
Kort och gott på svenska
2/2018

©
 A

K
I-P

EKKA SINIKO
SKI / W

W
F

NATUREN KAN INTE  
ALLTID REPARERAS
I denna tidning finns en liten artikel om att avlägsna hinder för vandringsfiskar. Un
der årens lopp har WWF i många medier bland annat berättat om hur man kan hjälpa 
saimenvikare genom att skotta ihop snödrivor, om hur man genom att mata havsörnar 
kan rädda dem från att utrotas, om fjällrävarnas matningsautomater och om att skapa 
mångfaldsvåtmarker. 

 Framgångssagor inom naturskyddet? Ja – men samtidigt är de berättelser om hur 
människor försöker reparera allvarliga skador som vi själva har orsakat i naturen. 

Ofta har skadorna kunnat repareras genom långsiktigt arbete. Men i många fall har skadorna 
blivit permanenta och som följd har unika organismer och livsmiljöer försvunnit från jorden för evigt.

 Även människornas liv är sist och slutligen beroende av naturens välbefinnande. Vi behöver alltså 
inte älska vikare eller tigrar för att skydda naturen; redan för vår egen skull måste vi snabbt börja före
bygga förödelsen i stället för att bara korrigera vårt avtryck. Detta innebär bland annat mer hållbara 
och besparande produktionssätt och konsumtionsvanor än i dagsläget. 

Tack för att ni stödjer oss i vårt arbete för att bygga ett mer hållbart samhälle! Tillsammans klarar 
vi av det.

Liisa Rohweder, 
generalsekreterare, WWF Finland

Östersjöstaterna följer inte helt  
skyddsprogrammet för Östersjön
WWF:s utredning avslöjar att Östersjöstaterna inte helt håller sig 
till de åtaganden som de har förbundit sig till för att uppnå ett 
friskare Östersjön. Det ser också ut som att alla skyddsåtgärder 
inte hinner förverkligas med nuvarande takt innan år 2021 som 
har satts som tidsgräns.

I WWF:s rapport Baltic Sea Scorecard 2018 granskades hur 
länderna hade lyckats förebygga övergödning, bekämpa skadliga 
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ämnen, bevara naturens mångfald och öka sjötrafikens säker
het. Flest poäng fick staterna för de skyddsåtgärder som har vid
tagits för att minska skadliga kemikalier, förbättra planeringen 
av havsområden samt skydda Östersjöns djurarter. Däremot har 
övergödningen av Östersjön gått i en sämre riktning. 

Finland var näst bäst när det kommer till att förverkliga 
skyddsåtgärderna. Sverige var på första plats.



Tillsammans är det 

MÖJLIGT
Upp till 50 miljoner scouter  
ska skydda naturen 
Världsorganisationen för scoutrörelsen och miljöorganisatio
nen WWF inleder ett allt tätare samarbete för att skydda natu
ren. Även Finlands Scouter och WWF har ingått ett mångårigt 
samarbetsavtal. ”Ett av scouternas ideal är att älska naturen och 
skydda miljön. Som Finlands största ungdomsorganisation vill 
vi vara en kraft som förändrar samhället. Under vårt samarbe
te uppdaterar vi scoutprogrammets innehåll om miljöfostran så 
att det blir allt effektivare”, säger Finlands Scouters ordförande 
Maria Ruohola.

Fiskarnas vandringsvägar restaureras igen
Under våren har WWF:s strömvattenexperter kartlagt nya bäck 
och älvområden där onödiga hinder försvårar vandringsfiskarnas 
färd. Sammanlagt finns ett tjugotal objekt som behöver restaureras 
under sommar och höstsäsongen.

”Vi restaurerar strömvattenarternas livsmiljöer och skapar lek och 
skyddsplatser åt fiskarna samt öppnar upp vandringshinder. Så här 
öppnar vi också upp nya potentiella livs och fortplantningsmiljöer 
för arterna”, säger Elina Erkkilä som är sötvattensansvarig på WWF.

WWF:s huvudsamarbetspartner i samband med talkoobjekten är 
Kesko som hjälper till att avlägsna vandringshinder från mindre 
bäckar och älvar. Restaureringen av större forsar görs i samarbete 
med andra partners. 

