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Om farlige klimaendringer skal unngås, må verdens klimagassutslipp ned med tretti prosent innen 2020. For å greie dette, 
må utslippene begynne å gå nedover innen 2015. Det er meget kort tid på en meget stor oppgave. For fortsatt er det slik 
at det investeres usammenlignbart mye mer i fossile energikilder enn i fornybare. Skal vi greie å bryte den stigende 
utslippskurven, MÅ næringsliv og forbrukere bli medspillere, ikke bremseklosser i klimaarbeidet. Dette er en formidabel 
politisk utfordring – men ikke umulig: 

Næringslivet har som kjent ikke noe imot å tjene penger – heller ikke på miljøvennlige varer og tjenester. Forbrukerne har heller 
ikke noe imot å spare penger på miljøvennlige løsninger – bare de er tilgjengelige og funksjonelle. Transportsektoren er et illus-
trerende eksempel: Her forbrukes i dag halvparten av verdens oljeproduksjon. De 800 millioner bilene i verden ligger an til å bli 
1,6 milliarder i løpet av 25 år. Skrumpende tradisjonelle oljekilder driver nå oljeindustrien til enda mindre klimavennlige kilder: 
oljesand og diesel fra kull. Greier vi ikke å redusere klimautslippene fra kjøretøyparken drastisk, vil ikke all verdens andre tiltak 
monne. Med de nye elbilene og plug-in-hybridene med elektrisk drift og forbrenninsmotor, bedres energieffektivitet og rekke-
vidde dramatisk. En elektrifisering av veitrafikken tegner seg derfor nå som realistisk. Men skal slike biler bli folkeeie, må de 
masseproduseres slik at prisen går ned. I tillegg må myndighetene stimulere overgangen fra fossile drivstoff til strøm med avgifts-
fritak for det som skal hjelpes fram, og avgiftsøkninger på det vi skal bli kvitt. Også offentlige innkjøp av kjøretøy bør styres mot 
elbiler og plug-in-hybrider – slik enkelte italienske byer nå gjør.

En voksende elbilpark vil trekke et annet marked med seg, nemlig strøm fra fornybare kilder. Slik strøm betales allerede 
bedre enn strøm fra fossile kraftverk. Her har Norge helt spesielle forutsetninger – med et teoretisk vindkraftpotensial på ca 
120 ganger Norges nåværende forbruk av strøm! Vi har også et stort og dårlig utnyttet biobrenselpotensial, som kan 
erstatte mye av den strømmen vi nå bruker til oppvarming av hus. Sannsynligvis kan vi bli Europas ledende leverandør av 
‹‹grønn strøm››. Ettersom vi blir nødt til å trappe ned petrovirksomheten, tror jeg mye ny og fremtidsrettet næringsvirksomet 
vil bli skapt nettopp i det grønne energimarkedet.

Det siste årets klimaovervåking gir håp. Men den omsetter seg ikke av seg selv i varige, klimavennlige strukturendringer. 
Både næringsliv og forbrukere er opptatt av økonomisk rasjonalitet: De første må tjene penger; blant de andre er det ytterst 
få som godtar økonomiske offer som det store flertallet ikke er med på. Derfor må det gradvis skapes sammenfall mellom 
det kortsiktig lønnsomme og det langsiktig klimaansvarlige – både for bedrifter og forbrukere. Det bindes enklest sammen 
med skatter og avgifter, påbud/forbud – og teknologiinnsats som gjør de framtidsrettede løsningene rimelige. Men det 
haster. Derfor må Regjeringen allerede i statsbudsjettet for 2009 trappe opp sin forsiktige ansats til et klimavennlig avgifts-
regime. Og gi tydelige signaler om at det kommer mer. Både for bedrifter og forbrukere som skal investere i kapitalvarer, vil 
forutsigbarhet være viktig. Derfor vil et bredt politisk forlik om grønne skatter være en god ting.

Etter seks år går jeg nå av som styreleder. Jeg har fått lov å være med på en meget dynamisk utvikling – både i og  
utenfor WWF. Takk for meg – og lykke til videre!

Jørgen Randers
Styreleder 
WWF-Norge

SporeNe tIl FremtIdeN  
må leggeS Nå
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Vi passerte i 2007 tretti medarbeidere og en årsomsetning på 80 millioner. WWF-Norge gikk fra å 
være en liten til en middelstor norsk organisasjon.  Dermed øker også forventningene – fra myndig-
heter, samarbeidspartnere – og fra oss selv. Den voksende strømmen av forespørsler om råd i 
naturvernsaker, foredrag, innspill i beslutningsprosesser m.m. viser at vi lyttes til. Også henvendel-
ser fra bedrifter og andre som ønsker å støtte oss, er klart økende. Over 2000 innslag i norske 
medier i 2007 har bidratt til å gi oss den posisjonen vi trenger for å ha innflytelse. Antallet prosjekter 
som vi støtter i utlandet, økte fra 16 til 26.

Veksten i økonomi, personalansvar og posisjon gjør at fallhøyden også er blitt større. Det har i 2007 
derfor vært helt nødvendig å konsolidere ved å styrke sekretariatet: Ledelsesfunksjonene er bl.a. 
styrket med en assisterende generalsekretær, oppfølgingen av utenlandsprosjektene er trappet 
opp, og markeds- og medlemsarbeidet forsterket for å møte en stor og permanent utfordring: Å 
skaffe midler uten for sterk øremerking. Det ekstraordinære landsmøtet fikk siste justering i de nye 
vedtektene på plass slik at WWF-Norge nå har en enkel struktur med korte kommandolinjer: Et 
landsmøte annethvert år, et styre som leder arbeidet mellom landsmøtene; og generalsekretæren, 
med vide fullmakter, leder sekretariatet.

Når vi i 2007 også totalrenoverte lokaler og inventar, blir det en forsiktig formulering å si at året ble 
hektisk og krevende. Vi er litt stolte av at vi også greide å ha fullt trykk på naturvernarbeidet og 
medieinnsatsen – herunder spesielt at vi produserte en rekke rapporter, innledninger og medie-
utspill på klimafeltet og lanserte WWFs klimaskole. Dermed bidro vi til den gledelige opinionsopp-
våkningen på dette feltet. Nå blir utfordringen å omsette denne nye bevisstheten i varige (politiske) 
endringer. På neste side finner du en oppsummering av naturverninnsatsen i 2007. 

Rasmus Hansson
Generalsekretær 
WWF-Norge

VekSt og  
koNSolIderINg
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2007 – oppVåkNINg og Nye mulIgheter

12. januar grunnstøtte ‹‹Server›› ved Fedje og 
fire hundre tonn olje griset til 170 kilometer kyst-
linje. WWFs Ren Kyst!-prosjekt ble mobilisert og 
130 frivillige renset strendene for 230 tonn olje-
befengt masse – og høstet mange lovord, samt 
UNI-stiftelsens miljøpris 2007. Oljeverndepotet 
på Fedje ble gjenopprettet, og det kom 25  
millioner ekstra til oljevern på statsbudsjettet for 
2008. 

Fiskeridepartementet ga WWF Fyrtårnprisen 
2007 for organisasjonens innsats mot ulovlig 
fiske. Sammen med andre WWF-organisasjoner 
og myndigheter bidro vi til at tjuvfisket i Barents-
havet er kraftig redusert.

miljøsertifisering av norsk tømmer: Etter flere  
års arbeid ble det nesten gjennombrudd for 
FSC (Forest Stewardship Council) i Norge. Det 
er en standard for skogsertifisering. Målet er å 
få den ferdig i løpet av 2008. Det er denne 
stand arden internasjonal miljøbevegelse støtter.   

miljøsertifisering av fiskerier: Fiskerisektoren 
har lenge vært mot sertifisering, men i fjor 
snudde det: MSC (Marine Stewardship Council), 
som sertifiseringsordningen kalles, er på vei for 
norsk sei, makrell og sild. Torsk og hyse ligger 
lenger fram i tid. 

29. oktober lanserte vi WWFs klimaskole med 
deltagelse fra bl.a. Erna Solberg og Siv Jensen. 
500 har besøkt kurset. (www.klimaskolen.no) 
Klimaskolen samarbeider med flere store orga-
nisasjoner om å spre kunnskap og inngår i  
Miljøverndepartementes kampanje ‹‹Klimaløftet››. 

kraftig opptrapping av prosjekter i utlandet
Sammen med Regnskogfondet og Utviklings-
fondet har WWF skapt politisk forståelse for at 
fungerende naturmangfold er god fattigdoms-
bekjempelse og det styrker naturens evne til å 

tåle klimaendringer. Statsbudsjettet 2008 gir 
480 millioner kroner til klimabistand. I 2007 rundet 
WWF-Norge 26 utenlandsprosjekter i 20 land! 
Prosjektene er støttet av Norad og/eller Utenriks-
departe mentet. Et lite utvalg:

•	 DR	 Kongo:	Viktig	 del	 av	 gorillaens	 hjem	
vernet. Regnskogen i Itombwe-området ble 
vernet som naturreservat i 2007 etter godt 
arbeid fra WWF. Itombwe ligger i sørenden av 
det svært artsrike Albertine Rift i Øst-Afrika. 
Itombwe er rikt på gorilla, elefant, stedegne 
fugler og planter og er et viktig ‹‹vanntårn›› 
for elvesystemene i regionen. 

•	 Kasakshtan:	Bedre	tider	for	sjelden	hjort
 Den sentral-asiatiske bukhara-hjorten er sterkt 

truet etter årtier med jakt og tap av leveom-

råder. Ved elva Syrdaria, oppstrøms fra Aral-
sjøen, har WWF en avlsstasjon for arten med 
sikte på å kunne sette dyr ut i det fri. Fra 2007 
støtter WWF-Norge  avlsstasjonen som ledd i 
et større program for bærekraftig utvikling 
langs Syrdaria-elva.

•	 Georgia:	 Europas	 siste	 intakte	 regnskog	
vernet. I juni 2007 ble Mtirala nasjonalpark 
på 16 000 hektar innviet av georgiske myndig-
heter, den norske ambassadøren og WWF. 

•	 Armenia:	 Den	 truede	 kaukasusleoparden	
får beskyttelse

 Kjerneområdet til Armenias 65 gjenlevende 
kaukasusleoparder har nå blitt vernet etter 
mange års WWF-innsats. WWF har blant 
annet bygget besøkssenter for nasjonalparken.

Full ombygging: WWF-Norge har nå fått svært 
hyggelige og tidsmessige lokaler, takket være 
bl.a. solid støtte fra IKEA.

Vi ble 9000 medlemmer i 2007 og er Norges tredje 
største naturvernorganisasjon, målt i medlemstall.

Dette er selvfølgelig bare smakebiter av WWF-
historien 2007. Gå inn på http://www.wwf.no/ 
og http://panda.org/ og les mer!

I 2007 kom naturvern virkelig i fokus – i politikk, opinion og i mediene. WWF 
bidro med utallige innledninger for beslutningstakere, over 2000 innslag i  
norske medier og møysommelig innsats bak kulissene for å drive naturvern-
prosesser framover – og fikk viktige resultater: 

© WWF-Canon / Martin Harvey

Strandsanering er hardt arbeid! Foto: WWF

© WWF-Kaukasus / Viktor LUKAREVSKY
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IntERnAtIonAl	AVDElInG:	 
KRAftIG	opptRAppInG

Sammen med Regnskogfondet og Utviklings-
fondet har WWF over en lengre periode jobbet 
for en forståelse hos politikere og forvaltning av 
at naturmangfold og sunne økosystemer er en 
grunnleggende forutsetning for å bekjempe fat-
tigdom og tåle klimaendringer. 2007 var året da 
noen av fruktene av arbeidet for miljø i bistan-
den kunne høstes: Da kom det første stats-
budsjettet etter lanseringen av regjeringens 
Handlingsplan for miljørettet utviklingssamar-
beid. Dette ga nye muligheter for en opptrappet 
innsats innen miljøbistand. Ved utgangen av 
2007 hadde WWF-Norge i gang eller under 

opp bygging 25 naturvernprosjekter i Afrika, 
Europa og Kaukasus/Sentral-Asia. Statsbudsjet-
tet for 2008 bevilget 35 nye millioner til frivillige 
organisasjoner ‹‹med hovedvekt på biologisk 
mangfold og forsvarlig forvaltning av naturres-
sursene››, og 480 millioner kroner til klima-
bistand.

