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Vi· investerer i et bedre Danmark 

Det nye tropehus i Zoologisk Have skal ogsA rumme fritflyvend e, tropiske sommerfugle. (Udsnit af den franske maler Orilon Redon's "Dagen," 1910) 

I Kreditforeningen Danmark nø
jes vi ikke med at tro på faste 
værdier. Selvfølgelig er det vores 
fornemste opgave at yde langfri
stede, billige lån med sikkerhed i 
fast ejendom, men vi føler os for
pligtet af mere end det. 

Kreditforeningen Danmark har 
gennem årene bidraget til, at ak
tiviteter inden for områderne 
byggeri og bolig, miljøforbedrin
ger og kultur kunne realiseres. 

Zoologisk Have i København 
skal til at opføre et nyt tropehus, 
som skal give havens tropiske 
fugle, mindre pattedyr og kryb
dyr tidssvarende forhold. Dette 
kan lade sig gøre bl.a. fordi KD 
har fundet projektet væsentligt. 

Det samme gør sig gældende 
for Rigshospitalets tre år lange 
forskning i forholdet mellem 
allergi og bolig-/arbejdsmiljø. 

Kreditforeningen Danmark's 
meget .store berøringsflade til 
alle dele af det danske samfund 
gør, at vi enkelte gange ser tin
gene i en større s~menhæng. 

Sigtet er altid et sundere og bed
re Danmark for os alle. 

~ 
Kreditforeningen 
Danmark 

København: Tlf. 3312 53 00 . Århus: Tlf. 8612 53 00 . Herning: Tlf. 9712 53 00 . Aalborg: Tlf. 9812 53 00 . Odense: Tif. 6612 53 00 
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Forsiden: 
Lidt mistroisk skæver flodhesten 
over skulderen - den er helt tydeligt 
opmærksom på fotografens tilstede
værelse - mens ungen bare er nys
ge11ig. Flodheste, krokodiller, sita
tungaer, letjer - og omkring 25.000 
mennesker lever i de vidtstrakte 
Bangweulu-sumpe i Zambia . 
.WWFs Kim Carstensen fortæller 
om området og om de mennesker og 
dyr, der lever der . 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

Jordens bæreevne 
Mennesket må leve inden for de grænser 
som sættes af J ordens bæreevne 

UNCED - det er FNs store miljø- og ud
viklingskonference, der efter flere års for
beredelser foregår i Rio de Janeire i Brasi
lien i begyndelsen af juni i år. 

UNCED-konferencen er lagt meget 
ambitiøst op. Den er lanceret som ver
denssamfundets forsøg på at finde fæ lles 
løsninger på de store miljøproblemer, ver
den står over for: Udryddelsen af tusind
vis af arter af dyr og planter, truende kli
maændringer, forurening af verdens drik
kevand og havene, ørkenspredning og 
meget mere. 

Brødet har været slået stort op -
men ikke i forhold til problemernes om
fang. Desv~rre ser det ud t il, at ambitio
nerne ikke kan indfries. Forberedelserne 
til UNCED er gået meget trægt, og de 
deltagende lande har haft svært ved at se 
ud over deres egne kortsigtede politiske 
og økonomiske interesser. 

Store dele af diskussionen er derfor 
strandet i en ufrugtbar-konfrontation mel
lem de rige industrialiserede lande og u
landene. De rige lande kræver en øget 
miljøindsats i u-landene, men har ikke 
hidtil v illet forpligte sig til at give u-lan
dene øget bistand, bedre handelsbetingel
ser og ny teknologi, som kunne bruges til 
at fj erne fattigdommen og skabe en bære
dygtig udvikling. U-landene er til gen
gæld uvillige til at gøre noget for miljøet, 
før de har sikkerhed for øgede ressourcer. 

Hvis de øvrige industrialiserede lan- · 
de blot gik op på det danske bistandsni
veau, ville der være penge nok til at fi
nansiere alle UNCED-initiativerne. Men 
sådan er det ikke. 