”Vi återvänder också till de bäckar där vi jobbade förra hösten. 
Vi kontrollerar om vandringsfiskarna redan har hittat de livsmiljö
er som vi öppnade och restaurerade”, säger Erkkilä. 

Skogsnatur  
som mår dåligt  
behöver håll barare  
skogsvårds metoder
De nuvarande skogsvårdsmeto
derna måste förändras grundligt 
om man vill minska skogsvårdens 
negativa miljöpåverkningar. Detta 
framgår av WWF:s nya rapport som 
samlar ihop mer omfattande forsk
ningsdata än någonsin tidigare om 
praktiska åtgärder som är till nytta 
för skogsnaturen. Cirka 200 olika 
undersökningar gicks igenom inför 
rapporten.

Forstmästare Petri Keto-Tokoi, 
som har utarbetat rapporten på 
uppdrag av WWF, räknar upp någ
ra slutsatser: ”Grova rötträd ska 
lämnas i skogen, en minst 30 me
ter bred skyddszon med träd ska 
lämnas på vattendragens stränder, 
det finns anledning att öka använd
ningen av hyggesbränning avsevärt 
och vid skörden av energiträd ska 
hyggesrester och stubbar av löv
träd undvikas”. Även omfattningen 
av sparträd som lämnas i samband 
med skogsavverkning ska mång
dubblas.

wwf.fi/metsanhoitoraportti 
(på finska)
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Majoriteten av finländarna skulle avlägsna  
de vattenkraftsdammar som stör fiskar
Mer än 60 procent av finländarna skulle vara beredda att riva de vattenkraftsdam
mar i våra älvar som har en låg energiproduktion, framgår av WWF:s enkät. Endast 
knappa 15 procent av de som svarade skulle inte riva dammarna.

WWF frågade nu för första gången om man borde riva onödiga vattenkraftsdam
mar i våra älvar för att hjälpa stammar av vandringsfiskar såsom lax och öring.

Sampsa Vilhunen som är chef för havsprogrammet anser att resultaten är in
tressanta eftersom de strider mot vattenkraftsenkäter inom energibranschen.

”Till exempel Finsk Energiindustri förklarade efter sin nyaste enkät om energi
attityder att 60 procent av finländarna skulle vilja ha mera vattenkraft. Vår enkät 
visar det motsatta: då energiproduktion och fritt strömmande vattendrag vägs mot 
varandra är det senare viktigare enligt folket.
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together possible TM

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

Taiwan har meddelat att staten kommer att 
förbjuda elfenbenshandel senast i slutet av år 
2020 och följer därmed Kinas och Hong Kon-
gs exempel i att förbjuda elfenbenshandeln i 
Asien. Tjuvjakt är det största hotet mot de af-
rikanska elefanterna och på tio år har elefant-
stammen rasat med över 110 000 individer.

Medlemsstaterna i internationella sjö-
fartsorganisationen IMO beslutade i 
april att börja förbereda ett förbud på 
att både använda och transportera tung 
brännolja som bränsle i den arktiska 
sjötrafiken. Tung brännolja har kallats 
det smutsigaste bränslet i världen. Om 
förbudet skulle komma i kraft skulle det 
vara ett betydande steg framåt i skyd-
det av det arktiska området.

För första gången på över 20 år har anta-
let extremt utrotningshotade floddelfiner i 
Mekongområdet börjat öka. År 2017 räk-
nades antalet floddelfiner som lever på 
området vara 92 stycken, då de år 2015 
var 80 stycken. Att antalet djur ökar är 
resultatet av ett långvarigt skyddsarbete 
och särskilt av att olagliga fiskenät har 
avlägsnats.

Södra Nepal har återfått sitt skogstäc-
ke efter 15 år som ett resultat av sko-
gsodling, och med skogen har också 
vilda djur såsom tiger och noshörning 
återvänt till området. Till exempel sko-
gskorridoren i Khata, som förenar två 
stora skyddsområden, var ännu år 2001 
i uselt skick, skogen täckte bara ett litet 
område på 115 hektar. Nu har de vilda 
djuren fått upp till 3 800 hektar mera 
livsutrymme. WWF Finland har unders-
tött byskogsarbetet i Khataområdet med 
stöd av utrikesministeriet och faddrar.

