
1 kr per såld bok till WWF 
 

Start 2016-03-25. 
För varje såld bok skänker Annah Nozlin AB en krona till Världsnaturfonden WWF, enligt 

devisen ingen kan göra allt men alla kan göra något.  

 

2016-07-14, 200 kr skänkta till förmån för Arktis.  

"När isarna och snötäcket smälter blottläggs mörkare hav och land. Mörka ytor 

absorberar mer värme än ljusa och temperaturen riskerar därmed att stiga ännu mer. 

När Arktis havsisar smälter hotas isbjörnens och sälarnas livsmiljöer.[...] Havsisen 

har legat som ett skyddande lock i Arktis. När nu havsisen försvinner sommartid 

öppnas havet upp och fartyg kan ta sig fram där det tidigare var omöjligt. Detta har 

medfört att nya gruvor öppnas och utvinning av olja och gas är mer intressant i 

Arktis."  

 

2016-10-23, 190 kr skänkta till förmån för Regnskogen. 

"De tropiska regnskogarna täcker endast 7 procent av jordens landyta men här finns 

över hälften av alla arter. [...] WWF arbetar med allt från politisk påverkan till 

naturvårdsprojekt i fält för att stoppa skövlingen av regnskog. [...] Regnskogen 

myllrar av liv. Här lever orangutangen, tukanen och trädleoparden sida vid sida med 

ursprungsbefolkningar. Varje år skövlas flera miljoner hektar regnskog och många 

arter riskerar att utrotas. 

 

2017-08-18, 200 kr skänkta till förmån för Pandan. 

"I förhistorisk tid levde jättepandan över stora delar av Kina. Idag uppskattar man 

att det inte finns kvar mer än 1 864 av dessa svartvita björnar, samtliga i Kinas 

sydvästra bambuskogar." 

 

2018-02-07, 102 kr skänkta till förmån för Regnskogen. 

 

2018-06-13, 136 kr skänkta till förmån för att stoppa tjuvjakten i Selous, Afrikas sista 

vildmark. 

 

2018-10-19, 196 kr skänkta till förmån för Arktis hotade arter. 

 

2019-05-20, 93 kr skänkta till förmån för Bergsgorillorna. 

 

2019-07-10, 130 kr skänkta till förmån för räddningen av Östersjön. 

 

2019-10-31, 151 kr skänkta till förmån för att stoppa tjuvjakten. 

 

2020-02-21, 376 kr skänkta till förmån för djur och natur i regnskogen. 

http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/konsekvenser/1124276-konsekvenser-klimat
http://www.wwf.se/vart-arbete/regnskog/1241122-radda-regnskogen
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/arter/1125778-pandan
http://www.wwf.se/vart-arbete/regnskog/1241122-radda-regnskogen
http://www.wwf.se/insamlingsportal/fadder/wwf-fadder/1538618-wwf-fadder-elefant-kampanjsida-stoppa-tjuvjakten-2015


 

2020-09-30, 114 kr skänkta till förmån för världens kattdjur. 

 

2021-03-31, 124 kr skänkta till förmån för Arktis hotade arter. 

 

2021-10-28, 73 kr skänkta till förmån för att rädda gorillorna. 
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