
I tider med et stadig økende globalt krav for energi, er det viktig å utvikle nye og utvide eksisterende 

fornybare energiteknologier for å kunne jobbe mot en framtid med lavt karbonutslipp. Samtidig, så kan 

ikke energien være fullstendig bærekraftig og naturvennlig hvis det ikke tar hensyn til biodiversitet, og 

mer spesifikt, trekkfugler. Med temaet “Energi – gjør det fuglevennlig!”, jobber Verdens Trekkfugldag 

(WMBD) 2015 for å fremme viktigheten av å bruke og distribuere energiteknologier på en måte som 

forhindrer, minimerer og demper påvirkningen på trekkfugler og deres habitater. 

Hvert år sliter millioner av trekkfugler med den massive ekspansjonen av ulike måter å generere og 

distribuere energi på: kollisjoner og elektrosjokk grunnet kraftlinjer og barriereeffekter fra 

energiinfrastruktur forårsaker dødelighet og feil navigering. I tillegg dør og forstyrres fuglene av 

ødeleggelse av habitater og andre forstyrrelser fra bruken av tekologier for vannkraft, bioenergi, 

jordvarme og hav-, sol-, og vindkraft. Det er forventet at bærekraftig og fornybar energiproduksjon skal ha 

positive effekter på trekkfugler ved å dempe klimaendringene og effektene av disse endringene. Men hvis 

man distribuerer visse energiteknologier uten skikkelig planlegging, design og konsekvensanalyser, så kan 

de være en stor trussel for trekkfuglene.  

Når man skal utvide energiproduksjonen er det avgjørende at man går over til dyrevennlige metoder for å 

kunne bevare livet på jorda. Bevaring av trekkfugler må tas i betraktning i alle faser av energiutviklingen 

på flere nivåer – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor viktig at man samordner 

bevaringsarbeidet til myndighetene, naturvernorganisasjoner, forskere og energisektoren, men også 

ovenfor folk generelt. På denne måten kan man få realisert bærekraftg energi uten risikoen for å skade 

trekkfugler og deres habitater. 

Hva er Verdens Trekkfugldag? 

Verdens Trekkfugldag ble lansert i 2006 og er en bevisstgjøringskampanje som blir feiret årlig, og målet er 

å inspirere til verdensomspennende bevaring av både trekkfugler og deres habitater. Kampanjen blir 

organisert av to internasjonale konvensjoner, administrert av FNs miljøprogram (UNEP) – Konvensjonen 

for beskyttelse av migrerende fugler og dyr (CMS), og Vannfuglavtalen (AEWA). Verdens Trekkfugldag 

støttes av et voksende antall partnere og det er med stor ydmykhet vi etter pris på det generøse bidraget 

fra det tyske departementet for miljø, naturvern, bygning og atomsikkerhet (BMUB). Uten dem ville ikke 

denne kampanjen vært mulig. 

Bli med oss og ta del i Verdens Trekkfugldag på den 9. og 10. mai 2015. Uansett hvordan du velger å 

bidra – ved å organisere foredrag, fugleturer, besøke ulike publikumsaktiviteter – hver aktivitet teller 

og vil berike denne globale feiringen!   

Du kan lære mer om Verdens Trekkfugldag, registrere din aktivitet og bestille postere, klistremerker og 

postkort på WMBD nettsiden (www.worldmigratorybirdday.org). Her kan du og dele dine aktiviteter 

med det voksende nettverket bak WMBD over hele jorda.   

Vi ser frem i mot å feire Verdens Trekkfugldag 2015 med deg! 

 
For å lære mer om og registrere ditt arrangement, besøk oss på: www.worldmigratorybirdday.org 

For mer informasjon eller for å bestille postere ta kontakt med:      

Ms Dunia Sforzin, UNEP/AEWA Secretariat 
Tel: +49 (0)228 815 2454 

Fax: +49 (0)228 815 2450 

E-mail: contact@worldmigratorybirdday.org 
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