EuRopA	oG	østoVER
«Det ville øst» er WWF-Norges samlebeteg-
nelse på de naturverdiene som finnes i Øst-
Europa og landene som løsrev seg fra  
Sovjetunionen. Felles for disse naturverdiene er 

at de er til dels uberørte og sammenhengende, 
samtidig som de i stor grad er ukjent for folk 
flest i Norge. I Øst-Europa finner vi noen av de 
største villmarksområdene som er igjen i Europa, 
blant annet i Karpatene og på Balkan. I Karpatene, 
ved EUs yttergrense, kan man blant annet finne 
store stammer av store rovdyr. Videre østover 
finner vi Kaukasus, som er et av klodens mest 
artsrike områder, med en helt særegen natur. 
Her møtes dyre- og plantearter fra Europa,  
Asia, Midt-Østen og Nord-Afrika. På østsiden  
av Det kaspiske hav finner vi de sentral- 
asiatiske landene, hvor naturen byr på store  

kontraster. Her finnes noen av de største øko-
logiske katastrofene på jorda, men også noe av 
den mest fascinerende uberørte naturen i Asia. 
Med støtte fra Utenriksdepartementet bidrar 
WWF-Norge til å bevare disse europeiske og 
asiatiske reservoarene av biologisk mangfold. 
WWFs arbeid i øst ble utvidet betydelig i 2007, 
og vi hadde ved årets slutt totalt åtte prosjekter 
på Vest-Balkan, i Karpatene, i Kaukasus og i 
Sentral-Asia. 

pågåeNde proSjekter
Dette er noen av hovedpunktene fra arbeidet 

Året 2007 stod i vekstens tegn for WWF-Norges 
utenlandsaktiviteter. De gamle programmene  
Miljø og utvikling og Europaprogrammet ble  
slått sammen til den nye Inernasjonal avdeling.  
Alle WWF-Norges prosjekter utenfor landets  
grenser, både i Afrika, Asia og Øst-Europa, blir  
nå styrt fra denne avdelingen. Året bød på  
en sterk vekst i antall prosjekter, og tematiske  
ut videlser til nye og viktige områder innen miljø-
bistand.

Kaukasus er et de biologisk rikeste områdene i verden. Denne trefrosken fotografert i Georgia, er en av artene 
som bare finnes der. © Hartmut JUNGIUS / WWF-Canon
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bidrar til å styrke miljøforvaltningen, blant annet 
gjennom verneområder, til bærekraftig bruk av 
naturressurser og til å tilrettelegge for samar-
beid over grensene med de andre karpatiske 
landene.

sør-Armenia
Gjennom dette prosjektet skal det etableres  
et velfungerende nettverk av verneområder i 
Sør-Armenia. Dette skal blant annet sikre leve-
områder for den svært truede kaukasiske  
leoparden og bidra til utvikling av lokalsamfunn. 
Det er omtrent 65 kaukasiske leoparder igjen, 
men de genetiske ressursene er fortsatt gode, 
og det finnes håp for overlevelse – hvis leve-
områdene beskyttes. Styrking og nyoppretting 
av verneområder, bærekraftig turisme og bevisst-
gjøring i lokalsamfunn er viktige deler av  
prosjektet.

Syrdaria-elvedalen i kasakhstan
Prosjektet skal bidra til beskyttelse av økosyste-
mene i elvedalen, samtidig som bærekraftig 
bruk og utvikling sikres. Syrdaria er en av hoved-
tilførselsårene til den hardt prøvede Aralsjøen i 
Kasakhstan. Den renner fra Kirgisistan og gjen-
nom to andre land før den kommer til Kasakh-
stan.

tigrovaja	Balka,	tadsjikistan
Tigrovaja Balka betyr ‹‹tigerelvesletta››, og ligger 
der Vakhsh- og Piandj-elvene flyter sammen.  
Prosjektet skal verne og gjenoppbygge øko-
systemet i området, samtidig som lokal bære-
kraftig utvikling står i fokus. Tigrovaja Balka er 
Tadsjikistans største verneområde. Det er oppkalt 
etter den kaspiske tigeren, som kunne observeres 
i dette området frem til 1950-tallet. Arten ble 
erklært utryddet på1970-tallet. 

nAtuR	oG	fAttIGDoms				- 
BEKjEmpElsE	I	AfRIKA
Naturen er livsgrunnlaget for millioner av fattige 
i Afrika. Skog, elver, fisk og vilt utgjør sentrale 
ressurser for overlevelse, samtidig som de 
representerer utviklingsmuligheter - når de blir 
forvaltet på en bærekraftig måte. Her har norsk 
miljøbistand en svært viktig rolle å spille. På 
svært mange steder er naturen i Afrika truet, og 
truslene blir flere. Kortsiktig forvaltning og ukon-
trollert bruk av naturressurser som overforbruk 
av ferskvann, avskoging, overfiske, reduksjon 
av viltbestander og ødeleggelse av korallrev, er 
problemer WWF-Norge med støtte av Norad og 
UD har jobbet med i mange år. Problemene  
forsterkes nå av konsekvensene av klimaendrin-
gene, som rammer den afrikanske landsbygda 
først og hardest. Samtidig griper leting etter olje 
og gass om seg i hele Afrika, en virksomhet hvor 
hensynet til miljø og lokalbefolkning kommer  
i aller siste rekke. Blant annet på bakgrunn av 
dette er Inernasjonal avdelingens aktiviteter 
utvidet med satsinger innen oljebistand og 
utvikling av sivilsamfunn. Antallet feltprosjekter 
ble i 2007 nesten fordoblet, og arbeidet med 
løpende prosjekter videreført. Her følger noen 
høydepunkter.

resultater i rwenzori 
Rwenzorifjellene nasjonalpark i Uganda er et av 
Afrikas høyeste og mest særegne fjellområder, 
og er rikt på unikt biologisk mangfold. Rwenzori 
forsyner over en million fattige med vann, og er 
kilde til flere innsjøer så vel som Nilen. Derfor er 
bevaring av Rwenzori svært viktig for livsgrunn-
laget til den fattige lokalbefolkningen. Rwenzori 
nasjonalpark ble på slutten av 1990-tallet stengt 
på grunn av krigshandlinger i området. I fjor var 
besøket på over 1 500, en tredobling siden 

Med sine mange feltprosjekter, regionale og globale programmer samt 
lange erfaring i  policyarbeid har WWF-nettverket helt spesielle mulig-
heter for å vise i praksis at miljøbistand også er effektiv fattigdoms-
bekjempelse. Det skal vi bruke for å styrke den norsk miljøbistanden 
ytterligere. Dag Tore Seierstad, fung. utenlandssjef

”
mtirala ved Svartehavet
I den nyopprettede nasjonalparken Mtirala ved 
den georgiske svartehavskysten arbeider WWF 
blant annet med å få på plass en forvaltnings-
plan etter vesteuropeisk standard og utvikle et 
besøksprogram som kan bidra til en bærekraf-
tig turismeutvikling.

Bosnia-Hercegovina:	
Ved Neretva-elva, som renner under den 
berømte broen i Mostar, har WWF jobbet for å  
få på plass en hel   hetlig forvaltning basert på  
EU-standard av elva og dens nedbørsfelt. Tre 
arbeidsgrupper har blitt opprettet for å finne 
den beste fremgangsmåten for å kartlegge 
områdets «hot spots» for biologisk mangfold, å 
identi fisere gode redskaper for bærekraftig 
vannforvaltning samt evaluere naturressursene i 
Neretva-regionen økonomisk.

Nye proSjekter
WWF startet fem nye prosjekter i Øst-Europa og 
Sentral-Asia i 2007. 

Bosnia	og	Hercegovina
Bosnia-Hercegovina finnes noe av det rikeste  
biologiske mangfoldet på Balkan, men kun  
0,8 prosent er vernet. Gjennom dette prosjektet 
bidrar WWF-Norge til å bevare landets naturarv 
ved å kartlegge biologisk mangfold og bruke stan-
darder fra EUs habitatdirektiv.

de ukrainske karpatene
Karpatene er et av de siste kjerneområdene for 
rikt biologisk mangfold i Europa. De ukrainske 
karpatene utgjør en del av denne fjelkjeden, 
som strekker seg fra Polen og Slovakia ned til 
Romania. Det er et av de fattigste områdene  
i Ukraina og utgjør nå EUs østgrense. WWF 

med pågående prosjekter i 2007:

lori-elva på grensa mellom georgia og 
Aserbajdsjan
Har WWF støttet et mangfold av aktiviteter for å 
ta vare på flommarkskog og hjelpe fram miljøtil-
passet forvaltning. Miljø forvaltningen i området 
har fått opplæring, oppdaterte kart og grunnleg-
gende utrustning. Egne prosjekter har identifi-
sert og sikret nødvendig minstevannføring i Iori-
elva. Lokalsamfunn på begge sider av grensen 
har fått støtte til skoleprosjekter, sikring av rent 
drikke vann og oppussing av samfunnshus.
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2004, da WWFs prosjekt startet. Dette betyr 
økte inntekter for WWFs samarbeidspartner 
Uganda Wildlife Authority og for lokalsamfun-
nene. Antall jobber i turistsektoren øker, og kom-
petansen blir bedre. Blant annet har lokalbefolk-
ningen fått opplæring av internasjonale breførere 
og klatreinstruktører i WWFs regi. Det er nå 
plantet over 500 000 trær i Rwenzori-prosjektet

Så langt er 15,5 millioner ugandiske shilling 
(tilsvarer ca 50 000 norske kroner) av inntektene 
fra Rwenzorifjellene nasjonalpark utbetalt til 
mellom 20 og 30 lokalsamfunnsgrupper. Omtrent 
150 kilometer med nasjonalparkgrense er ryd-
det og merket. Over 60 km av denne grensa er 
forvaltet av 18 lokale grupper, som får tilgang til 
å dyrke i et 6 meter bredt belte innenfor nasjo-
nalparkgrensen i bytte mot å vedlikeholde gren-
sen og jobbe for å redusere ulovlig aktivitet inne 
i nasjonalparken. I distriktene rundt parken er 
80 miljøhandlingsplaner utarbeidet i samarbeid 
med lokalsamfunnene.

Arbeidet	med	mara-elva	bærer	frukter
WWFs prosjekt i Masai-Mara og Serengeti i 
Kenya og Tanzania har nå pågått siden 2003. 
Den truede Mara-elva er livsviktig for lokal-
befolkning og for et av verdens aller mest  
spektakulære naturfenomen: dyrevandringen gjen-
nom Mara og Serengeti, hvor to millioner gnu, sebra 
og gaselle beveger seg i en stor, tilsynelatende 
evig sirkel. Derfor huser Mara også verdens største 
løvebestand. Hvis vannføringen i Mara-elva svikter, 
er dette fenomenet sterkt truet, og dermed også 
titusenvis av arbeidsplasser i turistsektoren i Kenya 
og Tanzania. Nå ser WWF at arbeidet for å verne 
Mara-elva gir resultater. Ulovlig hogst og uttørring 
av vannkildene i Mau-skogen er redusert. Det er 
opprettet 20 vannbrukerforeninger på kenyansk 
side og 8 på tanzaniansk side. Vannbrukerforenin-
gene vil være bærebjelker i et fremtidig godt forvalt-
ningssystem.

nyE	pRosjEKtER	I	AfRIKA
WWF startet i 2007 opp syv nye feltprosjekter, for-
delt på temaene hav og kyst, tropisk skog og 
bedre naturforvaltning. Seks av prosjektene er 
lokale, mens det siste er et regionalt og over-
gripende prosjekt for den øst-afrikanske regionen. 

Vi har nå feltprosjekter i 12 afrikanske land. Alle 
prosjektene er finansiert av Norad, der ikke annet 
er oppgitt. 

Sørlige toliara i madagaskar
Sørlige Toliara er kjent for sine svært vakre kor-
allrev, laguner, mangroveskog, sanddyner og 
skoger med kaktuslignende planter. Mye av 
naturen er fortsatt intakt og er leveområder for et 
rikt biologisk mangfold. Men naturen er under 
press fra menneskelig aktivitet. WWF jobber 
med lokalsamfunn og lokale myndigheter for å 
etablere og ta i bruk forvatningsplaner for bære-
kraftig, småskala fiske og for å gi fiskere alterna-
tive leveveier.

lamu i kenya
Langs kysten av Kenya, fra grensa mot Somalia 
i nord og sørover til Tana-elva, ligger Lamu (6 
000 kvadratkilometer), et øyrike med store natur-
rikdommer, trolig Kenyas rikeste fiskebanker og 
globalt viktig biologisk mangfold. Området 
bebos av fattige som er helt avhengige av natur-
ressursene og den biologiske rikdommen havet 
bringer. Menneskene her er dermed også pris-
gitt de trusler og utfordringer det marine øko-
systemet møter. WWFs prosjekt jobber for å 
redusere flere av disse truslene, og å styrke 
lokalsamfunn, lokale myndigheter og andre vik-
tige aktørers evne til å forvalte fiskerressursene 
på en mer bærekraftig måte, til beste for folk og 
natur.

olje	og	gass,	madagaskar
Madagaskars olje- og gassressurser er interes-
sante for flere internasjonale aktører. I kjølvannet 
av denne utviklingen kommer mange og viktige 
miljøspørsmål opp. Madagaskar har et unikt 
biologisk mangfold. Det er derfor viktig at ut-
vikling av olje- og gassektoren skjer så miljø-
vennlig som mulig. WWF jobber for at verne-
områder, biologisk mangfold og sensitive om-  
 råder skal tas hensyn til ved olje- og gass aktivitet, 
og vil bringe inn erfaring fra andre land i dette 
arbeidet. Dette prosjektet har vekselvirkninger 
med WWFs satsning innen regjeringens Olje for 
utvikling-program (se nedenfor).

