarna 
är den mest betydande under hans karriär.

”Det är unikt att en art som under år-
tionden inte har fortplantat sig i Finland 
kommer tillbaka”, säger Tolvanen.

”Å andra sidan är det också 
förvånande att fjällräven kom-
mer tillbaka nu, när klimatför-
ändringen framskrider ännu 

snabbare i de nordliga regio-
nerna än man trott. På lång sikt 

är den globala uppvärmningen och 
dess konsekvenser det största hotet mot 

fjällräven.”
För att årets kull inte ska bli den enda 

under detta årtusende och för att bestån-
det ska återhämta sig behöver fjällräven 
fortsatt hjälp och ständigt skydd, åtmins-
tone tills vidare. En av de viktigaste skydd-
såtgärderna är utfodringsautomater som 
placeras i områden där fjällräven före-
kommer samt nära gamla boplatser. Den 
extra maten från automaterna stöder val-
parnas överlevnad under deras första vin-
ter och hjälper vuxna fjällrävar att stanna 
i de bästa reviren under svaga sorkår. 
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Långsiktigt skydd av 
fjällräven bar frukt
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Forststyrelsen och WWF  har levererat utfodringsautomater för 
fjällrävar till finska Lappland sedan 2015, och för närvarande finns 
det 28 sådana i terrängen.

En annan betydande skyddsåtgärd är rävjakt i områden där fjäll-
räven lever. Räven är större än fjällräven och äter likadan näring 
som den, och fjällräven har inget ärende till boplatser som räven 
tagit över. Forststyrelsen koordinerar rävjakten i fjällområdet för att 
skydda fjällräven.

På lång sikt utgör klimatförändringen och dess konsekvenser det 
värsta hotet för fjällräven. Liksom andra arktiska arter är fjällräven 
en specialist på kyla. Den har anpassat sig till kalfjällets karga för-
hållanden och tvingas dra sig allt längre norrut och högre upp i fjäl-
len när sydliga arter såsom räven sprider sig till området. När fjäll-
räven stöter på Norra ishavet eller fjällets topp har den inte längre 
någonstans att fly undan. 

Att bromsa klimatförändringen är det bästa sättet att hjälpa fjäll-
räven. Detta gör man bland annat genom en hållbar användning av 
naturresurser, införande av förnybara energiformer och skötsel av 
kolsänkor, såsom skogar. 

 Vi har bidragit till tillväxten av 
saimenvikarbeståndet

Vi gick in för att skydda saimenvikaren 
år 1979 då det uppskattningsvis fanns 
drygt 100 vikare i Saimen. Vikaren skydda-
des av en arbetsgrupp som vi grundat och som 
inledde förhandlingar gällande frivilliga begränsningar av nätfiske 
i vikarens förökningsområden. De första avtalen om begränsning-
ar ingicks 1982, och vi betalade ersättningar till fiskarna. Under de 
följande åren omfattades allt fler fiskelag av avtalen och området 
med fiskebegränsningar utvidgades så småningom.

Vårt arbete för att skydda saimenvikaren har varit mångsi-
digt. Tillsammans med lokalbefolkningen har vi utlyst bofrid för 
saimenvikaren sedan 1993. Dessutom har vi stött forskningen:  
I början av 2010-talet finansierade vi ett treårigt projekt vid Östra 
Finlands universitet där man undersökte byggandet av så kallade 
hjälpdrivor under vintrar då snödrivor som vikaren kan använda 
som bo inte bildas av sig självt. Under de senaste åren har hjälp-
drivorna visat sitt värde, och vi har ansvarat för att skotta sådana  
i södra Saimen. Vikarbeståndet har vuxit jämnt, och för närvaran-
de uppskattas beståndet bestå av cirka 430 individer.

 Vi har bildat en frivilligtrupp som  
hjälper till vid en oljekatastrof

Oljeolyckorna hotar Östersjön och även 
till exempel Saimens vattendrag. När en 
oljeolycka inträffar vill WWF agera snabbt 
som myndigheternas hjälp. Då kallas vår frivilliga oljebekämp-
ningstrupp på plats. Vi grundade oljebekämpningstruppen år 
2003. Då var den unik i hela världen.

Närmare 10 000 finländare ingår redan i oljebekämpningstrup-
pen. När det blir allvar hjälper truppen med att städa upp oljan 
på stränderna och ta hand om oljetäckta djur. Vår oljebekämp-
ningstrupp hjälpte till exempel att bekämpa de skador som orsa-
kats av oljeutsläppet i Brahestad 2014.

