
Kort och gott på svenska

Stora katter hotas av tjuvjakt, klimatförändring, 
avskogning och framför allt krympande livsrum. 

Lyckligtvis finns det många olika sätt 
att skydda dessa fantastiska djur.  

TEXT MIINA POIKOLAINEN

Liisa Rohweder
generalsekreterare, WWF Finland

60 ÅR FÖR NATUREN
I vår blev det 60 år sedan WWF grundades. Under dessa 
årtionden har WWF vuxit från en liten organisation som 
fokuserade på att skydda utrotningshotade arter till 
världens mest inflytelserika miljöorganisation.

Naturens situation är dock allvarlig, och under de 
kommande 10 åren måste vi uppnå mer än under de se-
naste 60 åren sammanlagt för att stoppa utarmningen 
av naturen. Jag är glad att säga att det finns hopp.

Min optimism drivs av den växande känslan under 
de senaste åren av att naturskyddet håller på att bli  
mainstream. Jag får mer och mer feedback på vårt ar-
bete från olika delar av samhället, och jag läser mer och 
mer om miljöfrågor i nyheterna. Det känns som om de 
små underströmmarna gradvis samlas till ett stort brus. 

Denna känsla har förstärkts av meddelanden jag har 
fått från mina internationella kollegor: De berättar hur 
miljontals människor runt om i världen deltar i väd-
janden och WWF:s kampanjer för naturen. Människor 
motsätter sig nedskräpningen av haven, demonstrerar 
för klimatet och träder upp på barrikaderna för att 
skydda sin lokala natur.  

Kunskapen om att allt fler människor i Finland och 
runt om i världen arbetar för att lösa krisen ger mig 
stort hopp. Tron på att vårt arbete fortsätter ingjuts 
också av våra fina framgångar som du kan läsa mer om 
på sidorna 8–12 i tidningen.

Tack för ditt stöd.

2/2021

Lejonet kallas savannens kung, 
snöleoparden kallas bergets ande 
och tigern är känd för sina ränder. 
Tyvärr är alla dessa ikoniska katt- 
djur utrotningshotade. Till exempel 
finns det cirka 23 000 lejon och cir-
ka 4 500–7 500 snöleoparder kvar 
i världen. Tigrar är mycket utrot-
ningshotade, med färre än 4 000 
individer kvar enligt 2016 års upp-
skattningar. 

Det största hotet mot alla stora 
katter är krympande livsrum.

”Kattdjurens livsmiljöer förstörs, 
särskilt för att få plats för bosätt-

ning, jordbruk och infrastruk-
tur”, säger Tanja Pirinen, WWF:s 
skyddsexpert.

Till exempel tigrarna har redan 
förlorat 93 procent av sina histo-
riska livsmiljöer, och även anta-
let lejon har halverats på 25 år till 
följd av att livsrummet har krympt. 
Förlust och fragmentering av livs-
miljöer på grund av människans 
verksamhet påverkar kattdjur ef-
tersom de behöver ett stort revir.  
Skogsgångar som binder samman 
fragmenterade livsmiljöer är därför 
viktiga för att skydda kattdjuren. 
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En mångfaldig natur 

BEHÖVER KATTDJUR  
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”Med bland annat Finlands stöd har Nepal 
framgångsrikt återställt skogsgångar mellan 
skyddsområden. Längs skogsgångarna kan 
djuren förflytta sig från ett område till ett 
annat, både på jakt efter bytesdjur och när 
de söker en partner. Detta är viktigt för att 
upprätthålla den genetiska variationen”, 
förklarar Pirinen.

Lokalbefolkningen spelar en nyckelroll
Stora kattdjur uppskattas och beundras 
runt om i världen, men de hatas också.  
Det faktum att tigrar och snöleoparder är 
jagande köttätare leder ofta till konflikter 
med människor. Rovdjur orsakar problem 
till exempel genom att döda husdjur som 
människor är beroende av för sitt uppehälle. 
De äter också samma vilt som lokalbefolk-
ningen jagar för näring. I Finland uppstår 
liknande konflikter med till exempel vargar 
och järvar. 

För att lösa problemet arbetar WWF med 
lokalbefolkningen till exempel i Nepal för 
att utveckla sätt att förebygga konflikter 
genom att påverka planeringen av markan-
vändningen.

”Det är viktigt att se till att vilda djur har 
livsrum, så att de inte är tvungna att komma 
nära människobosättningar”, säger Pirinen.

WWF delar också information, bygger 
djurstallar och utvecklar olika försäkrings-
system för att kompensera för skador orsa-
kade av rovdjur.  

