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• Bevare mangfoldet av arter og økosystemer
• Sikre bærekraftig bruk av naturressurser
• Bekjempe forurensing og overforbruk

Et tidsskille
Det kan være en blandet fornøyelse å få rett. I 1972 var jeg med å skrive boken ”Grenser for vekst”, der vi laget
13 scenarier for utviklingen frem til år 2100. Et scenario beskrev utviklingen hvis veksten i ressursbruk og befolkning
forsatte med ”stø kurs”. De andre beskrev utviklingen ved ulike løsningsforsøk. Alle scenariene, særlig ”stø kurs”,
viste at vekst på en klode som jo ikke er uendelig, før eller senere vil møte en eller annen ”barriere” som vil tvinge fram
endringer i politikk og ressursbruk. I noen scenarier var barrieren ressursmangel, i andre energi- eller matmangel eller
forurensing. Jo brattere vekst før den treffer barrieren, desto brattere utforbakke ned til bærekraftig forbruksnivå etter
at toppen er nådd.
Barrierene og utforbakkene i våre scenarier var tynne streker i blodfattige diagrammer. Men det vi forsøkte å fortelle, var at i virkelighetens verden vil disse strekene bety svært alvorlige hendelser som vil ramme svært mange
mennesker og svært mye natur. Derfor anbefalte vi å bremse veksten i vårt økologiske fotavtrykk straks og starte
planleggingen for en menneskehet i balanse med natur og ressurser før de virkelig alvorlige problemene oppsto.

På et område tok vi litt feil: Vi trodde at den første barrieren ville bli ressursmangel. Nå forteller FNs klimapanel oss
at barrieren ble forurensing. Utslipp av klimagasser er i ferd med å forrykke jordas miljøbalanse. Vi må straks endre
energiproduksjon og -bruk, transport, skogforvaltning osv. Det kritiske tidspunktet vi beregnet, ser ut til å stemme:
Rundt 2030 blir problemene virkelig alvorlige hvis vi ikke handler nå.
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Disse tankene fikk som kjent et navn; de ble avfeid som ”dommedagsprofetier”. Vi fikk høre at veksten selv vil løse
vekstens problemer. Og veksten i fotavtrykket har som kjent fortsatt i 35 år etter at vi skrev boken, helt i tråd med ”stø
kurs”-scenariet.

Det er synd at så få hørte etter på 70-tallet. Hadde man startet da, ville omleggingen til en bærekraftig klode vært
uproblematisk. Nå blir jobben vanskeligere. Men heldigvis viser nye beregninger, både internasjonale og de fra Lavutslippsutvalget som jeg fikk gleden av å lede i 2006, at en snuoperasjon fortsatt er både mulig og lønnsom.
2006 ble et historisk tidsskille. Det ble året da de fleste tok alvoret inn over seg, holdt opp å snakke vekk miljøproblemene og begynte å diskutere løsninger. Erkjennelsen kommer farlig sent, og det er langt igjen før nødvendige tiltak
er gjort. Men WWF og andre som har strevd med naturvern siden 70-tallet,kan i hvert fall konstatere at vi har gjort en
nødvendig jobb. Og at jobben må fortsette.

Jørgen Randers
Styreleder
WWF-Norge
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Kan vi takle medvind?

Naturvernorganisasjonenes arbeidsform er tilpasset motvind. Vår rolle har vært å avsløre problemer,
tvinge fram debatt om løsninger, sette utopiske miljømål på dagsorden i dag og gjøre dem til allemannseie i morgen. For å få til dette bygger vi opp organisasjoner som gjør arbeidet mer slagkraftig; med
medlemmer som gir støtte og viser at våre mål er legitime, og med fagfolk som kan naturvern, informasjon,
forvaltning og politikk.
Dette førte til at WWF var sterkt medvirkende til viktige miljøframskritt i 2006, ikke minst tiltak og avtaler
som vil gi varig økt beskyttelse av norsk natur. Slike miljøgevinster kan være vanskeligere å sole seg i enn
konkret vern av områder og arter, men de er ofte minst like viktige for naturvernet, og betyr ofte et mer
grunnleggende gjennomslag overfor myndighetenes og næringslivets tenking.
Rasmus Hansson
Generalsekretær, WWF-Norge

De senere års sterke budsjettvekst i WWF-Norge flatet ut i 2006 på grunn av utsettelser i et stort
prosjekt, og medlemsveksten ble lavere enn målsettingen. Likevel peker underliggende faktorer mot
fortsatt sterk vekst i årene framover. Flere nye samarbeidsområder ble startet sammen med norske
myndigheter i 2006. De vil styrke organisasjonen og gi betydelig økt aktivitet. Dialogen med næringslivet
utviklet seg tilsvarende, og medieinteressen for WWFs arbeid økte. Samlet viser dette et grunnleggende
økt gjennomslag i det norske samfunnet for det WWF står og arbeider for. Denne utviklingen merker alle
norske naturvernorganisasjoner, selv om WWF har vokst mest de senere år. Miljøbevegelsens mål har
mye bredere aksept enn for fem år siden.
Dette gir oss nye utfordringer: Hvordan sikrer vi at den nye miljøbølgen ikke renner ut i sanden som
80-tallets miljøbølge gjorde? Og for å greie det; hvordan tilpasse en typisk ”motvindsorganisasjon” til en
situasjon der alle er enige med oss, media tar opp saker før vi rekker det og politikerne foreslår djervere
løsninger enn vi gjør? Vi går inn i en epoke hvor naturvernsnakket kan bli så øredøvende at folk tror ting
går av seg selv. WWFs jobb blir å sørge for at folk denne gangen ikke er fornøyde før løftene faktisk er
virkeliggjort. Da må vi få til mye vi aldri har fått til før. Vi må bli bedre til å jobbe i medvind enn vi har vært
i motvind. Det vil kreve enda mer av WWF.

Dag-Tore Seierstad
Fagsjef, WWF-Norge
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Viktige framskritt i 2006
Mye gjenstår før beskyttelsen av
naturmangfoldet er god nok, men
også i 2006 bidro WWF til viktige
framskritt:
Miljøbistand
For tre år siden dokumenterte WWF at norsk
bistand gjorde altfor lite for å sikre miljøet
som livsgrunnlag for de fattige Norge
skal hjelpe. Vi arbeidet deretter for at
Regjeringen skulle lage en handlingsplan
for mer og bedre miljøbistand. I 2006 kom
planen, hvor biologisk mangfold er hovedprioriteringen. WWFs aktiviteter i Afrika
er vårt største arbeidsfelt, rettet mot vern
og bærekraftig bruk av unike naturområder
til beste for folk og natur.

Barentshavet
Med mye av ordlyden WWF hadde foreslått,
bestilte Stortinget for få år siden en helhetlig
forvaltningsplan for Barentshavet. Dette var
gjennombruddet for tanken om økosystembasert forvaltning. WWF har siden arbeidet
for en plan som beskytter de viktigste
naturverdiene langs kysten av Nord-Norge,
mot å akseptere uunngåelig oljeutvinning i
mindre sårbare områder. Planen som ble
vedtatt i 2006, lignet mye på WWFs
forslag og berget områdene ved Lofoten,
Vesterålen og nordover fra oljevirksomhet.
Men planen er verken helhetlig eller varig,
så kampen om Barentshavet fortsetter.

Skog
Hvis vi verner fem prosent av norsk skog,
vil det være skogsdrift i 95 prosent. Derfor
brukte WWF mye tid i 2006 på å få enighet
om en ny Levende Skog-standard for

skogsdrift, med krav om at de biologisk mest
verdifulle fem prosentene av den produktive
skogen skal bevares. Dette vil øke bevaringen av skogmangfoldet mye, men det gjenstår å gjøre kravet til praktisk virkelighet.
Som del av Levende Skog-enigheten la
skognæringen til side motstanden mot FSC,
den ledende internasjonale miljøstandarden
for skogdrift. WWF starter nå etableringen
av FSC i Norge.

Skipstrafikk
Økt skipstrafikk er den største forurensingsfaren på norskekysten. WWF
bidro i 2006 sterkt til at Norge fikk FNgodkjente faste skipsleder utenfor NordNorge, noe som reduserer forurensingsfaren mye.

Beredskap
Norsk beredskap for rensing av oljetilsølt
strand er nær null. WWF og NordNorsk
Beredskapssenter bygde i 2006 opp Ren
kyst! med 150 frivillige oljeryddere og
mobilt ryddeutstyr som kan settes inn når
neste oljesøl rammer kysten.
I denne årsmeldingen finner du også stoff
om WWFs arbeid for naturen i ”Europas ville
øst”, om kamp mot fiskejuks og for miljøsertifisering av fiskerier, om vårt økende
samarbeid med viktige partnere i næringslivet og mye mer.

Havområder dekket
av is deler av året
WWFs forslag til
petroleumsfrie områder
WWF mai 2005

WWFs forslag til områder som skal fritas for oljevirksomhet. Stortingsvedtaket ligner mye på dette forslaget, og forbyr boring utenfor Lofoten og
Vesterålen, på Egga-kanten og rundt Bjørnøya og nær kysten nordover.

Når du er med i WWF-Norge, er du også
med i verdens største naturvernorganisasjon, som leverer naturvern over hele
kloden. Sjekk www.wwf.no eller hjemmesidene til WWF-organisasjonene i over 100
land og se det flotte arbeidet de gjør!
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Havmiljøprogrammet

Maren Esmark
Havmiljøkoordinator

Klima for klima
I 2006 kunne WWF-Norge endelig, med støtte fra
Petter Olsen, starte oppbyggingen av et klimaprosjekt.
I november møttes verdens miljøledere til debatt om
videreføringen av det internasjonale klimaarbeidet.
WWF-Norge var til stede og kunne sole seg i WWFs
svært profesjonelle internasjonale klimaprogram som
arbeidet effektivt overfor alle delegasjoner. Men tross
for historisk enighet om alvoret i klimatrusselen klarte
ikke landene å komme nærmere en løsning. WWF har
en svært viktig oppgave i å tvinge fram en forståelse
i verdens folk og regjeringer for at det haster med å
kutte klimagassutslippene.