Tack till  
er alla som deltagit  
i vår 50-åriga resa.  

Ni hjälper oss att skriva  
nya kapitel i den finländska 

naturvårdens historia, 
varenda dag.

 Utöver naturen har vi även  
hjälpt människor

Vi har i årtionden skyddat naturen runt 
om i världen. Vår grundprincip är att en-
gagera lokalbefolkningen i vårt arbete och 
därmed främja såväl naturvården och klimat-
åtgärder som FN:s övriga mål för hållbar utveckling, från tillgång 
till rent vatten till anständigt arbete. Kärnan i vårt internationella 
arbete är därför skyddet av arter och deras livsmiljöer, främjandet 
av en hållbar användning av naturresurser och anpassningen till 
klimatförändringen.

Till exempel fick vi under 2018–2021 över två miljoner hektar 
skog under skydd eller hållbar användning i Östafrika och Asien. 
Arbetet grundade sig på ett tätt samarbete med lokalbefolkning-
en: vi stärkte samhällenas kompetens inom skogsbruk, utvecklade 
tillsammans naturvänliga näringsgrenar och hjälpte befolkningen 
ta i bruk grödor och odlingsmetoder som bättre tål klimatföränd-
ringen. För närvarande stöder vi skyddet av livsmiljöer och lokal-
befolkningens försörjning genom utrikesministeriets medel för  
utvecklingssamarbete i Sydostasien, Östafrika och Amazonas.

 Vi har arbetat för att rädda  
utrotningshotade vandringsfiskar

Vi har länge arbetat för att skydda utrot-
ningshotade vandringsfiskar såsom lax 
och öring, men arbetet fick ny fart år 2017. 
Då inledde vi samarbete med K-gruppen för att 
rädda vandringsfiskarna. I projektet kartlade vi hinder för fiskar-
nas lekvandring och öppnade dem i samarbete med markägare, 
lokala K-handlare och frivilliga. Vi fick stor uppmärksamhet för 
projektet genom mediekampanjen ”Alla har rätt till lek”.

Sammantaget har vi avlägsnat eller kringgått 45 hinder eller 
fördämningar för fiskarnas lekvandring och därmed öppnat upp 
över 1 000 kilometer nya livsmiljöer för vandringsfiskar. Vi har 
återställt flera hundra lekrutter för vandringsfiskar som lekplatser. 
Dessutom har vi påverkat beslutsfattandet och främjat rivningen 
av större fördämningar i exempelvis Hiitolanjoki, Virtaankoski 
i Tainionvirta, Vuokalankoski i Savonranta och Mämmenkoski i  
Ääneskoski.
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Tack för ditt stöd! Dessa aktuella fram-
gångar skulle inte vara möjliga utan våra 
stödjare och vårt långsiktiga naturskydds-
arbete. Fler framgångshistorier hittar du på 
wwf.fi/suojelusaavutukset

   Nya

FRAMGÅNGAR

Under 2018–2021 utförde vi utvecklings-
samarbete i Himalaya, på Borneo, i Mekong- 
regionen och i Östafrika, dvs. områden där 
skyddet av skogar är av största vikt. Under 
fyra år fick vi över 2,5 miljoner hektar skog 
under skydd eller hållbar användning i pro-
jektområdena. Detta överskred tydligt ar-
betets mål på 1,1 miljoner hektar. Mer-
parten av de skyddade skogarna finns 
i Indonesiens värdefulla regnskogsom-
råden på ön Borneo, där risken för av-
skogning är bland de största i världen.

Över 165 000 personer drog direkt 
nytta av vårt utvecklingssamarbete 
under dessa fyra år. Bland dem fanns 
ett brett spektrum av personer i sårbar 
ställning, såsom kvinnor, barn, personer 
med funktionsnedsättning och personer 
från ursprungsbefolkningar. Engagerande, 
människorättsbaserat naturvårdsarbete är 
en hörnsten i vårt arbete runt om i världen. 

Ålen är akut hotad, och 
dess antal utgör i dag 
endast några procent 
av dess antal endast 
några årtionden sedan. 
Vad gäller skyddet av 

ålen fick Finland en plats 
i världstoppen när statsrå-

det i sommar beslutade att 
helt förbjuda ålfiske i Finland, 

med undantag av juli månad. För-
ordningen som verkställer förbudet trädde i kraft i bör-
jan av augusti. Vi har redan i över 10 år arbetat för att 
ålen ska fridlysas totalt, och därigenom är den här för-
ordningen ett viktigt steg i den riktningen.

