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ALLAS VÅR SKOG
Finlands skogar tillhör alla – åtminstone själsligt. Även om vi inte äger skog, rör vi oss i den 
med allemansrätt  i motions- och rekreationssyfte. I skogen har vi våra bär- och svampstäl-
len, joggingspår och vitsippsbackar.

Många av oss har också åsikter om hur skogen ska förvaltas. Det gör ont att se kalhyggen 
i grannskapet och vid stugan, skogsmaskinernas framfart förargar. Å andra sidan ses sko-
garna som en resurs för exportinkomster och arbetsplatser.

Skogsbruket under de senaste årtiondena har pressat det finska skogslandskapet till det 
yttersta och drivit hundratals arter till randen av utrotning. Får man överhuvudtaget avver-
ka skog? Svaret är ja – frågan är hur, var och när skogsfällningen sker. Inte all skogsavverk-
ning avbryter fågelsången eller förstör landskapet och blåbärsställena. 

På nästa sida kan du läsa WWF:s sju tips om hur skogarna kan förvaltas så att naturen re-
spekteras och rekreationsvärdet bevaras. Bekanta dig även med våra naturskyddsinsatser, 
som åstadkommits med hjälp av WWF:s stödjare.

Givande läsning!

Liisa Rohweder
generalsekreterare, WWF Finland
Twitter: @LiisaRohweder



Intensivt skogsbruk har pressat det fi nska skogslandskapet till det 
yttersta och drivit hundratals arter till randen av utrotning. Får 
man överhuvudtaget avverka skog? Svaret är ja – frågan är hur, var 
och när skogsfällningen sker. Här är sju tips från WWF:

1. Börja sköta din skog genom så kallat kontinuitetsskogsbruk. I 
kontinuitetsskogsbruk utövas skogsbruk utan kalhyggen, så sko-
gen förblir heltäckande. I skogen fi nns därmed träd av alla åldrar 
och storlekar, och den förnyas naturligt. Läs artikeln om konti-
nuitetsskogsbruk (på fi nska) på våra webbsidor: bit.ly/jatkuva

2. Avlägsna inte döda träd från skogen. Tusentals skogslevande 
arter behöver rötträd. Arterna behöver alla slags rötträd: Döda 
stående träd, stubbar och liggande stammar. 

3. Avverka inte under fåglarnas häckningstider i april-juli. Juni är 
den viktigaste månaden för häckningen.

4. Bevara och gynna lövträd. Det intensiva skogsbruket har lett till 
en kraftig minskning av lövträdens antal i våra skogar. En helt 
annan biologisk mångfald lever bland lövträd än bland barrträd. 

5. Dika inte ut kärr och använd inte dikningshögläggning som 
markberedningsmetod. Även iståndsättningsdikning bör undvi-
kas, eftersom det orsakar skador på vattendrag och försvagar 
kärrnaturen ännu mer.

6. Lämna de värdefulla naturområdena helt oavverkade. Hit hör 
till exempel platser där utrotningshotade arter förekommer, 
strandskogar runt vattendrag, lundar, samt odikade eller frodi-
ga skogskärr.

7. Skydda din skog. Staten fi nansierar Metso-programmet, genom 
vilket skogsägare kan få en skattefri ersättning enligt marknads-
pris för att bevara sin skog som skyddad. www.metsonpolku.fi /sv.

Om du vill försäkra dig om att ditt önskemål uppmärksammas kan 
du ta i bruk Hoitotahto-blanketten som utvecklats av WWF och 
skogsbranschens expertorganisation Tapio. Den informerar skogs-
fackmän om de principer som du vill förverkliga i din skog. 

wwf.fi /hoitotahto

©
 E

R
IK

 S
A

A
R

N
IO

 / VA
S

TAVA
LO

SJU TIPS TILL SKOGSÄGARE

WWF:s Panda-pris på 20 000 euro går 
till restaurering av vattendrag
WWF beviljade i år ett Panda-pris på 20 000 euro till Vårdfören-
ingen för strömvatten (Virho). Föreningen ska använda prissum-
man till att återställa vandringsfi skarnas lekområden i Vanda å, 
Karis å och Uskela å.  

Målet är att garantera överlevnaden för den utrotningshotade 
öringen som anpassat sig till lokala förhållanden, samt att skapa 
en möjlighet för havsöringen som vandrar uppför skogsbäckarna 
att återvända till områden som den försvunnit ifrån.

”Virho har gjort ett långsiktigt och exceptionellt framgångsrikt 
arbete för restaureringen av strömvatten. Resultaten har ökat de 
restaurerade åarnas värde och förbättrat vattenkvaliteten samt 
fi sk- och kräftbeståndens tillstånd”, motiverar WWF:s natur-
skyddschef Jari Luukkonen. 
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Burj Khalifa
828 m

Eiffeltornet
300 m

Helsingfors 
olympiastadion

72 m

Sparat papper
587 m

Två Eiffeltorn av papper
Finländska WWF Green Offi  ce -kontor har åter 
lyckats minska en svindlande mängd växthusgas-
utsläpp – och papper. År 2016 sparade 
kontoren 4 440 ton utsläpp 
jämfört med föregående år. 
Mest minskade utsläppen or-
sakade av energi och fl ygtra-
fi k. På Green Offi  ce -kontoren 
sparade man nästan sex mil-
joner ark. Av dem skulle det 
kunna bli en hög lika stor som 
två Eiff eltorn!