En saimenvikarunge observerades i Puruvesi i Saimen i 
april för första gången på decennier. Miljöministeriet linjera-
de redan år 2011 att saimenvikaren ska läggas till i Natura 
2000-områdets artregister i Puruvesi, vilket skulle betyda 
att bland annat nätfisket skulle begränsas i området. Minis-

teriet lovade i förfjol att för-
verkliga linjeringen om 

man hittar vikarbon 
med ungar, vilket 

betyder att löf-
tet nu borde 
infrias. 
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KLIMATFÖRÄNDRINGEN

DET ARKTISKA OMRÅDET

SAIMENVIKAREN

TJUVJAKTEN

SKOGARNA  

FLODDELFINEN

Enligt en enkätundersökning deltog hisnan-
de 1,5 miljoner finländare i WWF:s Earth 
Hour. Flera landmärken, företag samt orga-
nisationer visade redan för tionde gången 
en ljussignal för klimatet. Mattemat inspire-
rade också ett hundratal restauranger att 
delta för att uppmuntra en mer klimatvänlig 
matkultur. Globalt sett deltog hela 188 län-
der och geografiska områden, vilket var ett 
rekord, och ljusen släcktes i nästan 18 000 
kända landmärken.



Betala fadderavgiften automatiskt 
Genom regelbundna donationer deltar du enkelt i ett viktigt arbete. För fadd
rar som använder direktbetalning sker donationerna redan automatiskt. Du 
visste väl att om du använder efaktura så kan du allra enklast betala din må
nadsdonation genom att godkänna fakturorna automatiskt i din nätbank. Då 
behöver du inte komma ihåg fakturan varje månad, utan donationsbeloppet 
betalas automatiskt i tid. 

WWF
fadder
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Vem ärver mig?
Kampanjen för det goda testamentet – Hyvä testamentti – startades år 2015 och ut
manar finländarna att fundera på vem som ärver ens egendom och vad som händer 
med den då man inte själv längre finns här för att besluta om saken. Ett testamente 
är ett viktigt steg i denna process. 

”Jag är singel så det var enkelt att göra upp ett testamente. I mitt testamente ville 
jag minnas WWF med en viss penningsumma som ska inriktas på skyddsverksam
heten för utrotningshotade djur. Djur och natur har alltid legat nära mitt hjärta och 
med mitt testamente ville jag försäkra mig om att WWF, då tiden kommer, för min 
del väljer de objekt som behöver hjälpen. Att testamentera till en organisation har 
dessutom enligt mig den fördelen att man inte betalar någon arvsskatt för det”, 
sade WWFfaddern Sirpa, 57 år, från Vanda.

WWF deltar i Kampanjen för det goda testamentet – Hyvä testamentti, som är en 
gemensam kampanj för medlemsorganisationerna i Ansvarsfullt Donerande rf.

HANDLA NU! 
Jag avstår inte från  
dessa – mina naturvärden 
och Norppa-lotter 
Om du inte ännu har fått hem lotter hin
ner du ända fram till slutet av juni läg
ga till dig i postningslistan på adressen 
 wwf.fi/arpatilaus, eller ring vår stödjar
service.

”Hjälp till att skydda den ståtliga och 
magnifika utrotningshotade snöleoparden,  

Kungen av Himalaya, samt vår miljö från 
den katastrofala globala uppvärmningen 

som hela tiden förvärras.”

Michael Monroe, musiker
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Vi håller 
öppet hela 
sommaren
Sommaren är en bra 
tid att sköta fadder
ärenden, som adress 
eller kontoförändrin
gar eller höjande av 
faddersumman.  ©
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Mer information: wwf.fi/sv/testament eller 
ring vår stödjarservice, tfn 040 192 3112 och 

beställ en broschyr, testamentsmallar och 
anvisningar för uppgörande av testamente. 

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