Bygging av lokal kapasitet I naturforvaltningen er et viktig virkemiddel i WWFs miljøbistandsprosjekter. 
Dette er skogvoktere i Virunga nasjonalpark i DR-Kongo, hvor parkforvaltningen samarbeider om vern  
av fjellgorilla med IGCP (International Gorilla Conservation Programme), som WWF-Norge støtter.  
© Martin HARVEY / WWF-Canon
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Itombwe-massivet i dr-kongo
Den vestlige Riftdalen (Albertine Rift) strekker seg 
nedover store deler av det afrikanske kontinentet. 
Itombwe-massivet DR-Kongo er en del av dette, og 
i og med freden der har WWF engasjert seg for  
å sikre skogressursene i området. Dette gjøres i 
samarbeid med miljømyndighetene. En vernesone 
er vedtatt, og lokalbefolkning trukket med for å  
sikre engasjement, forståelse og brukerrettigheter i 
avgrensede områder. Itombwe er rikt på elefant, 
mange stedegne fugler og planter. Her finnes også 
gorilla. Itombwe er også et viktig vanntårn, som  
sikrer tilførsel til de store elvesystemene i regionen.

kystskogen i tanzania
Øst-Afrikas kystskog er et av verdens rikeste skog-
områder og trolig det området der flest arter for-
svinner per hektar skog som ødelegges. De unike 
skogene og et svært rikt plante- og dyreliv kan for-
svinne for alltid om ikke innsatsen for bevaring av 
disse områdene øker kraftig i løpet det neste tiåret. 
Tanzania har allerede mistet mesteparten av sin 
unike kystskog. WWF-Norge jobber sammen med 
lokalsamfunnene langs kysten, for å bevare noen 
av de siste perlene.

mufunta	viltområde,	Zambia
Den østlige grensen for Mufunta utgjør den  
vestlige grensen til Zambias viktige Kafue nasjo-
nalpark. I denne buffersonen er målet en bære-
kraftig forvaltning av vilt-, ferskvann-, og skog-
ressurser. Dette vil kunne gjøre området attraktivt 

med hensyn til både jakt- og safariturisme som 
sikrer lokalbefolkningen inntekt, og jevn tilgang 
på naturressursene de selv er avhengige av for 
å overleve.

regionalt prosjekt for lokal  
naturforvaltning,	østlige	Afrika	(Kenya,	
tanzania,	uganda)
Målet er å reformere naturforvaltningen i regi-
onen innen fiskeri, skog og vilt, – med sikte på 
økt involvering og økte inntekter til lokalbefolk-
ningen. I den innledende fasen skal status, pro-
blemer og muligheter kartlegges, og det skal 
bestemmes prioriteringer for full prosjektfase. 
Prosjektet samarbeider med myndigheter i 
Kenya, Tanzania og Uganda, internasjonale, 
nasjonale og lokale frivillige organisasjoner og 
privat sektor i de ulike landene. Prosjektet finan-
sieres av Norad og Utenriksdepartementet 
gjennom ambassader.

sIVIlsAmfunn	oG	oljE:	ny	 
sAtsnInG	InnEn	mIljøBIstAnD
WWF utvidet spekteret av sine miljøbistandsak-
tiviteter i 2007. Vi startet et forprosjekt innenfor 
Olje for Utvikling, som er Regjeringens initiativ 
for å eksportere den norske forvaltningsmodel-
len av petroleumsressurser til utviklingsland. 
WWF inngikk også et nytt og spennende strate-
gisk partnerskap med den norske ambassaden 
i Tanzania om et program for frivillige miljøorga-
nisasjoner.

miljøbevegelser i Sør
Miljøorganisasjoner er en viktig del av en demo-
kratisk samfunnsutvikling. WWF-Norge, Utvi-
klingsfondet og Regnskogfondet har med støtte 
fra UD etablert et omfattende program for støtte 
til oppbygging av nasjonale og lokale miljøorga-
nisasjoner i utviklingsland, blant annet i DR-
Kongo, Kenya, Senegal, Malawi, Zimbabwe, 
Uganda og Zambia. Programmet skal sikre 

Øst-Afrikas kystskog er et av verdens rikeste skogområder  
og trolig det om  rådet der flest arter forsvinner per hektar  
skog som ødelegges. Dag Tore Seierstad, fung. utenlandssjef

bærekraftig utvikling i fattige land gjennom styr-
king av nødvendig motmakt, ’vaktbikkje’-funk-
sjoner og samarbeid. Lobby-, informasjons- og 
påvirkningsarbeid skal styrkes, likeledes infor-
mering og mobilisering av organisasjoner, inter-
essegrupper og menigmann. Prosjektet er i 
pilotfasen her hjemme. Ute skjer arbeidet med 
våre samarbeidspartnere og deres utvidede 
nettverk. Dette prosjektet finansieres av både 
Utenriksdepartementet og Direktoratet for utvi-
klingssamarbeid (Norad).

miljø og sivilsamfunn i olje for  
utvikling;	østlige	og	sørlige	Afrika
Leting etter olje og gass i Afrika har eksplodert 
de siste årene. Blant annet er det påvist olje i 

den vestlige Riftdalen, som er det området i 
Afrika med det rikeste biologiske mangfoldet og 
ett av WWFs viktigste innsatsområder. I Kabwoya 
viltreservat i Uganda er det allerede bygget 
seks-syv brønner inne i verneområdet, og det 
planlegges et raffineri og et kraftverk. Norge 
støtter denne petroleumsvirksomheten, og det 
er et voldsomt press for å utnytte disse nyopp-
dagede ressursene. 
WWF satsning innen petroleumsbistand skal 
med støtte fra UD/Norad bidra til å styrke den 
svakeste av de tre pilarene i regjeringens Olje 
for utvikling-program; nemlig hensynet til mil-
jøet. Miljøhensyn i oljeforvaltningen må ivaretas 
blant annet ved at befolkningen får god informa-
sjon og mulighet til å fremme sitt syn. Midlene 

”

En skilpadde klekkes ut på Mafia-øya utenfor kysten 
av Tanzania. Dette er et unikt og svært artsrikt hav-
område hvor WWF-Norge har drevet et prosjekt i  
flere år. © Jason RUBENS / WWF-Canon

De verdensberømte dyrevandringene i Masai Mara og Serengeti i Kenya og Tanzania består av flokker 
på over en og en halv million gnu, sebra og andre dyr. Dette naturfenomenet trues blant annet av dårlig 
vannføring i Mara-elva. WWF-Norge har i flere år jobbet for en bedre forvaltning av elva og begynner nå 
å se gode resultater. © Martin HARVEY / WWF-Canon
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går til WWF-partnere og deres arbeid med å 
øke sivilsamfunnets evne til å ivareta miljø, 
åpenhet og lokalsamfunnsinteresser. Foreløpig 
er arbeidet konsentrert om Madagaskar, 
Uganda, Tanzania, Mosambik og Kenya. Dette 
forprosjektet startet høsten 2007. 

Strategisk partnerskap med  
Norges ambassade i tanzania
WWF inngikk i 2007 et strategisk partnerskap med 
den norske ambassaden i Tanzania. Dette inngår 
som en del av den norske stat-til-stat-bistanden til 
Tanzania, som er en av Norges eldste og største 
bistandsmottakere. Dette er et program som inne-

holder de samme komponentene som Miljøbeve-
gelser i Sør-prosjektet (se over), men er altså  
målrettet mot ett land og tre fokusområder, nemlig 
skog, viltforvaltning og fisk. Disse utgjør livsgrunn-
laget for millioner av fattige tanzanianere. Målet er å 
få på plass en bedre forvaltning av disse ressur-
sene ved å kanalisere midler til frivillige organisa-
sjoner uten å gå gjennom staten. WWF har en over-
ordnet administrativ rolle. Fokus er først og fremst 
på kompetanseheving for å skape en slagkraftig 
miljøbevegelse i landet. Dette vil bidra til en mer 
miljøvennlig og bærekraftig ressursforvaltning, som 
vil komme fattige og naturen til gode.

WWfs	fEltpRosjEKtER	I	AfRIKA	VED	InnGAnGEn	tIl	2007.
Åtte feltprosjekter i noen av Afrikas viktigste naturområder ble drevet videre i 2007. 
• Masai Mara og Serengeti i Kenya og Tanzania (startet i 2003)
• Regionalt prosjekt for lokal naturforvaltning, Botswana, Malawi, Mosambik, 
 Namibia, Sør-Afrika, Zambia og Zimbabwe (startet i 2003)
• Bazaruto i Mosambik (startet i 2003)
• Lake Albert i Uganda (startet i 2004)
• Rwenzori i Uganda (startet i 2004)
• Rufiji-Mafia-Kilwa-deltaet (RuMaKi) i Tanzania (startet i 2006)
• Chobe/Zambezi i Namibia, Zambia og Botswana (startet i 2006)
• Udzungwafjellene i Tanzania (startet i 2006)

mADAGAsKAR
WWF-Norge er tilbake på «den røde øya», 
der vårt Afrika-engasjement startet for  
16 år siden. Nå skal Madagaskars spekta-
kulære korallrev og havliv reddes. Den 
tørre, sørvestlige delen av Madagaskar 
har en særegen plante- og dyrerikdom. 
Her ligger Toliara-provinsen, med gigan-
tiske korallrev og underlig ‹‹piggskog››. 
Det 30 mil lange Toliara-revet er verdens 
tredje største korallrevsystem. Revet huser 
6000 arter av rev- og lagunelevende fisk, 
virvelløse dyr og alger, 12 sjøgressarter, 
mer enn hundre arter av harde koraller,  
ti arter sjøpattedyr og fem truede hav-
skilpaddearter… 

Toliara-revet er under hardt press. Lokal-
befolkningen fisker mest i det grunne  
vannet mellom revet og stranda fordi det 
er lettest med de redskapene de har. Små-
båtene tåler ikke den røffe sjøen på det 
åpne havet utenfor. Noen av fiskerne bru-
ker spyd, gift og dynamitt, noe som går 
hardt utover korallene. Det begrensede 
fiskeområdet, et økende antall fiskere og 
effektive fangstmetoder fører til overfiske, 
og folk forteller at fangsten blir stadig  
mindre. 

WWFs Norad-støttede prosjekt skal 
samle alle partene som er berørt av fisket, 
og samkjøre mange små og store initiativ 
for å redde livet i havet. Én idé fra en lokal 
bedrift er å støtte folk med større båter så 
de kan fiske på åpent hav. Et annet forslag 
er oppdrett av den ettertraktede sjøpølsen, 
som kan eksporteres til Asia. Dette er en 
aktivitet som kan rettes spesielt mot  

kvinner. Hvilke aktiviteter som faktisk vil bli  
støttet, vil bli avgjort i prosjektets videre 
drift. For å redde fisk og korallrev for fram-
tidens generasjoner i Toliara er oppskriften 
mange ulike tiltak, og samarbeid mellom 
myndigheter, sivilsamfunn og næringsliv - 
lokalt og sentralt.

Fiskebestandene ved Toliara-revet på Madagaskar 
er under hardt press. WWF-Norge skal nå samar-
beide med lokalsamfunnet for å redde korallrevet 
og naturressursene rundt det.  
© Anne Martinussen / WWF

Fra tørrsvidde ørkener til frodige stepper og barskoger, fra fjellenger til tundra. Nesten enhver naturtype  
er representert i Sentral-Asia. Her en steppe etter vårregn, marskland, og døde vulkaner i Erolylanduz- 
fordypningen i Turkmenistan. © Hartmut JUNGIUS / WWF-Canon
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øKt	mEDIEDEKnInG	 
og Styrket poSISjoN
Mediekapasiteten ble økt med ca 20 prosent i for-
hold til 2006 og de kvantitative målene likeså, det vil 
si fra 1700 medieinnslag totalt (utenom nettmedier) til 
vel 2000 i 2007, herav 500 riksmedieinnslag. (Avis, 
radio, tv). 

Resultater: Det var ca 480 riksmedieinnslag. For-
deling av disse oppslagene på kanaler, 2006-tallene 
i parentes: 51 TV (34), radio 163 (130)  riksaviser 265 
(190). Lokal- og region aviser: Vel 1300 oppslag 
(1230 i 2006). 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 like mye som i 2006. 

Til sammen var det altså vel 2000 innslag/oppslag 
utenom nettmediene. De kvantitative målene er der-
med godt oppfylt.

Nettmedier: overvåkinga er mangelfull, men det 
er registrert en spredning på 149 millioner seere/ 
lyttere/lesere (114 millioner i 2006). Men da er spred-
ningen gjennom mindre nettmedier (lokal aviser på 
nett o.a.) ikke registrert fordi data ikke er lett tilgjeng-
elige. Vi kan anslå at nettspredningen i 2007 var over 
200 millioner. Det utgjorde rundt 50 prosent av  
samlet spredning for WWF gjennom nett, lokale/
regionale papiraviser og riksmedier. Kanalbruken 
endrer seg altså nå raskt; mange papiraviser sliter, 
men opplag for lokal- region avisene til sammen, for 

Aftenposten og noen få andre holder stand. Nett-
mediene blir raskt viktigere.

Kvalitet: Tematisk fordeling av riksavisopp slagene 
/-innleggene: Klima 71, hvorav 17 i Aftenposten, 
havmiljø (inkl. skipsfart) 34, biomangfold (i Norge og 
i u-land) 34, energi 8 oppslag, og diverse ca 50  
oppslag. (I denne siste posten er EU-saker, øko-
turisme, forbruk, andres kommentarer m.m.) 

Av de 51 rikstvinnslagene var hele 22 på temaet 
klima. Dette har bidratt vesentlig til å posisjonere 
WWF som klimaaktør.

Egenproduserte riksavissaker med god profil-
ering, det vil si forside og/eller minst halvside med 
bilde, helst inkludert tydelig talsperson og/eller logo: 
25 forskjellige saker er registrert. Vi hadde  
22 kronikker på trykk i riksaviser.

