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Med havmiljøet på dagsordenen 

Af Ninna Falck , 21 AUG 12

To organisationer med interesse for havmiljøet:
Verdensnaturfonden og Marinehjemmeværnet, har
mødtes for at tale om deres forskellige
indgangsvinkler til at sikre dyre- og plantearter i
havet.

Generalsekretær for Verdensnaturfonden Gitte Seeberg og kommandør Jens

Walther. Foto: Anders Lakjer 

Generalsekretæren for Verdensnaturfonden i Danmark, Gitte Seeberg, har i selskab

med to biologer været på besøg hos Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør

Jens Walther.

Under et uformelt møde i Hjemmeværnskommandoen har de to organisationer nu

fået et dybere indblik i hinandens målsætninger og opgaver. 

Mål om ’Marin biodiversitet’

Verdensnaturfonden, (World Wide Fund for Nature, WWF) er en international

interesseorganisation med over fem millioner medlemmer, som arbejder for at

bevare naturens dyr og plantearter. Fonden er derfor også dybt engageret i

beskyttelsen af ’havnaturen’, hvor man især lægger vægt på, hvor vigtigt det er at

sikre et godt havmiljø, som kan rumme mange dyre- og plantearter. ‘Marin

biodiversitet’ som det også kaldes.

Fælles interesser

For at kunne gøre noget, skal man som bekendt vide noget. Verdensnaturfonden har

derfor henvendt sig til en række maritime aktører i Danmark for et eventuelt

samarbejde omkring indsamling af data om havmiljøets tilstand. Heriblandt

marinehjemmeværnet.

- En af marinehjemmeværnets fornemmeste opgaver er vores havmiljøberedskab,

og vi er selvfølgelig positivt interesseret i at møde andre aktører, som også arbejder

for at sikre havmiljøet, siger Jens Walther, som under mødet bl.a. fik helt ny viden

om stenrevs store betydning for den biologiske mangfoldighed.

Marinehjemmeværnet er kendt for at støtte forskellige forskningsprojekter til søs,

men der er dog ikke umiddelbart indgået nogle aftaler om samarbejde med

Verdensnaturfonden i forbindelse med mødet i Hjemmeværnskommandoen.

Læs mere

Om marinehjemmeværnets

havmiljøopgaver her

Om Verdensnaturfonden

WWF her
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