
”Earth Overshoot Day” inträ� ade i år den 2 augusti. Då hade vi kalkylmäs-
sigt förbrukat de förnybara naturresurser som jordklotet producerat i år 
och förmågan att behandla växthusgasutsläppen. Vi lever på skuld, och 
Finland är ett av de länder som har skuldsatt sig mest; vår egen ”Earth 
Overshoot Day” inträ� ade redan i april.

Men hur utrycker sig det här i Finland? Vi lider inte av skogsdöd eller av 
att markområden skulle förvandlas till öken. Den här tidningen har ett svar 
på frågan. Klimatförändringen - som är en följd av överkonsumtion - fram-
skrider även hos oss. Den hotar bland annat östersjövikaren när vintrarna 
börjar bli snö- och isfria. Många övriga arktiska arter är i fara.

En lösning på problemet fi nns i den här tidningen. Finländska pensions-
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Östersjöns bortglömda utrotningshotade 
Hundratusentals fi nländare känner till Pullervo, saimenvikaren som har 
lullat sig in i fi nländarnas hjärtan i WWF:s livesändning på Norppalive. 

Å andra sidan har få hört om saimenvikarens nära släkting, östersjövika-
ren. Man kan anse det vara en lyckospark att upptäcka den speciellt i Skär-
gårdshavet: där lever endast 200 – 300 exemplar, färre än deras berömda 
släktingar på Saimen.

I detta nu fi nns cirka 20 000 östersjövikare, som av Helcom har klassifi cer-
ats som hotade. Mängden är en tiondel av 1900-talets toppsi� ror.  Majorite-
ten av östersjövikarna lever i Bottenhavet. Där är de tillsvidare skyddade från 
klimatförändringens värsta verkningar. 

Däremot är de mindre delförekomsterna i Skärgårdshavet, östra Finska 
viken och Estlands västkust redan nu allvarligt hotade av klimatföränd-
ringen. ”Ingenstans i världen finns en beständig vikarpopulation på ett 
område som inte fryser”, säger WWF:s programchef Petteri Tolvanen.

Om man inte agerar snarast för vikarna i Skärgårdshavet, Finska viken 
och Rigabukten, kan vikarna småningom försvinna från dessa områden. 
Det gäller främst att dämpa klimatförändringen för att hjälpa vikarna, vars 
ungar är beroende av snö och is. Om det inte bildas is, kan man eventuellt 
hjälpa kutarna med artifi ciella tak för boen. Det vore även viktigt att få 
östersjövikarens beskydd kraftigare in på myndigheternas agenda.

”I Finland borde man i rask takt göra upp ett eget skydds- och forsknings-
program för de sydligaste bestånden av östersjövikaren. Det har redan 
gjorts för saimenvikaren”, säger Petteri Tolvanen.

PROBLEM 
OCH LÖSNINGAR

Liisa Rohweder
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företag har tagit klimatförändringen på allvar och inves-
terar inte sina enorma tillgångar i produktion av fossila 
bränslen eller i gruvdrift. Det fi nns fl era lösningar, stora 
och små, allt ifrån privata personers kostval till lagstiftning.

Låt oss vara problemlösare tillsammans!

Trevlig höst,



Stöd för forskning av 
östersjövikaren med Tallinks insamling
WWF Finlands och Tallinks donationskampanj för östersjövika-
rens väl avslutades i slutet av juni. Under kampanjtiden insamla-
des dryga 10 000 euro. Av donatorernas namn formades på far-
tyget Tallink Megastar ett digitalt verk, som förevisas på fartyget 
ända till årets slut. 

Med insamlingens tillgångar fi nansieras forskningsprojekt, med 
vars hjälp man förbättrar förlitligheten av vikarbeståndets bedöm-
ning och e� ektiverar skyddet för vikaren. Ett av målen är att utre-
da, om östersjövikarens mycket fåtaliga bestånd i Skärgårdshavet 
står i kontakt med Östersjöns övriga, större vikarbestånd.
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Finländska pensionsföretag 
i den euro peiska toppen
I rapporten som WWF publicerade i juli utreddes för första gången, 
hur mycket europeiska pensionsföretag har investerat i förnybar ener-
gi och stenkol antingen inom energiproduktion eller gruvdrift. Rap-
porten påvisar att bland européerna beaktar nordiska och holländska 
företag bäst målen för Paris klimatavtal i sina aktieplaceringar.