‹‹Server››-ulykken/WWFs ryddeinnsats var den 
sterkest profilerende hendelsen i første halvår og sto 
bl.a. for 11 tv-innslag. Medie oppmerksom heten 
rundt forliset, der vi stadig framholdt behovet for styr-
ket oljevern, bidro nok til økt bevilgning til dette over 
Statsbudsjettet for 2008 og gjenopprettelse av olje-
depotet på Fedje.

Nord-sør-saker: det var registrert 238 oppslag/
innslag, hvorav 43 i riksavis, 20 i riksnettmedium, 37 
i lokal-/regionaviser på papir, 131 på nettmedier 
lokalt/regionalt, fire radioinnslag og tre tvinn slag. Det 
er gjennomført 10 større egenproduserte saker med 
bakgrunn i rapporter og tallsammenstillinger - i tråd 

med Norads nye retningslinjer for infostøtten 
Informasjons  ramme avtalen med Norad ble oppfylt.

En sammenligning av naturvernorganisasjonenes 
medieomtale basert på de 27 største norske avisene 
og nettmediene plasserer WWF som nummer to, 
etter Bellona, med Natur og ungdom og Naturvern-
forbundet på de neste plassene. I 2005 var WWF 
også nummer to (etter Naturvernforbundet) i følge 
Norsk samfunnsbarometer, som ikke har data for 
2006-07. (Grunnlaget for rangeringen i 2007 er ikke 
direkte sammenlignbart med tidligere år.)

WWF er nå godt etablert i Norge, også som  
klima aktør. Utfordringen blir å omgjøre opinions-
trykket til en varig bedring av norsk klimapolitikk. 

sAmlEt	VuRDERInG
WWF  bidro til  den viktige nye forståelsen av alvoret 
i klimatruslene og poisisjonerte seg som  klimaaktør 
i Norge. WWF ble også bra profilert i havmiljøsaker 
og på naturmangfold - ellers reflekterer mediedek-
ningen at vi jobber med mange temaer. Dekningen 
bidro til politiske resultater - som f.eks ved ‹‹Server››-
forliset, da benyttet anledningen til stadig å fram-
holde at oljevernberedskapen var for dårlig og at 
depotet på Fedje burde gjenopprettes. Dette bidro 
nok til at det skjedde og til økt oljevernbevilgning i 
statsbudsjettet for 2008.   WWF er nå etablert som en 
av de aller mest synlige og troverdige naturvern-
organisasjonene i Norge og har dermed en god 

plattform for økt påvirkning.

WWfs	EGnE	KAnAlER	–	HjEmmEsIDE	oG	
Verdens natur
Hjemmesiden: Målet var en tydelig forbedring både 
av struktur, stoffmengde og antall unike brukere. 
Målene ble nådd, antallet unike brukere økte fra ca 
7000 per måned i gjennomsnitt på slutten av 2006 til 
nesten 17000 unike brukere månedlig på slutten av 
2007. Stoffmengden og brukervennligheten er klart 
forbedret.

Verdens natur utkom med de planlagte fire  
nummer à 36 sider, opplaget økte i takt med  
medlemsøkningen og for nr 4/07 var det på 10 000 
eksemplarer. En del stoff fikk ekstraspredning  
gjennom faste samarbeidsavtaler med andre medier. 
Det er fortsatt en hemsko at vi ikke har en egen kanal 
med stor spredning.

medIedekNINg:
Antall innslag i papir- og etermedier (TV og radio) 
inkludert riksmedieinnslag.

Klimaopinionen i Norge ble i 2007 kraftig styrket. Siden de færreste leser
vitenskapelige rapporter eller føler klimaendringene på kroppen, er det
nok først og fremst mediedekningen av klimahendelser og forskerrapporter, 
samt naturvernorganisasjonenes tolkning av disse, som forklarer opinion s-
endringen. Vi prioriterte i fjor kraftig opp klimasaker og bidro således  
til opinionsbyggingen.
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Innslagene i riksdekkende medier har steget jevnt fra 
ca 190 i 2002 til 480 i 2007. Nettmedieoppslagene har 
steget jevnt de siste årene, til 149 millioner seere/l 
yttere/lesere i 2007, men det reelle tallet er vesentlig 
høyere siden mange medier ikke har tall for sin 
nettspredning. 
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mARKED,	offEntlIG	 
støttE	oG	mEDlEmmER

I forbindelse med organisasjonsendring høsten 
2007 ble fundraisingavdelingen og medlems-
seksjonen slått sammen til en ny avdeling, under 
navnet Markeds- og medlemsavdelingen. Dette 
har gjort det enklere å koordinere markedsarbeidet 
og dra nytte av felles aktiviteter. Den nye avdelin-
gen har også fått ansvaret for å håndtere logo, 
WWF designer  og profilering. Medlemsseksjonen 
ble i starten av året utvidet med en hel stilling slik at 
den nye avdelingen hadde fire årsverk totalt ved 
utgangen av 2007. 

næRInGslIVsstøttEn	øKtE
Hovedmålet i 2007 var å øke inntektene fra nærings-
livet ved å bygge opp antall partnere, dvs  store og 
langsiktige støttespillere der begge parter er opp-
tatt av å oppnå naturgevinster gjennom et nært 
samarbeid. Fordi vi har mangel på frie midler, grun-
net stor økning av midler fra NORAD og Utenriks-
departemanget, er det viktig å få inn støtte som  
ikke har sterk øremerking det spesifikke naturvern-
prosjekter. Det er en utfordring å skaffe egenandel-
dekning til den voksende porteføljen av prosjekter i 
utlandet. Det ble i 2007 brukt to årsverk i Markeds- 
og medlemsavdelingen til inntektsarbeidet.  Arbei-
det og gjennomslaget mot partnere er oppnådd 
med betydelig bistand fra fagavdelingene. 

Arbeidet med partnere lyktes godt; ved utgan-
gen av 2007 hadde vi 11 slike støtte spillere (se 
oversikt på denne siden). Av disse er Yara, ICA, 
IKEA og Rederiforbundet nye i 2007.

WWF ble i 2007 klart sterkere profilert,  
spesielt som klimaaktør, men også mer generelt 
som aktiv og synlig naturvernorganisasjon med 
meget høy troverdighet. Dette har lettet partner- 
og inntektsarbeidet. Profileringen bidro til at vi 
fikk klart flere henvendelser fra næringslivs-
aktører som ønsket å støtte vårt arbeid uten at  
vi selv tok initiativet til dette. 

Samlede inntekter fra de nevnte kildene steg fra 

kr 7,5 millioner kroner i 2006 til kr 8,3 millioner i 
2007. Offentlig støtte (hovedsakelig fra NORAD og 
Utenriksdepartementet) til prosjekter i utlandet er 
fortsatt den desidert største inntektskilden. (Se 
også regnskap, s 24)

Vi håper og tror at naturvernspørsmål nå er satt 
så grundig på dagsordenen og at forståelsen i 
næringslivet for viktigheten av god miljøpraksis og 
fokus på samfunnsansvar  vil gi varig god Interesse 
for å samarbeide med WWF.

Testamentariske gaver økte betraktelig takket 
være særlig en stor arv, på over fem millioner 
kroner. 

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 
som oppfyller virksomhetens formål, har også økt 
fra 2006 til 2007. Dette har sammenheng bl.a. med 
økt salg av medlemmeseffekter.

mEDlEmsmAssEn	VoKstE	BEtyDElIG
Medlemstallet økte i 2007 med over 30 prosent, fra 
nesten 7000 medlemmer i 2006 til over 9000 i 2007; 
vi nådde dermed ikke helt målet på 10 000. Dette 
tallet inkluderer støttemedlemmer, pandaklubb-
medlemmer og faste givere. Til gjengjeld økte med-
lemsinntektene  med hele 44 prosent fra året før, til  
nesten 5,3 millioner kroner. I tillegg kommer offent-
lig støtte, hovedsakelig driftsstøtten fra Miljøvernde-
partmentet, på kr 600 000. Samlede inntekter i 
medlemsseksjonen i 2007 ble 6,2 millioner kroner, 
det vil si en gledelig økning fra 4,6 millioner kroner i 
2006. 

Bidraget per medlem steg fra  525 kroner i 
2006 til 578 i 2007. Dette skyldes hovedsakelig 
at andelen faste givere har økt. Det har vi opp-
nådd fordi vi har lagt mer vekt på denne støtte-
formen ved innmelding. Vi hadde også en  
vellykket kampanje overfor eksisterende støtte-
medlemmer der vi ba dem gå over til å bli faste 
givere. 

Av eksterne kampanjer har web og annon-

sering vært viktigst. På hjemmesiden  har vi hatt 
vellykkede annonsekampanjer for å rekruttere 
faste givere, mens annonsering i magasiner og 
aviser ble benyttet først og fremst der vi har 
oppnådd gratis plassering eller svært gode 
rabatter. 

Før jul lanserte vi en ny og bedre nettbutikk 
(webshop). Hovedprodukter var symbolske gave-
kort og en egen WWF-kalender for 2008. Dette 
ble godt mottatt både blant medlemmer og en 
del nye kunder. Vi vil derfor utvide tilbudet i 
2008, spesielt i forbindelse med julesesongen. 

VIDERE	stRAtEGI
WWF har en ambisiøs strategi for medlems-

arbeidet videre. Erfaringer fra andre WWF-land  
tilsier at det er stort potensial for å øke medlem-
stallet og inntektene. For å lykkes må vi igangsette 
mer målrettede kampanjer. Vi planlegger i 2008 
blant annet å gjennomføre større Direct Mail- 
kampanjer og mer profesjonaliserte interne kam-
panjer etter modell fra suksesser i andre WWF-land.  
Vi vil ha høyt fokus på å videreutvikle hjemme - 
siden som et verktøy for videre inntektsarbeide, og 
vi skal ta i bruk et modere medlemssystem for å 
håndtere større medlemsinngang og mer kompli-
serte markedsføringstiltak. Målet er fortsatt å bli 
Norges største naturvernorganisasjon.

REGIonAlt	mEDlEmsARBEID
Det er lagt til rette organisatorisk for regionledd og 
temagrupper for medlemmer som ønsker å gjøre 
en ekstra faglig innsats. WWF-medlemmer har i 
dag muligheten til å engasjere seg ekstra gjennom 
våre opplegg Ren kyst! og Klimaskolen (se s. 17). I 
tillegg til disse tilbudene har vi organisert aktivitet i 
Finnmark og i Midt-Norge: 

WWFs Økostasjon Slettnes ligger i Slettnes 
Naturreservat, Finnmark. Stasjonen driver pri-
mært med biologisk mangfoldundersøkelser  

og ringmerkingsarbeid. Hvert år tar man imot 
forskere, studenter og turister, og bidrar med 
supplerende informasjon.  

WWF Midt-Norge er basert i Trondheim. Omtrent 
40 medlemmer er tilknyttet lokallaget. Laget jobber 
med regionale saker etter nærmere avtale med 
WWF-Norge. I tillegg arrangerer de foredrag og 
turer og er aktive i høringsprosesser i regionale 
saker.

Vi er stolte av å ha fått med så mange betydningsfulle partnerbedrifter. 
Når næringslivet i økende grad selv tar kontakt, viser det at WWFs 
posisjon er styrket. Denne posisjonen bekreftes også av størrelsen på 
avtalene og at partnerne forplikter seg til tydelige miljøforbedringer i 
sin virksomhet. Eivind A. Sørlie, markedssjef

”
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GEnEREll	oVERHAlInG

2007 ble sterkt preget av hamring og saging i våre 
lokaler i Kristian Augusts gate 7A. Basert på en ny, 
leiekontrakt satte gårdeier (Entreprenørbygg Eien-
dom ved Bent Holm) i gang totalrenovering av 
våre nedslitte og ufunksjonelle lokaler. Med hjelp 
av arkitekt Ellen Aabye Østraat fikk vi tegnet helt 
nye planløsninger. Resultatet har blitt tiltalende, 
funksjonelt og plassbesparende. IKEA sponset 
oss med egen innredningsarkitekt, Wenche  
Kolstad, som la ned et stort arbeid med å få våre 
lokaler i WWFs vakre brandingfarger og innredet 
med funksjonelle møbler. I tillegg bidro IKEA med 
alle møbler til samtlige rom! Samlet kontorareal ble 
utvidet med 250 kvadratmeter. Renoveringen 
pågikk i syv måneder og var en prøvelse for 
mange medarbeidere, men med en fantastisk 
byggegjeng, Askim entreprenør, kom vi i mål i 
begynnelsen av oktober. Lokalene har gode miljø-
løsninger. Canon sponset bilder til veggene, og 
Tandberg bidro med videokonferanseutstyr, som 
bidrar til at vi kan begrense reisevirksomheten. 

Sabima leier fortsatt kontor hos oss. Administra-
sjonen server fortsatt både WWF-Norge og WWF 
Arktisprogrammet, noe som gir lave administra-
sjonskostnader.

AnDRE	mIljøtIltAK
WWF har avtale med Fair Recycling. Vi kjøpte 
CO2-kvoter (gullstandard) for all reisevirksomhet 
hos www.climatefriendly.com. All frukt og grønn-

saker som serveres til lunsj, er nå økologisk, og 
kaffen er ‹‹rettferdig›› (Max Havelaar). Papir og 
konvolutter er resirkulert, og vi bruker elektronisk 
post i så stor grad som mulig. Vi samarbeider 
helst med bedrifter som har høye miljøstandarder. 

pERsonAlE
Vi ansatte seks nye rådgivere, to medarbeidere 
sluttet. WWF hadde per 31.12.07 29 ansatte, 
hvorav en vikar, en utstasjonert i Uganda og to i 
permisjon. I tilegg hadde vi som vanlig en sivil-
arbeiderplass besatt. 