Ren kyst!

Etter mange års innsats fra forskere, forvaltere, fiskere
og naturvernere og ikke minst oljenæring og politikere,
vedtok Stortinget i 2006 en Helhetlig forvaltningsplan
for Barentshavet. Planen skal i følge Stortinget sikre
en økosystembasert havforvaltning. WWF la mye
arbeid i et forslag om oppdeling i oljefrie områder med
høy miljøverdi og mindre sårbare områder, der oljevirksomhet kan tillates. Stortingsvedtaket ligner mye
på WWFs forslag, og forbyr boring utenfor Lofoten
og Vesterålen, på Eggakanten og rundt Bjørnøya og
nær kysten nordover. Planen har alvorlige mangler i
varighet og omfang, men er et viktig prinsipielt
gjennombrudd for den forvaltningsmodellen WWF
foreslår.

Norge mangler beredskap og utstyr for å rydde oljesøl
som treffer land. Sammen med NordNorsk Beredskapssenter bygde WWF derfor i 2006 opp prosjektet
Ren kyst! som på fem kurs trente rundt 130 frivillige
oljevernere og har over 300 på venteliste. Ren kyst!
har en mobil container med ryddeutstyr og samarbeid
med Kystverket. Våre frivillige deltok på Kystverkets
årlige oljevernøvelse. WWF jobber også for å opprette
en nasjonal beredskap for behandling av oljeskadd
fugl.

Miljøsikre skipsleder fra Vardø til Røst
Skipsfart er den største forurensingstrusselen på
norskekysten. WWF fikk i 2006 regjeringen med på
å opprette faste skipsleder i trygg avstand fra kysten.
Skipsledene ble likevel planlagt nærmere kysten enn
avtalt, men etter WWF-avsløring og ny innsats kom
påbudte, FN-godkjente skipsleder på plass mellom
Røst og Vardø i akseptabel avstand til kysten, og
miljøsikkerheten her ble betydelig bedre. WWF
arbeider for skipsleder også utenfor kysten i vest og
sør.

Fart i kampen mot ulovlig fiske
WWF-Norges klimaprosjekt skal informere opinionen
om klimaeffekter på norsk natur og om nødvendige
løsninger. Ett tiltak er enkle og mer avanserte klimaforedrag som alle kan laste ned fra nettet. Ambisjonen
er at klimaprosjektet skal vokse nok til at det blir en
effektiv pådriver for klimaløsninger i Norge og en god
bidragsyter til WWFs internasjonale klimaarbeid.
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I samarbeid med WWFs kontor i Murmansk har vi
dokumentert at 100 000 tonn torsk årlig fiskes ulovlig
i Barentshavet i tillegg til lovlig kvote. Dette utgjør en
stor trussel mot bestanden. Innsatsen mot dette fikk
høy politisk prioritet i Norge etter at programmer i
svensk og norsk TV, bl.a. basert på WWFs arbeid,
dokumenterte hvordan svartfisk omsettes i stor
skala. WWF arbeidet i 2006 for å få europeiske matvarekjeder med på å hindre omsetning av ulovlig fisk.

Oljeomlasting i Bøkfjorden stanset
Miljøverndepartementet ga i 2006 WWF medhold i
at omlasting av olje i den nasjonale laksefjorden
Bøkfjorden ved Kirkene var risikabelt for miljøet, og
omlastingen fikk ikke fortsette etter nyttår.

For dårlig oljevernberedskap
Tross Soria-Moria-erklæringens løfte om styrket
oljevernberedskap, gikk ikke en krone mer til dette
i 2006. I stedet hemmeligstemplet Fiskeri- og kystdepartementet en rapport fra Kystverket som viste
at norsk oljevern har akutt behov for omfattende
opprusting. WWF fortsatte arbeidet for 150 millioner kroner i strakstiltak og utstyr og krevde kraftig
styrking av slepebåtkapasiteten.

Ballastvann frakter fremmede arter
Fremmede arter gjør i dag enorm skade, og ballastvann fra skip er blant de viktigste transportørene av
slike arter. I 2006 fikk norske farvann besøk av den
nordamerikanske ribbemaneten (Mnemiopsis leidyi),
som har ødelagt fisket i Svartehavet og Det kaspiske
hav. En annen inntrenger, kinesisk ullhåndskrabbe,
(Eriocheir sinensis), ble også funnet. WWF bidro til
at regjeringen i 2006 ratifiserte IMOs ballastvannkonvensjon. WWF-seminaret ”Blindpassasjerer i
ballastvann” samlet 60 deltakere fra skipsfart,

© WWF-Canon / Michel GUNTHER

© WWF-Norge

“Klima ble hett i 2006.
Det skal vi utnytte for
å få til varige forbedringer i norsk klimapolitikk.”

Forvaltningsplan for Barentshavet

forskning og forvaltning.

Fiskekroker fra Mustad redder skilpadder

Over: Årlig tas rundt 250 000 havskilpadder som bifangst
i fiskegarn og på fiskekroker. Mustads nye fiskekroker reduserer bifangsten med så mye som 90 prosent i forhold
til de tradisjonelle J-krokene.
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Over: Krill er grunnlaget for mye av livet i Antarktis, men
også en verdifull råvare. WWFs arbeider for en meget
varsom krillforvaltning.

Over: Godt klima mellom miljøminister Helen Bjørnøy og WWFs
Rasmus Hansson på klimamøtet i Nairobi. Men regjeringen og
Bjørnøy leverte ikke klimaforpliktelsene jorda trenger.

og krill, kamp mot ulovlig fiske og bedre sporbarhet av
fiskeriprodukter.

Naturvernerne inn i varmen

Flere arter av havskilpadde trues fordi mange dyr blir
sittende fast på fiskekroker og drukner. Den norske
bedriften Mustads såkalte sirkelkroker (kroker med
tuppen bøyd innover) viser seg å fange 90 prosent
færre skilpadder enn vanlige kroker. I områdene
der havskilpaddene er mest utsatt, er fiskerne ofte
fattige og har dårlig tilgang til ny teknologi. Mustad bidro
derfor i 2006 sterkt til å avhjelpe problemet ved i gi
250 000 sirkelkroker som WWF deler ut i viktige
havskilpadde-områder i Malaysia, Mexico, Papua Ny
Guinea og Ecuador.

Norsk fiskeriforvaltning har i alle år vært styrt av
fiskere. Naturvernere har ikke vært velkommen inn.
Et resultat er et fortsatt ikke-bærekraftig fiske på
arter som uer, blåkveite, ål, hummer, pigghå, kysttorsk,
tobis og rognkjeks. 2006 ga et gjennombrudd da WWF
ble invitert til reguleringsrådsmøtet der de norske
fiskekvotene og reguleringene drøftes. Dette markerte
at norsk fiskeriforvaltning i økende grad ser naturvern
som viktig for fiskeriene, og WWF som representant
for samfunnsinteresser fiskeriene må ta hensyn til.

Krill, Antarktis og Aker

Truet havnatur på akvariet i Bergen

Det rekelignende krepsdyret krill (Euphausia superba)
er den viktigste arten i økosystemet i Antarktis. Den er
mat for hval, pingvin, blekksprut, sel, sjøfugl og fisk.
WWF har lenge arbeidet for bevaring av økosystemet
i Antarktis og bærekraftig krillforvaltning gjennom
forvaltningsorganisasjonen Den antarktiske krillkonvensjonen (CCAMLR). I 2006 inngikk WWF
samarbeid med Aker Seafoods og Aker BioMarine,
som har utviklet ny teknologi for krillfiske. Samarbeidet skal bidra til mer bærekraftig høsting av fisk

Akvariet i Bergen besøkes årlig av 250 000
mennesker som er nysgjerrige på livet i havet. I 2006
åpnet WWF en utstilling i akvariet om utrydningstruede
havskilpadder og våre fantastiske spekkhoggere. Her
gir vi informasjon om havets naturverdier, trusler og
vårt arbeid for å bevare verdiene. Utstillingen er laget
i samarbeid med Canon Norge og Mustad og skal
henge i akvariet i tre år.
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“Flere prosjekter, mer
penger og større ansvar. 2006 var inspirerende, men jobben
fremover blir mer krevende!”

Feltprosjekter

Svein Erik Hårklau
Programkoordinator

Gnuenes livsnerve

Gjennom ti feltprosjekter bidro WWF i 2006 til å styrke
forvaltning og beskyttelse i flere av Afrikas mest verdifulle naturområder.

Bistanden er Norges tyngste utenrikspolitiske virkemiddel ved siden av Pensjonsfondet og oljeselskapet
Statoil-Hydro. Hvis Norges ambisiøse internasjonale
miljøstandpunkter skal bli virkelighet, må de ikke minst
følges opp overfor de mange land vi har utviklingssamarbeid med. WWF dokumenterte for flere år siden at
det var svært langt mellom uttalte mål og faktisk handling på miljøområdet i norsk bistand. Etter atskillig
debatt ble WWFs resultater bekreftet av en uavhengig
undersøkelse og regjeringen erkjente problemene.

WWF og lokale partnere har redusert ulovlig hogst og
uttørring av vannkildene til Maraelva, som er livsnerven både for mange mennesker og for et av verdens
flotteste naturfenomen: vandringene som to millioner
gnu, sebra og mange andre arter årlig gjør gjennom
Serengeti og Masai Mara i Tanzania og Kenya. Turisme
er den viktigste kilden til inntekter av utenlandsk valuta
for Kenya, og er svært viktig også for Tanzania. Store
inntekter og tusenvis av arbeidsplasser står på spill om
vannføringen i Maraelva fortsetter å synke i tørketida.
WWF fikk på plass nye deler av vannforvaltningen som
er påkrevd for å redde Maraelva. Årets tørke i Kenya ga
en advarsel om katastrofen som vil komme hvis vi ikke
greier å redde vannet i Mara.

