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Følg med, når WWF Verdensnaturfonden denne 
sommer sætter sejl mod hjertet af Arktis og et 
område, hvor havisen forventes at bestå længst. I 
forbindelse med vores projekt Last Ice Area (Den 
Sidste Is) støtter Canon Europe en ekspedition, 
der bringer os op langs den grønlandske 
nordvestkyst til Ishavet og endelig til de arktiske 
øer i Canada.  

SEJLPLAN
24. JULI TIL 8. AUGUST 2012 
Fra Upernavik til Qaanaaq  
(Grønland) 

8. AUGUST TIL 18. AUGUST 2012 
Fra Qaanaaq (Grønland)  
til Grise Fjord (Canada) 

18. AUGUST TIL 1. SEPTEMBER 2012
Fra Grise Fjord til Pont Inlet 
(Canada) 

Det er i dette område, at havisen vil 
bestå efter år 2050, mens resten af 
det Arktiske Ocean forventes at være 
isfrit. Vi mener, at denne rest af havis 
vil blive stadig mere betydningsfuld 
for en række arter, hvis overlevelse 
afhænger af isen. I dag finder man 
levende væsener ved havisens kant, 

fra bittesmå plankton til den 100 
tons tunge Grønlandshval og den for 
Arktis ikoniske isbjørn. I takt med 
at klimaforandringer smelter isen 
væk, forsvinder levesteder for de dyr, 
der lever ved isen også. Det ændrer 
dramatisk vilkårene for både dyr og 
mennesker i Arktis. 
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Last Ice Area er et nyt WWF-projekt, der skal hjælpe til definere 
fremtidige muligheder for forvaltning i det område af Arktis, 
hvor sommerhavisen ventes at bestå længst. WWF arbejder for at 
indsamle viden og forske i dette hjørne af Arktis, og herefter at koble 
forskningsresultaterne til spørgsmålet om, hvordan området bedst 
forvaltes for fremtiden – til gavn for både dyr og mennesker. 

Sommerens ekspedition giver os mulighed for at undersøge området 
yderligere. Vi har inviteret forskere med ombord sammen med WWF’s 
medarbejdere. Forskerne hjælper os med at forstå området, og se på 
hvorledes naturen forandres og hvad disse forandringer vil betyde 
for fremtiden. Undervejs besøger vi lokale bygder for at tale med 
befolkningen her og bede om deres ideer og råd til projektet. Endelig 
benytter vi lejligheden til også at tale til det globale publikum. Vi vil 
fortælle dem om projekt Last Ice Areas betydning for befolkninger 
i Arktis, men også mennesker i resten af verden for i takt med at vi 
fortæller om vores oplevelser og erfaringer. 

Man vil kunne følge rejsen på et webbaseret kort, hvor vi løbende vil 
lægge video, billeder og historier ud. 

OM SEJLBÅDEN ARCTIC TERN I
Sejlbåden Arctic Tern I har vi lånt af Students on Ice, en organisation 
der har vundet priser for deres unikke og lærerige ekspeditioner for 
unge til Antarktis og Arktis. Arctic Tern I, som Students on Ice købte 
tilbage i 2009, er en 50 fods ekspeditionssejlbåd i stål, bygget af det 
franske værft Caroff Duflos. Skroget er lavet af rustfrit stål. Sejlbåden 
har en køl, der kan trækkes ind, så vi kan sejle i isfyldte farvande 
og også sejle helt op på strande. Ombord er der 7 sovepladser og 
sejlbåden har ekstra tanke til brændstof og vand, der gør den velegnet 
til længere ekspeditioner. Ombord er der satellitkommunikation, 
radar, autopilot og GPS samt en Zociac- gummibåd med 
påhængsmotor. Arctic Tern I sejler under canadisk flag og er 
hjemmehørende i Iqaluit, Nunavut. Besætningen på sommerens 
ekspedition er tre sejlere, der alle har stor erfaring med sejlads i Arktis 
og Antarktis. 

OM SAMARBEJDET MELLEM WWF OG CANON EUROPE
”Sejlads til Siku – rejsen til Den Sidste Is” er den første af tre 
arktiske ekspeditioner, der sponseres af Canon Europe. Samarbejdet 
mellem WWF og Canon Europe skal hjælpe os med at dokumentere 
naturens tilstand og forandringerne. Canon sponserer i dag vores 
WWFCanon billedarkiv, der hjælper WWF med at fortælle historier 
om naturbevarelse igennem billeder.

For yderligere information

Mette Frost 
Grønlandsmedarbejder 
WWF Verdensnaturfonden, Danmark 
m.frost@wwf.dk 