Derfor fører UNCED ikke til de re
sultater, som verdens miljø har brug for. 
A lligevel har UNCED for alvor sat dis-

Generalsekretær Lene Witte . 

kussionen om miljø og udvikling på ver
denssamfundets dagsorden. Samtidig vil den 
føre til unc:\erskrivelsen af globale miljø-af
taler, bl.a.· om bevarelse af naturens mang
foldighed og om klimaændringer. Aftalerne 
bliver ikke så stærke, som de burde være, 
men de kan måske blive fundamentet for se
nere ændringer. 

Det vigtige nu er, at v i ser fremad. Det 
kan ikke nytte noget, at vi læner os tilbage i 
stolen og siger, at det gik altså ikke. Det på
hviler regeringerne, politikerne, erhvervsli
vet og os alle som enkeltpersoner at bruge 
UNCED positivt, også selv om resultaterne 
er skuffende. 

W WF Verdensnaturfonden tager den
ne udfordring op. I vores kampagne for en 
bæredygtig livsstil, Værn om Jorden, arbej
der v i med verdens to hovedproblemer: 
Overforbrug af naturens ressourcer og be
folkningstilvækst. Verden har brug for, at i
og u-lande går sammen om at leve op til vo
res fælles ansvar. • 

WWF- World Wide Fund for Nature- er en privat og uafhængig international miljøorganisation, som ar
bejder for at løse globale natur- og miljøproblemer. WWF har afdelinger i 30 lande, og WWF Verdens
naturfonden er den danske afdeling. Formålet med WWF's arbejde er at bevare naturens mangfoldighed 
(den biologiske diversitet), at sikre at udnyttelsen af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde og at 
bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og energi. 
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Bangweulu- et· vådområde 
i Zambia · 

• Langt inde i Zambia i det sydlige Afrika ligger Bangweulu-sumpene . 
Det var ved kanten af dette enorme vådområde, at den berømte britiske 

opdagelsesrejsende, David Livingstone, opgav kampen mod lang tids sygdom 
og døde. Måske er det derfor, mange e.uropæere - og også afrikanere - ·. 

har opfattet disse sumpe som sygdomsbefængte, livsfarlige og i det hele taget et sted, 
man skulle holde sig fra. Men det er helt forkert - Bangweulu-sumpene 

rummer en rig natur og 25.000 mennesker lever i området 

--
Af Kim Carstensen 

B angweulu-sumpcne i det 
nordlige Zambia er meget 
våde. Det erfarede jeg 

med al ønskelig tydelighed ved 
mit første besøg i området i no
vember 1989. Vi var kommet i 
bil t il Chikuni ved sumpenes syd
lige bred, h vor WWF har etable
ret en fe ltstation. 

li1ren til Chikuni havde været 
temmelig deprimerende. Vi kørte 
igennem en nationalpark, Lavushi 

Manda, hvor der i gamle dage var 
masser af elefanter, bøfler, antilo
per og mange andre dyr. På turen 
så vi ikke et eneste dyr - næsten 
alt er udryddet af krybskytter. 

Lige så trist var det at se sæk
kene med majs a lle vegne i lands
byerne og langs vejene. De havde 
ligget der lige siden høsten i maj 
og ventet på at blive hentet af 
det statslige monopol, der stod 
for opkøb af majs. Lastbilerne 
kom bare ikke, og nu var regnen 
forestående, og majsen ville råd-

Artiklens forfatter med vdde fødder 
i Bangweulu-su.mpene. Der er et 

par kilometer gennem dette land
skab ud til floden med krokodiller 
og flodheste. 

Høvding Kaiasa Mukosa med en 
del af sin familie i gdrden foran sit 
palads. Høvdingene har en meget 
høj sratus i de lokale samfund og 
har stor indflydelse pd mange be
slutninger. Det er derfor vigtigt for 
WWF at samarbejde med dem . 

ne op ti l ingen nytte. Vi blev i 
hvert fa ld mindet om, at udvik
ling i Zambia ikke er nogen nem 
opgave. 

