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Seks unge danskere fra Fyn, Østjylland og Nordsjælland vandt søndag eftermiddag titlen som årets
Wildlife Reporters for WWF Verdensnaturfonden på en hæsblæsende 24-timers Basecamp i
Kattegatcentret. De skal nu på haj-ekspedition til Skotland og sætte fokus på plastikaffald i havene og
dykke med verdens anden største haj – basking shark.
Det gik ikke stille for sig, da 40 unge fra hele landet i weekenden var på Basecamp i Kattegatcentret. Her
dystede de om at blive dette års Wildlife Reporters for WWF Verdensnaturfonden. Gennem udfordringer af
både psykisk, fysisk og journalistisk karakter skulle aspiranterne vise, at de havde dét, der skulle til.
Dét havde seks af de unge deltagere, der løb med sejren: 17-årige Mads og Amalie fra Lynge i Nordsjælland,
14-årige Amalie og Amalie fra Hinnerup i Østjylland og 16-årige Ella og Alberte fra Faaborg på Sydfyn. De
kan nu officielt kalde sig WWF Wildlife Reporters og skal til august med WWF på haj-ekspedition til
Skotland og sætte fokus på plastikaffald i havet og møde verdens anden største haj!
”Hvaad, sagde de lige vores navne!? Det kan ikke passe! Er det en fejl? ” fortæller Amalie fra Lynge
begejstret lige efter kåringen og bliver suppleret af Amalie Schjoet-Pedersen fra Hinnerup:
”De tidligere Wildlife Reporters har bare fået et super godt fællesskab, så vi glæder os helt vildt meget til at
skulle af sted med de andre par – og til alle oplevelserne og til at få lov at formidle det her vigtige problem
med mikroplast i havet til så mange så muligt bagefter.”
Fysiske og psykiske prøvelser
Basecampen blev skudt i gang lørdag morgen med et brag, og aspiranterne nåede knap at ankomme, før de
var i gang med de første udfordringer. Highland Games er Skotlands svar på de Olympiske Lege og derfor en
naturlig integreret del i Basecampens prøvelser. Gennem sækkepibekast, mavebrydning og tømmerflåde
dyst på åbent hav blev aspiranterne udfordret på deres fysik og evne til at samarbejde.
På stranden ved Kattegatcentret skulle aspiranterne bygge deres egne bivuakker af reb, pinde og
presenninger. Frokosten stod på en af Skotlands traditionelle retter, Haggis, der består af hakkede
fåreindvolde, som er kogt i dyrets mavesæk. Der blev skåret mange grimasser og taget dybe
vejrtrækninger, da de kogte fåreindvolde skulle indtages.
Deres psyke og udholdenhed blev sat på prøve, da de iført våddragter og redningsveste skulle hænge fast
på siden af en speedbåd, der pløjede igennem Kattegat i fuld fart – og skulle kaste sig sidelæns af båden og
svømme 100 meter på åbent, oprørt hav. Stadig dryppende og forpustede skulle de videre til det store
Ocenarium, hvor de skulle snorkle efter ledetråde blandt hajer, rokker og hvirvlende fiskestimer.
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”Det har været fedt at blive testet på så mange forskellige aspekter og niveauer – så nu er vi rigtig godt
forberedt til ekspeditionen til Skotland. Det var fedt at blive kastet hovedkulds ud i det, da vi ankom og
skulle samarbejde på kryds og tværs med de andre aspiranter,” fortæller Mads fra Lynge.
Alberte fra Faaborg supplerer: ”Jeg glæder mig så meget til at blive udfordret og alt det, vi skal opleve i
Skotland. Det har været mega hårdt, men også mega fedt. Vi er dødtrætte og sov i en gennemblødt
sovepose i nat, men vi havde hele tiden et smil på læben, og det har været det hele værd,” fortæller
Alberte, der kunne fejre 16-års fødselsdag på Basecampen:
”At skulle på haj-ekspedition til Skotland med WWF er den bedste fødselsdagsgave, jeg kunne ønske mig!”








I 2050 vil den samlede vægt af al plastikaffald overstige den totale vægt af alle verdenshavenes fisk.
Hvert år udledes 10 millioner tons plast i verdenshavene.
Plastikflasker og six pack holdere er cirka 400 år om at blive nedbrudt.
En basking shark hedder på dansk brugde.
Det er ikke blot plastik, der udgør en trussel for hajer. Flere typer hajer er truet, på grund af
overfiskeri, og fordi efterspørgslen på deres finner er enorm på det asiatiske marked.
Wildlife-ekspeditionen til Skotland er fra den 1.-5. august. Tre par skal med – Amalie og Amalie fra
Hinnerup (Østjylland), Mads og Amalie fra Lynge (Nordsjælland) og Ella og Alberte fra Faaborg
(Sydfyn).

WWF WILDLIFE REPORTERS 2016:
Amalie Corfix (Lynge, Nordsjælland): 41 23 48 08 og 22 87 67 95 (forældre)
Mads Keis Jepsen (Lynge, Nordsjælland): 51 94 18 67 og 51 31 54 90 (forældre)
Amalie Myrup Wetche (Hinnerup, Østjylland): 29798931 og 40451833 (forældre)
Amalie Schjoet-Pedersen (Hinnerup, Østjylland): 23329041 og 30665937 (forældre)
Alberte Sally Busk (Faaborg, Fyn): 25 75 08 88 og 23 21 57 81 (forældre)
Ella Katrine Suurballe Frederiksen (Faaborg, Fyn): 25 13 12 07 og 25 56 03 29 (forældre)
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