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WWF VERDENSNATURFONDEN MENER: 

Vådområder er ikke 
overflødige 
Vand betyder liv. Vi kan ikke undvære vådområder i vore omgivelser. Søen, 
mosen, dammen, åen, marsken. Vådområderne hører til de mest produktive 
på vor jord. Alle er de en vigtig del af økosystemet. De har en væsentlig rolle 
i naturens mange kredsløb. De giver næring til den flora og f~una, vi selv er 
så afhængige af. 

Alt for ofte betragter vi imidlertid vådområder som overflødige - som be
sværlige elementer i det ellers gennemkultiverede landskab. I tidens løb er 
der sat umådelige kræfter ind på at skaffe dem af vejen. Afvanding, opdyrk
ning og dræning taler deres tydelige sprog og har sat sig uudslettelige spor. 
I mange tilfælde er det lykkedes at omdanne »uproduktive« naturområder til 
frodige, dyrkede marker. Men prisen har været høj, og ofte har indgrebene 
været totalt forfejlede. I stedet for et velfungerende system i naturlig balance 
står vi med et ødelagt og ubrugeligt område, hvor vi i stedet kunne have 
udnyttet de naturlige rigdomme, det pågældende område producerede inden 
indgrebet. 

Udviklingen er den samme overalt i verden. Ødelæggelsen af vådområ
derne fortsætter med uformindsket fart. Det er baggrunden for Verdensna
turfondens store kampagne for bevarelse af verdens vådområder. Det er på 
høje tid, vi erkender nødvendigheden af at sikre denne del af naturen, der 
ikke blot rummer et utroligt rigt og varieret plante- og dyreliv, men er af 
væsentlig betydning for vor egen fremtid. 

Nordens tunge ansvar over 
for hvalerne 
I et fremmed land har en gruppe forskere planlagt et eksperiment med dyr. 
Fra hvert dyr skal der bruges nogle få milliliter blod og nogle vævsprøver. 
Ingen, heller ikke forskerne selv, tror at forsøgene vil give revolutionerende 
resultater. Vi vil blot få en anelse mere viden om disse dyr. Om deres gene
tiske sammensætning, deres fysiologi og måske deres vandringsveje. Men 
forsøgene nødvendiggør et årligt drab på 200 store, højtudviklede, totalfre
dede dyr. 

Dette er ikke en gyser fra et fjernt, uciviliseret land i en fjern, uciviliseret 
fortid. Det sker nu - og her i Norden! 

Det er - stort set - accepteret af alle verdens lande, at kommerciel hval
fangst ophører, i al fald for nogle år. To lande, to af vore nordiske naboer, 
Færøerne og Island, har også anerkendt dette, men ikke desto mindre forsø
ger de gennem et helt uacceptabelt misbrug af en bestemmelse i hvalkonven
tionen at fortsætte den kommercielle hvalfangst under et tyndt videnskabe
ligt dække. 

Resultaterne vil i første række blive en yderligere reduktion i hvalbestan
dene, et kolossalt prestigetab for disse ellers så respekterede lande, og mulig
vis internationale økonomiske sanktioner mod dem. På længere sigt kan det 
betyde sammenbrud for de internationale reguleringer af hvalfangsten. For 
hvorfor skulle andre lande holde sig tilbage? Dette må standses! 

2 

(Læs nærmere i artiklen, side 6). 
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Bevar verdens vådområder 
Under temaet »Uden vand - intet liv, bevar verdens vådområder« 
indleder Verdensnaturfonden en ny, omfattende kampagne. 
Næsten 100 projekter, der sigter på bevar§lse af vådområder 
verden over, er klar til at blive sat i gang, når de økonomiske 
midler er skaffet til veje. 

Af Tommy Dybbro 

Mon ikke de fleste af os kender et 
vådområde, der er ødelagt eller for
svundet inden for de seneste år: en 
forurenet å, et drænet moseområde 
eller et opfyldt vandhul. 

I modsætning til den tropiske 
regnskov har vi overalt et eller flere 
vådområder i nærheden. Vi ser dem 
næsten hver dag. Og alligevel har vi 
kun bekymret os lidt om de indgreb 
og ødelæggelser, vi selv har forårsa
g et i vådområderne i de sidste hun
drede år. 

Søer, moser og lavvandede fjorde 
er blevet inddæmmet, drænet og op
dyrket i bestræbelserne på at ind
drage disse såkaldt »Uproduktive« na
turområder til produktive formål. I 
mange tilfælde er det lykkedes. Flere 
steder står bugnende kornmarker i 
dag på en gammel søbund eller et ud
tørret ådelta. Men prisen har været 
høj. Naturen er blevet forarmet, og 
tit er indgrebene totalt forfejlet. Ud
byttet står slet ikke mål med an
strengelserne. Afvanding, opdyrk
ning og forurening. Som skatteydere 
har vi alle været med til at betale for 
en lang række ødelæggende indgreb i 
livgivende økosystemer. Dette er 
ikke blot tilfældet i Danmark. Det 
sker over hele verden. 

I takt med at de mange fejlgreb er 
ved at gå op for os, er vi begyndt at 
erkende de mange værdier, vådområ
derne har. F.eks. deres naturlige pro
duktion, som kan udnyttes, deres for
ureningsdæmpende virkning, deres 
rolle i naturens mange kredsløb, for 
ikke at tale om den rekreative værdi. 
Millioner af bymennesker tilbringer 
således en stor del af deres fritid med 
fuglestudier, lystfiskeri, badning, 
sejlsport, kanosejlads eller jagt. Våd
områderne er slet ikke overflødige -
tværtimod. De giver næring til den 
flora og fauna, vi alle er så afhængige 
af. De rummer et fantastisk rigt og 
varieret plante- og dyreliv. 

Fiskeri i Nigerflodens indlands-delta i 
Mali. Deltaet udgør et af Vestafrikas 
vigtigste naturområder. 
Foto: Thomas A. Bass. 
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Kampagnens formål 

Bevarelse af vådområderne er en af 
de vigtigste miljøopgaver i dag. I er
kendelse af dette har Verdensnatur
fonden besluttet at indlede en kam
pagne og udarbejde et program for en 
bedre sikring af disse naturområder 
(Wetlands causervation programme). 
I løbet af denne kampagne, der her
hjemme indledes med en præsenta
tion den 25. september, skal der fo
kuseres på vådområder. Hovedfor
målene med kampagnen og program
met er følgende: 
e øge forståelsen for det vigtige i at 

bevare vådområder, 
e indsamle oplysninger og oprette 

et centralt arkiv med data om 
især tropiske vådområder og deres 
betydning, 

e medvirke til at udbrede informa · 
tion om bevarelse og forvaltning 
af vådområder verden over, 

e øge interessen og forståelsen hos 
politikere og andre beslutningsta
gere, så der både nationalt og in
ternationalt tages politiske initia
tiver til en bedre sikring af våd
områderne, 

e gennem et meget stort antal felt
projekter i 7 udvalgte regioner, de 
fleste i tropelandene, at demo n
strere vigtigheden af at bevare 

vådområderne og forvalte dem 
rigtigt, 

e støtte feltprojekter, der satser på 
bevarelse af vådområder andre 
steder i verden end i de 7 udvalgte 
primære regioner, 

e indsamle oplysninger og udar
bejde forslag til en bedre sikring 
af truede arter, der har vådområ
der som deres levested, 

e udarbejde informationsmateriale 
og afholde kurser for naturforval
tere og andre personer, der arbej
der med sikring af vådområderne, 

e fungere som koordinerende led i 
forbindelse med bevarelse af våd
områder verden over. 

Inden for disse områder er næsten 
100 projekter klar til at løbe af sta
belen, når kampagnen indledes i sep
tember og det økonomiske grundlag 
er i orden. Til financiering af projek
terne er der behov for ca. 35 mil!. 
danske kroner. En mindre del af be
løbet er allerede skaffet til veje, men 
størstedelen af pengene skal først 
indsamles i de kommende måneder. 
I WWF's danske afdeling har vi valgt 
at samle kræfterne om et enkelt af de 
mange projekter- Nigerflodens ind
landsdelta i den vestafrikanske stat 
Mali. Dette projekt er beskrevet nær
mere på side 4-5. Læs også på side 
12-13. 
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Vådområdet i ørkenlandet 
Midt i den knastørre og hungerramte Sahel-zone i Afrika ligger en 
frodig flodslette - på størrelse med Jylland. Et værdifuldt område 
for bønder og nomader, og samtidig vinterkvarter for millioner af 
europæiske ænder og vadefugle. 

Uden disse sumpe var der næppe mange kobbersnepper og 
spidsænder på de danske strandenge. WWF-Danmark vil støtte et 
projekt, der har til formål at beskytte dette område. 

Af Tommy Dybbro 

Syd for Sahara -ørkenen, tværs over 
Afrika, strækker sig et flere hun
drede kilometer bredt bælte. Et sol
svedent og tørkeramt område, fra 
Mauritanien i vest til Ethiopien i 
øst. Sabel kaldes det. På arabisk be
tyder ordet kyst - kysten til Baharas 
hav. 

Vi kender især området fra medie
dækningen af sultkatastroferne i Su
dan og Ethiopien. Situationen er 
imidlertid ens i næsten hele Sabel
bæltet. Den stadigt stigende befolk
ning har medført en overudnyttelse 
af de sårbare områder. Fødevarepro
duktionen kan ikke følge med. Det er 
efterhånden svært at finde grønne 
pletter i Sahel. Træerne fældes og 
bruges til brænde i husholdningen. 
Husdyrene nedgræsser og udpiner 
den sparsomme plantevækst. Sand
flugten tager til. Som en ubønhørlig 
feltherre rykker ørkenen hvert år 
nogle kilometer mod syd. 

Det er overbefolkningen, der i sig 
selv har påvirket naturens balance 
og udløst den katastrofale situation. 
Områderne kan nemlig kun bære en 
meget lille og spredt befolkning. 
Men det hele forstærkes, når regnen 
på grund af naturlige klimasvingnin
ger udebliver, som vi har oplevet det 
siden 1950. I denne situation kan de 
humanitære hjælpeorganisationer 
kun afhjælpe de værste konsekvenser 
af katastrofen. Den grundlæggende 
indsats er at sikre, at de tilbageven
dende tørkeperioder i områderne 
ikke får de katastrofale fØlger. Ellers 
vil den ene hungersnød blot afløse 
den anden i fremtiden. 

Ikke tørt alle steder 

Sahel er dog andet end halvørken og 
tør savanne. Næsten som et para
doks ligger her nogle af Afrikas vig
tigste vådområder. I århundreder 
har de været grundlaget for rige og 
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En båd, læsset med høstet flodgræs, passerer en flok pelikaner i Niger~deltaet. 
Foto: WWF/Jnmie Skinner. 

højtudviklede kulturer. Som frodige 
kæmpeoaser i et ellers tørt og goldt 
landskab. 

Et af dem er den 5.000 km2 store 
flodslette mellem Senegal og Maure
tanien. Et andet er den store 
Chad-sø på grænsen mellem Chad og 
Niger. Et tredie består af et 30.000 
km2 stort område af flodsletter og 
søer i det sydlige Mali. Her danner 
Niger-floden på sin vej fra udsprin
get i Guinea til udløbet i Nigeria et 
enormt deltalandskab, det såkaldte 
Niger-Indlandsdelta. 

Vi har valgt at koncentrere os om 
sidstnævnte område. I forbindelse 
med Verdensnaturfondens globale 
kampagne for bevarelse af vådområ
der har vi i Danmark besluttet at 
yde støtte til et projekt, der omfatter 
sikring af dette værdifulde naturom
råde. 

Floddelta midt i ørkenen 
Omgivet af tør savanne mod syd og 
regulær ørken mod nord udgør Ind
landsdeltaet Vestafrikas største og 
mest frodige flodslette. Den ef på 

størrelse med Jylland og af vital be
tydning for hele Malis produktion af 
landbrugsvarer og forsyning med 
ferskvandsfisk. Mali har et samlet 
areal, der er 30 gange større end 
Danmark. 

Halvdelen af året, fra august til ja
nuar, står det meste af området 
under vand. Store søer og oversvøm
met sletteland, ku·n afbrudt af min
dre øer, hvor byer og landsbyer rager 
op. På denne tid af året drives et om
fattende fiskeri. Når vandstanden 
falder, forvandles det meste til frugt
bart sletteland, og nomadernes 
kvæg, får og geder udnytter den rige
lige forekomst af næringsrigt græs. 

Det er den årlige vekslen mellem 
fugtige og tørre perioder, der betin
ger den alsidige udnyttelse. Ingen an
dre steder i Afrika findes et så in ten
sivt ferskvandsfiskeri. 100.000 men
nesker har fiskeri som hovederhverv, 
og i 19.79 blev værdien af fiskeudbyt
tet opgjort til 150 millioner kroner. 
Samtidig er græsset langt mere næ
ringsholdigt end i de omliggende 
landområder, hvilket tiltrækker no
mader og hyrder fra store dele af 
Vestafrika. 



Vinterkvarter for 
nordlige trækfugle 

Det oversvømmede sletteland og de 
mange små og store søer danner ram
men om et utrolig righoldigt fugleliv, 
især af svømme- og vadefugle. Fugle 
fra store dele af Europa og det nord
lige Asien overvintrer her i enormt 
antal i området. Af de ca. 350 fug
learter, der er registreret i deltaet, 
kommer de 108 nordfra og tilbringer 
vinteren i området. Og for nogle arter 
er der tale om virkeligt store tal. Så
ledes har man fra fly optalt over en 
halv million atlingænder og 400.000 
spidsænder. For atlingændernes ved
kommende drejer det sig om halvde
len af verdensbestanden. 

Sølvhejre 
Silkehejre 
Ko hejre 
Andre hejrer 
Sort Ibis 
Atlingand 
Stor Kobbersneppe 
Sporevibe 
Brushane 
Sort Glente 

7.200 
9.300 

270.000 
55.000 
42.000 

583.000 
68.000 
89.000 

343.000 
9.000 

Tal for nogle udvalgte fuglearter, 
opgjort ved e n flytælling i novem
ber 1984. 

Også mange afrikanske andefugle 
forekommer i titusindtallige skarer. 
Af hejrer er der konstateret 13 for
skellige arter. Syv af dem yngler i 
Europa og overvintrer i området, 
nemlig fiskehejre, purpurhejre, nat
hejre, silkehejre, sølvhejre, tophejre 
og kohejre. 

Vadefugle forekommer også i me
get stort tal - flere millioner - og for 
visse arter, f.eks. brushane og stor 
kobbersneppe, huser floddeltaet i 
vinterhalvåret en meget væsentlig 
del af hele den europæiske og asia
tiske ynglebestand. Brushøns, ring
mærket i Danmark, er genfundet 
her. 

For at disse arter skal trives, er 
det ikke nok at sikre dem yngleplad
ser mod nord og rastepladser på 
trækruten. For kobbersneppens 
overlevelse er Nigerflodens Indlands
delta lige så vigtigt som de danske 
strandenge og Vadehavet. Vi ville 
heller ikke kunne opleve flokke på 
tusinder af spidsænder i de vestjyske 
fjorde, hvis deres vestafrikanske vin
terkvarter blev ødelagt. 