Kompetanseutvikling: Biomangfoldrådgiver 
Christian Pedersen tok sin doktorgrad i mars,  
åtte ansatte deltok på WWF Internationals intro-
duksjonskurs hos WWF Internasjonal i Gland 
(Sveits), rådgiver Rasmus Reinvang deltok på 
lederkurs. Skipsfartsrådgiver Anne-Beth Skrede 
deltok på en ukes tillitsvalgtskolering i regi av  
Handel og Kontor. I 2007 hadde to avdelinger et 
todagers internseminar, og to ansatte deltok i 
WWFs kurs i oljebvernberedskap. 

Vårt verneombud utførte en psykososial under-
søkelse blant de ansatte. Undersøkelsen ble fulgt 
opp av vår arbeidsmiljøgruppe.

Ikt-utStyr
Alle ansatte fikk installert løsninger som mulig-
gjorde hjemmekontor - dette var særdeles vel-
komment i byggeperioden.

fRIVIllIG	InnsAts	I	sEKREtARIAtEt
I mange år har WWF vært så heldige å ha frivillige 
som gjort en fantastisk innsats. ‹‹Onkel Erling›› 
Steineger har med assistanse fra Helga Moum 
sortert og organisert vårt papirarkiv – dette har 
vært en stor og vanskelig oppgave. Helga har 
siden 1993 hjulpet til med sentralbord og adminis-
trative oppgaver. Kaia Bøe gjorde frivillig innsats 
på Inernasjonal avdeling, Marie Bergmann og 
Angel Mæhle lagde faktaark og hjalp til med vår 
hjemmeside. Steinar Kyrkjebø har gjort innsats 
hos Markeds- og medlemsavdelingen, og Maja 
Stade Aarønæs arbeidet som frivillig sammen 
med WWFs prosjektstab i Rwenzorifjella i Uganda 
innen økologisk overvåking og involvering av 
lokalsamfunn i forvaltningningen av verneom-
råder.

lAnDsmøtEts	mEDlEmmER	 
I	2007	VAR:

regionrepresentanter:
Marek Cuhra, Nord-Norge
Kristin 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 Turistforeningen
SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk  
mangfold)

Sekretariatets representanter
Svein Erik Hårklau
Anne Martinussen
Tor Traasdahl

Valgkomiteen:
Pål Prestrud
Jens B. Raanaas
Erik Steineger

Styret I 2007:
Jørgen Randers (styreleder)
Trygve K. Norman (nestleder)
Caroline Dale Ditlev-Simonsen
Camilla Viken Teigre
Arild Moe
Øyvind Holm (Offentlig oppnevnt representant)
Anne Martinussen (ansattes representant)
Maria Sviland (varamedlem)
Marek Cuhra  (varamedlem)

Det ble avholdt 1 ekstraordinært Landsmøte
Det ble avholdt 5 styremøter
Det ble avholdt styremøte i Selberg legat
Det ble avholdt telefonisk styremøte i Rovdyrfondet

For å utnytte plassen sitter vi i landskap. Med god 
telefondisiplin og stillerom i tillegg går det bra.

2007 ble et spesielt hektisk år for administrasjonen  
– med totalrenovering av lokaler og utsyr, store  
organisatoriske endringer og mange nyansettelser. 
Dette løftet skal gi WWF-Norge økt tyngde og  
effektivitet.
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smAKEBItER	fRA	WWf- 
nEttVERKEts	InnsAts	 
VerdeN oVer

WWF er en av verdens mest innflytelsesrike natur-
vernorganisasjoner, med fem millioner medlemmer 
og aktivitet i over 100 land. WWF har nasjonale 
kontorer i ca 30 land. 

tREplAntInG	REDDER	fjEll	GoRIllA	
I koNgoS regNSkog
WWF og kongolesiske myndigheter feiret før jul at 
tre nummer 10 millioner ble plantet rundt Virunga 
nasjonalpark øst i DR Kongo. Treplantingen skjer 
etter initiativ fra WWF for å sikre lokalbefolkningen 
nok brensel og dermed skåne trærne i parken. 
Virunga er et de viktigste leveområdene for den  

kritisk truede fjellgorillaen. På tross av borgerkrig, 
uroligheter og etablering av flyktningeleire i om -
rådet har det lykkes å begrense skadene på selve 
nasjonalparken slik at bestanden av menneske-
apene ikke har gått ned. Det er nå rundt 380  
gorillaer i området. Det foregår fortsatt ulovlig hogst 
og produksjon av trekull inne i parken, men de store 
treplantasjene utenfor har altså hindret de verste 
ødeleggelsene. Dessverre har nasjonalparkens 
inntekter gått drastisk ned fordi turistene uteblir på 
grunn av urolighetene i landet. Mange av WWFs 
støttespillere verden over har gitt penger til tre-
plantingen i Kongo. 

stoRE	sKRItt	mot	VERn	AV	 
KoRAlltRIAnGElEt	
WWF og to andre internasjonale naturvernorganisa-
sjoner har lykkes med å få seks av regjeringene 
som deler det 5,7 millioner kvadratmeter store  
Koralltriangelet – Indonesia, Malaysia, Papua New 
Guinea, Filippinene, Solomon Islands og Øst-Timor 
– til å bli enige om et nytt partnerskap for å ta vare 
på korallrevene og det store mangfoldet av arter og 
fiskerier her. Koralltriangelet dekker kun to prosent 
av verdens hav, men huser hele 76 prosent av  
verdens kjente korallarter. Det store variasjonen i 

Koralltriangelet er havets svar på Amazonas, med 3000 arter revfisk, seks av syv havskilpaddearter, og 
22 arter av sjøpattedyr. WWF har oppfordret myndighetene i seks av landene som deler området, til å ta 
vare på den fantastiske naturen.
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betydelig færre alvorlige elefanthendelser. 

‹‹BoRnEos	HjERtE››:	HIstoRIsK	 
sKoGVERn	oG	REDnInGsplAn	 
foR	oRAnGutAnGEn
‹‹Borneos hjerte››, en tredel av regnskogen på  
Borneo og et av de biologisk rikeste stedene på 
jorda, vernes med en historisk avtale WWF har 
vært med å forhandle fram mellom Indonesia, 
Malaysia og Papua Ny Guinea. Et bevis på den 
enorme artsrikdommen på øya : Bare uker etter at 
en WWF-rapport identifiserte 52 nye plante- og 
dyrearter her, oppdaget forskere at leoparden på 
Borneo er en egen art, like forskjellig fra treleopard 
på fastlandet, som løver er fra tigere. Antall katte-
arter i verden økte dermed fra 36 til 37. 

WWF har vært svært aktivt involvert i utviklingen 
av en ny 10-årsplan for å beskytte orangutangen 
på Borneo og Sumatra. Planen ble lansert av 
indonesiske myndigheter under klima toppmøtet 
på Bali i desember 2007. Indonesia ønsker å 
stoppe avskogingen, som gjør at landet har et av 
verdens største CO2-utslipp. Planen legger opp til 
å stabilisere bestanden av orangutang gjennom 
en mer bærekraftig drift og forvaltning av den rike 
regnskogen. I løpet av de siste 35 årene er 50 000 
orangutanger forsvunnet fordi skogen som er 
deres leveområde, er blitt hogget ned. Hvis denne 
utviklingen fortsetter, kan apen være så godt som 
utryddet i 2050. 
 
VERDEns	føRstE	 
BæREKRAftIGE	tunfIsKfIsKE	
er sertifisert av miljømerket MSC (Marine  
Stewardship Council). The American Albacore 
Fishing Association har fått sertifiseringen, og 
bærekraftig tunfisk var på markedet i hele USA  
fra høsten 2007. Den gryende miljømerkingen av  
et av verdens mest verdifulle fiskeslag kan bidra  
til å redde både fisken og fiskeriene. Det var  
WWF som i sin tid tok initiativet til å opprette  
MSC. Malen er merkeordningen for bærekraftig 
skogbruk, FSC. MSC er et uavhengig miljø-
merkingsorgan som kontrollerer at strenge regler 
følges for å unngå overfiske og bifangst.  

WWF har blant annet støttet en større analyse  
av fiskeriene som et ledd i arbeidet for å sikre  
bærekraftige tunfiskbestander for framtidige gene-

koralltyper gir en ekstraordinær fiskerikdom, som 
igjen gir levebrød for over 120 millioner mennesker. 
Velfungerende korallrev er også en buffer mot stor-
mer og tsunamier og dermed svært viktig for kyst-
befolkningen. Korallrevene, fiskebestandene og 
mangroveskogene i Koralltriangelet er truet av  
klimaendringer, overfiske, ulovlig fiske, uvettig ut-  
vikling av kystområdene og forurensing. Det nye 
samarbeidet skal gi nye marine verneområder, 
fremme bærekraftige fiskerier og vern av truede 
arter og klimatilpasning.

ny	nAsjonAlpARK	tIl	DEn	 
sIBIRsKE	tIGEREn
Regjeringen i Russland har opprettet en ny 
nasjonalpark i Khabarovsk-provinsen i det nord-
østlige Sibir, primært for å redde den sibirske 
tigeren. Anyuiskii nasjonalpark er på 4300 kva-
dratkilometer og ligger langs bredden av den 
store Amur-floden i Sikhote-Alin-fjellene, det 
området i hele regionen som er minst berørt av 
mennesker. Parken skal bidra til å hindre ulovlig 
hogst og andre ødeleggende aktiviteter. Selv 
om parken selv kun huser en liten tigerbestand, 
fungerer den som en viktig korridor som binder 
sammen andre områder der bestandene er 
større. WWF har endelig lykkes etter mange års 
kamp for å sikre et sammenhengende naturom-
råde. Den sibirske tigeren er den av de seks 
underartene av tiger som klarer seg best - 
bestanden teller rundt 500 dyr og er voksende.

WWf	løsER	ElEfAntKonflIKt	 
I	tHAIlAnD
Konflikter mellom elefanter og lokalbefolkning har 
lenge vært et problem ved Kuiburi nasjonalpark i 
sørvestlige Thailand på grensa til Burma. Her lever 
det 120-140 ville elefanter, og problemet oppstår 
når elefantene går utenfor parken og spiser opp 
avlingene i lokale landsbyer. I frustrasjon har par-
kens naboer i noen tilfeller drept elefanter, noe som 
har skapt ytterligere konflikt med parkmyndighe-
tene. Nå har WWF i Thailand endelig lykkes i å eta-
blere dialog og et godt samarbeid mellom partene. 
I dag rapporterer lokalbefolkningen når det oppstår 
problemer og hjelper til med å jage elefantene til-
bake til parken. Den felles konfliktløsningen har 
båret frukter: det siste året er det rapportert om 

 I 2007 skrev WWF en rapport om 52 nyoppdagede plante- og dyrearter på Borneo. Noen uker 
senere slo forskerne fast at treleoparden på øya er en egen art, og dermed økte verdens katte-
arter fra 36 til 37. © WWF-Canon / Alain COMPOST

rasjoner. WWF ser på denne sertifiseringen som en 
milepæl i organisasjonens mangeårige arbeid for 
miljøvennlig fiske.

nAtuREn	VED	yAnGtZE-ElVA	 
BEsKyttEs
Et nettverk av rundt 20 våtmarksområder langs 
den sentrale og nedre delen av Yangtze-elva i 
Kina har etter initiativ fra WWF fått status som 
verneområder. Våtmark er med på å forhindre 
utslipp av CO2 til atmosfæren på samme måte 
som skog. Det samlede området dekker ca 
10 000 kvadrat kilometer og har en variert natur 
med svært rikt plante- og dyreliv. WWF mener at 
vernet er et viktig første skritt på veien mot 
bedre beskyttelse av våtmark i Kina generelt. 

Når et nettverk av viktige naturområder tas vare 
på, gir det muligheter for at myndigheter, for-
skere, naturforvaltere og lokal befolkning kan 
samarbeide om vern også i større målestokk.

WWf-nEttVERKEt	lA	pREss	 
på	KlImAtoppmøtEt	på	BAlI
Et eksempel på betydningen av en koordinert inter-
nasjonal innsats er WWF s bidrag under forhandlin-
gene for en ny global klimaavtale, som startet på 
Bali i desember 2007: WWF var til stede med et 
meget sterkt team med et bredt nettverk inn i de 
fleste forhandlingsdelegasjoner, og bidro til å legge 
press på forhandlingene gjennom direkte kontakt 
med delegater og politikere og gjennom strate-
giske presseutspill.
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DEt	stoRE	KlImAåREt	
2007 var et gjennombruddsår for politisk opp-
merksomhet om klimaspørsmål. FNs klimapanel 
kom med fire tunge, rapporter som viser at  
den globale oppvarmingen med svært stor 
sannsynlighet skyldes menneskeskapte utslipp. 
Klimapanelet la også frem en rapport som viser 
hvilke effekter dette vil ha på naturens økosyste-
mer, hvordan store elver og menneskers fersk-
vannstilgang blir truet, og at matproduksjonen 
kan gå dramatisk ned i fattige områder. I oktober 
ble tidligere visepresident i USA, Al Gore, tildelt 
Nobels fredspris for sin innsats for økt klima-
bevissthet, sammen med FNs klimapanel.
Regjeringen la på våren fram sin stortingsmel-
ding om klimapolitikken, hvor det ble klart at 

den tok sikte på å gjennomføre størsteparten av 
klimatiltakene i form av kvotekjøp utenlands. De 
tre opposisjonspartiene Høyre, Venstre og KrF 
krevde innskjerpinger også på hjemmebane, og 
etter lange forhandlinger kom det første resulta-
tet under det internasjonale klimatoppmøtet på 
Bali i desember, da Norge lovte tre milliarder 
årlig til vern av tropisk skog de neste fem 
årene.