Handlingsplan for miljø i bistanden

Magiske regnfjell

Mer miljø og mer WWF i bistanden

Sammen med blant andre Regnskogfondet og Utviklingsfondet har vi siden da arbeidet for at regjeringen
skal legge fram en Handlingsplan for miljørettet bistand
som slår fast hvordan miljøinnsatsen skal skje i praksis.
I 2006 ble en slik plan for første gang vedtatt i Norge, i
stor grad med de prioriteringene WWF har arbeidet for;
bærekraftig forvaltning av biologisk mangfold og naturressurser, forvaltning av vannressurser, klimaendringer
og tilgang til ren energi, samt miljøgifter. Regjeringen
øremerket også ekstra midler til miljøbistand. Norsk bistand blir nå bedre rettet mot å bevare det som er livsgrunnlaget for flertallet av de fattige Norge har som mål
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å hjelpe, nemlig natur og økosystemer på landsbygda i
Afrika. For WWF betyr det at vi i årene framover får flere
oppgaver støttet av Norad for å bidra til å bevare natur
og miljø i Norges samarbeidsland.

Rwenzorifjellene nasjonalpark i Uganda, et av Afrikas
mest magiske fjellområder, blir etter en lang periode
med ufred bedre forvaltet i samarbeid mellom myndighetene, lokalsamfunn og WWF. Forholdet mellom
lokalbefolkning og parkforvaltning blir bedre, og viktige
buffersoner mellom parken og de tett befolkede områdene rundt blir restaurert. Grunnleggende infrastruktur for parkforvaltning er på plass, kompetanse hos
parkens stab er hevet og lokalsamfunn får flere fordeler
fra nasjonalparken enn tidligere.

© WWF-Canon / Martin HARVEY
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Program for Miljø og utvikling

Ikke godt nok

I Mosambiks øyparadis Bazaruto, med over 1000
fiskearter, store korallrev, sjøkuer og sjeldne skilpadder, har WWF foreløpig stoppet ødeleggende utbygging av hotell, flystriper og golfbane i nasjonalparken.
Etter hardt press har myndighetene gått med på å
revidere parkens forvaltningsplan for å sikre ryddigere utvikling av turistnæringen og bedre hensyn til natur og lokalfolk. Men deler av turistnæringen presser
hardt i motsatt retning, noe som går på bekostning
av miljø og lokalfolk. Denne kampen er ikke over….

Vi ble imidlertid nødt til å avslutte arbeidet i Niassareservatet nord i Mosambik der WWF-Norge har
deltatt i fem år. Resultatene ble for små i forhold til
investeringene i det svært utilgjengelige området
med vanskelige institusjonelle forhold og for svak
prosjektstab. Vi ønsker å bruke disse midlene på
andre oppgaver i regionen.

Nytt arbeid for viktig natur
Et resultat av WWFs arbeid for mer og bedre miljøbistand var at WWF kunne starte fem nye prosjekter
i 2006:

•

Udzungwafjellene nasjonalpark i Tanzania: Her
finnes mange endemiske arter og stadig oppdages
nye arter – bl.a. nylig en ny apeart. WWF bidrar nå
til bedre forvaltning av buffersonene i samarbeid
med lokale myndigheter og lokalsamfunn.

• De svært artsrike kystområdene ved Rufiji, Mafia
og Kilwa i Tanzania: WWF bidrar til å styrke lokal
fiskeriforvaltning for å bevare artsmangfold og sikre lokalbefolkning tilgang til viktige fiskeressurser
og livsgrunnlag.

• Mufunta viltforvaltningsområde i Zambia: Ved
Kafue nasjonalpark, en av de store gjenværende
villmarkene i Afrika, samarbeider WWF med lokalbefolkning og myndigheter for å bevare naturverdiene og bidrar til at folk her kan høste fordeler av
forvaltningen av Mufuntaområdet.
• Flommarksområdet rundt elvene Zambezi og
Chobe i grenseområdet mellom Namibia, Zambia og Botswana: WWF og partnere utvikler forvaltningssystemer som på sikt sikrer matforsyning
og inntekter til lokalbefolkning på samme tid som
dette bidrar til å bedre naturvernet i de fiskerike,
men konfliktfylte områdene.
• Tanzanias hardt pressede kystskog: WWF og
lokale krefter jobber for bedre skogforvaltning i en
ekstremt rik skogsregion, der en antar at flere arter
forsvinner for hver kvadratkilometer som ødelegges enn i noen annen såkalt “biodiversity hotspot”.

Mye annen truet natur
I 2006 startet også arbeidet for å engasjere WWF i
nye, viktig prosesser innen miljø og utvikling:

•

Vi ønsker å delta i programmet Olje for
Utvikling, regjeringens initiativ for å eksportere den
norske modellen for petroleumsforvaltning. WWF
arbeider for at programmet gir nødvendig støtte
til miljøbevegelsen i nye oljeland, ikke bare til
etablerte oljeinteresser som i område etter område
ødelegger store naturverdier og risikerer å undergrave livsgrunnlaget for fattige.

• Når Norge skal bygge ut miljøsamarbeidet med
asiatiske land, bør landenes WWF-organisasjoner,
som har betydelig nasjonal miljøkunnskap, trekkes
inn for å styrke kvaliteten i det norske arbeidet.
•

Utenriksdepartementet ba i 2006 bl.a. WWF
bygge opp et norsk program for styrking av miljøorganisasjoner og sivilsamfunnet i samarbeidsland.
Programmet skal øke i omfang i årene framover og
trekke inn flere norske organisasjoner og mange i
Sør.

• En treårsavtale for et stort regionalt prosjekt i det
sørlige Afrika for å reformere naturforvaltningen
i regionen gjennom desentralisert naturressursforvaltning ble signert med Utenriksdepartementet
og Norges ambassade i Lusaka.
• Ytterligere fem nye forslag til feltprosjekter i Afrika
ble utviklet for mulig Noradfinansiering i 2007, bl.a.
skogprosjekt i Itombweskogen i Den demokratiske
republikken Kongo og marin ressursforvaltning i
Madagaskar og Kenya.

Fra RuMaKi-fiskeriprosjekt, Tanzania:
Symaskiner redder havnatur på Mafia Island
I begynnelsen ble de møtt med hånflir og sett på som
umandige. Når de selv skulle fortelle hva de drev med, så
de i bakken. De tidligere fiskerne hadde satt seg ned ved symaskinene for å bli skreddere. I dag er de respekterte og mer
velstående enn de noensinne var som fiskere. Hva har skjedd?
Mafia Island utenfor kysten av Tanzania er en tropisk perle.
Men det blir stadig mindre og mindre fisk der. Problemene
skriver seg blant annet fra destruktivt og ulovlig fiske. Dels med
dynamitt som sprenger korallrev og annet havliv i fillebiter;
dels med altfor finmaskede nøter som tar med seg det som er
av småfisk og undergraver rekrutteringen og framtidig fangst.
Fisket er drevet frem av befolkningsøkning, tilreisende fiskere
og av oppkjøpere fra fastlandet som kjøper fisk til en pris som
gir liten fortjeneste til de lokale.
WWFs løsning er blant annet å bidra til å utvikle alternative levebrød for å redusere fiskepress og på samme tid gi folk alternativer de ønsker å satse på. Dette skjer gjennom mikrokreditter for små investeringer og støtte til opplæring og skolering.
Dette kan være fiskedammer, båter med frysebokser eller omskolering med symaskiner. Gjennom WWFs opplæring har flere
tidligere fiskere lært seg skredderfaget. De selger klærne sine
på markedet i øyhovedstaden Kilindoni, de har råd til møbler og
medisiner, og brødfør familien. Og de slipper å dra finmaskede
nøter som bidrar til overfiske og synkende inntekter.

© WWF-Norge / Svein Erik HÅRKLAU

Fiskerikt øyparadis

Ferske skreddere på Mafia, her Omari Ari under opplæring, viser at
radikal endring er mulig i fattige lokalsamfunn. Det kan til og med by på
store muligheter for utvikling og økt velstand.
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Feltbesøk i Rwenzori-prosjektet:
Fjellbøndene rapporterer om sine problemer
For å nå grensen til Rwenzorifjellene nasjonalpark i
Kitholhu Sub-County like ved grensen til DR-Kongo,
må en tilbakelegge lange strekk med stupbratte bakker som pløyer seg oppover åssidene. Først i bil på
veier med store hull, elveløp og røtter, hvor ingenting
kan hindre bilen i å rulle ned i dype avgrunner hvis den
sklir av veien. Så fortsetter stigningen til fots. Og overalt
møter en folk. De bor i åssidene og dyrker jorda der.
Aller øverst møter en Kimaka-bøndene, lokalfolk som
får støtte av WWF til å drive treplanting i buffersonen til
nasjonalparken. Det er her WWF får overrakt bøndenes
rapport om arbeidet med treplanting, og får høre om
utfordringene de strever med.
“Dear Sirs, The Kimaka farmers have the following
problems and needs:
1) Poor means of transport (roads) for transportation of
seedlings to the farmers’ gardens.
2) More garden tools like hoes, slashes and pangas.

3) Gum boots, since the area is stony.
4) Rain coats to be used during rain season.
5) Wheel barrows for carrying the seedlings of the
farmers to the gardens.
6) Financial support to maintain better our trees and
attraction of new farmers.
7) We need training and tours to see how other
farmers do.
We are requesting the office to look into the problems,
so that in the future we enjoy the benefit of the project
and conserve the environment, fighting against desertification in our area. May God bless you. Yours, the chair
person of Kimaka farmers Mr. Baluku Apolo.”
WWF jobber i områder der tilgang på helt grunnleggende redskaper
som hakker og trillebårer kan utgjøre en forskjell. Apolo Baluku, leder
for Kimaka-bøndene, forteller her om utfordringene fattige fjellbønder
står overfor.
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Treplanting er en av aktivitetene i WWFs prosjekt for å redde
vannkildene til Mara-elva og dermed Masai Mara og Serengeti i Kenya og Tanzania. Her bidrar miljøvernminister Helen Bjørnøy direkte
til et bedre miljø i området.