Sammenbrud truer 

Den ekstreme tørkesituation i hele 
Sahel-zonen i de seneste år har imid
lertid ændret forholdene markant. 
Hundredtusinder af nomader og 

fastboende bønder er strømmet til 
fra områder nordpå, hvor mulighe
derne for at overleve er håbløse. 
Under normale forhold er der ca. l 
million stykker kvæg i området og 
1.5 million får og geder. For tiden er 
kvægbestanden mere end fordoblet. 
Samtidig har vandtilførslen i floden 
svigtet i en årrække, hvillf.et har 
medført en væsentlig indskrænkning 
(ca. 80%) af det areal, der normalt er 
oversvømmet. Det betyder igen 
færre rismarker og frodige græsmar
ker til husdyrene. Høs1llldbyttet er 
faldet katastrofalt, de alt for mange 
dyr overgræsser de tilbageværende 
sletter, og fiskemulighederne er ble
vet drastisk forringede. 

Dette har ført til, at der nu flere 
steder hersker kaotiske forhold med 
risiko for totalt sammenbrud af de 
traditionelle måder at udnytte are
alerne på. Det gælder f.eks. en ret
færdig fordeling af græsning- og fi
skerirettighederne til befolkningen. 

Mere langsigtede trusler kommer 
fra planerne om bygning af dæmnin
ger, hvilket vil gribe forstyrrende ind 
i hele økosystemet. Selv om rismar
kerne i dag dækker store arealer, ud
gør de kun en mindre del af det sam
lede område og er ikke nogen trussel 
mod fiskeriet og det naturlige dyre
liv. Men de kan blive det, hvis den 
fremtidige udvikling ikke styres med 
omtanke. 

På baggrund af de seneste års sti
gende problemer, er der nu et akut 
behov for at sikre en hensigtsmæssig 
udnyttelse af arealerne. Hundredetu
sinder af mennesker er afhængige af 
dem. 

Plan for udnyttelse 
af området 

I et forsøg på at løse problemerne og 
undgå den overudnyttelse, der finder 
sted i øjeblikket, har regeringen i 
Mali indledt et samarbejde med 
IUCN (Den Internationale Union for 

Naturbevarelse) og Verdensnatur
fonden . I første omgang er der opstil
let følgende mål: 
- at kortlægge og beskrive de økolo

giske forhold i deltaet , herunder 
belyse de aktuelle problemer, 

- at udarbejde en plan for en bære
dygtig udnyttelse af området, her
under at sikre dele af det som 
egentlige reservater for fuglene, 

- at gøre det praktisk muligt for re
geringen i samarbejde med befolk
ningen, at føre planerne ud i livet. 

Projektet går i første omgang ud på 
gennem en nøje tilrettelagt planlæg
ning at sikre en bedre udnyttelse af 
det store område. Der vil f.eks. ske en 
opdeling af områder i mindre enhe
der, hvorefter der for hvert af disse 
områder udarbejdes en plan for ud
nyttelsen, d.v.s. hvordan området ud 
fra en social og økologisk betragtning 
udnyttes bedst muligt med hensyn til 
dyrkning, græsning, fiskeri og andre 
aktivit eter. I denne planlægning ind
går også forslag til en hensigtsmæssig 
beskatning af fuglene, så der ikke 
ned!ægges flere, end bestanden kan 
tåle. For tiden indfanges der ca. 
100.000 andefugle om året. Desuden 
vil der ske en udpegning af særligt 
værdifulde områder til reservater for 
fuglelivet. 

Det er ikke kun deltaets enorme 
betydning som overvintringssted for 
nordlige trækfugle, der er årsagen til, 
at Verdensnaturfonen koncentrerer 
sig om netop dette projekt. Den stør
ste udfordring ligger i at sikre en bæ
redygtig udnyttelse af området , t il 
gavn for både befolkningen og natu
ren. Projektet er et skoleeksempel på, 
hvor vigtigt det er med int ernational 
naturbevarelse. Og i Niger-projektet 
er der i lige så høj grad brug for p o li
tiske som økonomiske løsninger. Der 
vil her være talrige muligheder for at 
afprøve principperne i V erdensstra
tegien, det redskab, der er selve 
grundlaget for Verdensnaturfondens 
arbejde. 

Niger-deltaet giver fødegrundlag for mere end l million stykker kvæg. De se
neste års tørke har medført overgræsning af mange arealer. 
Foto: WWF/J amie Skinner. 



Stop for hvalfangst eller sammenbrud? 
Ville Norge og Sovjetunionen opgive deres hidtidige protester mod et stop for al 
kommerciel hvalfangst? Hvad er konsekvenserne af Islands krav om fangst til 
videnskabeligt brug? Det var de store spørgsmål under det årlige møde i Den 
Internationale Hvalfangstkommission i juli. 

Af Arne Schiøtz og Tommy Dybbro 

Norge og Sovjet lå under me
get hårdt pres fra de øvrige 
lande i kommissionen, hvor et 
stort flertal allerede i 1982 de
kreterede et totalt stop for 
kommerciel hvalfangst fra og 
med 1986. Japan havde som 
den tredie store hvalfangstna
tion, efter stærk pres fra 
USA, der truede med fiskeri
aktioner, i princippet accepte
ret at stoppe sin fangst, dog 
først endeligt fra 1988. 

Under mødet erklærede 
USSR, at landet nu var villigt 
til at indstille fangsten i løbet 
af 1987. Norge havde derimod 
ikke tanker om at opgive sin 
fangst af vågehvaler i NOl·dat
lanten. Kvoten for 1986 blev 
som ventet skåret ned til O 
(kun Island stemte imod, 
Norge undlod af stemme}. 
Norge har derefter 90 dage til 
at overveje kommissionens 
beslutning. Vælger man at 
fortsætte sin vågehvalfangst, 
må landet forudse sanktioner 
på fiskeriområdet fra bl.a. 
USA. Så mon ikke man kom
mer til besindelse. 

Hvalvenlig dansk 
holdning 
Den danske delegation på mø
det havde fået pålæg om at ar
bejde aktivt for at sikre et ef
fektivt fangststop. Dette 
skete, efter at Verdensnatur
fonden sammen med Green
peace og Foreningen til Dyre
nes Beskyttelse forinden 
havde haft foretræde om sa
gen for folketingets miljøud
valg, der stort set bakkede de 
tre organisationers synspunk
ter op. Den officielle danske 
indstilling var klar: vi ville 
ikke acceptere nogle få landes 
ønsker om at omgå hval
fangststoppet. Således gik 
Danmark da også klart imod 
Norges forsøg på at omdefi
nere begrebet kommerciel 
hvalfangst, så der fortsat ville 
kunne drives fangst af våge
hvaler langs den norske kyst. 

Norge må stoppe 
nu 
Få dage inden hvalfangstkom
missionens møde arrangerede 
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den norske afdeling af Ver
densnaturfonden en høring. 
Her kritiserede videnskabs
mænd og økonomer de norske 
ønsker om at fastholde fang
sten af vågehvaler. Den nor
ske hvalfangst beskæftiger 
kun nogle få hundrede menne
sker i et par sommermåneder, 
og den er med til at give 
Norge et dårligt internatio
nalt ry, blev det fastslået. 

Under høringen udtalte 
Thor Heyerdahl, bl.a. kendt 
som leder af Kon Tiki- og 
Ra-ekspeditionerne: 11Kun to 
gange i mit liv har jeg skam
met mig over at være nord
mand. Første gang var i 1940, 
da jeg efter den tyske besæt
telse erfarede, at nogle af 
mine landsmænd var lands
forrædere. Anden gang var, da 
jeg blev konfronteret med 
Norges holdning til spørgs
målet om hvalfangst. Norge 
må stoppe sin fangst af hvaler 
straks(1, udtalte Thor Beyer
dahl. 

Videnskabelig 
fangst 
Den internationale hval
fangstkommission har altid 
haft et begreb, der hed viden
skabelig fangst. Det betyder, 
at man til specifikke viden
skabelige formål måtte ned
lægge nogle få hvaler ud over 
den sædvanlige kvota. Det 
svarer til de regler, der gælder 
for andre fredede dyr - f.eks. 
kan Zoologisk Museum få til
ladelser til indsamling. 

Flere lande, bl.a. i Latin
amerika, har gennem årenes 
løb forsøgt at misbruge denne 
regel til at udøve kommerciel 
hvalfangst, men har opgivet, 
når hvalfangstkommissionen 
misbilligende har rynket bry
nene. Det er derfor yderst be
skæmmende at måtte erkende, 
at der er to lande, som enten 
eklatant har misbrugt denne 
regel, eller tilsyneladende ag
ter at misbruge den, og at 
begge disse lande er nordiske. 

Færøerne har de senere år 
hævdet deres ret til årlig at 
tage 9 finhvaler til videnska
belige formål, og har gennem
snitligt fanget lidt færre. In
gen har endnu været i stand 

Et hvalfangerskib i aktion - snart fortid! 
Foto: WWF/Phi!ippn Scott. 

til at påvise, hvori videnska
ben består. Ja, Færøerne har 
ikke engang gjort sig den ulej
lighed at foretage en ordentlig 
undersøgelse af de nedlab1:e 
finhvaler. Indtil fornylig 
hørte hvalfangsten ikke 
under færøernes hjemme
styre, men direkte under det 
danske statsministerium, og 
statsminister Poul Schli.iter 
erkendte, at fangsten var 
ulovlig. Som resultat af denne 
erkendelse skulle man tro, at 
fangsten stoppede, men i ste
det gik ansvaret over til det 
færøske hjemmestyre, og 
fangsten fik lov at fortsætte 
bag en tynd videnskabelig 
maske. 

Og nu har Island meldt sig. 
I lyset af det kommende stop 
for al kommerciel hvalfangst 
har Island meddelt, at de af 
videnskabelige grunde agter 
at fange 80 finhvaler, 80 våge
hvaler og 40 sejhvaler om året 
i fire år. Det er det antal, lan
dets kommercielle hvalsta
tion skal bruge, for at kunne 
fungere. Den internationale 
hvalfangstkommission har 
udtalt sig yderst negativt om 
de såkaldte videnskabelige 
aspekter. 

Uværdigt af Fær
øerne og lsiand 
I august afholdtes nogle mø
der i Reykjavik, hvor Ver
densnaturfonden, Greenpeace 
og internationalt anerkendte 
videnskabsmænd forsøgte at 
få en debat- i gang om konse
kvenserne af dette nye skridt. 
Det var tydeligt, at den is
landske offentlighed ikke var 
velinformaret, og endnu tyde
ligere at de islandske viden-

skabsmænd, der deltager i det 
videnskabelige hvalprogram, 
enten ikke vil eller må deltage 
i en faglig diskussion med in
ternationale kolleger. 

Mens megen af den forsk
ning, der hidtil er drevet på 
hvaler, som alligevel blev 
dræbt kommercielt, er af høj 
kvalitet, hører vi ingen argu
menter for fortsat at nedlægge 
200 store hvaler om året til 
disse formål. Kunne man fo
restille sig at slagte 200 is
bjørne, elefanter eller næse
horn om året for at tilfreds
stille videnskabsmænds nys
gerrighed? 

Det er meget beskæm
mende, at Færøerne og Island 
vil skride til, hvad der kun 
kan kaldes fiduser og snyderi 
for endnu i nogle få år at 
holde liv i en døende, margi
nal industri. 

Verdensnaturfonden har 
igennem årene kritiseret 
Norge, Japan og Rusland for 
deres hvalfangst. Det har vi 
ment at måtte gøre, til trods 
for at disse lande har holdt sig 
strengt, til reglerne, også når 
de ikke fulgte kommissionens 
anbefalinger. At misbruge 
reglerne, som Færøerne og Is
land gør, er simpelthen ikke 
værdigt for et civiliseret land. 

Konsekvenserne af et så
dant eklatant brud på ånden i 
den internationale hvalkon
vention kan let blive et totalt 
sammenbrud af denne. Vi 
ved, at Sydkorea og Brasilien 
er rede til også at starte en vi
denskabelig hvalfangst, hvis 
Island gør det. Og det vil næ
sten være for meget forlangt, 
at de store hvalfangerlande, 
Japan, Norge og USSR, så 
skulle holde sig beskedent til
bage. 



Fik vi reddet regnskoven? 
I 1982 lancerede Verdensnaturfonden sin kampagne for bevarelse af de tropiske 
regnskove, et af de mest truede økologiske systemer i verden. Hvad kom der egentlig ud 
af denne kampagne? Hvad opnåede vi? Fik vi reddet den tropiske regnskov? 

Verdensnaturfondens næstformand, dr.phil. Arne Schiøtz, var i perioden 1982-84 
ansat på WWF's hovedkontor i Schweiz og ansvarlig for anvendelsen af de indsamlede 
midler. Han beretter her om resultaterne af regnskovskampagnen. 

Af Arne Schiøtz 

Nej, desværre fik vi ikke red~ 
det regnskoven. Den er så 
truet som nogensinde. Men vi 
fik startet en række værdi
fulde aktiviteter, så situatio
nen er væsentlig bedre, end 
hvis Verdensnaturfonden ikke 
havde eksisteret. Og .På en del 
områder er der grund til at 
tro, at vi har vendt udviklin
gen. 

Forskel på 
kampagne og 
program 
Det er vigtigt at skelne mel
lem en kampagne og et pro
gram. Kampagnen er den 
koncentrerede indsats, der 
forsøger at rejse penge til et 
problemkompleks og gøre of· 
fentligheden opmærksom på 
det. Regnskovskampagnen 
varede 18 måneder, fra okto
ber 1982 til maj 1984. 

Et program er en opskrift 
på, hvorledes vi vil anvende 
pengene og bruge vores indfly
delse for at opnå de bedst mu
lige resultater. Medens pro
grammets aktiviteter starter 
samtidig med kampagnen, 
fortsætter de længe efter, at 
kampagnen er forbi, for man 
kan naturligvis ikke forvente 
resultater på 18 korte måne
der. Regnskovsprogrammet 
vil derfor fortsætte i mange, 
mange år, dels med midler 
indsamlet under den korte 
kampagne, dels med en del af 
det, vi fortsat samler ind. 

I løbet af kampagnen skaf
fede WWF's nationalafdelin
ger ialt 36 millioner kr. Mange 
af de midler, som indsamles 
ved den igangværende Plan
tekampagne, vil helt naturligt 
også gå til regnskovsaktivite
ter. Derfor har vi kunnet god
kende 55 projekter med et 
samlet budget på 42 mil!. kr. 

Øget oplysning er 
vejen frem 
Et af regnskovsprogrammets 
mål var at informere om virk
ningerne af den snigende øde
læggelse af regnskoven, både i 

de lande, der har regnskov, og 
i vores del af verden, som for
bruger en stor del af dens pro
dukter. 

Måske har De set store hel
sidesannoncer i danske og 
udenlandske aviser og magasi
ner om regnskovskampagnen, 
og undret Dem over, hvordan 
man redder regnskoven ved 
en annonce i >>Life(( eller 
»Hjemmet((, Resultatet af 
disse annoncer - som alle har 
været indrykket uden udgift 
for Verdensnaturfonden - og 
mange andre oplysningsakti-

i 

opdyrkning af deres land. Vi 
har bragt det større perspektiv 
ind i sagen, og i lande som In
donesien, Madagascar og Li
beria er myndighederne ble
vet klar over, at de står med et 
komplekst problem, som ikke 
blot har en indtægtsside, men 
også en meget alvorlig ud
giftsside. 

Det er svært at vurdere re
sultaterne af en sådan oply
sende virksomhed. Måske vil 
den i det lange løb vise sig at 
være den allervigtigste del af 
programmet. 