Men WWF-stationen i C hiku
ni er et vidunderligt sted. Fra sta-



tionen er der et næsten uendeligt 
udsyn over det græsland, der 
dækker sumpenes bredder i den 
tø rre tid, når vandet står lavt. I 
regntiden er C hikuni en lille ø 
med klart vand til alle sider. På 
græslandet var der store flokke af 
en speciel vandbuk, den sorte let
je, som kun findes i Bangweulu
sumpene. Der var masser af fugle, 
og horisonten var domineret af 
majestætiske skyformationer, der 
varslede regnens komme. 

Ud i sumpene 
Vi besluttede, at v i ville ud i de 
rigtige sumpe, og derfor gik vi 
gennem græslandet ud til en fi s
ker-landsby. Herfra ville vi sejle i 
kano ud t il en næ rliggende flod, 
hvor der skulle være masser af 
krokodiller og flodheste. Kanoen 
var udhulet af en træstamme og 
beregnet til at sejle på meget lavt 
vand. Det viste sig nu hurtigt, at 
der ikke var vand nok, så vi be
sluttede i stedet at gå v idere pli 
det gyngende græstæppe, der 111 
hen over mudder-bunden. 

Jeg trådte se lvfølgelig straks 
igennem græstæppet og stod i 
vand og mudder til midt på låre
ne. Selv om der ikke var vand 
nok t il at sej le, var det alligevel 
meget vådt. 

Efter en lang gynge- og hoppe
tur kom vi omsider ud til floden. 
På vejen havde v i set både træ
skonæb, en meget sjæ lden og 
mærke ligt udseende storkefugl, 
og sitarunga, den sky sumpantilo
pe, som med sine lange segl-for
mede klove kan gå ovenpli græs
tæ ppet uden at gå igennem. På 
den måde har den god beskyttel
se mod rovdyr, som ikke kan 
komme så langt ud i sumpene, og 
god adgang til græsning, som an
dre antiloper ikke kan nå. 

Ude ved floden s1l vi et par kro
kodiller, og vi listede os hen t il det 
sted, hvor flodhestene holdt sig i 
skjul. Vi kunne høre dem pruste 
og brase bag det høje græs, og vi 
kunne tydeligt lugte dem. Men på 
trods af ihæ rdig søgen s1l vi dem 
aldrig. Heldigvis egentlig, for jeg er 
ikke sikker på, hvor rart det ville 
være at møde en irriteret flodhest 
på s1l nært hold. 

WWFs aktiviteter 
Det var på denne tur, vi beslutte
de, at WWF-Danmark skulle gå 
aktivt ind i arbejdet for at bevare 
Bangweulu-sumpenes enestående 
natur. Sumpene er for nylig b le
vet erklæret for et vådområde af 
international betydning under 

den såkaldte Ramsar-konvention 
om beskyttelse af vådområder 
med særligt henblik på deres fug
leliv. 

Sumpene dækker et enormt 
område. I februar-marts, midt i 
regntiden, når vandet står højesL, 
dæ kker de et område på omkring 
12.000 kvadratkilometer' svaren
de til Sjællands størrelse. I tØrti
den skrumper de ind til omkring 
5.000 kvadratk ilometer, som er 
permanent dæ kket af vand, og 
efterlader de resterende 7.000 
kvadratkilometer som cL frodigt 
grøn t græsland. 

WWF har arbejdet siden 1986 
på at bevare Bat;~gweulu-sumpene 

og andre store vådområder i 
Zambia . Vådområderne indeho l
der v igt ige ressourcer i deres rige 
dyreliv, deres store fiskebestande 
og deres muligheder fo r agerbrug, 
især dyrkning af ris, som plantes 
langs sumpenes bredder i februar, 
lige før vandet begynder at træk
ke sig tilbage mod slutningen af 
regntiden. Samtidig sikrer våd
områderne en stabil. vandledn ing 
i Zambias mange floder. Bang
weulu-sumpene opsamler kolos
sale mæ ngder vand i regntiden 
og afgiver det i løbet af året til 
Luapula-floden , som er en af de 
vigtige k ilder til Congo-floden, 
der løber gennem de væld ige 
regnskove i Za"ire. 