Från Finland deltar de fem största pensionsföretagen i undersök-
ningen: Keva, Varma, Ilmarinen, Elo och Statens Pensionsfond. Av 
dessa har Elo, Statens Pensionsfond och Varma ingen stenkol i sina 
portföljer och de steg med undersökningens alla mätare snabbt till 
jämförelsens absoluta topp. 

Läs mer (på fi nska): bit.ly/2uqQFEY

WWF och K-gruppen har inlett ett mångårigt samarbete för att 
återuppliva och återupprätta Finlands hotade vandringsfi skbe-
stånd. Målet är att hjälpa vandringsfi skar genom att med talko-
krafter avlägsna hinder från fi skarnas rutter till lekplatserna till-
sammans med markägare, lokala K-handlare och frivilliga. Med 
projektet vill man också öka vetskapen och väcka diskussion om 
utrotningshotade vandringsfi skar.

I Finland fi nns tusentals hinder på vägen, som hindrar vand-
ringsfi skarnas tillgång till lämpliga lekplatser i åar och bäckar. 
Fiskarnas framfart kan å det minsta stoppas av till exempel en 
gammal kvarndamm eller en väg- eller brotrumma som kan vara 

Förutom klimatförändringen hotas östersjövikaren bland annat av 
den ökande fartygstrafi ken, oljeutsläppen, drunknande i fi skefängen 
och att även vikare skjuts i samband med gråsälsjakten. Trots hoten 
ämnar jord- och skogsbruksministeriet öka jaktkvoten i Bottenhavet 
på östersjövikaren med 50 procent från förra året, till 300 exemplar. 

WWF anser den föreslagna kvoten vara för hög, eftersom vikar-
beståndet fortfarande återhämtar sig från det ras i beståndet som 
miljögifterna orsakade.

”Det är viktigt att få vikarbeståndet att växa och bli så gediget 
som möjligt, för allteftersom isvintrarna försvagas, försvåras fort-
plantningen allt oftare även i Östersjöns nordligaste delar i Botten-
havet”, säger Petteri Tolvanen.

Se videon om östersjövikaren som följer med forskarnas 
mellanmålspaus på adressen: bit.ly/itamerennorppa 
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Skolorna kan nu hjälpa östersjövikaren genom WWF:s Dagsverksinsamling:wwf.fi/paivatyokerays
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placerad så högt att fi skarna inte kommer över den.
När hindret avlägsnas, kan fiskbestånden återhämta sig till 

och med mycket snabbt. Nermonteringen av endast ett hinder 
kan öppna flera kilometer av fortplantnings- och livsmiljöer för 
fiskarna. Förändringen gynnar åns hela ekosystem, för såväl 
kräftor, insekter och till och med vattenväxtligheten lider av hin-
dren.

I början av samarbetet mellan WWF och K-gruppen koncentrerar 
man sig på olika håll i landet att kartlägga hindren och göra en 
pilot av verksamhetsmodellen. Talkoarbetet för att avlägsna hinder 
inleds år 2018.

WWF och K-gruppen 
riktar blicken under ytan



Tillsammans är det 

MÖJLIGT
Tack för ditt stöd. Dessa prestationer skulle inte 

vara möjliga utan våra lojala stödjare. WWF 
verkar på alla kontinenter och i över 100 länder.

Vad kan du göra?:
Som WWF:s fadder stöder du vårt arbete.wwf.fi/kummiksi

35
Sammanlagt 35 medlemmar av WWF:s olje-
bekämpningstrupper deltog under 3 dagar 
i reningsarbetena efter ett oljeläckage som 
inträffade i juni vid Oulun Energias kraftverk 
i Toppila. Olyckan skedde när en oljecistern 
gav vika och olja rann ut i kraftverkets kyl-
vatten och i Toppilansalmi. Oljebekämpnings-
veteraner och nybörjare deltog med kort var-
sel i rengöringen av stränderna.