Der er lang vej endnu før regnskovene er sikret. 
Foto: WWF/Patrick Virol!e. 

viteter har været, at medens 
regnskovsproblemerne før 
kampagnen blev betragtet 
som noget fjernt, for os uved
kommende, så ved forbløf
fende mange mennesker i dag, 
at den tropiske regnskov er i 
færd med at forsvinde. Mange 
ved nu også, at dette har me
get alvorlige konsekvenser for 
de mennesker, dyr og planter, 
der lever i området, og at det 
muligvis har negative konse
kvenser for hele kloden. Man 
er blevet klar over, at vi har et 
medansvar for, hvad der sker 
med den tropiske regnskov. 

Men kampagnen har også 
virket i de tropiske lande. 
Forbavsende mange politikere 
i lande med regnskov var ikke 
klar over den grove udnyt
telse, der finder sted. De be
tragtede udnyttelsen af regn
skoven som enten en nødven
dighed, eller som en gavnlig 

Politiske analyser 
vigtige 

Verdensnaturfonden har støt
tet væsentlige analyser om 
skovudnyttelsen, udført af or
ganisationer som Natural Re
sources Defence Council i 
Washington og The Interna
tional Iustitute for Environ
ment and Development i 
London og Washington. Der 
er næppe tvivl om, at disse 
analyser har været medvir
kende til en væsentlig hold
ningsændring hos de store, 
internationale hjælpeorgani
sationer over for udnyttelsen 
af den tropiske skov. US-Aid 
har besluttet ikke at medvirke 
til projekter, som resulterer i 
ødelæggelse af den tropiske 
regnskov, og Fællesmarkedet 
pg Verdensbanken er blevet 

opmærksomme på proble
merne og har anvendt flere 
penge på fredede områder end 
nogensinde før. 

Verdensnaturfonden har 
som observatør deltaget i for
arbejdet med The Internatio
nal Tropical Timher Agree
ment, en overenskomst mel
lem de større tropiske tøm
merproducenter og brugerlan H 

dene. Denne overenskomst 
kunne være meget bedre, men 
vor deltagelse betød et skub i 
retning af krav om bæredygtig 
udnyttelse af ressourcerne. 

Støtte til national
parker 
Mange tropelande har et for
billedligt system af national
parker og andre beskyttede 
områder. Undertiden er op til 
10% af de pågældende landes 
arealer sikret. Vi kender mest 
de store savanneparker i Øst
afrika. Det er her turisterne 
kommer. Derfor har de også 
de lokale myndigheders bevå
genhed, for det betyder ind
tægt i fremmed valuta. Skov
parkerne derimod lever meget 
mere ubemærket, og lider ofte 
under katastrofal mangel på 
mandskab og udstyr. Her kan 
Verdensnaturfonden underti
den træde hjælpende til. 

Liberia er et fattigt land, og 
det er gået hårdt ud over dets 
skove. For mange år siden la
vede vi en rapport om Libe
rias skove, og i 1982 blev jeg i 
Schweiz opsøgt af direktøren 
for nationalparkerne i Liberia. 
Han tilbød nærmest at slå en 
handel af. Hvis Verdensna
turfonden i et antal år kunne 
støtte en ny nationalpark, 
ville Liberias regering oprette 
den og sørge for, at alle myn
digheder og den lokale befolk· 
ning samarbejdede. Det blev 
starten til Sapo Nationalpark, 
som formodentlig er et af de 
områder, hvor VVWF vil have 
forpligtelser i mange år. 

En tilsvarende forpligtelse 
har vi overfor Manu Natio
nalpark i Peru, måske den 

Fortsættes næste side ... 
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... fortsat fra forrige side 

artsrigeste skov i verden. Her 
genoptog vi et gammelt sam
arbejde og støtter nu parken 
så meget, ·at den er kommet i 
god gænge igen og forhåbent
lig vil kunne klare sig trods 
mange trusler. Og det er ikke 
blot trusler mod det rige dyre
og planteliv, men også mod de 
lokale indianere. 

Indonesien som 
eksempel 
I Indonesien har WWF arbej
det i mange år. En af opga
verne har været en vurdering 
af naturrigdommene i dette 
vidtstrakte land, både til 
lands og t il søs, med anbefa
ling om at oprette er antal re
servater. 

Indonesien har meget store 
problemer med en stærkt sti
gende befolkning, og man er i 
færd med at flytte et stort an
tal mennesker fra de overbe
folkede indre øer (Java, Bali, 
sydlige Sumatra) til de ydre, 
tyndt befolkede øer. Det er 
der grund til at se på med den 
største skepsis (se artiklen 
andetsteds i dette blad). 

Det er vigtigt at gøre de in
ternationale organisationer 
opmærksomme på disse øko
logiske aspekter i dette folke
flytningsprojekt, som ved før
ste øjekast ser meget humant 
og fornuftigt ud. Vi danskere 
har et medansvar her, for 
disse meget kostbare aktivite
ter støttes af Verdensbanken 
og EF, ligesom et stort dansk 
ingeniørfirma er involveret. 
Her er nok et af de tilfælde, 
hvor økologi og politik træk
ker i hver sin retning. 

Vellykkede pro
jekter i Tanzania 
Tanzania er et tørt savanne
land, men der findes nogle 
små, meget rige regnskove i 
den østlige del af landet. Dyr 
og planter i disse områder har 
udviklet sig isoleret fra de øv
rige afrikanske regnskove, og 
der er derfor mange arter, 
som ikke træffes andre steder 
i verden. Samtidig har Tanza
nia hårdt brug for den smule 
frugtbar jord, landet råder 
over, så der er en virkelig kon
flikt mellem naturbevarelse og 
menneskets ønske om udnyt
telse af disse områder. Udnyt
tes de så hårdt, at skovene 
forsvinder, mister klimaet sin 

fugtighed. Man får nøgne, af
brændte og vegetationsløse 
bjerge, hvor en ged knap kan 
eksistere. 

Forsøg på at redde disse 
bjerge er et typisk eksempel 
på WWF's arbejdsmetode. Vi 
startede to små projekter, dels 
en botanisk undersøgelse af 
de njl'lsten ukendte Uzung
we-bjerge, dels en bevilling på 
nogle få tusinde dollars til en 
dygtig biolog i Dar-es-Sa
laam, så han kunne bruge 
ll)ere af sin tid t il planlæg
nings- og fredningsopgaver. 

Som resultat af de botani
§ke undersøgelser af biologens 
virksomhed er en væsentlig 
del af Uzungwe-bjergene fre
det som en nationalpark, som 
WWF støtter økonomisk de 
første år. I de nordlige 
Usarobara-bjerge er konflik
ten mellem natur og menne
ske mere akut. Her bruger vo
res repræsentant sin tid på at 
udarbejde et meget grundigt 
projektforslag om en fysisk 
planlægning af de pågældende 
bjerge. Forslaget blev af den 
tanzanianske regering frem
sendt til EF, som bevilgede 
ca. 7 millioner kroner til udar
bejdelsen af denne p lan. WWF 
og IUCN deltager i denne 
plans udvikling, og IUCN har 
netop i denne t id sendt folk til 
Usarobara-bjergene for at fo-

retage den endelige problem
formulering. Det er et typisk 
eksempel på, hvorledes små 
bevillinger fra os kan udløse 
meget større bevillinger fra 
offentlige myndigheder. 

Håb for 
fremtiden? 
Om det lykkes at standse øde
læggelsen af den tropiske 
regnskov, eller om man kun 
bremser en smule op, er det 
endnu for tidligt at sige. Efter 
vore beregninger er der i den 
18 måneders lange kampagne
periode forsvundet mellem 
150.000 og 400.000 km2 regn 
skov i troperne, et område 
mange gange større end Dan
mark. 

Undertiden føles det, som 
om vi prøver at dæmme op for 
en flodbølge med en legetøjs
skovl. 

Mange af vore projekter 
har karakter af ambulanceak
tioner. De forhindrer, at situa
tionen forværres, men de lø
ser ikke de grundlæggende 
problemer. Vi må knytte vore 
forhåbninger til den hold
ningsændring og større for
ståelse for de komplekse pro
blemer, som er opstået de se
nere år, delvis som et resultat 
af vor kampagne. 

Her hjælper Verdensnaturfonden regnskoven: 
Oversigt over 57 regnskovs-projekter verden over 

Af Tommy Dybbro 

Under regnskovskampagnen 
har WWF sat en lang række 
projekter igang. I artiklen »Fik 
vi reddet regnskoven?« beret
ter Arne Schiøtz om nogle af 
kampagnens resultater. I det 
følgende findes en oversigt 
over samtlige regnskovspro
jekter. For hvert projekt er 
nævnt projektnummer, en 
kort beskrivelse og det beløb, 
som WWF har givet til pro
jektet. Beløbet omfatter de 
samlede udgifter, afholdt i 
1982-84 og budgetteret for 
1985-86. 

Internationale 
projekter 
3004. Afholdelse af to træ
ningskurser (i Cameroon og 
Panama) i samarbejde med 
International Youth Federa
tion med henblik på forvalt
ning og bevarelse af regnsko
ven. 266.000 kr. 
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3232. Studier af og udarbej
delse af planer for en generel 
bæredygtig, ikke-ødelæggende 
udnyttelse af regnskovene. 
904.000 kr. 

3233. Udarbejdelse af 
håndbog om regnskovsproble
mer samt materiale t il og del
tagelse i World Forestry Con
gress. 330.000 kr. 

3234. Oprettelse af genban
ker i regnskovslande med 
henblik på bevarelse af gene
tisk materiale af regnskovs
planter. 762.000 kr. 

3238. Udarbejdelse af 
håndbog om tilrettelægning af 
uddannelse for medarbejdere i 
regnskovs-reservater. 121.000 
kr. 

Syd- og Mellem
amerika 
Generelt 
3208. Udarbejdelse af over
ordnet handlingsplan for til-

rettelæggeise af regnskovspro
jekter i Mellemamerika. 
551.000 kr. 

Brasilien 
3209. Overordnet planlæg
ning og tilrettelæggelse a f 
regnskovsprogram i Brasilien. 
Udføres af særlig rådgivnings
gruppe. 303.000 kr. 

3210. Koordinat ion og 
overordnet t ilrettelæggelse af 
efterfølgende projekter. 
175.000 kr. 

3218. Øget beskyttelse af 
Nova Lombardia-reservatet. 
56.000 kr. 

3219. Øget beskyttelse af 
Sooretama-reservatet. 56.000 
kr. 

3220. Øget beskyttelse af 
Una-reservatet. 507.000 kr. 

3222. Diverse udstyr til 
personalet i Monte Pascoal
nationalparken. 56.000 kr. 

3223. Udarbejdelse af p lan 
for bæredygtig udnyttelse af 
Carlos Botelhoreservatet. 
620.000 kr. 

3225. Udarbejdelse af plan 
for bæredygtig udnyttelse af 
Rio Doce statsreservat. 
282.000 kr. 

3229. Støtte til et beskyttet 
område i Cairo6u. 56.000 kr . 

3215. Økologiske studier og 
planer for genindførelse af en 
sjælden og udryddelsestruet 
egernabe-art til Poco d'Anta
reservatet. 553.000 kr. 

3221. Diverse udstyr t il 
personalet i Serre de Boeaina 
nationalparken. 36.000 kr. 

3226. Oprettelse af reserva
ter for en række t ruede fug
learter, som har deres eneste 
levesteder i den nordøstlige 
skovregion. 508.000 kr. 

3228. Støtte t il et beskyttet 
område i Jureia. 794.000 kr. 

Costa Rica 
3091. Igangsætning af en 
egentlig planlægning og ud
vikling af en strategi for sik
ring af et system af national
parker i Costa Rica. 2.952.000 
kr. 



3217. Uddannelse af park
betjente og udstyr til disse, 
bl.a. køretøjer, i La Arnistad 
nationalparken. 486.000 kr. 

3231. Udarbejdelse og 
fremstilling af naturvejlednin
ger til brug i landets national
parker. 55.000 kr. 

3241. Radiomateriale og 
andet udstyr t il brug i skovre
servaterne og øvrige beskyt
tede områder. 107.000 kr. 

Equador 
1541. Støtte t il etablering af 
overvågningsposter i Sangai 
nationalparken, herunder for
syning af parkpersonale med 
køretøjer og diverse udstyr. 
547.000 kr. 

1543. Uddannelse af og for
syning med køretøjer og di
verse udstyr til parkpersonale 
i Cotachachi-Cayapasreserva
tet. Udarbejdelse af plan for 
bevarelse af området. 509.000 
kr. 

Nicaragua 
3237. Undersøgelse og udar
bejdelse af plan for bevarelse 
af Bosawas vildtreservat. 
247.000 kr. 

Peru 
3211. Uddannelse af parkper
sonale og udarbejdelse af pla
ner for bevarelse af Manu na
tionalparken. Forsyning af 
personalet med køretøjer, på
hængsmotorer og andet ud
styr. Fremstilling af uddan
nelses- og informationsmate
riale. 3.538.000 kr. 

Afrika 

Cameroon 
3206. Udarbejdelse af plan for 
Korup Nationalparken samt 
t ræningskurser for parkperso
nalet. 1.698.000 kr. 

Elfenbenskysten 
3207. Udarbejdelse af plan for 
Tai nationalparken. 118.000 
kr. 

3230. Udarbejdelse af in
formationsmateriale og leve
ring af diverse udstyr for tilve
jebringelse af en langsigtet be
varelse af den t ropiske regn
skov i landet. 842.000 kr. 

Liberia 
3216. Udarbejdelse af plan for 
bevarelse af Sapo national
parken samt forsyning af ud
styr, bl.a. både, køretøjer og 
telte, til parkpersonalet. 
1.032.000 kr. 

Madagascar 
1368. Det overordnede ar
bejde med bevarelse af den 
t ropiske regnskov på øen. 
WWF-videnskabsmænd til
rettelægger i samarbejde med 
regeringen handlingsplaner 
for en bæredygtig udnyttelse 

De fleste projekter til bevarelse af den tropiske regnskov drejer sig om sikringen af en 
bæredygtig udnyttelse af skovenes enorme naturrigdomme. 
Foto: WWF/Verdensnaturfonden. 

af regnskoven, udpeger reser
vater og iværksætter uddan
nelsesprogrammer. 3.957.000 
kr. 

1911. Opbygning af viden
skabelig forskningsstation i 
Ampijoroa-skoven samt forsy
ning af diverse udstyr til per
sonalet i Ankarafantsikare
servatet. 750.000 kr. 

1912. Fastlæggelse af reser
vatgrænser, anlæggelse af 
stier og veje samt undersøgel
ser og kortlægninger af vege
tationen i Ambokitantelyre
servatet. 1.263.000 kr. 

1953. Studier og beskyt
telse af den stærkt truede le
mur-art, Aye-Aye'en, på øen 
Nosy Mangabe. 290.000 kr. 

3236. Plantning af et bælte 
af Sisal-træer for at sikre mod 
skovbrande og hindre ind
trængen af kvæg, samt anlæg
gelse af veje for at forbedre 
overvågningen af Montagne 
d'Ambrereservatet. 923.000 
kr. 

Rwanda 
1578. Udarbejdelse af under
visningsmateriale samt støtte 
t il sikring af bjerggorillaen i 
Volcanos nationalparken. 
511.000 kr. 

Sierra Leone 
3243. Deltagelse af to eksper
ter fra Sierra Leone i møde 
om forvaltning af nationalpar
ker. 3.700 kr. 