I år påträffades 85 kutar i de 
inspektioner av saimenvi-

karnas bon som leddes 
av Forststyrelsen. Det 
totala födelsetalet upp-
skattades vara 92 kutar. 
Femton kutar föddes 
i hjälpdrivor som fri-
villiga skottat.  Detta 
är ett gott resultat som 

till stor del beror på den 
mycket snöiga vintern. Vi 

deltar i att skotta hjälpdrivor 
och räkna bon i södra Saimen 

varje år. I våras inspekterade frivil-
liga dryga fyrtio bon inom WWF:s ansvarsområden på  
en sträcka på sammanlagt 1 130 kilometer.

Finland fick pris för Europas bästa  
rivning av en fördämning

Saimenvikare födde 92 kutar

Periodseger för ålen

I Hiitolanjoki lever Finlands sista ursprungli-
ga och vilda insjölaxbestånd, Ladogas lax.  
En av våra största framgångar förra året 
var rivningen av Kangaskoski vattenkraft-
damm i Hiitolanjoki som utgjorde ett hinder 
för bland annat Ladogas lax. Detta gjorde vi 

i samarbete med bland annat staten, Etelä- 
Karjalan Virkistysaluesäätiö och Rautjärvi kom-

mun. Vi är en av projektets största finansiärer 
tack vare en donation från Lassi Leppinens stiftelse. 

Dam Removal Europe utsåg i våras denna rivning till den 
bästa dammrivningen i hela Europa år 2021. Tre fördämning-
ar rivs i det enorma projektet, och rivningen av den följande  
fördämningen, Lahnasenkoski, pågår för närvarande.

Vi skyddade över två miljoner  
hektar regnskog



WWF
fadder

Våra bidragsgivare  
har gjort vårt arbete 
möjligt i 50 år
Faddrarnas stöd är livsviktigt för oss. 
Ett hjärtligt tack för att du är med! 
WWF Finlands 50-årsjubileum till ära 
ger vi våra bidragsgivare olika möjlig-
heter att delta i firandet.

Stödjarservice  
Telefon: 040 192 3112, 
vardagar kl. 9–16
E-post: donator@wwf.fi
Adress: WWF Finland,  
stödjarservice, Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors
wwf.fi/kummipalvelu 
Donationskonto: FI41 1572 3000 0111 89
BIC (Swift) NDEAFIHH
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Fira det 50-åriga WWF Finland 
med en Juhlapanda-tygkasse! 
Kassen är tillverkad av återvunnen bomull och är 
dekorerad med den ikoniska pandan som jubileums-
året till ära har fått ett färgglatt utseende. Dessutom 
har kassen prytts med den finska versionen av texten 
”WWF Finland – redan 50 år för naturen”. Beställ kas-
sen och stöd vårt naturvårdsarbete: kauppa.wwf.fi  

TA EN TITT 
I BUTIKEN!

GENOM ATT KÖPA WWF-
PRODUKTER STÖDER 
DU VÅRT ARBETE 
FÖR NATUREN.
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Håll din e-postadress uppdaterad
Vi har förnyat vår kommunikation och 
skickar nu faddrarnas eget nyhetsbrev en 
gång i månaden till alla faddrar som har 
gett ett fadderkommunikationstillstånd. 
I fadderbrevet berättar vi om aktuella na-
turvårdsfrågor och håller dig uppdaterad 

om hur det går med ditt donationsmål. 
Dessutom kan vi skicka dig aktuella nyhe-
ter uttryckligen gällande donationsmål, 
eller annan viktig information som vi vill 
att du ska veta om. Glöm inte att hålla 
din e-postadress uppdaterad och ditt fad-

Jubileumsårets utlottning!
Vårt 50-årsjubileum till ära samarbetar  
vi med underhållningsprogrammet Posse.  
Vi vill erbjuda våra bidragsgivare chansen  
att komma med och därför lottar vi ut  
biljetter till vårt specialavsnitt av Posse!  
Läs reglerna och delta i utlottningen: 
wwf.fi/posse-arvonta

Jubileumswebbinarium  
för faddrar
Vi ordnar ett jubileumswebbinarium  
för alla faddrar den 1 november. Vi bjuder 
på intressanta ämnen, tal från våra bästa 
experter och även överraskningar!  
Inbjudan skickas till din e-post inom kort, 
kom ihåg att anmäla dig.  
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derkommunikationstillstånd i kraft så 
att vi kan nå dig! I höst är det också dags 
för många teman under jubileumsåret. 
Vi berättar mer om dem per e-post. Du 
kan enkelt uppdatera dina uppgifter på 
wwf.fi/tukijapalvelu.