© WWF-Norge / Andreas B. SCHEI

I kjølvannet av klimatoppmøtet i Nairobi i november besøkte miljøvernminister Helen Bjørnøy WWFs
prosjekt i Masai Mara og Serengeti. I løpet av et
hektisk døgn fikk følget hennes se et bredt spekter
av prosjektaktiviteter, samtidig som de opplevde den
makeløse naturen dette området kan by på, og fikk
blant annet se løver, geparder og antiloper. Bjørnøy
besøkte Mara River Water Users’ Association og fikk
høre om ulike aktiviteter som treplanting, spredning av
energibesparende teknologi, miljøbevissthet i skolene,
birøkt og vannførings- og vannkvalitetsmålinger. På
Simotwet Primary School deltok ministeren selv i treplantingen på skolen, som har en stor og voksende lund
på skoleområdet. Idrett er også en del av arbeidet for
å øke miljøbevisstheten i området. Ministeren møtte to
fotballag, og Mazingira (Swahili for ’miljø’) FCs kaptein
Moses Mulama fortalte ministeren om lagets arbeid for
å fremme miljøvern i lokalsamfunnet.

© WWF-Norge / Rasmus HANSSON

Miljøvernminister Helen Bjørnøy på
feltbesøk i Mara

Europaprogrammet
KAUKASUS ØKOREGION

Norge har ansvar for Europas natur

Mtirala - Det gråtende fjellet

Som et rikt land med høy miljøprofil har Norge ikke
bare ansvar for å bevare den delen av Europas natur
som finnes innen våre grenser, men også for å bidra
til at Europas samlede natur overlever. Dette ansvaret
vokser sammen med EUs utvidelse østover, inn i noen av
de rikeste naturområdene i vår verdensdel. I samarbeid
med og med støtte fra Utenriksdepartementet startet vi i
2006 prosjekter for å bevare flere viktige naturområder i
”Europas ville øst”.

Georgias og Europas eneste tempererte regnskog Mtirala (16 000
hektar) rommer mer enn 300 treslag,
og en fjerdedel av alle artene finnes
kun der. Mtirala fikk formell staus som
nasjonalpark i mai, og WWF er nå, med
støtte fra UD, i gang med å planlegge
og etablere forvaltning samt legge
til rette for lokalbasert bærekraftig
utvikling knyttet til parken.

Elva som skilte kristne og muslimer
Bosnias smaragdgrønne Neretva renner under byen
Mostars historiske bro, som bandt sammen den kristne
og den muslimske bydelen og derfor ble ødelagt i krigen
i det tidligere Jugoslavia. Nå er broen reparert, og WWF
skal med støtte fra Utenriksdepartementet (UD) kartlegge
naturverdier og legge til rette for vern og bærekraftig bruk
av Neretva-vassdraget i Hercegovina. Neretva snor seg
gjennom et unikt karst-landskap, hvor den porøse kalksteinen rommer en unik grottenatur med sjeldne arter.

Nordvestrussisk urskog
nærmere bevaring
WWF gjennomførte i 2006 en ekspedisjon inn i hjertet av det veldige
Dvinskoy-skogmassivet i NordvestRussland. Kjerneområder av betydning for biologisk mangfold ble kartlagt som første skritt i arbeidet for å
sikre vern og bærekraftig bruk av urskogen.

Over: Kaukasus økoregion - Økoregion er
WWFs betegnelse for en region med særlig
verneverdi.
Den trua elvesletteskogen langs Iori-elven i
Georgia og Aserbajsdjan våkner til liv igjen.
Til høyre: Temperert regnskog i Det gråtende
fjellet (Mtirala) nasjonalpark i Georgia.

© WWF-Norge

Rasmus Reinvang
Landmiljøkoordinator

WWF har, med støtte fra UD,
reparert minstevannføringslukene i
Dali-demningen på Iori-elven i ØstGeorgia. Restene av den sjeldne
flommarkskogen (6000 hektar) med
blåkråker, stripehyener og kanskje
den uhyre sjeldne kaukasiske leoparden, vil nå blomstre slik at det
sjeldne økosystemet på grensen
mellom Georgia og Aserbajdsjan gjenopplives.

© WWF-Norge

© WWF-Norge

“Europas “ville
øst” har helt unike
naturverdier. Her
kan norsk innsats få
avgjørende betydning”

Truet flommarkskog i
Kaukasus blir reddet
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Landmiljøprogrammet
telse. Fortsatt har norsk natur svært svakt juridisk vern.

Kristin Thorsrud Teien
Biomangfoldrådgiver

Norsk naturvern fortsatt svakt
Storting og regjering hadde ved utgangen av 2006 fire
år på å oppfylle sitt løfte om å stanse tapet i norsk biomangfold innen 2010. All tilgjengelig informasjon tilsier at
den forvaltnings- og vernepolitikken Norge har fulgt til nå,
ikke er tilstrekkelig til å nå målet. Det trengs et lovverk
– framfor alt en sterk naturmangfoldlov - som gir arter og
deres leveområde langt bedre beskyttelse når utbygging
og andre interesser presser på. Mer av Norges viktige og
truede naturtyper må bevares for å sikre artenes leveområder til lands, på kysten og til havs, og de må forvaltes
aktivt med bevaring som mål. Utenfor verneområdene
må aktivitet og naturforvaltning samordnes nasjonalt ut
fra et langt sterkere hensyn til å bevare arter og leveområder. Det må investeres betydelig i forpliktende rednings- og restaureringstiltak for truede arter. Slike tiltak er
fullt ut gjennomførbare, og de er lovet diverse ganger.
I 2006 gjennomførte regjeringen en god del allerede
planlagte vernetiltak. Det norske arealvernet er nå på et
relativt bra nivå, men helt dominert av fjell og lavproduktiv skog. Ingenting av Norges rike hav- og kystfarvann og
lite av den produktive lavlandsnaturen har varig beskyt12

WWF fortsatte i 2006 det vanskelige arbeidet med å
beskytte norsk naturmangfold (se også omtale under
Havmiljøprogrammet). Blant annet utviklet vi et undervisningsopplegg på internett om biologisk mangfold og
bærekraftig utvikling for videregående skole.

Levende Skog: Mer miljøvennlig skogsdrift
Halvparten av artene på den norske rødlista lever i skog.
Av det norske skogarealet vil minst 95 prosent forbli
ikke-vernet og i stor grad kommersielt drevet skog.
Forvaltningen av denne skogen er avgjørende for
bevaringen av artsmangfoldet. WWF nedla derfor et betydelig arbeid for å få enighet om en ny miljøstandard
for skogsdrift, Levende Skog, i 2006. Sammen med
Sabima, skogeierne, skognæring, fagbevegelsen og friluftsorganisasjonene kom vi fram til nye krav for norsk
bærekraftig skogsdrift og etablerte et samarbeidsforum
hvor miljøspørsmål og skogsdrift kan behandles videre.
Levende Skog forplikter bl.a. skogeierne til å bevare de
biologisk mest verdifulle 5 prosent av skogen. WWF er
ikke tilfreds med måten dette kravet praktiseres på i dag,
men forutsetter at en så god praksis kommer på plass at
kravet vil gi et stort tilleggsbidrag til oppfyllelsen av 2010målet om stans i tapet av biologisk mangfold.

FSC, den beste skogsertifiseringen
Som del av Levende Skog-enigheten støtter alle
parter nå at den internasjonalt mest anerkjente miljøsertifiseringen for skogsdrift, Forest Stewardship Council
(FSC) skal etableres i Norge. Arbeidet begynner i 2007.
WWF Internationals skogprogram var i sin tid sentral i
utviklingen av FSC. WWF har arbeidet for etablering av
FSC i Norge fordi vi mener det vil være et godt tilbud til
den i norsk skogbruk som vil ha markedsfordeler ved å
være ledende på miljø, og dermed bidra til å løfte miljø-

© WWF-Norge / Sverre ESMARK

© WWF-Norge

“ Målet om å sikre
Norges biomangfold
innen 2010 er fortsatt
i det blå. Her kan den
nye biomangfoldloven
bidra vesentlig.”

standarden i norsk skogbruk. Skognæringen var
tidligere motstandere av FSC i Norge bl.a. fordi de anså
miljøkravene som for strenge.

Naturmangfoldloven avgjør
Alle undersøkelser viser at norsk natur er på vikende
front. Naturen ikke har tilstrekkelig beskyttelse med
dagens lovverk. WWF startet i 2006 arbeidet for at
forslaget til ny naturmangfoldlov skal løfte forsvaret
for norsk natur høyt nok til å oppfylle regjeringens forpliktelse om å stanse biomangfoldtapet innen 2010. Vi
sammenligner Norge med EUs Natura 2000, som nå gir
truet natur strengere beskyttelse enn den har i Norge.

Verden vil verne Trillemarka
WWFs globale nettverk viste sin styrke da en rask
”Panda Passport”-aksjon høsten 2006 sikret 17 000
e-poster fra 115 land til statsministeren med krav om vern
av Trillemarka. Aksjonen viser at verden forventer at det
rike naturvernlandet Norge tar vare på sin egen natur, og
at WWF er i stand til å mobilisere på kort varsel.

WWF tapte ulverettssak
WWF, Norges Naturvernforbund og Foreningen Våre
Rovdyr anla sak mot staten for å få kjent fellingen av
fem ulv vinteren 2005 ulovlig. Vi hevdet at vedtaket
manglet faglig grunnlag, truet bestandens overlevelse og
stred mot Stortingets vedtak om tre årlige ulveynglinger
i Norge. Målet for saken var å tvinge fram en rovdyrforvaltning mer basert på biologi, mindre på politikk. Retten
ga staten medhold, og bekreftet at staten har stor frihet
til å forvalte ulv slik det til enhver tid er politisk ønskelig,
uavhengig av bestandens tilstand, tidligere vedtak og
internasjonale avtaler. Dommen er anket av Foreningen
Våre Rovdyr.