Tanzania 
3204. Undersøgelser og stu
dier med henblik på sikring af 
regnskove i Usambara- og 
Uzungwa-bjergene. 225.000 
kr. 

3205. Udarbejdelse af ud
nyttelsesplan for Usambara
regnskoven. 185.000 kr. 

3240. Samarbejde med 
myndighederne vedrørende 
plan for oprettelse af 
Uzungwa nationalparken. 
467.000 kr. 

3242. Vurdering af nuvæ
rende situation samt indsam
ling af data med henblik på en 
bedre forvaltning af Mt. Kili
manjaro nationalpark. 65.000 
kr. 

Uganda 
3235. Indsamling af data med 
henblik på øget beskyttelse og 
bedre forvaltning af landets 
skove. 352.000 kr. 

Asien 

Indonesien 
1512. Koordination af det in
donesiske conservation pro
gram, der bl.a. består af 8 
større »paraply«-projekter. 
Teknisk og videnskabelig bi
stand t il regeringen. 1.968.000 
kr. 

1528. Udarbejdelse og udfø
relse af naturforvaltningsplan 
for hele New Guinea, herun
der beskyttelse af havskild
padder, sommerfugle og kro
kodiller. 2.541.000 kr. 

1687. Plan for udvikling af 
nationalparker og reservater 
på Kalimantan (Borneo). 
1.607.000 kr. 

3108. Program for forvalt
ning af marine naturområder, 
herunder udpegning af særligt 
vigtige områder og et t ræ
ningskursus for bæredygtig 
udnyttelse af havskildpadder. 
1.554.000 kr. 

3132. Etablering af data
central for oplysning om og 
overvågning af naturområder, 
arter og beskyttede arealer i 
Indonesien. 498.000 kr. 

3133. Undersøgelser af ud
bredelse og forekomst af næ
sehorn, elefanter og andre 
store pattedyr, samt udarbej
delse af planer for bevarelse 
af arterne. 1.539.000 kr. 

3134. Støtte til den natio
nale naturbevarelses-organi
sation, herunder institutions
byggeri og kurser. 1.778.000 
kr . 

3134. Legater og stipendier 
til indonesiske studenter for 
studieophold på vestlige uni
versiteter. (intet budget). 

3169. Støtte til udarbej
delse af national naturbeva
relsesstrategi. 489.000 kr. 

Malaysia 
3212. Udarbejdelse og udfø
relse af forvaltningsplan for 
beskyttede områder i Sara
wak. 1.115.000 kr. 

Thailand 
1816. Støtte t il udførelse af 
feltstat ioner i Turatao natio
nalparken. 88.300 kr. 

3001. Udarbejdelse og udfø
relse af forvaltningsplan for 
Khao Yai-nationalparken. 
Model for andre beskyttede 
områder. 1.240.000 kr. 

3047. Oprettelse af mobil 
uddannelsesenhed. 282.000 
kr. 

3049. Kortlægning og klas
sificering af vigtige vådområ
der i landet. 676.000 kr. 

Verdensnaturfonden 
modtager fortsat bi
drag til kampagnen for 
bevareløe at den tropi
ske regnskov. 
Send dit bidrag tilgiro 
& 00 20 Ol. 
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Odderen - symbol pa en truet natur 
Verdensnaturfonden og Foreningen til Dyrenes Beskyttelse har indledt et samarbejde 
med henblik på at redde den danske odderbestand. 
»PROJEKT ODDER« løb af stablen i efteråret 1984. 
I denne artikel beretter projektlederen, biolog Aksel Bo Madsen, om baggrunden for 
projektet og om arbejdet med at redde odderen 

Af Aksel Bo Madsen 

Odderen blev totalfredet i 
Danmark i 1967. Alligevel er 
nedgangen i bestanden fort
sat. I dag regner man med, at 
der kun er 200 dyr t ilbage. 
Tidligere var der flere tusinde. 
Sker der noget i odderens 
miljø, vi ikke er opmærk
somme på? Det miljø som i 
videste forstand også er vores. 

Odderen lever ved søer og 
vandløb, og dens føde består 
for en stor del af fisk. Den er 
sky og bevæger sig helst om
kring i nattetimerne. Det er 
grunden til, at kun de færre
ste har set en odder i naturen. 

Er miljøgifte en 
trussel? 
Ingen kan entydigt pege på 
den vigtigste årsag til odde
rens tilbagegang. Den seneste 
odderundersøgelse fra 1980 
viser, at ødelæggelse af odde
rens naturlige levesteder og 
for stor menneskelig aktivitet 
omkring disse spiller en væ
sentlig rolle. Drukning i åleru
ser er ligeledes en alvorlig 
trussel mod en i forvejen re
duceret bestand. 

I Sverige menes miljøgifte, 
specielt PBC, at være en me
get vigtig årsag-til odderens 
tilbagegang. Dette har foran
lediget »PROJEKT ODDER« 
til også at få de danske oddere 
undersøgt. Foreløbig er prøver 
fra 8 dødfundne oddere sendt 
til eksperter på Naturhistori
ska Riksmuseet i Stockholm 
for af blive undersøgt. Y derli
gere undersøgelser af odder
kroppe vil foregå ved en se
nere lejlighed. Disse studier 
skulle gerne give svar på, om 
miljøgifte har været og er 
medvirkende til den drastiske 
nedgang i den danske odder
bestand. 

Internationalt 
samarbejde 
Det er kun en ringe trøst, at 
udviklingen i de fleste andre 
vesteuropæiske lande ligner 
situationen herhjemme. Kun 

lO 

i Irland, Skotland, Finland og 
det nordlige Norge findes der 
stabile, kystlevende odderbe
stande. 

Dette har medført, at der i 
flere lande er startet rednings
aktioner til fordel for odderen. 
Disse finder sted i bl.a. Vest
tyskland, Sverige og England, 
og studieture til de nævnte 
lande - for at indhente oplys
ninger og erfaringer fra tilsva
rende projekter - er nu gen
nemført. 
, Under IUCN (Den Inter

naionale Union for Naturbe
varelse) er der oprettet en ar
bejdsgruppe, der har påtaget 
sig at koordinere og rådgive i 
det arbejde, der nu er sat 
igang. 

Hvert andet år afholdes der 
symposier, hvor odder
eksperter fra hele verden mø
des for at diskutere og ud
veksle erfaringer omkring od
derforskning og foranstaltnin
ger t il at ophjælpe bestanden. 
Beklageligvis er det nemlig 
ikke kun den europæiske od
der (Lutra lutra) der er truet. 
5 ud af 19 kendte odderarter 
fra hele verden er på randen 
af udryddelse, bl.a. den syd
amerikanske kæmpeodder 
(Pteronura brasiliensis). 

Økonomisk støtte fra 
GADS' Fond gjorde det mu
ligt for •PROJEKT ODDER« 
at være repræsenteret ved 
'The fourth International Ot
ter Symposium' der fornylig 
blev afholdt i Santa Cruz i Ca
lifornien. 

Opdræt og 
udsætning 
I England Jigger verdens stør
ste odderfarm. Den drives af 
den private institution 'THE 
OTTER TRUST'. Siden 
1975 har man her forsøgt af få 
den europæiske odder til at 
yngle i fangenskab. På nuvæ
rende tidspunkt har man op
nået så gode resultater, at 
dette foregår regelmæssigt. 

Antallet af vildtlevende od
dere i det østlige England har 
i de senere år på det nærmeste 
været lig nul, og formålet med 
dette opdræt har været at ud
sætte oddere i naturen. I 1983 
blev 3 unge oddere (l han og 2 
hunner), født og opvokset i 
odderfarmen, sat ud i det øst
lige England. De var forsynet 
med radiosendere, så dyrenes 
bevægelser kunne følges, og 

de tilpassede sig hurtigt de 
nye omgivelser. I sommeren 
1984 blev der fundet spor efter 
en voksen hun med en unge. 
Anstrengelserne af knap 10 
års arbejde havde båret frugt, 
og udsætningerne foregår nu 
regelmæssigt. 

Før der udsættes oddere, 
bliver området (biotopen) me
get grundigt undersøgt i en 
periode af 1- 2 år. Det sker for 
at sikre, at biotopen opfylder 
de krav, som er nødvendige 
for odderens overlevelse. I 
Sverige planlægger man ud
sætning af oddere i 1987. 

På denne måde vil man 
forsøge af genopbygge leve
dygtigt, selvreproducerende 
odderbestande i de pågæl
dende lande. Det er et spørgs
mål, om en udsætning af od
dere også i Danmark er vejen 
frem. Hertil må der foreløbigt 
svares nej. Situationen her
hjemme er ganske vist alvor
lig, men vi har endnu be
stande i Jylland, som vi må 
forsøge af »udbygge«. Forstået 
på den måde, at der må arbej
des ihærdigt på at forbedre de 
områder, hvorfra odderen er 
blevet fortrængt, og så håbe 
på at de huller, som på nuvæ
rende tidspunkt adskiller de 



enkelte bestande, efterhånden 
kan lukkes. 

I denne forbindelse må det 
nævnes, at såvel tidligere som 
igangværende feltundersøgel
ser, som nu er påbegyndt 
under »PROJEKT QDDER«, 
peger på, at Karup A i Midt
jylland er en vigtig korridor, 
når det gælder odderens mu
ligheder for at sprede sig ned 
gennem Jylland. 

Med så få og små, isolerede 
bestande, som forekommer i 
dag, kan indavl også blive et 
problem, der kan true bestan
den. 

Odderfristeder 
odderreservater 
For at beskytte odderen de 
steder, hvor den endnu træffes 
regelmæssigt, oprettes der i 
England odderfristeder (så
kaldte Otter Havens). Et od
derfristed er en sø eller en 
vandløbsstrækning, der kan 
være fra få hundrede meter 
op til flere kilometer. Efter af
tale med lodsejeren søges om
rådet holdt fri for færdsel, 
vandløbsvedligeholdelse o.s.v. 
Afhængig af lokalitetens 
længde, beliggenhed og struk
tur anbefales plantning af 
træer og buske eller andre 

forbedringer. I England og 
Skotland er der på nuværende 
tidspunkt indgået over 400 
frivillige aftaler for at be
skytte odderen. 

Egentlige odderreservater 
er derimod områder, som op
købes af midler fra private 
fonde, og som derefter restau
reres og indrettes på alle mu
lig måder, for bedst muligt at 
tilgodese odderens krav. 

Derfor skal 
odderen bevares 
Hvorfor bruger vi så mange 
kræfter på at bevare dette 
specielle dyr? Er det ulejlighe
den og pengene værd? Det er 
et spørgsmål, man ofte bliver 
stillet overfor. Der er imidler
tid flere grunde til at gøre en 
indsats. 

Ved at beskytte odderen og 
dens levesteder, opnår vi sam
tidigt at opfylde nogle af de 
krav, som en lang række an
dre truede plante- og dyrear
ter stiller til deres omgivelser. 
Tilbagegangen for padder, 
laks, stork, rørdrum, isfugl, il
der, orkideer og kødædende 
planter kan mere eller mindre 
tilskrives de samme årsager, 
som er skyld i odderens ned
gang. 

-~-- -- -- 11 

Øverst: Oddernes fristed er omkranset af et hegn, der hin
drer vegetationen i at b live nedgræsset af fårene. Samtidig 
forhindres fårene i at falde i vandet. 
Foto: Forfatteren. 

Modstående side: Dette naturområde er sikret udeluk
kende med henblik på bevarelse af odderen. Bemærk kvas
bunkerne til venstre i billedet - her kan odderne søge skjul. 
Foto: Forfatteren. 

Nederst: Portræt af odderen. Billederne stammer fra od
der-projekter i England. 
Foto: Finn Sardegren. 

Danmarks medlemsskab af 
IUCN bør medføre, at vi føl
ger denne organisations hen
stillinger. Dette indebærer 
bl.a., at vi slutter op om de 
lande, hvor der allerede i flere 
år er udført et betydeligt hjæl
pearbejde. Og skal den danske 
miljøbeskyttelseslov overhol
des, må odderen ikke glem-
m es. 

må også være en na
følge af Danmarks til

""'<"'u'""" af BERN-konventio
nen, at vi sætter foranstalt
ninger igang, der kan hjælpe 
odderen, før den uddør her
hjemme. 

Som plejer af fiskebestan
den har odderen desuden en 
betydelig funktion inden for 
det miljø, som den er en na
turlig del af. Odderen tager 
nemlig de fisk, den nemmest 
kan få fat i. Det vil i mange 
tilfælde sige syge eller af an
dre grunde svækkede fisk. 
Det betyder, at odderen er 
med til at opretholde en sund 
fiskebestand. 

Endelig er odderen vel også 
en del af det, ,Jj kalder livs-

kvalitet. Alene bevidstheden 
om at der lever et så prægtigt 
rovdyr i den danske natur, 
må værdsættes meget højt. 

Er det ikke inkonsekvent 
at tiltræde konventioner, ved
tage love, indgå internationale 
aftaler, og så alligevel fortsat 
lade odderen i stikken? Det 
mener Verdensnaturfonden 
sammen med Foreningen til 
Dyrenes Beskyttelse. Derfor 
har de to organisationer be
sluttet at gøre en indsats nu -
inden det er for sent. 

Det koeter peage at be
vare aaturen. ()på 
projekt Odder bar fort
sat brug for øtøtte. 
Send dit bidrag tU 
VerdeDSDaturfonden, 
Østerbrogade 94, 
2100 København Ø. 
Giro G 00 20 Ol. 
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Vore vådområder har dannet grundlag 
for alt liv sidenjorden blev skabt. 

Denne frugtbare kilde ødelægger vi 
nu med foruroligende hast. 

"'\ Tådområder er ikke overflødige 
V områder - tværtimod. Marsken, 

flodmundinger, søer, damme og moser 
er fortsat noget af det mest frugtbare 
på vor jord. Vådområderne giver 
konstant næring til den flora og fauna, 
vi er så afhængige af. 

Et vådområde producerer f.eks. otte 
gange så megen afgrøde som en frugt
bar hvedemark. Giver os føde, regule
rer vandstanden i vore vandløb og 
meget mere. 

N år vi nu ved, hvor vital en betyd
ning vådområderne har i vores 
tilværelse, hvorfor gør vi så alt, hvad 
der står i vores magt, for at ødelægge 
dem? Vi afvander, forgifter, eller 
fylder dem op. Vi er som skatteborgere 
med til at betale for denne ødelæg
gelse af en række livgivende økosyste
mer, ikke alene i Danmark, men 
over hele verden. 

Mennesket og vådområderne. 
Allerede fra tidernes morgen har men-

nesket slået sig ned ved b~edderne 
af vådområder. Her kunne det fiske og 
få vand til sine afgrøder. 

Mange af vore tidligste civilisationer 
blev grundlagt her, og for millioner 
af mennesker er vådområderne i dag 
en livsbetingelse. 

Kan vi endnu nå at redde vore 
vådområder? 
Svaret er ja. V i kan stadig nå at bremse 
den overhængende fare, men tiden 
er knap- og det kræveren fælles indsats. 

Støt Verdensnaturfondens inter
nationale kampagne for bevarelse 
af vådområderne. 
Verdensnaturfonden har udarbejdet 
en plan for at redde de frodige våd
områder i N iger flodens indlandsdelta 
i Mali. Et værdifuldt område for 
bønder og nomader og samtidig et 
vinterkvarter for millioner af euro
pæiske ænder og vadefugle. 