”Om lokalbefolkningen får bra ersättning 
för sin förlorade boskap kommer de inte att 
ha ett så stort behov av att döda rovdjur som 
vedergällning eller för att förhindra ytter-

ligare skador. Samarbete med lokalbefolk-
ningen är avgörande för att skydda både 
snöleoparder och tigrar.”

Kunskap ger hopp
I åratal har WWF stött forskning av tigrar 
och snöleoparder med hjälp av viltkameror 
både ekonomiskt och genom att dela sin ex-
pertis. Kamerorna ger värdefull information 
inte bara om antalet djur och deras levnads-
sätt, utan också om hur de rör sig mellan 
olika områden. 

Viltkameror har till exempel gett informa-
tion om tigerns spridning till nya områden i 
Nepal. De nya bilderna visar att den mycket 
utrotningshotade tigern flyttar från ett om-
råde till ett annat om den har möjlighet att 
göra det. 

Ett annat effektivt sätt att få information 
om de skygga kattdjurens rörelser är satel-
lithalsband, som hjälper forskare att iden-
tifiera livsmiljöerna som är avgörande för 
arterna och gångarna mellan dem.  Två snö-
leoparder radiomärktes i Nepal år 2019, och 
den information som samlas in hjälper till att 
bedöma skyddsåtgärdernas framgång och 
främja samlevnaden mellan människor och 
snöleoparder. Radiomärkningen görs alltid 
med försiktighet utan att skada djuret.

Trots att kattdjurens situation globalt är 
oroande har skyddsåtgärderna också gett 
resultat: WWF:s mål är att fördubbla anta-
let vilda tigrar från 2010 till 2022, och till 
exempel i Manas nationalpark i Bhutan upp-
nåddes målet på bara sju år. Nepal är också 
nära målet, vars realiserande kommer att 
bedömas närmare nästa år. 

Som fadder hjälper  
du alla kattdjur 
WWF Finland har sedan 2012 haft 
ett Snöleopard-fadderskap som 
i vår förvandlades till Kattdjur- 
fadderskap. 

”Genom att bredda fadderska-
pet kan vi styra faddrarnas stöd 
till flera olika kattdjur och regio- 
ner, beroende på var hjälpen be-
hövs mest. Samtidigt kan vi ge 
faddrarna mer information om 
dessa unika kattdjur och deras 
skydd, säger medelanskaffnings-
chefen Tarja Hakala.

WWF arbetar globalt för katt-
djurens bästa till exempel i Nepal, 
Bhutan, Amazonas och Afrika. 
WWF:s mål är att öka antalet av 
alla utrotningshotade kattdjur 
och skydda deras livsmiljöer så att 
dessa arters överlevnad kan sä-
kerställas även i framtiden.

”Stora katter är inte bara fina, 
utan också viktiga arter för be-
varandet av naturens mångfald. 
Förlust av rovdjur kan trassla till 
ett helt ekosystem, med allvarliga 
konsekvenser även för människor. 
Därför är det mycket viktigt att 
skydda dem.”
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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

Nepals noshörningsbestånd uppskat-
tas ha ökat med omkring 16 procent 
till följd av vårt långsiktiga skyddsar-
bete. Enligt en färsk uppskattning le-
ver 752 noshörningar i Nepal, medan 
det för sex år sedan fanns uppskatt-
ningsvis 645 noshörningar i landet. 
Beståndsuppskattningen för noshör-
ningar baserar sig på noshörningsob-
servationer som samlats in under 
mars och april. Våra kollegor i Nepal 
deltog i beräkningen under ledning av 
myndigheterna. Detta är en milstol-
pe i Nepals framgångsrika arbete för 
att skydda noshörningar och visar att 
samarbete mellan alla intressenter 
ger resultat. Vi stöder arbetet för att 
skydda noshörningar i Nepal med stöd 
av utrikesministeriet och våra faddrar.

Nästan 1,2 miljoner medborg-
are vädjade till EU att stoppa 
den tropiska avskogningen. 
Detta är ett av de största of-
fentliga ställningstaganden 
för miljön i EU:s historia. Till- 
sammans med andra organi- 

sationer uppmuntrade vi med-
borgarna att vädja till EU för att 

stoppa förlusten av tropiska skogar 
och andra livsmiljöer. Importen av 

produkter och råvaror till EU-marknaden är den näst största 
orsaken till förlusten av tropiska skogar och andra livsmiljöer  
i världen. EU håller för närvarande på att utarbeta en lag som 
förbjuder utsläppande av avskogningsprodukter på markna-
den. Tillsammans med EU-medborgarna kräver vi att lagen  
ska vara strikt och att dess överträdelser ska bestraffas.
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A Vi var med och skapade Hållbar scoutkår- 
märket som gör det möjligt för scoutkårerna, 

d.v.s. scouternas lokalföreningar, att ut-
veckla sin verksamhet i en mer hållbar 
riktning. En scoutkår kan tilldelas märket 
för ett år i taget om den uppfyller minst 
25 av Hållbar scoutkår -kriterierna.  
I kriterierna har olika aspekter av håll-
bar utveckling beaktats, men tonvikten 

ligger på ekologisk hållbarhet. Detta inne-
bär verksamhet som inte överexploaterar 

naturresurser och som säkerställer bevarandet 
 av naturens mångfald. Det har varit möjligt att  

ansöka om märket sedan början av mars, och i slutet av 
april hade det redan tilldelats 21 scoutkårer.