Jerv og gaupe vokser langsomt

Turisme for natur
© WWF / KLEIN & HUBERT

I 2006 startet WWF-Norge opprettelsen
av ”Ruth og Ragnar Whists stiftelse til
støtte for WWF-Norges rovdyrarbeide”,
basert på en betydelig pengegave fra
Ruth Whist. Kapitalen skal stå urørt
mens stiftelsens årlige avkastning er
øremerket WWF-Norges arbeid for
rovdyr og deres leveområder. Denne
generøse gaven blir en betydelig hjelp
for WWFs arbeid for norsk natur i årene
framover.

WWFs øvrige rovdyrarbeid i 2006 var konsentrert om å
bidra til at Stortingets vedtatte bedstandsmål skulle bli
oppfylt, bl.a. gjennom å følge opp fellingstillatelser fra
Direktoratet for naturforvaltning og de regionale rovviltnemndene. Med det stadige trykket for høye fellingskvoter er det viktig at miljøverninteresser yter et mottrykk
på vegne av det store folkeflertallet som ønsker rovdyr
i norsk natur. Jervebestanden vokste betydelig over
bestandsmålet, og gaupa nådde målet. Bjørnebestanden
vokser kanskje, men ligger langt under vedtatt mål. Ulv
holdes fortsatt langt under det lave nivået de rødgrønne
forpliktet seg til.

Turistnæringen i Norge lever av å vise fram norsk
natur og burde være miljøvernets allierte. Sammen med
stiftelsen GRIP arbeidet WWF i 2006 med forslag til
standard for norsk sertifisering for å styrke gunnlaget for
en miljøvennlig turistnæring i Norge.
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Naturvernresultater internasjonalt i 2006
Brasils beslutning om å opprette en ny megapark i Amazonas roses av WWF. Juruena
nasjonalpark dekker et område på 1,9 millioner
hektar og vil bli Brasils tredje største. Parken vil
bli en del av de vernede områdene i bevaringskorridorene i det sørlige Amazonas. Her lever
blant annet jaguar og kjempeoter. Den nye
nasjonalparken vil høre inn under ARPAprogrammet - The Amazon Region Protected
Areas – et storstilt bevaringsinitiativ som WWF
er en del av. Initiativet tar sikte på å skape et
system av godt bevarte områder og bærekraftige
reservater i Amazonas. I området har det foregått
ulovlig hogst og ekspanderende jordbruk i flere
år og det er derfor svært viktig å verne.

Våtmarker i Kina sikres
I Kina har et WWF-prosjekt resultert i at åtte
innsjøer igjen har blitt knyttet til Yangtze-elven.
Yangtze er verdens tredje lengste elv og dekker
et område på 6 380 kilometer. Dette er et første
skritt mot gjenopprettelsen av den naturlige
økologiske prosessen i et svært viktig våtmarksområde. Mer enn 100 innsjøer har blitt koblet fra
Yangtze-elven i løpet av de siste femti årene på
grunn av blant annet bygging av demninger. Dette
har hatt en sterk innvirkning på Asias lengste elv.
“Innsjøer vil igjen kunne fungere som naturlige
svamper og absorbere vann i flomsesongen,
slippe ut vann i den tørre perioden og rense
vannet året rundt”, sier Dr Zhu Jiang fra WWFHSBC Yangtze-programmet i Kina. At innsjøer
tilknyttes elven på nytt vil gi store fordeler både
for mennesker og dyr som er avhengige av
Yangtze-elven.
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WWF mener at en praktisk løsning vil være å
forandre det eksisterende mønsteret av sluseporter som ble skapt for å forsyne jordbruket
med vann.
I andre deler av Kina, som innsjøen Zhangdu, har
tilsvarende løsninger resulterte i en 17 prosent
økning av fiskebestanden i 2005. 14 naturlig
hjemmehørende arter har blitt gjenintrodusert
i innsjøen, og ni arter som tidligere var dødd ut
her, er kommet tilbake.

Mer plass for pandaen
I Kina er også kjempepandaens leveområde i
Minshan kraftig utvidet og tildelt WWFs Gift to
the Earth-pris. Dette er organisasjonens høyeste
utmerkelse for godt bevaringsarbeid. Minshanområdet er WWFs Gift to the Earth nummer
103 siden 1996. WWF har arbeidet i Kina siden
1980, og var den første internasjonale frivillige
organisasjonen som ble invitert av den kinesiske
regjeringen til å arbeide med vern av kjempepandaen.
Minshan-området ligger i de to provinsene
Sichuan og Guangdon, som har besluttet å
etablere nesten 1,6 millioner hektar nye verneområder. Dette vil sørge for at isolerte pandabestander vil bli forbundet med hverandre og
derved sikre fremtidig helse og overlevelse til
denne unike arten. Mer enn 700 pandaer, nesten
halvparten av verdens ville pandaer, får dermed
bedre vern. Området er kjent for å ha noen av de
mest artsrike tempererte skogene på hele jorda.
I tillegg til de nye verneområdene skal vernet bli
bedre i de eksisterende områdene, avskogingen
skal stanses, og bambusskogene som pandaen
er så avhengig av, skal restaureres.

© WWF-Canon / Michel GUNTHER

Megapark i Amazonas

© WWF-Canon / Michel ROGGO
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OVER
Til venstre: Rio Negro i Amazonas sett fra oven.
Til høyre: Papua New Guinea - kvinne i tradisjonell drakt.

Regnskogvern i Papua Ny Guinea

skogen og dens fantastiske biodiversitet.

Også i Papua Ny Guinea har store områder blitt
vernet. I det vulkanske fjellområdet rundt Mount
Bosavi feiret lokale myndigheter opprettelsen av tre nye
verneområder, som til sammen dekker 80 000 hektar av
Kikori River Basin. Området ligger midt i en av de mest
uberørte regnskogene på den sørlige halvkule.

WWF har arbeidet i Papua Ny Guinea siden 1995.
Strategien er å kombinere lokalsamfunnsutvikling, fagkunnskap og politikk for å sikre bærekraftig bruk av
skogsområder, ferskvann og marine ressurser.

I det 2,3 million hektar store området finner man rundt
100 forskjellige pattedyr, blant annet den kritisk truede
sjøkua, tre kenguruarter, delfiner, 2 000 møllarter, 200
sommerfuglarter, 100 typer ferskvannsfisk med mer.
WWF har også nylig oppdaget åtte nye orkidearter
her; til sammen er hele 28 orkidearter funnet i området. Her finnes flere endemiske arter, det vil si arter
som ikke finnes andre steder, blant annet verdens
lengste øgle, verdens største dueart, den største
møllen og en av verdens største sommerfugler. De
vernede områdene ble etablert på et landområde som
tilhører folkegruppene Kosua og Orogo for å beskytte

Beslutningen om vern er en viktig milepæl og en
inspirasjon både for WWF og organisasjonens partnere
som arbeider for bedre vern i Kikori-regionen.
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“Omorganisering, nye
folk, nye muligheter
- det var melodien i
2006.”

Stefan Norris
Fagsjef

med WWF-Norge. Arktisprogrammet har også samlet
og koordinert arbeidet med isbjørn og fortsatt å jobbe
med ledende isbjørnforskere. Flere turer der det har
vært tilrettelagt for mediedekning har også blitt arrangert, der journalister har fått møte isbjørnforskere, samt
blitt introdusert til klimaendringer i Arktis.
Programmet har også analysert behovet for en styrket
internasjonalt forvaltning i de nordlige havområdene.
Denne har blitt presentert i internasjonale fora og vakt
stor politisk interesse. Arktisprogrammet har også
jobbet aktivt med turisme på Svalbard, og dette
arbeidet har båret frukter i form av nye reguleringer av
skipstrafikken rundt Svalbard.

Arktisprogrammet har posisjonert seg som et av de
sentrale satsingsområdene, og avdelingen i Oslo
har bidratt til at Arktis og klimaendringer er blitt et av
WWFs sentrale satsingsområder globalt. WWFs Arctic
Network Initiative er ett av fem hovedsatsingsområder
for WWF.
Klimaendringene er blitt en del av det samlede fokuset for arbeidet fra Oslo-kontoret. Arktisprogrammet
har også ledet økoregionsprogrammet i Arktis, der
etablering av nye verneområder, styrking av forvaltningsapparatet på Kola-halvøya og kampen mot ulovlig fiske har stått sentralt.
Det har vært arrangert flere vellykkede kurs for oljeverntropper - Ren kyst! - i Barents-regionen, i samarbeid
16
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WWFs arktisprogram har det siste året vært preget av at sentrale programmer har vært omorganisert i tråd med planleggingen til den nye
ledelsen i Sveits. Nye ansatte har blitt rekruttert i
Oslo og programmet omstrukturert i vesentlig grad.

Over: Klimaendringene går raskere i Arktis enn noe
annet sted på jorden.
Til høyre: Isbjørnen er i ferd med å bli verdens fremste
symbol for natur som trues av klimaendringer.

© WWF-Canon / Michel TERRETTAZ

Arktisprogrammet

Fundraising

Våre viktigste inntekter kommer fra
følgende kilder:
Naturvernpartnere:

Den ideelle partner for oss er en ledende
bedrift innen sin bransje som ikke bare
støtter WWFs arbeid, men som også gjennomfører tydelige miljøforbedringer i egen
virksomhet. Vi har gjennom året hatt kontakt med en rekke næringslivsbedrifter med
sikte på samarbeid. Signalene er tydelige,
og sterkere fokus på klima i samfunnsdebatten, både i Norge og internasjonalt, har
bidratt til at stadig flere bedrifter ser verdien av samfunnsansvarlige investeringer.
Vi møter derfor større forståelse for våre
strenge krav til partnere, og det er tegn
som tyder på at et økende antall bedrifter
integrerer CRS (Corporate Social Responsibility) på ledelsesnivå.

© WWF-Norge

Positive trender i tiden

Fundraising er teamarbeid. Markedssjef Knut Frederik Horn og
næringslivskontakt Eivind Sørlie har funnet rytmen.