Vi har derfor brug for din hjælp 
NU. .. Bliv medlem af Verdensnatur
fonden i dag ... Som medlem af denne 
verdensbevægelse er du den direkte 
årsag til, at også d ine børnebørn kan få 
glæde af den verden, der kun kan 
eksistere takket være vådområderne -
naturens mest righoldige kilde. 

Ring eller skriv til os. Få yderligere 
informationer om et medlemskab 
tilsendt, eller send dit bidrag direkte til: 

Verdensnaturfonden 
Østerbrogade 94. 
2100 København Ø. Tlf.: {Ol} 38 20 00. 
Giro 5 00 20 Ol. 

q: r~ 
~.~l 

WWF 

Uden vand. 
Intet liv. 

Verdensnaturfondens kamP-agTie 
-Bevar verdens vådområder. 



Giv et bidrag 
til bevarelse 
af verdens 
vådområder 
og modtag en smuk 
farveplakat som tak") 

Den unge, lovende kunst
ner Anette Harboe Flens
burg har stillet sit smukke 
motiv til rådighed for Ver
densnaturfondens kam
pagne for bevarelse af et 
af Afrikas mest storslåede 
og truede naturområder: 
Nigerflodens indlands
delta, der ligger i staten 
Mali i Vestafrika. 

Plakaten er skænket af 
kunstneren samt Carlsen 
Litho A/S, Havreholm Pa
pir og Søren Sørensens o; 
Grafiske Maskiner. Sam- % 
men med reklamebu- ~ 

1ii reauet Ogilvy & Mather g_ 
har disse virksomheder .
gjort det muligt at lancere i? 
kampagnen for bevarelse ] 
af verdens vådområder " 
uden omkostninger for ~ 
Verdensnaturfonden. Der- ~ 
for går samtlige bidrag via ~ 
dette girokort ubeskåret til ~ 
kampagnen. 

") Plakaten er aftrykt på 
modstående side. Den 
måler ca. 50x75 cm og til
sendes alle, der bidrager 
med 150 kr. eller derover. 

Brug dette 
postkort - og fortæl 
venner og bekendte 
om Verdensnatur
fondens kampagne 
for bevarelse 
af verdens 
truede vådområder 

Ved overførsel fra indbetalerens konto: 
Postgirokonto nr. Underskrift 

Eventuelle meddelelser vedrørende betalingen 

D Ja, jeg ønsker at støtte arbejdet 
for bevarelse af verdens vådområder 

G l R o INDBETALINGSKORT 

Postgirokonto nr. 5 00 20 01 
Beløbmodtager 

") Ved bidrag på 150 kr. og derover modtager jeg den "store 

Verdensnaturfonden 
Østerbrogade 94 
2100 København Ø 4-farveplakat: Uden vand - intet liv. 

91 
Indbetaler 1 Postvæsenets stempel 

...... 

.... 

i 

l 
KroM r ''"' Porto for Indbetaling betales KONTANT 

Der må ikke klæbes frimærker på denne blanket. 

Til mask1nel aflæsntng • Undgå venligst at skrtve 1 denne rubnk 6030 S (9·85) PGK S34-6134 

>o 1 < +5002001 < 

Uden vand - intet liv. 
Så enkelt kan det siges. 

Verdens vådområder er frugtbare 
kilder, som vi mennesker er i færd 
med at ødelægge med foruroligende 
hast. 

Vi afvander, forgifter eller fylder våd
områderne op. Denne udvikling må 
og skal bremses. Her kan De give en 
hjælpende hånd. 

Et af de værdifulde vådområder, der 
er i farezonen, er Nigerflodens ind
landsdelta i staten Mali i Vestafrika. 
Her har Verdensnaturfonden igang
sat et projekt til mange millioner kro
ner. 

Deres bidrag er derfor nødvendigt 
for at føre dette projekt ud i livet. 

TAK FOR DERES BIDRAG 
PS: Læs også bagsiden af girokor
tet. 

Molovet er skænket ar kunstneren Anette 
Harboe Fl.:msburg og symboliserer Ver
densnaturfondens kampagne for beva
relse ar verd!.lnS vådområder 
Yderligere op~snmger fås hos Verdens-

g~~u~~0~d&\rr.n&'1~r~g%e0g4. 2100 Ko-

Postgirokonto nr. 5 00 20 01 Frankering for udsendelsen 

Beløbmodtager 

Verdensnaturfonden 
Østerbrogade 94 
2100 København Ø 

Indbetalerens navn og adresse 

Postvæse
nets er
statnings
pligt op
hører, når 
kravet ikke 
er anmeldt 
for postvæ
senet in
den 2 år 
efter ind
betalingen. 

Kroner 

Postvæsenets kvittering 

Øce 

BREV
PORTO 



· Kære medlem 
De har utvivlsomt venner og bekendte, som er interesseret i at 
vide mere om Verdensnaturfondens arbejde. Send os navne og 
adresser, så sørger vi for at tilsende oplysningsmaterialer. 
På forhånd tak for hjælpen. 
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Bidrag til Verdensnaturfondens 
kampagne er fradragsberettigede 

1000 kr.-reglen: 
Gaver t il Verdensnaturfonden kan 
fratrækkes på selvangivelsen. Ved et 
samlet bidrag på 1300 kr. kan De 
fratrække 1000 kr. , idet de første 300 
kr. ikke må medregnes. 

Ægtefæller kan få hver sit fradrag. 
Husk at vedlægge kvitteringer, 

når selvangivelsen indsendes. 

Gavebrevs-erklæring 
De kan endvidere oprette et 
gavebrev - en retligt bindende aftale, 

-' \ \ 

hvor De forpligter Dem til en fast 
årlig ydelse i ikke under lO år - og på 
den måde opnå fuldt fradrag på 
selvangivelsen. 

Ring til Verdensnaturfonden (Ol ) 
38 20 00 og bed om yderligere 
oplysninger om gavebreve. 

Vi glæder os til at høre fra Dem. 

Benyt postkortet nederst på siden: 
send det til venner og bekendte og 
fortæl samtidig, at De støtter 
Verdensnaturfondens arbejde. 
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Af stud.scient. 
Henrik B. Pedersen 

I Indonesien er en omfat
tende folkeflytning i gang. 
Den går under navnet »Trans
migrations-projektet<c og har 
som en af sine målsætninger 
at mindske befolkningspres
set på øen J ava. Her lever 
over 100 millioner mennesker 
på et område, der kun er t re 
gange større end Danmark. 
Java har frugtbare vulkanske 
jorde, der er velegnede t il 
landbrug. Øens landbrugspro
duktion er imidlertid ikke i 
stand t il at dække fødevarebe
hovet for den hurtigt vok
sende befolkning. Med udflyt
ning af javanesere til de tyndt 
befolkede »Ydre øer« (Kali
mantan, Sumatra, Vest-Pa
pua m.fl.) håber man at af
hjælpe problemerne på Java. 

Dette er dog kun et af må
lene med projektet. Et andet, 
der nok i virkeligheden spiller 
en langt større rolle, er 
spørgsmålet om national sta
bilitet og integration. Det nu
værende Indonesien er et me
get forskelligartet samfund, 
og på de Ydre øer er der 
mange steder stærk modstand 
mod tilhørsforholdet til Java. 
Transmigrationsprojektet 
kan ændre dette. Gennem 
massiv udflytning opnår man 
at »fortynde« den oprindelige 
befolkning på de Ydre øer -
og derigennem en kulturel og 
politisk homogenisering af 
den indonesiske befolkning. 
Som Henning Jørgensen 
(eks-direktør for Kampsax 
International i Jakarta, der er 
med til at planlægge udflyt
ningerne) udtaler det: >>Der er 
også tale om at blande for
skellige folkegrupper, så lo
kale særpræg udjævnes. Det 
skal ses som en politisk brik i 
sammenkitningen af en ung 
nation« 

Problemerne 
begynder på Java 
Der er mange problemer for
bundet med projektet, og de 
begynder allerede på J ava. 
Det er svært at overtale folk 
til at flytte - trods regerin
gens gyldne løfter om en st rå-



Folkeflytninger truer Indonesiens regnskove 
»Skoven er ved at blive moderne«, udtalte en tilflytter på Kalimantan (Borneo). Med 
»moderne« mente han ryddet. På de indonesiske øer fældes regnskoven for at give 
plads til millioner af nybyggere fra Java. Et gigantisk projekt med katastrofale 
menneskelige og miljømæssige følger. 

Henrik B. Pedersen har to gange opholdt sig i Sydøstasien, sidst i 7 måneder i 1984. 
Han beretter om projektet. 

Dårlige veje gør det vanskeligt at få forsyninger frem til nybyggerne. 
Foto: H.B. Pedcrsen/ Nepenthes. 

lende fremtid. Af de over 
400.000 familier, der var flyt
tet indtil januar 1983, var kun 
omkring Y-t frivillige. 

Envidere løser flytningerne 
ikke tilnærmelsesvis· befolk
ningsproblemet. I perioden 
1979-83 blev der flyttet om
kring 2 million mennesker, 
men i samme periode steg be
folkningen på Java med om
kring 10 millioner. 

Ufrugtbar jord 
De Ydre øer er meget tyndt 
befolkede, hvilket især skyldes 
den meget ufrugtbare jord, 
som findes der. I modsætning 
til Javas unge vulkanske 
jorde, er der her tale om meget 
gamle jorde. De er igennem 
millioner af år blevet udva
sket for næringsstoffer af den 
kraftige nedbør, og er uegnede 

til den type landbrug, der 
praktiseres på Java. 

Det danske selskab Kamp
sax International er, sammen 
med flere andre, med til at 
planlægge udflytninger til 
disse områder, der hovedsage
ligt er dækket af tropisk regn
skov. Store områder erklæres 
uegnede til landbrug. Selv på 
de områder, der godkendes, 
vil transmigranterne få yderst 
vanskelige vilkår. Kampsax 
konkluderer f.eks. i en rap
port over et godkendt om
råde, at den standard gød
ningspakke, der udleveres gra
tis til transmigranter de første 
tre år, er alt for lille. Det 
fremgår, at den det første år 
skal være 5 gange større - 2. 
og 3. år skal den være 20 
gange større. Ligeledes fast
slås det, at nedbørsmangel vil 
give en betydelig nedgang i 
rishøsten i to ud af fem år, 
samt give en helt fejlslagen 

høst hvert 10. år. 
Men måske er alle disse 

forundersøgelser i virkelighe
den kun til for at tilfredsstille 
Verdensbanken og de andre 
långivere. Dr. Richard Bower 
fra et andet planlægningssel
skab (T AD - Transmigration 
Area Development projekt, 
Samarinda, Østkalimantan) 
fortæller, at myndighederne 
ofte ignorerer planlægnings
selskabernes råd og bosætter 
folk på de områ<l,er, der er er
klæret uegnede. Arsagen er, at 
der allerede nu er mangel på 
egnede steder. 

Den barske 
virkelighed 
Når transmigranterne an
kommer til deres nye område, 
får hver familie tildelt et jord-

lod på 3,5 ha. Halvdelen af 
området er ryddet for skov, og 
der er opført en hytte. Her
udover får de gødning, såsæd 
og hjælp med fødevarer og 
udstyr. Det er, hvad regerin
gen lover. Den virkelighed, der 
møder transmigranterne, er 
ofte en anden. Hytten er ikke 
bygget, og den lovede gødning 
og andre forsyninger når ikke 
frem af de dårlige eller mang
lende veje. Endvidere er jor
den ikke altid ryddet - hvis 
den er, så er det ofte sket med 
store buldozere. De tunge ma
skiner presser jorden sam
men. Dette bevirker bl.a., at 
nedbøren ikke længere kan 
trænge ned i jorden. I stedet 
løber vandet af på overfladen 
og skyller det tynde muldlag 
med sig. 

Problemerne forstærkes af, 
at mange af de overflyttede 
mennesker aldrig har beskæf
tiget sig med landbrug, og de 
der har, kender kun Javas 
frugtbare jord. 

Transmigranterne 
giver op 

De vanskelige forhold resulte
rer ofte i, at t ransmigranterne 
giver op og forlader deres 
jordlod. Nogle rejser tilbage 
t il Java. Andre prøver at klare 
sig med illegal tømmerhugst, 
arbejde i plantagerne eller 
som svedie-brugere. 

Den type svediebrug, der 
drives af transmigranterne, 
har en ødelæggende virkning 
på skoven. De afbrændte om
råder er for store, og udpinin
gen er for kraftig, så skoven 
har svært ved at regenerere. 
Resultatet er en stadig krafti
gere forringelse af miljøet- og 
dermed af det fremtidige livs
grundlag for såvel tilflyttere 
som oprindelige indbyggere. 

Myndighederne er klar 
over problemet. Emil Salim, 
minister for befolkning og 
miljø, har efter en stor skov
brand i Østkalimantan udtalt: 
»Det store antal migranter, 
der bosættes, og som åbner 
nyt landbrugsland i provin
sen, gør det vanskeligt at 

Fortsættes næste side ... 
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' ... fortsat fra forrige side 

kontrollere ødelæggelserne af 
miljøet der•. 

Men transmigrationspro
jektet fortsætter - og i et 
kraftigt stigende omfang. 

Den lokale 
befolkning 
Den lokale befolkning i de be
rørte områder har i årtusinder 
levet i balance, med deres om
givelser. Med øget befolk
ningspres brydes denne ba
lance, skoven overudnyttes og 
deres livsgrundlag forsvinder. 

Dette er f.eks. tilfældet i 
Tengarong-området i Østkali
mantan. Her har presset fra 
t ilflytterne resulteret i, at jor
den nu kan få lov at ligge 
brak i 3-4 år, inden den dyr
kes igen. Tidligere var det al
mindel igt med brakperioder 
på omkring 15 år. Dette har 
medført en kraftig nedgang i 
høstudbyttet. 

Regeringens politik er helt 
igennem præget af arrogance 
over for lokalbefolkningen. 
Man ønsker at »udvikle« dem, 
at lære dem moderne land
brug. De folk, der i årtusinder 

har fungeret i områderne, skal 
lære landbrug af transmigran
ter, der ofte ikke evner andet 
end at lægge jorden øde bag 
sig! 

Regeringens arrogance ses 
på mange andre områder. Øn
sker en person at anlægge en 
plantage, lejer han brugsret
ten til et jordstykke for en pe
riode af 35 år. Dette sker uden 
hensyn til, om området er be
boet! En plantageejer, Ibra
him Hassan, har erhvervet 
brugsretten til 12.000 ha (120 
km2

). Han fortæller, at det er 
op til plantageejerne at »Over 
tale« de lokale til at flytte. 
Det er sjældent, de bliver an
sat i plantagerne. De har nem
lig »Svært ved at tilpasse sig 
arbejdsdagen«. Jobbet tages i 
stedet af t ilflyttere. De oprin
delige, retmæssige indehavere 
af jorden bliver trængt sam
men på stadig mindre områ
der. Snart vil de være i min
dretal i deres egne landområ
der. 

Fremtiden 
Transmigrationsprojektet er 
kun lige begyndt. Holder pla
nerne, skal der i den nuvæ-

rende femårsperiode (1984-
88) flyttes 4 millioner menne
sker. Inden for de næste 20 år 
regner man med at flytte 65 
millioner. Gennemføres disse 
planer, har den indonesiske 
regnskov og de samfund, der 
findes i den, ikke nogen frem
tid. 