82
På vårvintern födde saimenvikarna uppskatt-
ningsvis 82 kutar. 90 procent av dem föddes i 
hjälpdrivor som skottats ihop av frivilliga. Med 
dessa drivor har kutarna betydligt större möj-
ligheter att klara sig genom snöfattiga vintrar 
som orsakats av klimatförändringen. Förra 
vintern skottades nästan 280 hjälpdrivor. Det 
är resultatrikt naturskyddsarbete i sin mest 
konkreta form.
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3 183
Isbjörnsbeståndet i de arktiska havsområde-
na vid Kanada och Grönland har sannolikt 
ökat något. WWF har fi nansierat en under-
sökning vars färska beräkningar visar att det 
idag fi nns 2 826 (tidigare 2074) isbjörnar i Baf-
fi nbukten och 357 (tidigare 164) i Kanebas-
sängen, sammanlagt 3 183 björnar. Istäckets 
minskning, som orsakats av klimatförändring-
en, försvårar isbjörnarnas näringsanskaffning 
och ungarnas överlevnad.
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494
Vår havsörnsarbetsgrupp observerade i som-
ras 494 havsörnsungar, vilket är 45 stycken 
fl era än rekordet år 2014. I år bekräftades 
häckningar för första gången även i Mellersta 
Finland  och i inlandet i Österbotten. År 1973, 
då vår havsörnsgrupp grundades, kläcktes 
endast fem ungar. Artens räddning från ut-
rotningens brant är en otrolig framgångssaga 
som inte varit möjlig utan våra understödare.

121 
På våren vilade ett rekordantal ytterst hota-
de fjällgäss i trakten av Uleåborg. Fjällgås-
arbetsgruppen vid WWF räknade åtminsto-
ne 121 exemplar i Siikajoki vid den årliga 
intensivövervakningen på våren. Nordens 
bestånd av vilda fjällgäss uppskattas till cir-
ka 30 häckande par. Efter en långvarig ned-
gång har beståndet glädjande återhämtat 
sig under de senaste åren.
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Enligt de senaste GPS-observationerna har 
jaguarbeståndet i Upper Parana Atlantic 
-skogen i Argentina ökat till 71 – 107 exem-
plar. År 2005 var antalet dramatiskt lågt, cirka 
femtio exemplar. Fundacion Vida Silvestres 
15 år långa arbete, som stöds av WWF, har 
burit frukt. Målet är att nå ett varaktigt be-
stånd av 250 jaguarer i området.
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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

Om du undrar över 
något gällande ditt 
fadderskap, så sva-
rar jag gärna, även 
på svenska.

Sanna Björkman
tfn. 040 192 3112
donator@wwf.fi 
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WWF
fadder

Du har väl lämnat 
din e-postadress?
Som fadder gör du klokt i att säker-
ställa att stödjarservicen har din nu-
varande e-postadress. Så hålls du 
ajour om intressanta saker. Du får 
vårt månatliga nyhetsbrev, nyheter 
om ditt fadderobjekt och invitationer 
till evenemang. Du kan anmäla din 
e-postadress till donator@wwf.fi . 

Välkommen till testamentskvällen!
Förra hösten ordnade vi för första gången en testamentskväll i vårt kontors auditorium i 
Sörnäs i Helsingfors. Evenemanget var fullsatt och enligt enkäten vi gjorde efter tillställ-
ningen upplevde deltagare i alla åldrar att den var behövlig och nyttig. Således upprepas 
testamentskvällen i november. Programmet är på fi nska.

WWF Finland deltar som medlem i Vastuullinen Lahjoittaminen ry (Ansvarsfullt Done-
rande) i kampanjen Bra Testamente. Testamentsdonationerna utgör en viktig del av fi nan-
sieringen av allmännyttiga samfunds verksamhet.  

Juristen för organisationernas gemensamma kampanj, Piia Jeremeje� , behandlar lag-
stiftning, arvsplanering och berättar om levande exempel på god och dålig praxis. Alla 
slags frågor som gäller arv och uppgörande av testamente är välkomna vid detta tillfälle. 

WWF Finlands generalsekreterare Liisa Rohweder belyser vårt långsiktiga arbete, samt 
understryker att även en liten testamentsdonation till WWF är en värdefull gåva till natu-
ren och kommande generationer.   

WWF:s testamentskväll
Tid: torsdagen 23.11. kl. 17.00-19.00

Plats: Fågelviksgatan 10, 
00500 Helsingfors

Anmälan: 
på nätet på adressen 

bit.ly/testamentti-ilta eller genom att 
ringa stödjartelefonen tfn 040 192 3112. 

Meddela oss om du kommer ensam eller 
tillsammans med en vän. 
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Betala fadder-
avgiften automatiskt 
Använder du e-faktura? Du visste väl att 
du allra enklast kan betala din månads-
donation genom att godkänna fakturor-
na automatiskt i din nätbank. Du behö-
ver inte månatligen komma ihåg saken, 
utan donationssumman betalas automa-
tiskt i tid. Genom regelbundna donatio-
ner deltar du enkelt i ett viktigt arbete.


