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Vi er nå vitne til den største masseutryddelsen av arter siden dinosaurene døde ut. I Norge
står flere tusen planter og dyr i fare for å gå tapt. Årets kalender er et utvalg av umistelige
arter og naturtyper som vi krever bedre beskyttelse for. Fordi de er verdt å ta vare på!

Ved å kjøpe denne kalenderen støtter du oss i kampen for uerstattelig natur. Hjertelig takk!

2010 er Det internasjonale naturmang-
foldåret. En lang rekke land har skrevet
under på at de skal stanse utryddelsen av
arter innen 2010. Norge har også forplik-
tet seg til dette, men myndighetene har
ikke holdt det de lovet. Utbyggingen i
sårbare kyst- og fjellområder fortsetter,
unike gammelskoger hugges, vi fisker be-
tydelige mengder rødlistede fiskearter og
skyter flere fredede rovdyr enn på lenge.

I Norge står én av fem undersøkte arter
på rødlisten. En rekke naturtyper er så
sjeldne at vi er i ferd med å miste dem.
Kampen for naturen er kampen for over-
levelsen. Vi mennesker er avhengig av de
tjenester naturen gir oss. Vi er avhengig
av ren luft, rent vann og en ren jord.
Dette får vi når økosystemene fungerer.
Ødelegges de, reduseres vårt livsgrunn-
lag. Naturen gir oss også beskyttelse mot
klimaendringene. Skogen og havet tar
opp CO2. En fungerende og robust natur
gir oss bedre odds i klimakampen.

Naturvernforbundet har kjempet for
norsk natur i snart hundre år. Vi gjør alt
for at 2010 skal bli året da politikerne
forstår hva som står på spill og gjør noe
for å styrke naturvernet.

Verdt å ta vare på!

Hvorfor er naturmangfold viktig?
Det er lett å glemme at vi er en del av et
finjustert system av arter som gjennom
årtusener har tilpasset seg til hverandre.
Flytter vi på en brikke, påvirker vi de
andre, og til slutt oss selv.

Brunbjørn og de andre store rovdyrene
begrenser bestandene av hjortedyr.
Mange steder i Norge er osp, selje og
rogn etter hvert blitt svært sjeldne på
grunn av overbeiting fra kunstig høye
hjortedyrbestander, noe som i neste om-
gang går ut over insekter, sopp, lav og
 fugler, som har disse trærne som leve-
sted. Gode rovdyrbestander er nødvendig
for en sunn og mangfoldig natur.

Skoger er biologiske skattkamre og effek-
tive flombarrierer. Det er mye skog i
Norge, men det er ikke stort igjen av de
biologisk rike gammelskogene. Mange
steder er dessuten de naturlige tre sla-
gene byttet ut med fremmede og uten-
landske trær. Den moderne skogsdriften
har sendt planter og dyr i hopetall over
på rødlisten og gjort dem utrydningstru-
ede. Store hogstflater øker dessuten
faren for flom, ras og erosjon.

Korallrev og tareskoger er uerstattelige
og livsviktige for livet i havet. Skogene og
revene er oppvekstområder for myriader
av småfisk og andre marine arter. Stor-
tare og sjøtrær kan alene være verter for
flere hundre skapninger. Hele 30-50 pro-
sent av korallrevene våre er skadd eller
ødelagte. I Oslofjorden, på sørlandskys-
ten og i Finnmark er 90 prosent av tare-

skogene borte. Fiskeslag som kysttorsk,
tobis, ål og uer har opplevd en dramatisk
tilbakegang de siste tiårene. Når det blir
færre fisker, blir det færre sjøfugler som
lunde og lomvi. Og vi får mindre mat,
færre arbeidsplasser og mindre levende
natur.

Vi mennesker er del av naturen. Vi er av-
hengige av en mangfoldig og robust
natur. Av hensyn til oss selv er det derfor
god grunn til å kjempe for truede arter og
naturtyper. Men mest av alt skal vi gjøre
det for dem. Fordi de har rett til å eksis-
tere. Fordi de hører til i vår verden. Fordi
de er verdt å ta vare på!

Fortsett å støtte oss i kampen for
umistelig natur!

BLI MEDLEM!
For å kunne verne natur og miljø, trenger vi deg
med på laget. Jo flere medlemmer vi har, jo større
gjennomslagskraft har vi i miljøkampen.

• Send SMS med kodeord <natur> til 2077
• Bruk innmeldingsskjemaet på nettsiden vår:

www.naturvernforbundet.no/medlem
• Send oss en e-post: medlem@naturvern.no
• Ring oss på telefonnummer 23 10 96 33
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