Kun pengemangel kan 
brem"se udflytningerne. Det 
koster omkring 120.000 kr. at 
flytte og etablere en familie. 
Transmigrationsminister 
Martono fortæller, at der ikke 
et råd til at fortsætte på 
denne måde. I stedet vil rege
ringen prøve at fremme den 
spontane kolonisation - altså 
udflytning uden regerings
støtte og forudgående plan
lægning. 

Løs Javas proble
mer på Java 
Problemerne på Java er meget 
store. Men inden man bruger 
dem til at retfærdiggøre ud
flytningerne, er det vigtigt at 
slå fast, at de fleste af øerne 
kun har Em t ing tilfælles med 
J ava, nemlig at de alle har 
været under hollandsk kolo
nistyre. Det bruges i dag som 

argument for, at Indonesien er 
et land - og at javaneserne 
som følge heraf har ret til at 
brede sig over hele området. 

Der anvendes store beløb 
på udflytningerne. For perio
den 1984-88 er budgettet på 
40 milliarder kr. Et enormt 
beløb t il et projekt, hvor kun 
et resultat med sikkerhed op
nås: En omfattende ødelæg
gelse af den indonesiske regn
skov. 

Der vil være langt større ri
melighed i at gribe fat om ro
den på problemet - den eks
plosive befolkningstilvækst 
på Java. Blev alle de midler, 
der nu anvendes på udflytnin
ger, i stedet anvendt til at løse 
de egentlige problemer på 
selve Java, ville et menings
løst hærværk mod mennesker 
og natur kunne undgås. 

Men som nævnt er regerin
gens overordnede mål med 
udflytningerne nok i højere 
grad at »kitte nationen sam
men« end at afhjælpe proble
merne på Java. Derfor kan 
man ikke forvente, at den vil 
være lydhør overfor »logiske« 
argumenter. Skal transmigra
tionsprojektet stoppes, skal 
det ske gennem stop for uden
landsk bistand t il disse - og 
gennem internationalt pres 
på den indonesiske regering. 

Hvem forsikrer Jordens 
dyr og planter? 
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De kan forsikre Dem hos os mod næsten alt, 
hvad De kan komme ud for. Og det hjælper vi 
Dem gerne med. 

Men hvem forsikrer egentlig Jordens 
rigdomme af dyrearter og planter? 

Hvem sørger for, at vores børnebørn også får 
glæde af en rig og varieret natur? 

Vi synes, Verdensnaturfonden udfører et 
stort og yderst vigtigt arbejde for at sikre 
denne klodes naturressourcer. 

Derfor støtter Codan det arbejde, der udføres 
af Verdensnaturfonden. 

Codan Forsikring 
- vi hjælper Verdensnaturfonden med at 
hjælpe. 

Tigeren, den grønlandske havørn og 
cycas-palmen - blot nogle få af Jordens godt 

25.000 truede arter, som 
Verdensnaturfonden hjælper. 



Brevkasse 
Redigeret af Arne Schøitz. 

Jette Lautrup, Skt. Pauls
gade i København spørger, 
om Verdensnatw/anden ud
arbejder sin egen naturbeva
relsesstrategi, eller om man 
har en fælles international 
strategi. Klaus Groth, Stock
holmsgade i København, og 
Mille V,rstergaard, Prinsens
gade i Alborg, spørger om 
Verdensnatw/anden har ud
arbejdet en liste over hvilke 
projekter, der prioriteres hø
jest. Endelig foreslår Henrik 
Juul, Kbh. Ø., at vi skildrer 
nogle af de projekter, vi har 
gennemført, hvaQ enten de 
har været succeer eller fia
skoer, snarere end at focusere 
så meget på de øJwlogishe 
problemer og vort fremtidige 
arbeJde. 

Spørgsmålene er overlap
pende og vil derfor blive be
svaret under et. 

World Wildlife Fund, den 
internationale organisation, 
som vi er medlem af, har en 
generel bevarelsesstrategi, 
som hedder World Causerva
tion Strategi. Den er oversat 
til dansk og hedder ))Naturbe
varelse, en Verdensstrategi« 
(kan fås i Pandabutikken for 
kr. 54). En populær dansk ud
gave, )}Oasen i rummet{(, er 
desværre udsolgt, men kan lå
nes på bibliotekerne. 

De tre hovedprincipper i 
strategien er: 
at opretholde de grundlæg

gende økologiske processer 
og biologiske systemer 

at sikre at udnyttelse af arter 
og økosystemer er bæredyg
tig 

at bevare den genetiske varia
tion. 
På grundlag af denne stra

tegi udarbejder World Wild
life Fund programmer for en
kelte emner (f.eks. regnskov) 
eller områder (f.eks. Mada
gascar). Sådanne programmer 
omfatter en lang række pro
jekter og aktiviteter. En over
sigt over alle projekter kan 
ses i WWF Yearbook, som 
kan købes i Pandabutikken. 

I dette nummer af Levende 
Natur har vi givet en oversigt 
over et af vore programmer, 
regnskovsprogrammet, med 
en liste over alle de projekter, 
det omfatter. 

Michael B. Fallesen i Grind
sted har k.ritiseret, at vi har 
standset støtten til- et projeht 
om den phillippinsk.e abeørn. 
Dette fremgår af en artik.el i 

et andet blad (Illustreret Vi
denskab), og Michael Fallesen 
han ihke forstå, at vi ihke 
fortsat forsøger at redde dette 
udryddelsestruede dyr. 

Projektet med den philippin
ske abeørn (nr. 1531) blev 
startet i 1980 som et 3-års 
projekt, der skulle undersøge 
ørnens forekomst på Philip
pinerne og anbefale myndig
hederne, hvad der skulle gøres 
for at bevare den. Dette pro
jekt blev planmæssigt afslut
tet i 1983. Vi havde så håbet, 
at de philippinske myndighe
der ville udarbejde en plan for 
en kontrolleret udnyttelse af 
den tropiske regnskov, hvor 
ørnen lever, men desværre 
fortsætter fældningen af 
denne med uformindsket 
hast, så udsigterne til artens 
overieven i naturen er meget 
små. 

Dette var baggrunden for, 
at Verdensnaturfonden ved 
den planmæssige afslutning af 
projektet i 1983 ikke skøn
nede, at fortsat økonomisk 
hjælp ville føre til noget resul
tat. Vi gjorde det efter svære 
overvejelser, for der findes et 
center, Mt. Apo, hvor en lille 
gruppe entusiastiske philippi
nere fortsat arbejder for ør
nens overlevelse, bl.a. ved for
søg på opdræt i fangenskab. 
Dette arbejde støttes bl.a. fra 
amerikansk side, men har des
værre store økonomiske van
skeligheder. 

Afslutningen af dette pro
jekt illustrerer på en måde 
Verdensnaturfondens di
lemma. Vi ville gerne fortsat 
støtte, men der er så mange 
andre aktiviteter, der kræver 
vores hjælp. Det er ikke svært 
at skelne mellem gode og dår
lige projcktforslag, men det er 
meget vanskeligt at afgøre, 
hvilke af de gode projektfor
slag vi skal støtte, og hvilke vi 
af økonomiske grunde må af
slå. Her kommer den faktor, 
der hedder mulighed for resul
tater ind med stor vægt. 

Verdensnaturfonden har fået 
adshillige henvendelser i an
ledning af avisnotitser om, at 
Tvindskolerne agter at drive 
et stort hvægbrug i Queens
land i Australien. Ifølge avi
serne er formålet at skaffe 
mad til tropernes sultende be
folkning. 

I Queensland ligger nogle af 
Australiens sidste, stærkt 

truede regnskovområder. I en 
anden del af verden, i Latin
amerikå·, har Verdensnatur
fonden ført en intensiv kam
pagne for at forhindre, at 
regnskoven blev opdyrket 
specielt med henblik på en 
kort§igtet, ikke-bæredygtig 
produktion af oksekød til det 
nordamerikanske marked. Vi 
har·derfor henvendt os til 
Tvindskolerne, hvis forstan
der, Poul Jørgensen, oplyser, 
at det pågældende område 
ikke er dækket af regnskov, 
men har været drevet som 
kvægbrug i mange år. 

Om man så kan bidrage til 
løsningen af den tredje ver
dens sultproblemer ved pro
duktion af oksekød, økologisk 
set et af de kostbareste pro
dukter, er en anden sag. 

Jeg hørte fornylig jeres gene
ralsekretær i Erhvervs ra
dioen, og emnet var om Ver
densnatw/andens samar
bejde med erhvervsvirksom
heder. 

Jeg sad og undrede mig 
over, at det tilsyneladende er 
relativt let. at få et samarbejde 
igang, samtidig med at gene
ralsekretæren udtalte, at 
Verdensnatwfonden k.unne 
skræddersy en kampagne til 
den enhelte virksomheds be
hov og l? rav. 

Mit spørgsmållyder såle
des: I<.an det ihke hæmme 
Verdensnaturfondens ar
bejde, når man ligefrenl tilby
der at skræddersy kampag
ner for de enkelte virksomhe .. 
der? 

Samtidig kunne jeg godt 
tænke mig at få at vide, hvor 
mange oplysninger, I får om 
de enhel.te virksomheder? 

Jeg er ellers glad for bladet, 
men trænger I ihke til at få 
lidt mere bid i artiklerne, da 
de nogle gange virker nær
mest repm-tage-agtige og ikke 
afspejler nogen holdning. 
Med venlig hilsen 
Martin Pedersen, Gentofte 

Baggrunden for udtrykket at 
skræddersy en kampagne til 
de enkelte virksomheder er, at 
Verdensnaturfonden har så 
mange projekter og ideer, at 
det i næsten alle tilfælde vil 
være muligt at imødekomme 
selv ret specifikke ønsker. Det 
er imidlertid et fast princip 
ikke at gå på kompromis ved 
at iværksætte unødvendige 
projekter blot for at glæde en 
donator. Et e~sempel: Hvis et 
firma har svanen som bo-

mærke og ønsker at give 
penge specielt til denne fugl i 
Danmark, måtte vi sige nej 
tak, for den er slet ikke truet. 
Derimod kunne vi let med 
svanen som symbol for vore 
betrængte vådområder foreslå 
en række højst nødvendige 
projekter til bevarelse af disse. 

Før vi indleder et samar
bejde med en virksomhed, går 
vi ikke ind i en dybtgående 
analyse af denne virksomhed, 
men vi overvejer generelt, om 
et sådant samarbejde er i Ver
densnaturfondens interesse. 
Om det er tilfældet, er natur
ligvis ofte en smagssag og kan 
medføre mange diskussioner. 
Det er klart, at vi ikke ønsker 
at samarbejde med firmaer, 
som ødelægger miljøet, og 
som måske vil købe sig tro
værdighed med et sådant 
samarbejde. På den anden 
side er Verdensnaturfonden, i 
spektret af miljøorganisatio
ner, kendt for at ændre for
holdene til det bedre ved dia
log snarere end ved konfron
tation, og vi har gennem 
årene opnået overordentlig 
meget med denne strategi. 

Vi har sagt nej til adskillige 
virksomheder, fordi vi ikke 
syntes deres linje var accepta
bel, og sagt ja til adskillige 
med stor usikkerhed og efter 
svære diskussioner. Måske 
har vi i nogle tilfælde taget 
fejl. 

H vad angår bid i artiklerne 
synes jeg egentlig, vi bider 
ganske godt fra os, specielt i 
de artikler der har lederplad
sen i bladet. 

Brevkassen er redige
ret af Verdensnatur
fondens næstformand 
dir. d r. phil. Arne 
Schiøtz. 

Samtlige spørgsmål, 
som indsendes til denne 
brevkasse vil blive besva
ret. Redaktionen forbehol~ 
der sig dog ret til at for
korte i de indlæg, der bli
ver plads til at offentlig
gøre i Levende Natur. 

Kun indlæg med navn 
og adresse vil blive be~ 
handlet, men redaktionen 
accepterer ønske om opta
gelse under pseudonym. 

Indlæg indsendes til re
daktionen. 
Verdensnaturfonden 
Østerbrogade 94 
2100 København Ø 
mærket ))Brevkasse((, 
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Skal den danske kronhjort uddø? 
Verdensnaturfonden er betænkelig ved hjorte-farme 

Af Arne Schiøtz 

I de sidste år er der kommet 
et karakteristisk nyt element 
i det danske lanskab. Store 
indhegninger med hjorte, der 
holdes som kvæg, og som ikke 
udnyttes til jagt, men til regu
lær kødproduktion. 

Der er meget stor interesse 
for hjortefarme i disse år, og 
interessen er så at sige selvfor~ 
stærkende. Den bevirker 
nemlig, at prisen for avlsdyr 
er høj. Derfor er det økono
misk attraktivt for de land
mænd, som er med i opbyg
ningsfasen, hvor de stadig 
kan sælge avlsdyr til nye 
farme. 

Derimod er der mange, der 
tvivler på, at hjortefarme fak
tisk er rentable til kødproduk
tion. Man fryger derfor, at 
hjortefarme skal vise sig at 
være et kort modefænomen. 

Verdensnaturfonden har, 
såvel som Naturfredningsrå
det og Vildforvaltningsrådet, 
udtalt sig stærkt kritiske om 
hjortefarme. Der er mange 
betænkelige aspekter. Værst 

er det imidlertid, at etablering 
af hjortefarme i realiteten be
tyder udryddelse af den typi
ske jyske kronhjortebestand, 
en bestand som har levet i Jyl
land i årtusinder. 

Enhver bestand opnår ef
terhånden et genetisk sær
præg, afhængig af sine omgi
velser, og det har meget stor 
videnskabelig værdi at bevare 
dette særpræg. Vi ved, at 
hjorte vil slippe ud af farme 
fra tid til anden og blande sig 
med den vilde bestand. Det 
vil ofte være hjorte, som 
stammer fra andre dele af Eu
ropa, måske mindre dyr og 
med et mindre gevir. Det vil 
betyde en genetisk forurening 
af den jyske kronvildtsbe
stand. 

Endnu værre er det, hvis 
man indfører den nordameri
kanske wapiti-hjort, som kun 
er en race af kronvildtet. Eller 
sika-hjorten, en anden art, 
som let krydses med kron
hjort. Derved kan resultatet 
blive ukarakteristisk e ba-

stardbestande, som hverken 
er fugl eller fisk. 

Skønt alle myndigheder er 
bekymrede for udviklingen, og 
ingen egentlig tror, at hjorte
farme i det lange løb vil ud
gøre en økonomisk betydende 
element i dansk landbrug, er 
der tilsynelandende ikke me
get at gøre. Vi har love og reg
ler for alt muligt i dette land. 
Bl.a. må man ikke udsætte 
fremmede dyr i den danske 
natur uden Landbrugsmini
steriets tilladelse, men vi har 
åbenbart ingen lov, der forby
der at holde fremmede dyr i 
farme, selv om dyr, der und
slipper fra sådanne farme, 
kan lave megen ravage i vor 
natur. 

Hjortefarme har allerede 
fået et sådant omfang, at man 
nok ud fra et videnskabeligt 
synspunkt må have, at den 
gamle jyske kronvildtstamme 
er dømt til at uddø på grund 
af opblanding med halvtamme 
husdyr, der har en vis lighed 
med kronhjort-en. 

Hjortefarme er en trussel 
mod den oprindelige danske 
kronvildt-stamme. 
Foto: Ladmalms Dyreleksikon. 