Inntektsutvikling
Våre inntekter har økt fra 2005 til 2006. En stor del
av dette skyldes en kraftig vekst i støtten fra Norad til
prosjekter innen miljøbistand. Inntektene fra næringslivet var i 2006 på kr 6 070 000, som er en økning på
hele 54 prosent fra 2005. I tillegg er vi i samtaler med
flere spennende næringslivsaktører som er ledende
innenfor sine felt. Generelt merker vi at responsen fra
næringslivet er mer positiv enn tidligere og vi er derfor
optimistiske.
Fond og legater bidro med kr 1 556 000, som er
en nedgang med kr 484 000 i forhold til 2005. Det
internasjonale nettverket bidrar med i overkant av
kr 984 000, noe som er på linje med 2005.

Veien videre
Langsiktighet i samarbeidet med næringslivet er

sentralt. Gjensidig verdiøkning gjennom tydelig vilje
til samfunnsansvar, internt og eksternt, samt positiv
omtale både for partnere og for WWF, styrker naturvernarbeidet og posisjonerer oss som en seriøs og interessant naturvernorganisasjon for næringslivet.
Vårt internasjonale nettverk er med på å skape en
ettertraktet appell og gir en betydelig merverdi i samarbeidet. WWFs logo er meget kjent, og troverdigheten
høy. Dette er av stor betydning i vårt arbeid overfor
bedrifter.
For de neste fem årene har vi satt oss følgende hovedmål: WWF skal innenfor natur- og miljøvern være
den mest attraktive samarbeidspartneren i Norge for
næringslivet. På den måten skal vi sikre et økonomisk
fundament for vår drift i Norge.

Støttespillere:
Stiftelsen Fritt Ord
Banco Humanfond
Petter Olsen
Gamma Capital
Invanor
Sat Sapienti
Stiftelsen UNI
J.B.Ugland
Mustad & Son AS
Jan Petter Røed
Steenslandsfondet
Langes Rederi
Grieg International
Assuranceforeningen SKULD
Sigval Bergesen d.y. og Hustru Nankis
Almennyttige Stiftelse
Helly Hansen Spesialprodukter
Zine
Offentlige kilder:
Direktoratet for naturforvaltning
Miljøverndepartementet
Utenriksdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
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Kommunikasjon
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“ WWFs mål er å
påvirke. Et av de aller
viktigste virkemidlene
for dette er media.”

Tor Traasdahl
Informasjonsansvarlig

340 innslag. Resultat ble ca 355 innslag. Fordeling
av riksmedieoppslagene på kanaler, 2005-tallene i
parentes: TV 34 (31), radio 130 (106), riksaviser 190
(207).
Tematisk fordeling av riksmedieinnslagene: Fisk 77
oppslag, olje 59 oppslag og klima 56 oppslag var de
tre dominerende temaene i 2006. Hele 21 av de 34
riks-tv-innslagene gjaldt ett av disse temaene. Lokal- og regionaviser: Mål 1 200 oppslag (som 2005)
– resultat ca 1 230 oppslag. Regionale etermedier og
nisjemedier: Nøyaktige tall har vi ikke, men anslaget
er ca 200 oppslag/innslag, hovedsaklig knyttet til Ren
kyst! og fisk og olje, dvs. omtrent dobbelt så mye
dekning som i 2005.

Styrket miljøopinion
I 2006 skjedde det en klar styrking av norsk miljøopinion. Den har WWF vært med på å skape.
WWF er blant Norges mest synlige organisasjoner,
nummer syv i 2005 i følge Norsk samfunnsbarometer,
basert på antall oppslag i norske medier. Samme år
var WWF nummer to av naturvernorganisasjonene,
etter Norges naturvernforbund. Per september 2006
(tall for hele året foreligger ikke i skrivende stund) var
WWF avansert til femteplass, dog slått med knapp
margin av Bellona, NNV og Natur og ungdom, men
foran organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Redd
barna og Kirkens Nødhjelp. Hovedforklaringen på
at flere miljøvernorganisasjoner gikk forbi, er nok at
WWFs klimainnsats kom i gang sent på året og at
dette er et tema der mediedekningen i 2006 vokste
kraftig. I 2007 er det lagt til rette for opptrapping av vår
innsats på dette feltet.

Året i tall
Med samme arbeidskapasitet som i 2005 ble
medie-målene satt til samme nivå, dvs: I riksmediene
18

Nettmedier: I 2005 var det registrert en spredning på
84 millioner - definert som antallet oppslag ganget
med antallet seere/lyttere/lesere. Vi kan anslå at nettspredningen i 2006 var på rundt 150 millioner. Den
registrerte nettspredningen utgjorde rundt 50 prosent
av samlet mediedekning for WWF i 2006. Kanalbruken
endrer seg nå raskt; mange papiraviser sliter, men
lokal- og regionavisene holder stand opplagsmessig.
Nettmediene blir raskt viktigere.
Til sammen hadde vi altså nesten 1 700 oppslag i
papir- og etermediene (TV og radio) i 2006, noe som
er litt over 2005-nivået og målet for 2006.

WWFs egne kanaler
Hjemmesida: Målet var en tydelig forbedring både av
struktur, stoffmengde og antall unike brukere. Pandaklubben kom til slutt på lufta i desember, etter en del
forsinkelser. Målene ble nådd, antallet unike brukere
økte jevnt etter omleggingen, med ca 7 000 per
måned i gjennomsnitt etter august og en topp i januar

2007 på vel 9 000. Dette er nesten dobling i forhold til
2005, men det gjenstår fortsatt mange forbedringer før
sidene er på ønsket nivå.
Verdens natur utkom med de planlagte fire nummer.
Leserkontakten ble styrket gjennom fire ekstrasider
fra nummer 3/06 og har gitt bra respons.

Kvalitet
Det var i 2006 et uttalt mål å styrke formidlingen av
”den fantastiske naturen” – altså saker som ikke
nødvendigvis er knyttet til den politiske agendaen,
men viser flott natur. Hovedvirkemidlet var film fra
Serengeti/Masai Mara. Men prosjektet møtte store
vanskeligheter og måtte til slutt avblåses. Imidlertid
ble det inngått samarbeidsavtaler med tre magasiner,
noe som har gitt ekstra spredning av en del naturstoff
samt gratisannonser. Magasinene har et samlet opplag på nærmere 100 000.
Økt andel godt profilerende oppslag, det vil si saker
der WWF ikke bare er nevnt i teksten, men er tydelig
aktør i saken: Slike saker ble opprioritert fra sommeren 2006 og ga bra uttelling.
Nord-sør-dekningen ga 19 oppslag i riksavismediene
(VG, Dagbladet, Aftenposten, Dagsavisen, Nationen,
Vårt Land), 52 oppslag i regionmedier og tidsskrifter,
vel 120 oppslag som notisstoff i riks-, region- og andre
medier, og oppslag i rundt 150 registrerte nettmedier,
men oversikten er langt fra fullstendig. I tillegg kommer
en rekke reportasjer i de samarbeidende magasinene
Zine, Zine Travel og Great, samt at TV-kanalen
Animal Planet sendte syv programmer i samarbeid
med WWF. Her var natur i Sør et viktig tema.

WWF-Norges organisasjon

Administrasjon

© WWF-Norge

“Oppussing, organisasjonsendring og
mange nye medarbeidere - hektisk, men
spennende!”

Marianne Lodgaard
Administrasjonssjef

Sekretariatet fortsatte å vokse i 2006, noe som medførte økende press på administrasjonen. Blant annet ble
kontorlokalene for små og uhensiktsmessige. Etter
et omfattende arbeid inngikk vi ny 10-års kontrakt i
Kristian Augusts gate basert på et meget gunstig
tilbud både for leie, renovering og vel 200 kvadratmeter
ekstraplass.

Det ble utført 21,35 årsverk i 2006. Seks nye personer
ble ansatt hvorav tre som vikarer for langtidspermisjoner,
to sluttet. Av 24 ansatte pr. 31. desember var 12 kvinner
og 13 menn. I tillegg kom tre sivilarbeidere, tre personer
på AETAT-tiltak og fire frivillige; Elizabeth Kjønø, Helga
Moum, ”Onkel Erling” Steineger og Maja Stade Aarønæs.
I WWF-Norge og WWF-Arktisprogrammet ble det til
sammen født 9 (!) barn i 2006.
Fire ansatte deltok på WWF Internationals introduksjonskurs, to deltok i HMS-kurs. Tre ansatte deltok på WWFs
frivillige oljevernkurs Ren kyst! En ansatt deltok i kurs
i strategiske presentasjoner og en i kurs om ny sykepengeordning. Vårt årlige todagers internseminar hadde
vi på Tysfjord turistsenter. Vi reiste naturligvis med tog,
og takket være trådløs bedrift kunne alle ansatte delta
på seminaret. Vi avsluttet med hvalsafari, og noen av
de ansatte fikk seg en svømmetur sammen med spekkhoggere.
Sabima leier fortsatt kontor hos oss. Administrasjonen
server fortsatt både WWF-Norge og WWF-Arktisprogrammet, noe som gir lave administrasjonskostnader.

Arbeidet med grønt kontor fortsatte og i 2006 inngikk
vi en avtale med Fair Recycling som tar hånd om alt
brukt IKT-materiale på en bærekraftig måte. Ny rutine
for avfallssortering ble innført. Vi kjøpte CO2-kvoter for
vår reisevirksomhet hos Fremtiden i våre hender.

Sykdomsfravær i 2006 utgjorde 150 av totalt 7 634
dagsverk, dvs 1,96 prosent mot 1,94 prosent i 2005.
Fraværsøkingen skyldtes at flere ansatte har korttidsfravær pga. små barn, men også én lengre sykmelding

Etter en lengre prosess inngikk WWF samarbeid med
ny IT-leverandør. Vi skiftet ut og oppgraderte servere og
gikk over til et nytt epostsystem.

Det ble avholdt fem møter i WWF-Norges styre, og
26. februar 2006 ble det første Landsmøtet avholdt
etter de nye vedtektene.