Alene og sammen med andre miljøorganisasjo-
ner tok WWF en lang rekke initiativer for å 
skjerpe målsettinger og sette nye temaer under 
debatt. Her er noen eksempler:
• Det nyfusjonerte selskapet StatoilHydro fikk 

kritikk for sin satsing på å utvinne olje fra  

2007 begynte med et oljesøl som gjorde at WWF 
fikk testet sin nye, frivillige oljeberedskap ‹‹Ren 
kyst!››. Det gikk riktig bra – og senere på året ble 
oljevernkurset en eksportartikkel. Både i fastlands-
Norge og Arktis sto naturvernsakene i kø. Men det 
suverent største temaet i norsk naturvern 2007 var 
klima.

Bevilgninger til beskyttelse av regnskog var ett av temaene under FNs klimatoppmøte på Bali i desember 
2007.  WWF-representanter fra mange land jobbet for å få sine nasjonale delegasjoner til å godta forpliktende 
klimakrav. Foto: © Zig KOCH / WWFoljEsøl	oG	KlImApolItIKK
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bevaring, men også sette av tre milliarder 
kroner årlig til henholdsvis klimatilpasning og 
teknologioverføring til fattige land i sør.

• Under selve Klimatoppmøtet var WWF- 
represen tanter fra en rekke land aktive for å 
påvirke sine nasjonale delegasjoner til å 
godta forpliktende formuleringer.

• Etter toppmøtet lanserte WWF et forslag til 
hvordan deler av de lovede norske regn-
skogsmilliardene kan brukes til konkrete  
prosjekter som med høy sannsynlighet vil gi 
store, raske og målbare resultater.

WWfs	KlImAsKolE	BlE	lAnsERt
I oktober lanserte WWF en ny, nettbasert  
klima skole, med toppolitikerne Erna Solberg  
og Siv Jensen på skolebenken. På www.klimasko-
len.no kan politikere og andre få opplæring på tre 
trinn: ‹‹Lær det grunnleggende››, ‹‹Dykk dypere›› 
og ‹‹Spre budskapet!››. Den som gjennomfører 
alle tre nivåer, kan bli klimabudbringer og spre 
kunnskapen videre i sine miljøer.

I løpet av høsten 2007 gikk over 160 personer på 
kurs for å bli klimabudbringere. Drøyt 1100 unike 
brukere besøkte Klimaskolens hovedside, og  
nesten 500 klikket seg videre til det første fordyp-
ningsnivået.

For å spre budskapet har WWF gått inn i  
samarbeid med flere store organisasjoner,  
som Kirkerådet/Ungdommens kirkemøte, Grønn 
hver dag og Landsrådet for Norges barne-  
og ungdomsorganisasjoner. Klimaskolen inn-
går i Miljøverndepartementets klimakampanje  
‹‹Klimaløftet››, og støttes bl.a av den. 

Ilddåp For WWFS  
FrIVIllIge oljeVerN
12. januar 2007 grunnstøtte det kypriotiske las-
teskipet ‹‹Server›› ved Fedje i Hordaland - med 
585 tonn tung bunkersolje og 72 tonn diesel 
ombord. Mannskapet på 25 ble evakuert, og 
ingen kom til skade. Sent samme kveld brakk 
skipet i to. Søndag 14. januar ba Kystverket 
WWF om å mobilisere sine frivillige.

Gjennom opplæringsprosjektet ‹‹Ren kyst!››, 
som ble startet i 2005, har WWF gjennomført en 
rekke kurs for å trene opp frivillige i oljevern-
beredskap og praktisk strandsanering etter 

tjæresand i Canada.
• WWF advarte mot ukritisk tro på at utnytting 

av all tilvekst i skog gir positivt klimaregn-
skap. I skogen er trærne produksjonsenhe-
ten, mens jordsmonnet er karbonlageret. 
Intensivt skogbruk kan – men må ikke – føre til 
at jordsmonnet avgir karbon.

• I september var isen i Arktis på rekordlavt 
nivå. WWF benyttet anledningen til å kreve 
gradvis utfasing av norsk oljevirksomhet – 
istedenfor å tømme kildene til siste dråpe. 
Utspillet er siden fulgt opp med ny og bre-
dere debatt blant annet om åpning av nye 
oljefelter.

• Foran Klimatoppmøtet på Bali krevde WWF at 
Norge ikke bare måtte satse på regnskogs-

Politikere på skolebenken hos WWF. Fra venstre Ketil Solvik-Olsen (FrP), Kjell Ingolf Ropstad (KrFU), 
Siv Jensen (FrP), Anne Solsvik (Unge Venstre) og Erna Solberg (Høyre). © WWF - Elizabeth B. Kjønø

”Rapportene fra FNs klimapanel har gitt en oppvåkning  
som gjør bedriftsledere og politikere mer lydhøre. WWFs
jobb fremover blir å omsette den nye bevisstheten til
konkrete kutt i verdens klimautslipp.
Maren Esmark, leder naturvernavdelingen
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oljesøl. Folk som har gått kursene, registreres i 
en database, og blir kontaktet når ulykken er 
ute. Da varselet om ‹‹Server›› -forliset gikk ut, 
hadde WWF 150 navn på listene. De første var 
på plass på Fedje mandag 15. januar. På grunn 
av svært dårlig vær kom ikke oppryddingen i 

gang før dagen etter.
De neste seks ukene var et tjuetalls frivillige i 

sving hver eneste dag, spadde opp oljeholdig 
masse og skuret fjæra med børste. Da de siste 
WWF’erne pakket sammen i begynnelsen av 
mars, hadde 130 personer bidratt i kortere eller 

lengre tid. De frivillige bidro med å samle opp 
rundt 230 tonn oljebefengt masse på Fedje –  
og det var mer enn det offentlige oljevern-appa-
ratet samlet inn. Etterpå vanket det skryt fra 
Fedje kommune, Kystverket og aksjonsledelsen 
– og ‹‹Ren kyst!›› fikk UNI-stiftelsens miljøpris 

for ‹‹usedvanlig godt naturvern››.
Etter aksjonen fikk WWF gjennomslag for flere 

av våre krav om styrking av oljevernet: Det  
statlige oljeverndepotet på Fedje ble gjenopp-
rettet, og på statsbudsjettet for 2008 kom det  
25 millioner ekstra til oljevern.

KRAftIG	nEDGAnG	I	uloVlIG	fIsKE
Etter mangeårig press fra WWF, andre miljø-
organisasjoner og en stadig mer kritisk opinion 
ble Norge, Russland og EU enige om en ny 
avtale om levering av fisk i havner. Sammen 
med miljøbevisst etterspørsel fra store euro-
peiske innkjøpere førte dette til en halvering av 
det ulovlige fisket i Barentshavet. WWF fikk  
Fiskeridepartementets fyrtårnpris for 2007 for 
innsatsen mot ulovlig fiske. Dette er kanskje vår 
største naturvernseier i 2007. Virkemidlene har 
vært både fagrapporter, informasjonsvirksomhet 
og utallige møter med byråkrater og matvare-
kjeder, i samarbeid mellom WWF Norge, WWF 
Russland og WWF-organisasjoner i EU.

fREmGAnG	foR	 
mIljøsERtIfIsERInG	AV	fIsK
2007 ble året da miljømerking nesten fikk  
gjennomslag i norske fiskerier. Ved utgangen av 
året lå det søknader inne om miljømerking av 
norsk fiske etter både sei, sild, makrell og hyse. 

130 frivillige bidro da WWF kalte inn til oppryddingsaksjon etter oljesøl på Fedje i Hordaland i januar. Foto: WWF

Det ulovlige fisket i Barentshavet ble halvert i 2007. 
WWF fikk Fiskeridepartementets fyrtårnpris for 
innsatsen mot tjuvfisket.  
Foto: © Mike R. JACKSON / WWF-Canon
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utmerkede levekår for det blodsugende og syk-
domsoverførende edderkoppdyret flått.

mIljøsERtIfIsERInG	 
AV	sKoG	KommER
I 2006 gikk WWF – sammen med naturvernkol-
legene i Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk 
mangfold)– inn i et samarbeid med skogeierne 
om å utvikle en norsk versjon av det internasjo-
nale miljømerket til Forest Stewardship Council 
(FSC). Arbeidet med FSC-merkingen er en 
videreføring av samarbeidet om den særnorske 
sertifiseringsordningen Levende Skog. FSC er 
et globalt system for miljøsertifisering av bære-
kraftig skogsdrift, og det eneste sertifikatet for 
skogsdrift som har bred støtte blant internasjo-
nale miljøorganisasjoner. Arbeidet med den 
norske FSC-standarden pågikk for fullt i 2007, 
og målet er å få den ferdig i løpet av 2008.

ny	loV	om	nAtuRmAnGfolD
Myndighetenes arbeid med en ny lov om natur-
mangfold fortsatte gjennom hele 2007. Den nye 
loven, som skal erstatte den nåværende natur-
vernloven, vil bli et helt avgjørende redskap for 
den framtidige naturforvaltningen i Norge. WWF 
presset på for at Regjeringen skal legge fram 
en mest mulig offensiv naturmangfoldlov.

I mars kom en WWF-rapport, fulgt av et semi-
nar og flere medieoppslag, som sammenlignet 
norsk lovgivning med tilsvarende regelverk i 
EU. Konklusjonen var at Norge henger etter  
på viktige områder. I debatten som fulgte gikk 
statssekretær Henriette Westhrin i Miljøvern-
departementet langt i å love at den nye  
naturmangfoldloven skal bli like offensiv som  
EU-reglene.

I august kom en annen WWF-rapport om sta-
tusen for truede naturtyper i Norge. Rapporten 
dokumenterte at vernet av naturtyper som 
edelløvskog, myr og kalksjøer er både dårlig og 
tilfeldig. Ett av stridsemnene i diskusjonen om 
den nye naturmangfoldloven er hvorvidt man 
skal ha automatisk beskyttelse av truede natur-
typer.

Det er den internasjonale miljømerkeordningen 
Marine Stewardship Council (MSC) som nå  
vurderer om de norske fiskeriene holder mål.

Marine Stewardship Council er et globalt sys-
tem for miljøsertifisering av bærekraftige fiske-
rier. Når fisket blir godkjent, kan produktene 
selges med et merke som viser en hvit fisk på 
blå bunn. Merket finnes på rundt tusen sjømat-
produkter i 35 land. Stadig flere fiskerier søker 
og blir vurdert for godkjenning. Tallet på sertifi-
serte produkter ble mer enn fordoblet bare i 
2007. Til nå har dette merket vært så godt som 
ukjent for norske forbrukere. Per i dag finnes det 
bare på et fåtall produkter her i landet, deriblant 
fiskepinner laget av fiskearten pollock.

næRmERE	løsnInG	 
foR	BAllAstVAnn
Fremmede arter som innføres gjennom ballast-
vann fra skip, er en stor trussel mot marine mil-
jøer. FNs skipsfartsorganisasjon International 
Maritime Organization (IMO) har en global 
arbeidsgruppe som skal bidra med nye løsnin-
ger på denne utfordringen, særlig ved å bistå 
utviklingsland. Etter årelang jobbing med bal-
lastvann-spørsmål her i landet og internasjonalt, 
er WWF-Norge i 2007 invitert inn i denne 
arbeidsgruppen.

snARt	BEDRE	VERn	AV	HummER
Den norske hummerbestanden er på et historisk 
lavmål, og WWF har krevd full stans i hummer-
fisket slik at bestanden får bygd seg opp. I 2007 
svarte myndighetene med å sette ned et utvalg 
som skal foreslå nye restriksjoner for å berge 
den norske hummeren.