I slutet av 2020, liksom 
några tidigare år, 
fastställde jord- och 
skogsbruksministe-
riet en kvot för un-
dantagslov för att 
döda upp till åtta 
järvar. Till skillnad 

från tidigare år bevil-
jades dock endast fyra 

tillstånd i år i stället för 
åtta. I år var Finlands vilt-

central skyldig att kräva Natura- 
utredningar för de undantagslov som sökts i naturskydds-
områden vars skyddsgrund är järvar. Detta var ett resultat 
av WWF:s uttalande i november där man efterlyste klarhet  
i villkoren för lov att döda  järvar. Minskningen av antalet lov 
är en bra utveckling, men varje undantagslov är enligt WWF:s 
uppfattning för mycket när det gäller skyddet av den starkt 
hotade järven.

Det finns nu 16 procent  
fler noshörningar än för sex år sedan 

1,2 miljoner EU-medborgare  
vädjade för tropiska skogar

Antalet järvar som jagas med  
undantagslov halverades i år

Vi hjälper scouterna att främja verksamhetens hållbarhet



Prins Philip av Edinburgh, känd som en 
entusiastisk naturvårdare och fågelfantast, 
dog den 9 april i sitt hem i Windsor Castle. 
Han var 99 år gammal när han dog. Prin-
sen var den internationella ordföranden 
för WWF och en långvarig beskyddare av 
WWF:s verksamhet. 

Prins Philip besökte Finland för sista 
gången i maj 1995 på inbjudan av WWF. 
Naturskyddschefen Jari Luukkonen hade 
precis börjat arbeta för WWF som projekt-
ledare och fick träffa prinsen personligen. 

’’Han var mycket jordnära och verka-
de inte alls kunglig när han pratade med 
människor. Prinsen tog hänsyn till alla 
deltagare på samma sätt’’, berättar Luuk-
konen.

Under sitt besök i Finland besökte prins 
Philip Vik tillsammans med WWF:s repre-

sentanter för att skåda fåglar och gjorde 
även en tripp till Noux. Luukkonen kommer 
väl ihåg resan till nationalparken. 

”Det var en fin vårmorgon. Solen sken 
och Timo Tanninen från Forststyrelsen, 
som senare blev WWF:s generalsekrete-
rare, rodde prinsen mot lägereldsplatsen. 
Plötsligt krockade båten med is som hade 
bildats på sjön på grund av nattfrost’’, säger 
Luukkonen.

Med det olyckliga sammanträffandet var 
man tvungen att ändra rutten, och sällska-
pet var tvunget att gå en längre sträcka än 
vad som ursprungligen var tänkt. Men en-
ligt Luukkonen blev prinsen inte förbryllad 
över de nya planerna. Slutligen anlände 
prins Philip skrattande till lägereldsplatsen 
och delade erfarenheten med de andra.

Det sägs också att prinsen kan ha räddat 

naturskyddsområdet i Vik under sitt besök: 
han ansåg att våtmarken, som är livsviktig 
för många fåglar, borde skyddas och att 
man inte ska bygga i området. Helsingfors 
stad ställde in byggplanerna för området 
strax efter prinsens besök i Finland. Orsa-
kerna till inställandet är inte helt klarlagda, 
men prinsens kommentarer misstänks ha 
påverkat ärendet.

Luukkonen minns också båtresan från 
Helsingfors Salutorg: 

”Prins Philip skakade hand med alla 
WWF:s anställda på bryggan innan han 
gick ombord på fartyget och växlade några 
ord med flera. Vid besöket arbetade dock 
endast cirka 15 personer för WWF Finland.”

Under prinsens besök smekte det fina 
vårvädret expeditionen och Finlands natur 
visade sina bästa sidor. 

WWF tog med Prins Phillip 
för att att bekanta sig  

med den finska naturen

Prins Philip   
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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

WWF
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Vill du göra en adressändring 
eller byta till den elektroniska 
tidningen?
Du kan enkelt göra ändringarna via  
wwf.fi/tukijapalvelu/

Idéer till artiklar och respons gällande tid-
ningen kan du skicka till  toimitus@wwf.fi