Ingen planer om storvildtjagt i Grønland 
Verdensnaturfonden tilfreds med Hjemmestyrets forvaltning af nationalparken 

I lederartiklen i Levende Na
tur 1/85 undrede vi os over, at 
en dansker i 1984 på en ekspe
dition i den østgrønlandske 
nationalpark havde nedlagt 
bl.a. seks hvalrosser, to is
bjørne og en moskusokse, an
giveligt i selvforsvar. I et brev 
af 25.1.85. rettede vi en fore
spørgsel til den grønlandske 
landsstyreformand, for at få 
sagen nærmere oplyst, idet vi 
bl.a. henviste til de strenge 
kriterier for, at naturområder 
kan anerkendes som national
park, herunder kravet om 
overholdelse af jagtforbud. 

I et brev af 18.3 har Jona
than Motzfeldt svaret, at 
Landsstyret er særdeles re
striktivt, når det gælder ad
ministration af Nationalpar
ken. Kun fangerne i Thule og 
Scoresbysund har lov til at 
drive jagt. Om ekspeditioner 
hedder det videre i brevet: 
>lDer gives under ingen om
stændigheder tilladelse til jagt 
i nationalparken. Man betrag
ter fra Grønlands Hjemme
styres side jagtforbudet som 
væsentligt, og dette er således 
ikke blot formelt, men reelt. 

18 

Vi ønsker under ingen om
stændigheder nogen form for 
)>storvildtjagt<< i nationalpar
ken<<, 

Da Grønlands Hjemme
styre fik kendskab til hændel
sen under John Andersens 
ekspedition, iværksattes om
gående en undersøgelse. Man 
fandt herefter en grundig po
litiundersøgelse nødvendig og 
tilskrev Politimesteren i 

Grønland med anmodning 
herom. 

l et supplerende brev af 28. 
juli tilføjes det, at politiunder
søgelsen nu er tilendebragt, og 
at >ltiltale forventes rejst i 
nærmeste fremtid((. Den 11. 
august kunne hjemmestyrets 
sekretariat derefter meddele, 
at der var udarbejdet anklage
skrift med bødeforlæg på 
10.000 kr. og at John Ander-

sen havde betalt bøden. 
Verdensnaturfonden har 

med stor tilfredshed noteret 
sig Landsstyreformandens 
svar, hvoraf det fremgår, at 
der på ingen måde er sket el
ler vil ske en svækkelse af de 
gældende fredningsregler for 
den nordøstgrønlandske na-
tionalpark. TD 

Isbjørnen trives godt i den store nationalpark i Nordøstgrønland. 
Foto: Verdensnaturfondens lsbjørneekspedition. 



Verdensnaturfondens 
sekretariat er flyttet. 

Pandaklubben får ny 
redaktør 

Pandabutikken er stadig på hjørnet af H.C. 
Andersens Boulevard og Stormgade 

l midten af august- flyttede 
Verdensnaturfondens sekre
tariat til nye, lyse lokaler på 
Østerbrogade 94, 2100 Kø
benhavn Ø. Vort nye telefon
nummer er Ol 38 20 00. 

Alle henvendelser vedr. 
medlemsskab, støttemulighe
der og oplysningsmateriale 

skal fremover ske til vor nve 
adresse. v 

VERDENSNATURFONDEN 
ØSTERBROGADE 94 
2100 KBH. Ø 
TLF: Ol 38 20 00 

Giv en hånd med 
Hjælp med til Verdensnaturfondens arbejde -
vi har brug for en frivillig ekspedient til 
Pandabutikken. 

Nu er Pandabutikkens nye 
Gavekatalog udkommet, 'og 
allerede i september måned 
bliver der travlt- i Pandabutik
ken. 

Vi vil derfor gerne høre fra 
medlemmer, der kunne tænke 
sig at hjælpe os med ekspedi
tionerne i Pandabutikken, på 
hjørnet af H.C. Andersens 

Boulevard og Stormgade i 
København. 

Kan du en, to eller tre hele 
dage, eller vil du helst nogle 
timer hver formiddag eller ef~ 
termiddag? Ring til Vibeke 
Skat-Rørdam på tlf. (Ol) 
38 20 00. Jo før jo bedre - vi 
savner DIN hjælp LIGE NU. 

Jimmy Stahr med i redaktionen af 
Pandaklubben. 

Med mange års erfaring fra 
radio og TV s børneudsendel
ser var Jimmv Stahr ikke sen 
til at tage imZ)d opfordringen 
om ap overtage jobbet som 
ansvarshavende redaktør af 
bladet Pandaklubben. 

Bladet sendes 6 gange om 
året til børn og unge, der har 
meldt sig ind i klubben. Pan
daklubben startede for 8 år si
den som et oplysnings- og ud
dannelsesprojekt under Ver
densnaturfonden. 

Jimmy Stahr starter for al
vor på jobbet til oktober, når 
Pandaklubbens nr. 50 udkom
mer som jubilæumsudgave. Vi 
kan allerede nu afsløre, at 
dette nummer bestemt ikke 
bliver kedeligt. Bladet skifter 
tillige format, og der kommer 
farver i. 

Er dine børn ikke allerede 
medlemmer, så meld dem ind 
NU: Ring til Joan Christen
sen på Ol 38 20 00 og bed om 
at få tilsendt den nye Panda~ 
klubfolder med girokort til 
indmeldelse af børn i Panda
klubben. es 

Gaver til 
Verdensnaturfonden 

Sådan gik året 1984 

I perioden 8. maj til 27. 
august 1985 har 
Verdensnaturfonden modtaget 
følgende gaver fra legater, 
fonds, firmaer og 
enkeltpersoner: 

Bjørn Wiinblad: 1.500 kr. 
Claus Sørensen's Fond: 5.000 
kr .. J.C. Hempels Legatfond: 
6.000 kr. W.M. Vett's Fond: 
25.000 kr. Det Hansen~Bille 
Brahe'ske Familiefond: 5.000 
kr. Den Obelske Familiefond: 
25.000 kr. Skansevejens 
Skole: 1.027 kr. A. Nielsen: 
10.000 kr. N. Chr. Stryhm: 
600 kr. Medarbejderne på 
Andersen og Blæsbjerg 
Reklamebureau: 532 kr. 
Anonym: 5.000 kr. Peter 
Homann: 500 kr. Peter 
Iversen: 750 kr. 
Nydamsskolen: 2.000 kr. 
Hoechst Danmark A/S: 5.000 
kr. ''Kontantem i CITY-2: 
1.000 kr. SAS/WWF 
Rovfuglefond: 118.000 kr. 

Verdensnaturfonden 

Verdensnaturfondens samlede indtægter var i 1984 kro-
ner :1.417.059. 

De to diagrammer viser, hvorfra pengene blev indsam-
let. og hvorledes de blev anvendt, når andele i fællesom-
kostninger er medregnet: 

Hvor kom pengene fra? Hvor blev pengene 
anvendt? 

Verdensnaturfondens :36<J{. Oplysningsvirksomhed og 
Venner og støttekreds naturbevarelsesprojekter 

./ 

Gaver og: bidrag: 15% Bladet Levende Natur 
./ 

Sponsorer og licenser 22~-;;) Bladet Pandaklubben 

Bladet Pandaklubbens 
12~{ Indsamling 

indtægter v 

3W;;" 

v 

lWJ~, 

/ 

16~i; 

/ 

149-~ 

./ 

ønsker at viderebringe sin tak 
til samtlige gavegivere. Det er 
alene pladsmangel, der tvinger 
redaktionen til kun at bringe 
navnene på gavegivere, der 
har givet mere end 500 kr. til 
Verdensnaturfondens 
hjælpearbejde. 

Varesalgets overskud 

Renteindtægter 

8(-f. ,o 

7fX, .~ Administration 

o. Til senere anvendelse I <:i 
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Nøglen til en naturvenlig fremtid 

icon vindmøller 
Micon vindmøllerne 

er økonomisk fordelagtige energiforsy
nere, der er udviklet til maximal ydelse og 
driftssikkerhed -og det er bl.a. nået ved ud
vikling af markedets mest avancerede micro
processorstyringssystem, der via telefonen 
kan meddele alle tænkelige oplysninger om 
møllens driftsforhold og status til kommunika
tionsmodul på Deres kontor eller i Deres hjem. 

Micon vindmøllerne 
er af så høj kvalitet, at vi gerne giver 

Dem 5 års garanti på hoved- og 
krøjege ar. 

Mico n 
tilbyder nøglefærdige 

vindmølleløsninger, der om-
fatter alt- fra vindmøllelaugats 
vedtægter over myndigheds
kontakter og støbning af funda
ment, opstilling og indkøring af 
den færdige mølle. 

Få din nøgle til Micon vind
mølle-fremtiden - så er du sikker 
på energi. 

Moerup 
lndustrial 

Campany A/S 
Valstrupvej 13 . Svinding . 8900 Randers 

Tlf. 06-46 60 44. Telex 65 120 



Skovtragedien i 
Tjekkoslovakiet 
»Vi går gennem det tørre græs og må uafladeligt kravle over 
væltede træstammer. Omkring os står døde træer med deres 
nøgne grene strittende til alle sider« , 

Af Niels Erik von Freiesleben 

Niels Erik von Freiesleben er ci- .~ ·\· 
vilingeniør og ansat ved Labora-
toriet for Økologi og Miljølære 
ved Danmarks Tekniske Høj-
skole. 

De deprimerende indtryk fra 
forfatterens rejse til Erzgebirge i 
Tjekkoslovakiet er desværre ikke 
enestående. Overalt i Europa 
truer skovdøden uhyre arealer. 
Indtryk og billeder stammer fra 
en privat arrangeret ekskursion til 
Erzgebirge umiddelbart efter for
fatterens deltagelse i en UNESCO
konference om skovdøden i Eu
ropa. 

UNESCO-konferencen foregik i det 
centrale Tjekkoslovakiet i bjergene 
Beskydy Hori ved den polske grænse. 
Her fremlagde de tjekkoslovakiske 
forskere åbent deres lands problemer 
og demonstrerede, at man er kom
met langt med forskningen inden for 
dette felt. Nogle forskere har her stu
deret skovdøden i 20-30 år, nemlig 
lige så længe som landet har været 
udsat for omfattende skovdød. Lo
kale skader er endda konstateret helt 
t ilbage til århundredeskiftet. 

I Beskydy-bje~ene er skaderne 
dog af yngre dato. Skovbrugsroressigt 
har området været et af Tjekkoslova
kiets mest produktive, men inden for 
de seneste ti år er situationen stadigt 
forværret. Skovmyndighederne i 
Ostravice har opgjort det nuværende 
stærkt skadede eller døde skovareal 
til ca. 5.200 ha svarende til 9% af 
skovarealet i Beskydy-bjergene. Kun 
ca. 25% betragtes som helt uden ska
der. Blandt landets egne forskere og 
forstfolk hersker der ingen tvivl om, 
at luftforurening er den væsentligste 
årsag til skovdøden. Skaderne skyl
des direkte luftpåvirkning af svovl
dioxid (S02), kvælstofilter (NOx) og 
ozon (03) , der hver for sig skader 

_- træerne, og som ydermere i foreying 
forstærker hinandens virkning. Ars
middelværdierne for svovldioxid i 
Beskydy-bjergene er 15-25 Ji.g/m3

, 

hvilket er lavt efter tjekkoslovakiske 
forhold. Men skaderne opstår allige-

I Beskydy-bjergene er skovskaderne omfattende på de skråninger, der 
vender ned mod industribyerne . 
Foto: Forfatteren. 

vel på de nordvendte bjergsider, der 
vender ned mod Ostravice, som er et 
tjekkoslovakisk center for tung indu
stri, samt mod Krakow og Katowice 
på den polske side af grænsen. 

Træerne på bjergsiderne opfanger 
store dele af forureningen som et 
kæmpefilter, hvorved de påvirkes 
kraftigere end koncentrationsni
veauet skulle betinge. Resultatet er, 
at træerne dør eller svækkes så me
get, at de bliver lette ofre for skade
dyr og svamp, eller bukker under for 
særlige udsving i klimaet. De værste 
skader udløstes således af et klima
chok nytårsnatten 1978-79, hvor 
temperaturen pludselig faldt fra 
+5°C til under +20°C. På kort tid 
døde flere tusind hektar skov i Be
skydy-bjergene og tilsvarende mange 
andre steder i landet. 

Erzgebirge 
Det værst ramte område i Tjekkoslo
vakiet og i Europa i det hele taget er 
Erzgebirge på irrensen mellem Tjek
koslovakiet og Østtyskland. Her fin -

des ikke længere sunde træer, og Jllle 
nåletræer over ca. 40 år er døde. Ars
middelværdierne for svovldioxid er 
her på ca. 120 f.lg/m3 med spidsvær
dier helt op til 600-700 Ji.g/m3• Til 
sammenligning indeholder Køben
havns byluft ca. 30 JL/m3, og skader 
på skove andre steder i Europa er 
observeret ved ca. 25-30 f.lg/ m3• Der 
er derfor ingen tvivl om, at den di
rekte påvirkning af svovldioxid er 
den altafgørende årsag til skovdøden 
i Erzgebirge. Hertil kommer, at 
svovldioxid i forbindelse med luftens 
vanddamp kan omdannes til svovl
syre, der med regnen siver ned i jor
den. Visse steder er jorden så sur 
(der er målt pH-værdier helt ned til 
2,2!), at kun enkelte græsarter kan 
overleve. 

Erosion 

De døde træer ville normalt blive 
fjernet for ikke at fungere som ud
klækningssted for skadedyr. Men for 
det første er de skadede områder 

Fortsæ ttes næste side . . . 
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... fortsat fra forrige side 

uoverkommeligt store, og for det an
det håber de tjekkoslovakiske forst
folk, at de døde træer vil yde jorden 
en vis beskyttelse mod erosion, d.v.s. 
tab af de øverste frugtbare jordlag. 
Erosionen sker ved vind og vejrs an· 
greb på de blotlagte bjergsider og for
stærkes af de mekaniske påvirknin
ger under selve fjernelsen af træerne. 
I enkelte tilfælde, hvor jorden er eks
tremt sur, har man forsøgt sig med 
bevidst at bortskrabe den øverste 
halve meter jord. Alle disse forsøg er 
mislykkedes, da den underliggende 
mineraljord er et ringe vækstme
dium for planter, og da den stadig på 
visse lokaliteter er alt for sur (pH 
ned til 3,0). 

Mellem de døde træer forsøger 
man sig i stedet med blandede ny
plantninger af nåletræer og løvtræer. 
Løvtræerne kan være birk, el eller 
røn, og de plantes i håb om, at de vil 
beskytte de mere sårbare nåletræer. 
Men den tid er forbi, hvor man for
ventede et forstmæssigt udbytte af 
skovdriften. Hovedformålet er nu at 
hindre de udsatte områder i at blive 
til græssteppe eller gold ørken. 

Skader på løvtræer 

Løvtræernes sundhedstilstand i ll!rz
gebirge er imidlertid også ringe. Ars
tilvæksten er væsentligt formind
sket, sprækker i barken ses ofte, og 
bladene er misfarvede med brune 
pletter. Pletterne skyldes dels direkte 
skader af forurenende luftarter og 
dels svampeangreb, der let rammer 
de svækkede træer. For tidlig blad
fældning er også almindeligt. Tæt 
ved industricentrene kan luftforure
ninger som hydrogenfluorid (HF), 
tungmetaller eller organiske stoffer 
forværre situationen, og sympto
merne er da også tydeligt kraftigere 
jo tættere man kommer på forure
ningskilderne. 