Våren 2006 ble WWF medlem i HSH (Handels- og
Servicenæringens Hovedorganisasjon) og får her råd i
arbeidslivsspørsmål.

Landsmøtets medlemmer i 2006 var:
Regionrepresentanter
• Marek Cuhra, Nord-Norge
• Kirsten Myhr, Østlandet
• Maria Sviland, Trøndelagsfylkene
• Jan Erik Timm, Vestlandet
• Andres Vaule, Østlandet
Landsmøterepresentanter som ikke representerer regionlag

• Elin Enge
• Jostein Gaarder
• Dag O. Hessen
• Pål Prestrud
• Christian N. Sibbern
• Bente Thomassen
• Inger Johanne Holmeide
• Den Norske Turistforening
• Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Sekretariatets representanter:
Svein Erik Hårklau
Anne Martinussen
Tor Traasdahl
Valgkomiteen:
Pål Prestrud
Jens B. Raanaas
Erik Steineger
Styret i 2006:
• Jørgen Randers (styreleder)
• Trygve K. Norman (nestleder)
• Caroline Dale Ditlev-Simonsen
• Camilla Viken Teigre
• Anne Fikkan
• Arild Moe
• Anne Martinussen (ansattes representant)
• Maria Sviland (varamedlem)
• Marek Cuhra (varamedlem)
Det ble avholdt styremøte i Selbergs legat og i
Rovdyrfondet.
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Organisasjon
WWF vokser
Det landsmøtevedtatte vervemålet – 10 000 medlemmer i løpet av 2007 – ligger fast, og det arbeides nå
intensivt med nye tiltak som kan knytte WWF sterkere
til den voksende miljøinteressen i Norge. Per 31.12.06
hadde 6 937 personer betalt kontingent for 2006. Det
er en økning på 1 003 personer fra 2005. Kontingentinntektene økte fra 3 369 000 i 2005 til 3 639 000
kroner i 2006. Gjennomsnittsbidraget per medlem
gikk litt ned - fra 569 til 525 kroner. Dette skyldes at
rekruttering til støttemedlemskap økte mer enn faste
givere, som betaler høyere støttebeløp, og at vi har
rekruttert noen hundre familiemedlemmer (gratismedlemmer). Bidraget per medlem har likevel stabilisert
seg på høyere nivå enn for to år siden, da det lå på
387 kroner per betalende medlem.
Den viktigste vervemetoden var gateverving av faste
givere som også er støttemedlemmer. Dette ga rundt
1 000 nye, men metoden fikk også en del kritikk for
å være for pågående. Vi besluttet derfor i august å
avslutte vår kontrakt med selskapet som utførte gatevervingen. I oktober og november gjennomførte vi med
støtte fra flere reklamepartnere en omfattende annonsekampanje for medlemsverving (aviser, web, radio og
boards) Kampanjen ga rundt 300 nye medlemmer og
en del profilering, men ble ikke det løftet vi hadde håpet.
Sannsynligvis ble budskapet for spredt og spinkelt i for
mange kanaler/ikke nok ressurser til massive innrykk.

Medlemsutvikling 2004-2007
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Mål 2007

Regionalt arbeid
Det er lagt til rette organisatorisk for regionledd og
temagrupper for medlemmer som ønsker å gjøre en
faglig/organisatorisk innsats. Ved utgangen av 2006
hadde vi organisert aktivitet i tre regioner – i tillegg
til det nasjonale nettverket Ren kyst! – WWFs frivillige oljevern (nærmere om dette, se side 6). De tre
er WWFs Økostasjon Slettnes i Finnmark, WWF MidtNorge og WWF Østlandet. Førstnevnte driver fugleovervåking og –merking, tar imot ekskursjoner og
sprer informasjon. Stasjonen er vel verd et besøk,
særlig under fugletrekkene vår og høst. Roy Wraanes
leder arbeidet her. Nærmere om økostasjonen, se
hjemmesida www.slettnes.com.

Organisasjonsforenkling
Det første landsmøtet iht til WWF-Norges nye vedtekter ble gjennomført i februar 2006 og konstaterte bred
enighet om veien videre – både organisatorisk og
faglig/politisk. Vi har nå en enkel organisasjonsform –
et Landsmøte annethvert år som vedtar hovedstrategi
og velger Styret, som leder arbeidet mellom landsmøtene.

2006

WWF Midt-Norge: Etter Maria Sviland ble Kristine
Fjordheim valgt til koordinator i 2006. Det er arrangert diverse medlemsmøter og planleggingsmøter,
samt et fagmøte der rovdyr og kystregnskog ble
drøftet med Tommy Prestø, overingeniør ved NTNU
Vitenskapsmuseet, og John Linnell, seniorforsker
ved NINA. Det er skrevet rundt fem høringsuttalelser,
bl.a. angående revisjon av Levende Skog, Rammedirektivet for vann og forslag til forvaltningsplan for

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. I september ble
det for andre gang arrangert faglig tur til Munkholmen
med foredrag, dette satser vi på skal bli en tradisjon.
Gruppa har også deltatt på en rekke konferanser og
møter. Tema det er jobbet med i 2006: kystregnskog,
kystsone, kulturlandskap og vindmøller og energi.
Utfordringen nå er å fylle den nye organisasjonsstrukturen med mer innhold. Dette er først og fremst
et ressursspørsmål. Vi har arbeidet overfor Miljøverndepartementet med sikte på å få økt driftsstøtten, som
i sammenligning med andre naturvernorganisasjoner
med lignende aktivitetsnivå/medlemsmasse er meget
lav, men fikk ikke gjennomslag i 2006. (Se nedenstående tall). Dette arbeidet fortsetter i 2007.

Økonomi i medlemsseksjonen
Driftsstøtten fra Miljøverndepartementet var på
kr 570 000, det vil si vel fem prosent mer enn i 2005.
Samlede inntekter økte fra kr 3 369 000 i 2005 til vel
kr 4,6 millioner i 2006. Regnskapsresultatet ble null; da
er kr 226 000 overført til dekning av fellesutgifter som
ledelse og informasjon.

Styrets årsberetning for regnskapsåret 2006

Årsberetning fra styret for Stiftelsen WWF-Norge
for regnskapsåret 2006
1. Oversikt
I Norge og resten av verden var det i 2006 sterk vekst i oppmerksomhet rundt natur- og miljøsaker.
Rapportene fra FNs klimapanel og UNEPs tusenårs-rapport var viktige drivere. I Norge løftet anbefalingene fra Lavutslippsutvalget høsten 2006 (ledet av WWFs styreleder Jørgen Randers) klima- og
miljødebatten til et nytt nivå.
WWF-Norges arbeid i Norge og den samlede kapasitet og gjennomslag fortsatte å vokse i 2006, selv
om den forventede omsetningsøkingen i internasjonalt arbeid uteble fordi utbetalingen til et stort
UD-finansiert prosjekt ble forsinket. WWF er nå blant Norges fremste nasjonale naturvern-organisasjoner og den eneste som kombinerer dette med omfattende naturvernarbeid både i det sørlige Afrika,
Kaukasus og nordvest-Russland. Organisasjonen er godt integrert med og bidrar aktivt til resten av
WWFs internasjonale nettverk. Dette nettverket utgjør verdens største miljø-organisasjon med 5 millioner medlemmer, over 1000 prosjekter i omkring 100 land, og over 4000 ansatte.
WWF-Norges årsmelding for 2006 gir nærmere informasjon om organisasjonens arbeid i 2006.
WWFs viktigste arbeidsområder i Norge i 2006 var olje-, hav- og skogsaker. Det ble utviklet prosjekter som skal gi en økt Norad- og UD-støttet satsing i særlig Afrika og Øst-Europa/ Kaukasus i de
kommende år, og vil gjøre WWF-Norge til en av WWF-nettverkets viktigste bidragsytere i disse regionene. For første gang etablerte WWF-Norge et langsiktig klimaprogram. Det vil bli bygd ut i årene
framover. Dialog og samarbeid med næringslivet ble styrket. WWF-Norges første Landsmøte vedtok
ny organisasjonsmodell og ny Hovedstrategi for 2006 – 08 som viderefører vellykket satsing fra
forrige strategiperiode. Fullstendig ombygging av organisasjonens lokaler i Oslo for å møte veksten i
stab og aktivitet ble vedtatt og planlagt gjennomført i 2007.
2. Virksomhetens art og sted
WWF-Norge er en frittstående naturvernorganisasjon som ble etablert i 1970 og arbeider for en
framtid der menneskene lever i harmoni med naturen, gjennom bevaring av naturens mangfold og
produksjonsevne og gjennom utnyttelse av naturressursene på en måte som ikke ødelegger naturens
bæreevne. WWF-Norge skal arbeide med viktige naturvernutfordringer både i Norge og i andre land.
1

