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På grund av klimatförändringen värms det arktiska området
upp minst två gånger snabbare än jordklotet i genomsnitt.
Framtiden för de djur som är beroende av snö och is är hotad,
också i Finland. Vi kan ännu rädda den unika naturen i det
arktiska området om vi agerar snabbt och målmedvetet.
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DET ARKTISKA
OMRÅDET VÄRMS
UPP MINST TVÅ
GÅNGER SÅ SNABBT
SOM JORDKLOTET
I GENOMSNITT

Det allt varmare klimatet medför allvarliga konsekvenser för de arter som är vana vid mycket
kalla förhållanden. Isbjörnens tillgång till föda försvåras avsevärt om det inte finns is. Räven
som har brett ut sig norrut erövrar livsrum av fjällräven som trivs på de snötäckta vidderna.
Östersjövikaren behöver snö och is för att bygga bo. Laxfiskarna lider av att vattendragen blir
varmare. Tyvärr tar de oroväckande exemplen inte slut. Klimatförändringen påverkar även
den arktiska vegetationen och de människor som bor i området.
I framtiden blir det allt enklare att komma åt naturresurserna i de arktiska områdena,
såsom olja och gas, och deras användning påskyndar klimatförändringen ytterligare. Även
fartygstrafiken ökar i och med att nya fartygsleder öppnas. Fartygen kan krocka med valar
och föra med sig skadliga, främmande arter till området. Dessutom kan oljudet från fartygstrafiken störa havsdäggdjuren, och reningsarbetet efter en oljeolycka skulle vara ytterst
utmanande i det arktiska området.
Det arktiska områdets öde påverkar hela jordklotets framtid. När glaciärerna smälter
i norr stiger havsytan på andra sidan jordklotet. Dessutom leder det varmare klimatet till
att haven försuras och att luft- och havsströmmarna ändras. Ett särskilt allvarligt hot är att
permafrosten smälter. Ur permafrosten frigörs växthusgaser, vilket höjer jordklotets temperatur farligt mycket. Det arktiska området är alltså både ett offer för klimatförändringen och
en orsak till att klimatförändringen påskyndas.

Vår lösning
Det arktiska området har en stor betydelse för naturens mångfald på hela jordklotet. En del av
områdets arter förekommer inte någon annanstans. För att kunna säkra de arktiska arternas
fortlevnad även i framtiden, bör vi satsa ännu kraftigare på att förebygga klimatförändringen
och skydda den arktiska naturen samt på uppföljning och forskning.
Alla kända olje- och gasfyndigheter i det arktiska området bör lämnas outnyttjade och
man måste sluta leta efter nya fyndigheter. Gruvindustrin får inte orsaka miljöolägenheter.
Fiskbestånden får inte utnyttjas på ett ohållbart sätt. Naturskyddsområdena i det arktiska
området måste vara stora och sammanhängande för att arterna ska kunna förflytta sig från
ett skyddsområde till ett annat. Vi måste öka användningen av förnybara energiformer på
de arktiska områdena.

• Vi påverkar Finlands och EU:s klimatpolitik och
internationella klimatförhandlingar.
• Vi främjar förnybar energi och energieffektivitet.
• Vi arbetar för en förändring mot grön ekonomi.
• Vi skyddar ett flertal djurarter genom att till exempel påverka fångstkvoterna.
• Vi arbetar för att naturresurserna i det arktiska
området inte ska användas på ett ohållbart sätt.
• Vi främjar inrättandet av skyddsområden: vårt
mål är bl.a. att grunda ett stort skyddsområde,
Last Ice Area, i Grönlands och Kanadas havsområden.
• Vi påverkar Arktiska rådets arbete som enda medlem med observatörsstatus.
• Vi kräver att användningen av tung brännolja ska
förbjudas i den arktiska havstrafiken.

Vi verkar på fältet
• Vi finansierar och utrustar så kallade isbjörnspatruller som håller isbjörnarna på avstånd från
människobebyggelser och minskar på det sättet möten som är farliga både för människor och
djur.
• Vi har finansierat utfodringsautomater för fjällrävar och viltkameror i Lappland.
• Under tiotals år har vi skyddat fjällgåsen, Nordens mest hotade fågel. Under de senaste åren har
man gjort allt fler observationer av fjällgås i Finland.
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Vi påverkar beslutsfattandet

Vi samarbetar med företag
• Många företag stöder vårt arbete för att skydda den arktiska naturen med donationer.

Vi producerar information
• Vi publicerar forskningsresultat och rapporter om det arktiska området.
• Vi stöder den värdefulla isbjörnsforskningen vid Norges Polarinstitut.
• Vi har utrustat isbjörnar och ett flertal arktiska valar med satellitsändare som har gett oss viktig
information för forskningen och arternas skydd.
• Vi stöder en bedömning av storleken på Östersjövikarbeståndet, en art som klassificerats som
hotad, genom att finansiera flygräkning.
• Vi håller på att inleda ett projekt vars mål är att individuellt identifiera Östersjövikarna. Med
hjälp av projektet kan vi få viktig information om artens levnadssätt.

Vi engagerar människor
• Våra oljebekämpningsgrupper i Finland har redan över 8 900 frivilliga medlemmar.
• Vi har utbildat frivilliga som ska inventera fjällrävens eventuella boplatser tillsammans med
Forststyrelsen.
• Vi arbetar i det arktiska området tillsammans med ursprungsbefolkningen.
• Miljontals människor deltar årligen i världens största klimatmanifestation, WWF:s Earth Hour.

Gilla, följ, dela och påverka.
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Vi skyddar naturen och löser
miljöproblem – för naturens
och människornas bästa.