RoVDyREnEs	øKoloGIsKE	 
FuNkSjoNer
Også i 2007 var WWF en dominerende deltaker 
i debatten om norske bestander av store rovdyr.  
Status viser at bestandene av både jerv og 
gaupe ligger på eller over de målene Stortinget 
har satt, mens bjørn og særlig ulv ligger langt 
under. WWF viste hvordan rovdyrenes øko-
logiske funksjoner mangler i store deler av  
landet. Ett eksempel er at bestandene av hjorte-
dyr er rekordhøye, noe som blant annet gir 

Rik sumpskog er den mest truede skogtypen i Norge. Men den er særdeles dårlig vernet.  
Foto: Kristin Thorsrud Teien, WWF

Bestanden av gaupe ligger på eller over de målene Stortinget har satt.  
Det samme gjelder jerv. Men bjørn og særlig ulv ligger langt under.  
Foto: © Roger LeGUEN / WWF-Canon
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fRIVIllIG	oljEVERn	I	RusslAnD
I september gjennomførte WWF, sammen med 
russiske myndigheter, kurs i oljevern i Mishu-
kovo på Kola-halvøya. Blant deltakerne var 
både russiske frivillige og mannskaper fra Nord-
norsk Beredskapssenter. Oppskriften kom fra 
det norske ‹‹Ren Kyst!››-programmet. Det er 
første gang et slikt kursopplegg er gjennomført 
i Russland.

nytt	nAtuRREsERVAt
På Vaigatsj-øya i det nordvestre Russland ble 
det i 2007 opprettet et nytt naturreservat på  
243 000 hektar. WWF har lenge arbeidet for å få 

vernet området, som ligger i den selvstyrte 
Nenets-regionen.

sAmARBEIDsAVtAlE	mED	RusslAnD
Russiske myndigheter og WWF ble i 2007 enige 
om en avtale som gir frivillige organisasjoner rett 
til å inspisere og vurdere eksisterende natur-
vernområder i Barentshav-området.

sEmInAR	om	fIsKE	I	muRmAnsK
Ett av de viktigste virkemidlene for å få bukt 
med ulovlig fiske, er å sørge for at det er mulig å 
spore fisken på markedet tilbake til leverandører 
og fiskere. Sporbarhet i fiskeriene var tema for 

et WWF-seminar i Murmansk i oktober. Repre-
sentanter for russiske myndigheter og fiskeri-
næring deltok i en debatt som handlet om hvor-
dan miljøsertifisering kan bidra til å redusere 
presset på fiskebestandene og dermed øke  
fiskernes sikkerhet på lang sikt.

IsBjøRn	på	lIstE	oVER	tRuEDE	DyR
I 2007 satte amerikanske myndighetene i gang 
arbeidet for å vurdere om isbjørnen skal tas 
med på den nasjonale listen over truede dyr. 
Etter en omfattende høring skulle avgjørelsen 
komme i januar 2008. Ved en positiv avgjørelse 
vil amerikansk aktivitet i isbjørnens leveområder 

kreve strengere vilkår og risikovurdering. Alle-
rede høsten 2007 ratifiserte russiske og  
amerikanske myndigheter en bilateral avtale om 
beskyttelse av felles isbjørnbestander i Alaska 
og Tsjukotka. WWF bidro med argumenter og 
faginnspill hele veien i begge prosesser.

Isbjørnen kan være på vei inn på de amerikanske myndighetenes liste over truede dyr. Det vil bety bedre beskyttelse. Foto: Tom Schandy.
En fiskeriinspektør sjekker maskevidden på redskapen om bord på 
en tråler i Arktis. © WWF-Canon / Quentin BATES
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1. oversikt
Året 2007 var positivt for WWF-Norge og markerte et 
paradigmeskifte i norsk miljøvern. Det som lenge bare 
var miljøbevegelsens beskrivelse av miljøproblemene, 
ble i løpet av 2007 i langt større grad akseptert som 
grunnlag for politikk og næringsliv. Klimaforliket på Stor-
tinget, der flertallsregjeringen kom opposisjonen i møte 
med en noe mer offensiv klimapolitikk enn den selv 
hadde foreslått, og regjeringens løfte om milliarder til 
internasjonalt skogvern, viste dette. Likevel vokste miljø-
utfordringene hjemme og ute: Norske klimagassutslipp 
stiger og det gjøres lite for å bremse dem, Riksrevisjonen 
og Artsdatabanken dokumenterte at stadig mer av norsk 
natur ødelegges, og olje/gass-virksomheten fortsetter 
presset mot verdifull havnatur.

WWFs frivillige innledet året med å ta opp størsteparten 
av oljen som ble samlet etter Server-forliset på Fedje. 
WWF langvarige arbeid resulterte i 2007 i at miljøsertifise-
ringssystemene FSC og MSC endelig er på vei inn i 
Norge. Regjeringen har startet arbeidet med innføring av 
en norsk naturindeks som styringsverktøy basert på 
WWFs forslag. WWF-Norges internasjonale arbeid vok-
ste betydelig, med kunnskapsbygging for naturforvalt-
ning og mer enn 20 feltprosjekter som bevarer unike 
naturverdier og bidrar til en forvaltning som sikrer men-
neskers livsgrunnlag i ferskvann, skog og kyst i syv land 
i Afrika og i Øst-Europa og Kaukasus. Samarbeidet med 
WWF-Russland om miljøvern i Barentsregionen fortsatte. 
I samarbeid med andre norske organisasjoner ble et 
større program startet for styrking av miljøorganisasjoner 
i Tanzania og andre afrikanske land. I 2007 vokste etter-
spørselen etter WWF som partner for næringsliv og 
bidragsyter til prosesser i forvaltning og politikk, i media 
og som foredragsholder. WWF-Norges Årsmelding for 
2007 gir fyldig informasjon om naturvernarbeidet 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 i Norge og i 
andre land.

WWF-Norges sekretariat ligger i Oslo og deler lokaler  
og administrative ressurser med WWFs internasjonale 
Arktisprogram og Sabima. Et deltids regionkontor er  
etablert i Trondheim. Som alle nasjonale WWF-organisa-
sjoner 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 
være forberedt på hardere konkurranse i innsamlings-
markedet (offentlig og privat) og i media. Styret vil derfor 
fortsatt styrke egenkapitalen i 2008 for å trygge organisa-
sjonens mulighet til å arbeide faglig og politisk langsiktig. 
En vekst til 31 ansatte i 2007 og forventning om en viss 
videre vekst i kommende år vil gjøre det nødvendig å 
bruke noe mer ressurser på administrasjon. Denne utfor-
dringen må møtes med økt effektivitet i offentlig og privat 
fundraising og medlemsverving.

De viktigste økonomiske bidragene til WWFs internasjo-
nale naturvernarbeid kom i 2007 fra Norad (Afrika og 
informasjon), Utenriksdepartementet (Afrika, Barents, 
Kaukasus/Øst-Europa og EU), Miljøverndepartementet 
(Barents) og WalleniusWilhelmsen. De viktigste økono-
miske bidragsyterne til naturvernarbeid i Norge  
var WWFs medlemmer, Wallenius Wilhelmsen, Aker 
BioMarine, Veolia, IKEA, ICA, HandelsbankenFinans,  
Leif Høegh & Co AS, Aker Seafoods, Yara, Pals,  
Direktoratet for Naturforvaltning, Miljøverndepartementet, 
og Fiskeridepartementet. I tillegg har Jan Petter Røed, 
Malin og Petter Olsen bidratt med betydelige midler. 
Grunnstøtten fra  Miljøverndepartementet er kraftig økt og 
har  kommet opp på et riktigere nivå i forhold til  
sammenlignbare naturvernorganisasjoner.  

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.

Styret legger fortsatt drift til grunn.

4. Informasjon og samfunnskontakt
Mediekapasiteten ble økt med ca 20 prosent i forhold til 
2006 og de kvantitative målene utenom nettmedier økt fra 
1700 medieinnslag til 2000 i 2007, herav 500 riksmedie-
innslag. Resultatet i 2007 ble ca 2000 innslag, hvorav ca 
480 i riksmedia. Overvåking av nettmedier er mangelfull, 
men det ble registrert en ‹‹spredning›› på 149 millioner 
seere/lyttere/lesere mot 114 millioner i 2006. De kvantita-
tive målene er dermed godt oppfylt, men mediearbeidet 
skal målrettes bedre mot å fremme WWF konkrete faglige 
mål. En indikasjon på at WWFs profil i opinion er styrket, 
er betydelig økt etterspørsel etter WWF som deltaker og 
foredragsholder i viktige fora og betydelig økt ønske om 
samarbeid med WWF i næringsliv, politikk og forvaltning.

5. organisasjon
WWF-Norges nasjonale samlede kapasitet og budsjett 
vokste om lag 30% fra 2006 til 2007. Medlemstallet økte 
fra 7000 til 9000. WWF er trolig Norges største naturvern-
organisasjon målt i faglig kapasitet og omsetning, og den 
tredje største målt i medlemmer. Internasjonalt er WWF 

verdens største naturvern-nettverk med aktivitet i 100 
land, 2000 prosjekter, 40 nasjonale organisasjoner og 
nær fem mill medlemmer. Vi er eneste miljøorganisasjon 
som kombinerer nasjonalt og internasjonalt felt- og info-
arbeid med omfattende internasjonalt naturvernarbeid. 
WWF-Norge bidrar betydelig økonomisk og faglig til 
naturvernarbeid gjennom WWFs internasjonale nettverk 
og har startet omlegging av faglig arbeid for å bidra til 
WWFs internasjonale nye nettverksinitiativ.

Per 31.12.07 hadde om lag 9000 personer betalt kontin-
gent for 2007 til WWF-Norge. Dette var lavere enn målset-
tingen og betyr at verveinnsatsen må styrkes for å  
nå Hovedstrategiens mål på 10 000 medlemmer innen 
2008. Kontingentinntekten økte fra 3 639 000 kr i 2006 til  
4 991 000 kr i 2007. 

WWF hadde pr 31.12.2007 31 ansatte (25 i 2006) som 
utførte 28,1 årsverk, samt 1 sivilarbeider. Atten ansatte 
var i fast stilling (13 i 2006) og 11 i prosjektstilling. WWF-
Norge har verneombud. WWF er medlem av Handels-  
og Servicenæringens Hovedorganisasjon. 

Som følge av voksende stab og oppgaver ble sekretari-
atet i 2007 omorganisert til fem avdelinger; Økonomi & 
Administrasjon, Kommunikasjon, Marked & Medlem, 
Naturvern og Internasjonal. Avdelingslederne sitter i 
ledergruppe sammen med gen.sek og ass. gen.sek. 

6.	Arbeidsmiljø	og	likestilling	
WWFs lokaler ble fullstendig renovert i 2007. Prosjektet 
ble meget vellykket takket være utmerket ledelse fra 
WWFs administrasjon, stor samarbeidsvilje fra gårdeier, 
kvalitet og positiv holdning fra firmaene som utførte arbei-
det og tilpasningsvilje fra de ansatte. Styret er meget 
takknemlig overfor IKEA, som stilte interiørarkitekt, full ny 
innredning og fem sykler. De nye lokalene er meget  
hensiktsmessige og innbydende med vesentlig større 
plass og rom for noe vekst. Sammen med nytt lufte-
anlegg, energistyring osv. sikrer dette at WWF har et 
fysisk arbeidsmiljø på høyt nivå.
 
Verneombudet gjennomførte en psykososial under-
søkelse i 2007. Sykdomsfravær utgjorde 83 av totalt 7731 

dagsverk i 2007, dvs 1,07 prosent mot 1,96 prosent i 
2006. 

Styret for WWF har syv medlemmer, hvorav tre kvinner og 
fire menn i 2007. Tolv av de ansatte var kvinner og seks-
ten menn. Kvinner var underrepresentert i ledergruppen 
(en av fire) og blant mellomledere (en av fire). Lønn fast-
settes på grunnlag av utdannelse, erfaring, ansvar, alder 
og ytelse. Ansatte har like muligheter til avansement og 
videreutdanning. Ansatte beholder medlemskap i WWFs 
kollektive pensjonsforsikring under barselpermisjon.
  
7. 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 miljø-
virkning aktiviteten også gir. Det er imidlertid viktig at 
organisasjonen kontinuerlig bedrer miljøprofilen på sitt 
eget arbeid.

Det finnes foreløpig ikke sammenlignbare tall for redusert 
elforbruk etc etter ombygging. Med bedret isolasjon, 
strømstyring, ventilasjon osv ventes totalt strømforbruk å 
avta tross økt areal, og betydelig pr kvadratmeter. Sentra-
lisering til én kopimaskin og fast tosidig utskrift har redu-
sert papirforbruket. De nye lokalene har kildesortering av 
søppel. 

De ansattes flyreiser er WWF-Norges klart største miljø-
påvirkning. I 2007 kjøpte WWF-Norge klimakvoter  
(andeler i CO2-reduserende virksomhet, firmaet Climate 
Friendly som bruker WWFs ‹‹gullstandard››) som utlikner 
samlet utslipp fra alle organisasjonens reiser med fly. 
Videokonferanse brukes i økende grad, og WWF- 
nettverket har økt bruken av telefon- og internett- 
konferanser. Samlet har dette redusert CO2-utslipp  
pr ansatt mye.  WWF-Norge er tilsluttet Fair Trade for 
resirkulering av IT-utstyr. Sertifisering etter ‹‹Miljøfyrtårn›› 
er nær fullført, men ble forsinket pga den arbeids -
krevende ombyggingen. 

De aller fleste ansatte reiser kollektivt eller sykler til/fra 
jobb. 

 

årsberetning fra styret for Stiftelsen WWF-Norge for regnskapsåret 2007

Oslo, den 26. mai 2008.