WWF-Norges sekretariat ligger i Oslo og deler lokaler og administrative ressurser med WWFs internasjonale Arktisprogram. Som alle nasjonale WWF-organisasjoner deltar WWF-Norge på frittstående
basis i det globale WWF-nettverkets arbeid som samordnes fra hovedkontoret i Gland.
3. Økonomi og framtidig utvikling
De siste årene har WWF-Norge bygd opp en egenkapital. Stramme rammer for ressursbruk på administrasjon og drift, god fundraising og jevn styrking av profil og omdømme har gjort dette mulig.
Organisasjonen må imidlertid stadig være forberedt på hard konkurranse i innsamlings-markedet
(offentlig og privat) og i media. Styret vil derfor fortsatt styrke egenkapitalen i 2007 for å trygge
organisasjonens mulighet til å arbeide faglig og politisk langsiktig. Bemanningsveksten i 2006 og
forventning om en viss videre vekst i kommende år vil gjøre det nødvendig å bruke noe mer ressurser
på administrasjon. Denne utfordringen må møtes med økt effektivitet i offentlig og privat fundraising
og medlemsverving.
Per 31.12.06 hadde snaue 7000 personer betalt kontingent for 2006. Dette var lavere enn målsettingen
og betyr at verveinnsatsen må styrkes for å nå medlemsmålet i Hovedstrategien for 2006 – 2008, som
er 10 000 lønnsomme medlemmer i løpet av 2007. Kontingent¬inntekten økte fra 3 369 000 kr i 2005
til 3 639 000 kr i 2006. WWF-Norge inngikk i 2006 en ny treårs rammeavtale med NORAD som
sikrer styrket finansiering av organisasjonens utviklingsprosjekter i Afrika, og har tro på fortsatt vekst
i samarbeidet med Utenriksdepartementet. Organisasjonen er i dialog med store aktører i næringslivet
med sikte på å inngå samarbeidsavtaler.
De viktigste økonomiske bidragene til WWFs internasjonale naturvernarbeid kommer fra Norad
(Afrika og informasjon), Utenriksdepartementet (Afrika, Barents, Kaukasus/ øst-Europa og EU) og
Miljøverndepartementet (Barents og EU). Mye av naturvernarbeidet i Norge drives med inntekter fra
WWFs medlemmer og fra private/ partnere i næringslivet som Wallenius Wilhelmsen, Leif Høegh
& Co AS, Petter Olsen, Pals, Veolia, Jan Petter Røed, Aker Seafoods m.fl. Til nasjonalt arbeid får organisasjonen også viktig støtte fra Direkto¬ratet for Naturforvaltning og Innovasjon Norge (fiskeoppdrett, vilt) samt noe fra Fiskeridepartementet. Miljøvern¬departementet gir driftsstøtte, men betydelig
mindre enn til tilsvarende miljøorganisasjoner målt i fht. medlems¬tall og naturvernarbeid.
WWFs midler investeres konservativt og langsiktig og etter retningslinjer som skal sikre mot risiko
for bidrag til miljøødeleggelser, uetiske handlinger, krenkelser av menneskerettigheter og korrupsjon.
Grunnlaget for fortsatt drift er lagt tilgrunn av styret.
2
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4. Naturvernarbeid
Mye av WWFs naturvernarbeid går ut på å bidra i prosesser der også mange andre aktører deltar.
Det tar tid før resultatene kommer og det er ofte vanskelig å peke ut konkrete resultater som WWF
alene oppnår. WWF har likevel vært sentral i flere saker i 2006, blant annet:

dragsholder i viktige fora økte betydelig i fht. 2005. Styret har påpekt at hjemmesiden er utilstrekkelig mht formidling av WWF-Norges arbeid og materiale, og i fht krav om åpenhet og innsyn i
organisasjon og virksomhet. Hjemmesiden ble derfor oppgradert i 2006, med god hjelp fra WWFInternational.

Stortinget vedtok en helhetlig forvaltningsplan for Barents¬havet med viktige trekk fra WWFs
forslag: Deler av kystfarvannet fra Lofoten til grensen mot Russland blir fortsatt beskyttet mot oljevirksomhet og er dermed ett skritt nærmere vern av nøkkelverdiene i Barentshavet. Norge
søkte FNs skipsfartsorganisasjon IMO om faste skipsleder for å lede miljøfarlig skipstrafikk 20–
30 nm fra kysten av Nord-Norge hvilket vil gi mer tid til å beskytte kystnaturen når uhell oppstår.
Uregulert oljeomlasting i Finnmark ble stanset og smutthull i lovverket tettet. Seifisket i Barentshavet skal sertifiseres av Marine Stewardship Council som første norske fiskeri og vil styrke
grunnlaget for å bruke forbruker-etterspørsel som drivkraft for miljøvennlig fiske. Tjuvfiske av
torsk i Barentshavet ble bedre dokumentert (sammen med WWF-Russland) og arbeidet for å
bekjempe tjuvfisket styrket. WWF og Nord-Norsk Beredskapsenters prosjekt for frivillig oljerydding Ren Kyst! kurset nær 150 frivillige oljeryddere (interessen var langt større) og skaffet
mobilt ryddeutstyr som svar på svak offentlig beredskap for rensing av oljetilsølt strand.

6.
Organisasjon
WWF-Norges første Landsmøte ble gjennomført i 2006 i samsvar med ny organisasjonsmodell.
Nye vedtekter og ny Hovedstrategi 2006-08 ble vedtatt. Landsmøtet i WWF-Norge er styrets
tilsynsorgan og avholdes annethvert år (neste gang i 2008), vedtar hovedstrategi og velger styret.
Landsmøtet velges av og blant støttemedlemmene gjennom elektronisk valg pluss representanter
fra WWFs administrasjon og fagmiljøer. Styret leder arbeidet mellom landsmøtene.

To års forhandlinger om Levende Skog ga enighet som vil gi bedre miljøsertifisering i skogbruket,
bedre beskyttelse av biologisk viktige områder og bedre samarbeid mellom miljøbevegelse og
skognæring. WWF, Foreningen Våre Rovdyr og Naturvernforbundet tapte rettsaken mot staten for
felling av 5 ulv i 2005. Målet var en kjennelse som skjerpet kravene til faglig grunnlag for rovdyrforvaltning. Tapet betyr rettslig bekreftelse av at forvaltning/regjering har stor frihet til løpende
politisk tilpasning av rovdyrforvaltningen.
Langvarig samarbeid med Regnskogsfondet, Utviklingsfondet, ForUM for Utvikling og Miljø var
medvirkende til at Regjeringen vedtok en Handlingsplan for miljøbistand som gjør bevaring av
natur og miljø til et av hovedemnene i norsk bistand. Norad støtter nye WWF-prosjekter for naturforvaltning rundt Udzungwafjellene i Tanzania, fiskeriforvaltning i Rufiji-Mafia-Kilwa-området i
Tanzania, naturforvaltning rundt Mufunta viltforvaltningsområde i Zambia og for-valtning av
ferskvannsfiske i Zambezi / Chobe elvesystem i Namibia, Zambia og Botswana.
Naturvern får større vekt i norsk øst-politikk med øket støtte til nasjonale naturverntiltak i samarbeidsland. UD støtter WWF-prosjekter for restaurering av elvenatur i Georgia og BosniaHercegovina.
5. Informasjon og samfunnskontakt
Informasjon gjennom media er et av WWFs viktigste virkemiddel. En ny medarbeider ble ansatt
og målet om ytterligere 25 prosent økt mediedekning ble nådd. Det var i 2006 vel 1700 innslag om
WWF i norske medier eksklusive nettmedier. Etterspørselen etter WWF som deltaker og fore-
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Hovedstrategien for 2006 – 08 viderefører hovedtrekkene fra forrige strategiperiode. Viktigste
prioriteringer er: Naturens mangfold skal stå i sentrum for WWFs arbeid og kommunikasjon.
Kombinasjon av feltarbeid og politisk arbeid skal styrke effektiviteten. Naturverninformasjon fra hele
WWF-nettverket skal formidles. Økt medlemsmasse skal styrke økonomi og legitimitet.
Vekst og faglig styrking skal i stor grad skje gjennom å styrke WWF-nettverket. Ny organisasjonsmodell skal sikre at WWF er en rask og fleksibel organisasjon. Samarbeid med næringsliv og stat
skal være konstruktivt og kritisk. Innsatsen skal konsentreres der WWF kan gjøre mest forskjell.
7. Arbeidsmiljø og likestilling
WWF hadde pr 31.12.2006 25 ansatte hvorav 13 i faste stillinger. De ansatte har etablert en
personal-klubb som behandler organisasjon og arbeidsmiljø. Organisasjonen er innmeldt i Handelsog service-næringens hovedorganisasjon. WWF-Norge har et velfungerende verneombud.
Sykdomsfravær i 2006 utgjorde 150 av totalt 7.634 dagsverk, dvs 1,96 prosent mot 1,94 prosent
i 2005. Fraværsøkingen skyldtes at flere ansatte har korttidsfravær pga. små barn, samt en lengre
sykmelding.
Styret for WWF har syv medlemmer, hvorav i 2006 fire kvinner og tre menn. Av de 25 ansatte var
12 kvinner og 13 menn. Kvinner er underrepresentert i leder¬gruppen (en av fire) og blant mellomledere (en av fire). Lønn fastsettes på grunnlag av utdannelse, erfaring, ansvar og alder. Alle
ansatte har like muligheter til avansement og videreutdanning. Ansatte beholder medlemskap i
WWFs kollektive pensjonsforsikring under barselpermisjon.
Staben har vokst mer enn nåværende lokaler har kapasitet til. Staben har håndtert dette godt men
det ble i løpet av 2006 klart at organisasjonen trenger utvidete og mer hensiktsmessige lokaler.
Etter nøye vurdering av markedet ble det besluttet å undertegne ny 10-års kontakt i nåværende
lokaler. Kontrakten innebærer full ombygging til mer effektiv plassutnyttelse (åpne løsninger),
tids- og miljømessig gode løsninger og mer areal. Det gode samboerskapet med WWF Arctic
Program og Sabima videreføres.
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8. Påvirkning av det ytre miljø.
Virksomhetens formål er å motvirke skade på natur og miljø. Styret mener at organisasjonens positive virkning på miljøet er vesentlig større enn den negative miljøvirkning aktiviteten også gir. Det er imidlertid viktig at organisasjonen kontinuerlig bedrer miljøprofilen
på sitt eget arbeid.
De ansattes flyreiser er WWF-Norges klart største miljøpåvirkning. I 2006 kjøpte WWFNorge klima-kvoter (andeler i CO2-reduserende virksomhet, etter WWFs ”gullstandard”)
som utlikner samlet utslipp fra organisasjonens reisevirksomhet med fly. Internt benyttes
resirkulert papir, antall utskrifter begrenses, strømforbruk søkes redusert, innsatsfaktorer
søkes erstattet med gjenbruksprodukter, ordning for resirkulering av IT-utstyr med mer
benyttes. Sertifisering etter ”Miljøfyrtårn” ble påbegynt i 2006 og planlegges gjennomføret i 2007. De nye lokalene vil bli betydelig mer miljøvennlige (energistyring med mer)
enn de nåværende.
Det økologiske fotavtrykket av WWFs arbeid skal reduseres.

Oslo, den 1. juni 2007.
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