Se alla resultat: 
wwf.fi /greenoffi  ce 



Tillsammans är det 

MÖJLIGT
Med hjälp av våra trogna stödjare görs insatser 

på alla kontinenter. Tack för ditt deltagande 
i miljöskyddets framgångssaga.

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

100
I slutet av år 2015 startade vi kampanjen 
100 lågor till Nepal, med vilken vi samlade in 
medel för biogasenheter till byn Madi. Med 
hjälp av våra stödjare och utrikesministeriet 
fi ck 100 nepalesiska familjer under förra året 
tillgång till biogasenheter som för en familj 
sparar en förbrukning på 5 000 kilo brännved. 
Därigenom sparas skog som erbjuder ett hem 
för fl era utrotningshotade arter, såsom tigrar.

1 300 000
Earth Hour arrangerades för nittonde gången, 
och enligt en gallup vi beställde deltog 1,3 mil-
joner fi nländare. I Finland fi rades timmen med 
temat Världens största middag med levande 
ljus, med vilken man väckte diskussion om 
matens effekter på klimatet. Globalt deltog den 
rekordartade siffran 187 länder och geogra-
fi ska områden samt miljoner privatpersoner, 
samfund och företag.
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277
WWF, Forststyrelsen, Östra Finlands uni-
versitet, den regionala NTM-centralen och 
ett fl ertal frivilliga skottade i februari ihop 
277 hjälpdrivor för saimenvikare. Den starkt 
hotade saimenvikaren föder sina ungar i fe-
bruari-mars i snödrivor på stränderna, men i 
år fanns det inte tillräckligt med snödrivor på 
grund av det milda vädret. Hjälpdrivorna är 
ett värdefullt skydd för de nyfödda sälkutarna.
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Man lyckades radiomärka en snöleopard i 
Kangchenjunga skyddsområde i Nepal i bör-
jan av maj. Det är den fjärde snöleoparden 
som radiomärkts i östra Nepals skyddsområ-
de. Honleoparden har fått namnet Yualungi, 
och hennes liv följs med hjälp av WWF, nepa-
lesiska staten och lokala forskare. Radiomärk-
ningen ger information för skyddet av den 
starkt hotade snöleoparden.

12 
I mars togs ett stort kliv framåt för skyddet 
av elefanter, då Kina stängde 12 elfenbens-
fabriker och 55 detaljhandlar för elfenben. 
De sista två tredjedelarna av affärerna och 
fabrikerna stängs under detta år. Ungefär 
20 000 elefanter dödas årligen på grund av 
sina betar. Med hjälp av våra stödjare gör vi 
ett långsiktigt arbete för att förbjuda handeln 
med elfenben även i andra asiatiska länder.

©
 A

N
D

Y
 R

O
U

S
E

 / 
W

W
F

©
 P

E
TT

E
R

I T
O

LV
A

N
E

N
 / 

W
W

F

29 173
I mars publicerade vi för första gången i Fin-
land Köttguiden, som under de första två 
månaderna laddades ner från webben av 
29 173 användare. I guiden utvärderas mil-
jöeffekterna hos olika typer av kött. Världen 
klarar inte av vår nuvarande köttkonsumtion 
och guidens huvudbudskap är ”mindre och 
ur miljösynpunkt bättre kött”. Köttguiden har 
väckt många välkomna diskussioner.
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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
fadder

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.

Betala fadder-
avgiften automatiskt 

En cent per

KILOMETER 
Jenni Antinaho gjorde en egen satsning för naturens 

räkning. Hon startade en insamling för WWF och 
utmanar nu andra att delta med en cent per kilometer.

Jenni vandrar och paddlar under denna 
sommar 2 000 kilometer på 10 veckor, och 
förmedlar genom sociala medier sina bil-
der från och känslor kring resan genom vår 
ofattbart vackra nordiska natur. Jenni är 
oroad över naturens tillstånd och ville göra 
något konkret för naturens välmående. Re-
sultatet är projektet och insamlingen ”För 
Nordens natur.” Du hittar insamlingen här: 
bit.ly/melominen  

Insamlingen är öppen för alla
Vem som helst kan delta i Jennis insam-
ling, och var och en kan om man så öns-
kar även starta en egen insamling för ett 
naturskyddsobjekt man tycker är viktigt: 
tigern, snöleoparden, Östersjön, den fin-
ländska naturen, isbjörnen, regnskogar-
na, klimatet eller saimenvikaren.  Tillsam-
mans skapar vi resultat. Naturen tackar 
alla välgörare!

Vi håller öppet 
hela sommaren
Stödjarservicen betjänar via 
adressen donator@wwf.fi  eller på 
numret 040 192 3112, vardagar 
kl. 9–16 under hela sommaren. 
Sommaren är en bra tid att få 
ordning på t.ex. adressändringar, 
höjningen av faddersumman eller 
ändringar som gäller betalkontot.  ©
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”Saimenvikaren represente-
rar utrotningshotad na-
tur, vars överlevnad 
beror på oss. Det är 
ett hedersuppdrag 
att få vara med 
och skydda den 
unika sjösälen 
och dess rike.”

– Kimmo Ohtonen, 
journalist, natur-
fotograf

© LAURA HEIMONEN

Såhär enkelt startar du en egen 
insamling för WWF:s skyddsarbete:
1. Gå till sidan: oma.wwf.fi 
2. Välj ett skyddsobjekt och ska-
pa en egen insamlingssida
3. Uppmuntra dina vänner att 
donera!
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