Camilla Viken Teigre

Andrew Kroglund

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Arild Moe

Øyvind Holm

Trygve K. Norman 
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regnskap for stiftelsen WWF-Norge

AKtIVItEtsBAsERt	REsultAt    

01.01.07 - 31.12.07 (tall i 1000 NOK)

Anskaffelse	av	midler		 note	 2007	 2006
Bidrag fra medlemmer  4 991 3 639
Tilskudd    
 offentlig 2 59 751 25 372
 andre 3 8 314 7 471
Innsamlede midler, gaver mv 4 5 404 1 719
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter    
som oppfyller virksomhetens formål 5 1 571 1 247
Finans og investeringsinntekter  446 181
Andre inntekter  69 0
Sum anskaffelse av midler  80 546 39 629

Forbruk av midler    
Kostnader til anskaffelse av midler 6 5 477 5 244
Kostnader til formålet    
 tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse   
 av organisasjonens formål 7,12 41 968 15 805
 kostnader til aktivitet som oppfyller formålet 8 16 922 10 866
Administrasjonskostnader 9 3 061 2 435
Sum forbruk av midler  67 428 34 351

årets aktivitetsresultat  13 119 5 278

tillegg/reduksjon egenkapital
Grunnkapital  0 
Egenkapital med lovpålagte restriksjoner  0  
Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner 13 8 028  
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 12 -1 027  
Annen egenkapital  6 118
Sum tillegg/reduksjon egenkapital  13 119 

BAlAnsE	 	 	 	

 
(tall i 1000 NOK)

eiendeler Note 31.12.2007 31.12.2006
Bundne plasseringer  1 092 695
Sum anleggsmidler  1 092 695 
Utstyr  43 64
Kundefordringer  1 005 785
Investeringer i aksjer og andeler  0 2 787
Andre kortsiktige fordringer  4 228 622
Likvider 10,11 26 877 23 873
Omløpsmidler  32 153 28 131
Sum  33 245 28 826

egenkapital og gjeld    
Grunnkapital  1 000 1 000
Egenkapital med lovpålagte restriksjoner  0 0
Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner 13 16 178 8 151
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 12 1 480 2 507
Annen egenkapital  9 905 3 787
Egenkapital  28 564 15 445
Legater 14 356 356
Fond  0 1
Sum langsiktig gjeld  356 357
Skattetrekk, feriepenger  o.l.  2 093 1 407
Leverandørgjeld 11 719 2 487
Annen kortsiktig gjeld 11 249 9130
Tilskuddsgjeld  1 265 
Sum kortsiktig gjeld  4 326 13 024
Sum  33 245 28 826

Oslo, 26. mai 2008

Jørgen Randers
Styreleder

Camilla Viken Teigre

Andrew Kroglund

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Arild Moe

Øyvind Holm

Trygve K. Norman 
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Noter    

01.01.07 - 31.12.07 (tall i NOK)

1.	 Aktivitetsbasert	regnskap
WWF-Norge avlegger regnskapene for 2007 etter regnskapsstandard for ideelle organisasjoner.   
Resultatregnskapets oppstilling er derfor aktivitetsbasert.  
Anskaffelse	av	midler
2.  offentlige tilskudd   
 Norad 24 948 670 
 Norad, underforbruk fra 2006 544 670 
 Norad, underforbruk 2007 -1 014 694 
 Utenriksdepartementet 31 064 721 
 Miljødepartementet 1 514 500 
 Direktoratet for Naturforvaltning 450 000 
 Andre offentlige bidrag  Norge 2 243 492 59 751 359
3.		Andre	tilskudd	 	 	
 Bedrifter 5 816 337 
 Fra legater, stiftelser, fond og lignende 1 926 480 
 Foreningen Våre Rovdyr, bidrag ”Ulverettssak” 20 000 
 Regnskogfondet 220 000 
 WWF International, royalties 247 609 
 Andre 83 392 
 Sum note 3  8 313 818
4.		Innsamlede	midler,	gaver	mv.	 	 	
 Arv fra Margot Helland-Hansen 5 300 000 
 Skattefrie gaver 103 600 5 403 600
5.  opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter som oppfyller virksomhetens formål 
 Salg medlemseffekter mv. 296 152 
 Inntekter av konsulentarbeid og lignende 114 300 
 Annet 89 088 
 WWF Arctic Programme ”Barents Sea Ecoregion” 166 500 
 WWF Arctic Programmes andel av fellesadministrasjon 904 889 1 570 929
Forbruk av midler
6.  kostnader til anskaffelse av midler   
 Medlemspleie og vervekostnader 3 448 234 
 Fundraising 2 028 572 5 476 806
7.		Gaver,	tilskudd,	bevilgninger	til	oppfyllelse	av	organisasjonens	formål	 	  
 Havmiljø, b.la ”Ren Kyst!” 330 822 
 Klima sett fra sør 41 685 
 Barents Sea Ecoregion 1 860 472 
 WWFs arbeid i Øst-Europa og Asia, se også note 12 9 473 838 
 WWF feltprosjekter i Afrika, se også note 12. 29 911 253 
 Annet 349 750 41 967 819

8. kostnader til aktivitet som oppfyller formålet   
miljøinformasjon   
 Biomangfold 527 340  
 EU / EØS-miljøinformasjon 426 454  
 Miljøinformasjon 1 807 929  
 Norad Informasjons rammeavtale 866 337  
 Policy og akvisisjon 1 407 627  
Norske prosjekter   
 Barentsprogrammet 260 559  
 Havmiljø og oppdrett 1 905 784  
 Naturmangfold inkl. rovdyr 337 640  
 Skog 409 562  
 Ren Kyst! 1 113 670  
 Klima 903 163  
 Miljø og Utvikling, Afrika 6 444 784  
 Miljø og Utvikling, Øst-Europa og Asia 511 176 16 922 025
9.	 Administrasjonskostnader	 	
 Indirekte kostnader fordeles på prosjekter i forhold til antall ansatte.     
Administrasjonsprosent:   
 Administrasjonskostnader x 100 3 060 884 x 100 = 4 ,54%
 Sum forbrukte midler 67 427 535 
 Administrasjonsprosenten var i 2006 7,09 %  
 Administrasjonsprosenten var i 2005 5,66 %  
 Administrasjonsprosenten var i 2004 5,67 %  
 Administrasjonsprosenten var i 2003 6,80 %  
Formålsprosent:   
 Kostnader til formålet x 100 58 889 844 x 100 = 87,34%
 Sum forbrukte midler 67 427 535
 Formålsprosenten var i 2006 77,65 %  
 Formålsprosenten var i 2005 83,02 %  
 Formålsprosenten var i 2004 89,40 %  
 Formålsprosenten var i 2003 86,75 %
10.		Investeringer	i	aksjer	og	andeler	 Bokført	verdi	 markedsverdi
 DnBNOR, Pengemarked (I) 82 917 82 917
11.	likvider	/	leverandørgjeld	/	Annen	gjeld	 31.12.06	 31.12.07
 Likvider 23 872 639 26 877 069
 Leverandørgjeld 698 784 718 923
 Annen gjeld 9 129 630 248 979
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01.01.07 - 31.12.07 (tall i NOK)

12. Internasjonale prosjekter: Inntekter fra kostnader i
 norad	 u.D,	andre	og	 prosjektfond	 utlandet	 norge
	 	 underforbruk(-)	 egenandeler	 	 	
   og ubrukt fra 06
Bazaruto, Mosambik  1 666 667  0 1 543 778 124 999
Regional CBNRM, Eastern Africa 622 805 0 69 201 607 005 85 001
Coastal forests, Tanzania 832 854 0 92 539 860 394 64 999
Itombwe , DR Kongo 870 534 0 96 726 892 210 75 000
Lake Albert, Uganda 1 777 257 0 197 473 1 844 733 129 997
Lamu, Kenya 1 087 732 0 0 1 051 047 85 000
Mara, Ken/Tan 2 067 702 101 840 127 905 2 150 724 150 000
Mufunta, Zambia 1 250 815 0 138 978 1 284 395 104 956
Oil & Gas, Madagaskar 623 905 0 0 353 905 270 000
Oil for development 894 103 -284 368 0 742 117 151 986
Regional CBNRM, Southern Africa 0 5 866 971 3 309 000 8 500 000 330 943
Rufiji, Tanzania 1 652 450 0 0 1 567 450 85 000
Rwenzori, Uganda 4 258 143 0 0 4 018 143 240 000
Environ movements, South i) 0 7 500 000 0 i) 2 998 429
Toliara, Madagaskar 1 298 066 0 0 1 243 066 55 000
Udzungwa, Tanzania 2 165 099 0 240 567 2 265 666 140 000
Zambezi, Nam/Zam/Bot 810 860 0 90 095 855 955 45 000
Forprosjekter 231 476 0 64 189 230 665 65 001
Ledelse og strategi/admin.bidrag 1 697 309 333 029 0 -100 000 1 963 913

Sum miljøbistand utland sør 23 807 777 13 517 472 4 426 673 ii) 29 911 253 7 162 224
i) 550.000 sendt Utviklingsfondet og 2.100.000 sendt Regnskogsfondet
ii) Beløpet inkluderer 1 133 498 i uttak fra egenkapital med selvpålagte restriksjoner   
Andre internasjonale prosjekter      
Arkhangelsk    0 6 075
Armenia    1 546 500 18 048
Bosnia    630 000 88 469
Kasakstan    657 257 7 717
Kaukasus    4 509 130 269 496
Kina    0 45 764
Tadsjikistan    511 451 38 204
Ukraina    1 579 500 37 404
Utland øst, generelt iii)    40 000 426 454
Sum miljøbistand utland øst / Asia    9 473 838 937 631

Sum miljøbistand utland    39 385 091 8 102 855
iii) tilført 106.580 til egenkapital med selvpålagte restriksjoner    
Endring i egenkapital med selvpålagte restriksjoner -1 133 498 + 106 580 = -1 026 918  

13.  egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner  
 01.01.2007 uttak tilført 21.12.07
utenlandske	prosjekter:	 a)	 b)	 c)	 d)	=	a	+	b	+	c
Arkhangelsk   34 500 34 500
Armenia   1 375 477 1 375 477
Bosnia 1 317 022 -1 317 022 1 851 214 1 851 214
Bosnia vann   701 535 701 535
Kasakstan   1 801 249 1 801 249
Kaukasus 3 163 795 -3 163 795 1 795 696 1 795 696
Kina 260 893 -260 893 248 555 248 555
Lake Albert, Uganda   -254 487 -254 487
Regional CBNRM, Southern Africa 3 309 000 -3 309 000 678 057 678 057
Environ movements, South   4 501 571 4 501 571
Tadsjikistan   1 329 665 1 329 665
Ukraina   1 370 096 1 370 096
Utland sør / Asia generelt 100 000 -100 000  0
Øvrige prosjekter, Afrika   -84 333 -84 333
Sum 8 150 710 -8 150 710 15 348 794 15 348 794

Innenlandske prosjekter:
Klima   214 270 214 270
Marin   313 673 313 673
Ren Kyst!   242 767 242 767
Skogvern   58 948 58 948
Sum 0 0 829 659 829 659
Sum totalt 8 150 710 -8 150 710 16 178 453 16 178 453

Endring egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner er forskjellen mellom sum tilført og sum uttak.  
  -8 150 710 + 16 178 453 = 8 027 742
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01.01.07 - 31.12.07 (tall i 1000 NOK)

14. legater:   
Testamentarisk gave fra Olaf og Dagny Jensvold, sperret bankkonto  355 611
15.Antall	ansatte	 01.01.2007	 31.12.2007	 Antall	årsverk
 Antall ansatte Norge 24 31 26,62
 Frivillige 2 2 0,20
 Sivilarbeidere 2 1 1,25
 Sum årsverk   28,07
16. ytelser til ledende personer mv.:    
  lønn	 pensjon	 Andre	ytelser
    herav inkludert fri bruk sykkel
 Generalsekretær 514 706 72 213 7 703
 Det er ikke utbetalt styregodtgjørelse    
  Bistand	 Revisjon	 totalt
 Utgifter til revisor er kostnadsført med 8 888 99 369 108 256
 17. Spesifikasjon av lønnskostnader :    
 Lønn, inkl feriepenger  9 640 340  
 Kollektiv pensjon  606 085  
 Ulykkesforsikring  49 753  
 Andre ytelser  0  
 Arbeidsgiveravgift  1 481 367 11 777 545
18.	Avskrivninger:	 	 	
   Container Ren Kyst! Sum
 Anskaffelseskost 01.01  106 250 106 250
 Tilgang kjøpte driftsmidler  0  
 Avgang  0 0
 Anskaffelseskost 31.12  106 250 106 250
 Akkumulerte avskrivninger 31.12.  63 750 63 750
 Akkumulerte nedskrivninger 31.12.  0 0
 Balanseført verdi 31.12  42 500 42 500
 
 Årets avskrivninger  21 250 21 250
 Økonomisk levetid  Inntil 5 år  
 Avskrivningsplan  Lineær  

19.  regnskapsprinsipper :    
- Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift,  
 kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. 
 Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter.    
- Poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld.   
 Vurdering av omløpsmidler skjer til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Vurdering av kortsiktig gjeld  
 skjer til høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.   
- Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. 
 Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.  
- Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.   
- Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter balansedagens kurs.   
- WWF-Norge setter opp regnskapene for 2007 etter regnskapsstandard gjeldende for  
  foreninger og stiftelser med ideelt formål.  Resultatregnskapet er derfor aktivitetsbasert.  
- Indirekte kostnader fordeles på prosjekter i forhold medgått arbeidstid   

Andre	forhold   
premiefond uNI-Storebrand :   
 Saldo pr. 31.12.06: 0  
 Saldo pr. 31.12.07:  0  
 Premiefondet er i sin helhet benyttet til å betale årets kostnad til kollektiv pensjonsordning.  
 
WWF-Norge er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
Organisasjonen har en ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.    

Co2   
WWFs samlede reisevirksomhet er klimanøytral etter kjøp av andeler i CO2 reduserende virksomhet.  
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Styreleder
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