Kritisk rapport 

En samlet beskrivelse af miljøsitua
tionen i Tjekkoslovakiet blev faktisk 
foretaget af en række tjekkoslovaki
ske forskere i 1982 for det Tjekko
slovakiske Videnskabsakademi, men 
resultatet var så alarmerende, at rap
porten blev hemmeligt-stemplet. Det 
er imidlertid lykkedes borgerretsbe
vægelsen Charta 77 at få fat i rap
porten, som nu er blevet udsmuglet 
til vesten. Heraf fremgår det, at en 
trediedel af landets skovareal er al
vorligt skadet eller dødt, men også på 
en række andre områder er der alvor
lige problemer. Således oplyses det, 
at praktisk taget alle søer i bjergom
råderne er kraftigt forsurede, grund-
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vandet er truet flere steder, og dyre
livet er stærkt reduceret. 

Mest alvorligt er det måske, at be
folkningens helbred i de udsatte re
gioner er påvirket. I byen Most ved 
foden af Erzgebirge er spædbarnsdø
deligheden 12% højere end i resten 
af landet, og sygeligheden blandt 
spædbørn er midst tre gange højere. 
På vores ekskursion til Erzgebirge 
fortalte man os lokalt, at staten giver 
børn gratis ophold på landet om 
sommeren. Under særligt ugunstige 
klimaforhold, hvor forureningsni
veauet bliver højt, sker det, at man 
kører børnene væk i busser. 

For den voksne befolkning er der 
kraftigt forhøjede frekvenser af psy
kiske lidelser, infektions-, luftvejs
og hudsygdomme. Alle disse forhold 
er erkendt af myndighederne med 
det resultat, at der betales større løn
ninger til de folk, der vil arbejde i 
området! 

Helbredsproblemerne er imidler
tid ikke begrænset til Erzgebirge, 
men findes også i mange større byer. 
I hovedstaden Prag er årsmiddelvær
dien for svovldioxid større end 150 
p.g/m', og enkelte målinger har her 
vist helt op til 2000 p.g/m3! 

Brunkul 

Hovedkilden til den voldsomme 
svovldioxid-belastning er brunkul, 
som specielt findes i det nordvestlige 
Tjekkoslovakiet ved foden af Erzge
birge. Forskudte kullag og nedstyrt
ningsfare nødvendiggør åbne miner, 
der breder sig som stadig større kra-

I Erzgebirge er alle nå
letræer over 40 år døde. 
Nederst: Bøgeblade fra 
Erzgebirge. Pletterne 
skyldes dels direkte luft
forureningsskader, dels, 
at de svækkede træer 
angribes af skadedyr og 
svamp. 
Foto: Forfatt!.'ren. 

tere i landskabet, efterhånden som 
de udtømmes. I takt hermed må 
landsbyer rømmes, og nye byer byg
ges, og tæt ved disse afbrændes kul· 
Iene uden nogen form for rensning i 
en række industrier og kraftværker. 
Brunkullene har et meget højt svovl
indhold (4% i gennemsnit), som ved 
forbrændingen omdannes til svovl· 
dioxid, der sendes direkte ud i atmo
sfæren. 

Ringe håb 

Tjekkoslovakiet har i 1984 tilsluttet 
sig 30%-klubben af lande, der for
pligter sig til at nedskære svovldi
oxidudslippet frem til år 1993 med 
30%, men mange tjekkoslovakiske 
forskere er pessimistiske med hensyn 
til en forbedring af situationen. Lan
det satser på at være selvforsynende 
med energi, ikke mindst af økonomi
ske grunde, og i sammenligning her
med får forureningsbekæmpelse en 
underordnet prioritering. Arbejdet 
koncentreres derfor nu for skovens 
vedkommende om at bevare så godt 
et skovmiljø som muligt frem til år 
2050, hvor brunkullene forventes at 
være opbrugt. Først på dette tids
punkt håber man på en væsentlig 
formindskelse af luftforureningen. 

Som tilskuere til disse meget al
vorlige miljøforhold var vi i den 
skandinaviske forskergruppe rystede, 
men ved at udbrede kendskabet her
til håber vi at åbne offentlighedens 
øjne, således at vi hos os i tide griber 
ind overfor forureningen og forhå
bentlig undgår at få »tjekkiske til
stande«. 



Danmarks truede 
planter 
Ny rød-liste ouer danske planter 

H ve r tiende af Danmarks 
vilde plantearter er truet. Det 
fremgår af et lille hefte, »Rød
liste over Danmarks karplan
ter((' der nylig er udsendt af 
Dansk Botanisk Forening. Li
sten omfatter 149 vilde dan
ske plantearter. Svampe, la
ver, mosser og alger er ikke 
medtaget. 

Der er tidligere, i 1977 og 
1980, udgivet rødlister over 
danske planter. I forhold til 
den første rødliste er 22 arter 
fundet så mange nye steder i 
de senere år, at de har kunnet 
fjernes af listen. Til gengæld 
er 14 andre plantearter kom
met til, da de trods systema
tisk eftersøgning er fundet i 
så få tilfælde, at de nu må an
ses for at være truede. 

Når så mange vilde planter 
er gået stærkt tilbage, skyldes 
det bl.a., at søer og vandløb 
forurenes, oprenses eller fyl
des med affald. Moseplanter 
forsvinder, når der gødes med 
kunstgødning. Endelig er op
dyrkning, tilgroning og i den 
seneste tid også tilplantning 
skyld i, at mange planter er 
blevet sjældne. 

Heftet, der er på 24 sider, 
er udarbejdet af botanikeren 
Bernt Løjtnant. TD 

Salep~Gøgeurt, en orkide
art, er en af de danske plan
tearter, som er gået stærkt 
tilbage, fordi dens vokseste
der forsvinder, Den er der~ 
for optaget på den røde liste 
over truede danske planter. 
Verdensnaturfonden støtter 
et projekt for bevarelse af 
de truede orkideer. 

Økonomisk støtte til rovfugle
og ugleprojekter 

Verdensnaturfonden har i samarbejde med SAS stif
tet en fond, som skal hjælpe med til at redde truede 
rovfugle og ugler i Skandinavien. I årene 1985-87 ydes 
der støtte til projekter i Danmark, Norge og Sverige. 

Verdensnaturfonden samarbejder med Dansk Or
nithologisk Forening for at sikre, at hjælpen går til de 
mest relevante projekter. Som et første skridt er det 
besluttet at støtte følgende: Undersøgelse af den grøn
landske havørn, projekt Rød Glente, projekt Slørugle, 
ørnefodring om vinteren. 

For årene 1986 og 1987 kan alle, der arbejder viden
skabeligt med rovfugle og ugler, søge støtte hertil. Pro
jektet skal dog have bevarelse som primært sigte. For 
året 1986 bedes ansøgning med udførlig projektbeskri
velse og budget senest l. november 1985 sendt til: 
Verdensnaturfonden, Østerbrogade 94, 2100 Køben
havn Ø. 

VERDENSNATURFONDEN 

Noget om forsuring 
Letlæst NOAH-hæfte 
om stort miljøproblem 

Dette er titlen på et lille 
hefte, u9.givet af miljøorgani
sationen NOAH. Det fortæller 
om syreregnen, der ødelægger 
naturen, bygninger og men
nesker, og giver en god indfø
ring i problemerne omkring et 
af v6\· tids største miljø
spørgsmål. Forsuringen af 
miljøet fører til golde søer og 
skovdød, til nedbrudte byg
ningsmaterialer og risiko for 
forurening i grundvandet. 

Heftet forklarer på en let
læst måde, hvad forsuring er, 
hvor den stammer fra, hvilke 

konsekvenser den har, og 
hvad der gøres for at be
grænse den. NOAH har selv 
et bud på, hvad der bør gøres 
for at løse problemet. 

Heftet henvender sig til 
alle, der ønsker at få indblik i 
dette store miljøproblem, og 
det egner sig desuden til brug 
for undervisningen i skoler, 
EFG, højskoler m.v. Det er på 
40 sider, koster 25 kr. og kan 
erhverves på NOAH's sekre
tariat (Studiestræde 24, 1455 
København K) eller hos bog
handleren. TD 

Nyt Gavekatalog 
Pandabutikkens nye 16-siders katalog er 
udkommet 

I dette nummer af Levende 
natur (3/85) har vi indlagt 
Pandabutikkens nye Gaveka
talog for 1985-86. Skulle De 
ikke have modtaget det sam
men med bladet, beder vi 
Dem ringe til Pandabutikken 
på tlf. (Ol) 13 20 33. De vil 
omgående få tilsendt katalo
get. 

For snart lO år siden be
gyndte Verdensnaturfonden 
at sælge klistermærker og 
nøgleringe. I dag har Panda
butikken ikke mindre end 148 
tilbud i sit nyeste Gavekata~ 
log, som er sprængfyldt med 
gaveideer for enhver smag og 
budget. Alle varer i gedigen 
kvalitet. 

Det store postordresalg 
samt salget fra Pandabutik
ken på H.C. Andersens Boule
vard 31 i København giver et 
stadig større overskud, som 
anvendes til fondens mange 
projekter til bevarelse af vor 
truede natur. 

Kender De personer i De
res familie eller nærmeste 
omgangskreds, som De vil 
glæde til jul og fødselsdage, så 

Rettelse 

hent inspiration i gavekatalo
get, eller læg Deres indkøbs
tur forbi hjørnet af H.C. An
dersens Boulevard og Storm
gade i København. 

De kan også ringe eller 
skrive til Pandabutikken og få 
tilsendt kataloger, De kan give 
videre til venner og bekendte. 
Dette er samtidig en velkom
men håndsrækning til fon-
dens arbejde. es 

Et par opmærksomme læsere, der har rejst i 
Østasien, har meddelt redaktionen, at billedet på 
side 11 i sidste nummer af Levende Natur (2/85) 
ikke forestiller durian-frugter men derimod 
rambutan-frugter. 

Vi beklager fejlen. 
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Rovdrift på 
elefanter og 
næsehorn 

Bestanden af elefanter i Den 
centralafrikanske Republik er 
faldet fra 80.000 til 15.000 i de 
sidste 10 år. Samtidig er næ
sehornet næsten helt udryd
det. Det fremgår af de nyeste 
optællinger i juni 1985, udført 
af Verdensnaturfonden. Af en 
rapport fremgår det, at kryb
skytteriet er tiltaget og flore
rer kraftigt i de to store natio
nalparker i den nordlige del af 
landet. Rapporten anbefaler, 
at al handel med elfenben 
stoppes, og at regeringen tager 
effektive skridt til at forhin
dre det omfattende krybskyt
teri. Det er navnlig bander fra 
nabolandene Sudan og Chad, 
udstyret med spyd og automa
tiske våben, der huserer i om
råderne (WWF news reJease 
11/85). 

Håbet svinder for 
den californiske 
kondor 

8 fugle udgør den samlede 
vildtlevende verdensbestand 
af den californiske kondor. 
Det viser optællingerne i april 
1985. Sidste år var der 15 
fugle. Resten er gået t il i den 
strenge vinter. Kun eet eneste 
par byggede rede og lagde æg. 
Ska.l arten overleve, må der 
sættes lid til de 16 fugle, der 
findes i fangenskab, og som 
indgår i et avlsprogram. 11 af 
disse fugle stammer imidler
tid fra æg, produceret af kun 
to hunner, og indsamlet i dis
ses reder i de senere år. Det er 
derfor et spørgsmål, om det 
samlede arvemateriale er om
fattende nok til, at arten kan 
overleve, selv om der even
tuelt kommer unger t il verden 
i de kommende år. (Oryx, 
19:135-136). 
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Totalstop for fangst 
af pukkelhvaler 

Grønlænderne har i de senere 
år som de eneste fået tildelt 
en lille fangstkvote af den el
lers totalfredede og stærkt ud
ryddelsestruede pukkelhval. I 
1985 må der således fanges 8 
pukkelhvaler, sidste år var det 
9. På hvalfangstkommissio
nens møde i juli fastsattes 
kvoten for 1986 til O, hvoref
ter ingen lande må fange 
denne hvalart. T il gengæld fik 
grønlænderne øget deres fin 
hval-kvote fra 8 t il 10 (referat 
fra !WC-mødet). 

Redningsaktion for 
truet kronhjort-race 

WWF-Italien har anvendt 4 
millioner kroner til opkøb af 
et 3.000 hektar stort landom
råde på det sydlige Sardinien. 
Området skal være reservat 
for den stærkt udryddelses
truede korsikanske race af 
kronhjorten. De sidste dyr på 
Korsika af denne race blev 
udryddet af krybskytter i slut 
ningen af 1970'erne. Natur
fredningsfolk frygter, at de 
200 vildtlevende dyr på Sar
dinien villide samme skæbne, 
hvis deres levesteder ikke 
straks beskyttes effektivt 
(WWF news no. 35:6). 

Foto: Oryx jul. 85. 
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Foto: Ken Balcomb. 

Moskushjorten i 
fare 

Bestanden af moskushjorte i 
Himalaya er stærkt truet. 
Den lille hjort med en skulder
højde på kun 50-60 cm efter
stræbes på grund af det voks
lignende moskus-sekret, der 
afgives fra en kirtel på han
nens bug. J apan er langt den 
største importør af stoffet, 
der bruges i medicin- og par
fumeindustrien. De 200 kg 
moskusstof, der årligt indgår i 
den internationale handel, re
præsenterer 8.000 dræbte 
hanhjorte, og det er mere end 
bestanden, der efter de sene
ste opgørelser tæller 30.000 
dyr, kan tåle. Den japanske 
import er legal i henhold til 
Washington-konventionen 
(Oryx, 19:130-132) . 

Tonsvis af bly 

Blyhagl er en alvorlig forure
ningskilde. Næsten 200 bly
hagl pr. m2 ligger der på bun
den af de hårdest belastede 
lavvandede, danske fjordom
råder. Hver tredie knopsvane 
(eller 20-30.000 individer) har 
forhøjede mængder bly i orga
nerne. Mellem 3 og 14% af de 
danske gr~ænder har blyhagl i 
kråsen. Et enkelt hagl kan 

Håbet svinder for 
sjælden spætteart 

Den kæmpestore elfenbens
næbbede spætte er måske ud
død. I en årrække er der ikke 
gjort iagttagelser af arten i det 
sydøstlige USA, hvor den tid
ligere forekom. Artens sidste 
t ilholdssted er nogle skovom
råder i det øst lige Cuba, hvor 
der siden 1975 blot foreligger 
12 iagttagelser men slet ingen 
i de allerseneste år. Den cu
banske regering har nu invit e
ret formanden for Det inter
nationale Fuglebeskyttelses
råds spættegruppe til øen for 
at lede en eftersøgning af ar
ten og iværksætte mulige 
hjælpeforanstaltninger (Oryx, 
19:174). 

være nok til at dræbe en min
dre andefugl. Alligevel har det 
lange udsigter med at få be
grænset de 900 tons blyhagl, 
danske jægere hvert år bidra
ger med. I første omgang for
bydes nu anvendelsen af bly
hagl i otte udvalgte vådområ
der. Verdensnaturfonden og 
14 andre danske miljøorgani
sationer mener, at de otte for
søgsområder er helt util
strækkelige, og at danske jæ
gere i stedet hurt igst muligt 
må motiveres til at bruge stål
hagl, der i fremtiden bør an
vendes under al jagtudøvelse 
(Fugle 3/85: 12-13). 