Sumpene er samtidig hjemsted 
for tusindvis af mennesker, som 
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lever af fiskeri, agerbrug og i min
dre omfang jagt. Befolkningen er 
meget fattig og har desperat brug 
for sociale og økonomiske forbed
ringer. Kun hvis vi tager disse be
hov alvorligt og samarbejder med 
befolkningen om den langsigtede 
bevarelse af sumpene, er der en 
chance fo r at det lykkes. 

Ingen andre end den lokale 
befolkn ing kan styre og kontrol
lere udnyttelsen af sumpenes res
sourcer. Den zambianske stat har 
ikke ressourcer til at kontro llere 
så enorme områder, og en udefra
kommende po litimæssig kontro l 

WWF 

ville næppe blive respekteret un
der nogen omstændigheder. 
WWF's arbejde i Bangweulu
sumpcne søger derfor at integrere 
naturbevarelse og udvikling i et 
program, der gennemføres i tæt 

En handelsplads ved bredden af 
sumpene, hvor fisk kan byttes med 
brændetræ eller andre fornøden
heder, som il<ke kan fils i sumpe
ne. l 1991 var vandstanden i sum
/Jene lav, og der blev foretaget en 
del afbrændinger, ndr fiskere eller 
krybskytter bevægede sig ind i n)•e 
omrdele r. 

WWF-projektet 
arbejde i 

Bangweulu er finansieret af 
udenrigsministeriet, Danida, 
som i 1991 gav os en bevilling 
på 11,2 millioner kroner til pro
jektet. 

Bevillingen dæ kker en pilot
fase på 2!.1 år, hvor vi skal ud
arbejde en forvaltningsplan for 
området. Planen skal danne 
grundlag for videre aktiviteter 
efter pilotfasen. 

l løbet af de 2!.1 år vil vi gen
nemføre et omfattende forsk
ningsarbejde, hvor vi ser på bå
de de sociale og kulturelle for
hold og de naturlige ressourcer. 
Vi har ansat en zambiansk bio
log og en dansk socio log t il at 
stå for biologiske og sociale un
dersøgelser, og i øjeblikket er to 
studerende fra Landbohøjsko
len ved at skrive speciale om 

mulighederne for skovbrug på 
øerne i sumpene. Samtidig har 
vi fået tilbudt støtte fra den 
ho llandske bistandsorganisa
tion , SNV, t il at igangsætte et 
stort forskningsprogram om fi
skeriet . 

Endnu v igtigere er det dog, 
at vi vil søge at afhJæ lpe nogle 
af de mest presserende udvik
lingsproblemer i området, bl.a. 
1 agerbruget, adgangen til båd
transport og fo rsyning med ele
mentæ re fo rnødenheder som 
sæbe, salt , sukker, o lie mm. V i 
vil samtidig styrke d ialogen 
med befolkn ingen, både direkte 
og via de lokale udviklingsgrup· 
per, som er etableret i hvert 
høvdingedømme. To danske fri
villige fra Mellemfo lkeligt 
Samvirke vil være de centrale 
kræfter i dette arbejde. • 
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samarbejde med den lokale be
folkning. 

En stor attraktion 
WWF-Dal:lmark arbejder i tre 
høvdingedømmer i den nordlige 
del af Bangweulu-sumpene, nord 
for det projektområde, WWF 
hidtil har været aktiv i. I største
delen af det nye område er sum
pene Clybe og fy ldt med vand hele 
året. De er dækket af store papy
rus-skove og sivområder, adskilt 
af floder, søer og laguner med 
åkander og andre vandplanter. 

Al transpo.rr i områder foregår 
med båd. Med påhængsmotor på 
bananbåden, som har navn efter 
sin form og er meget velegner til 

sejlads i sumpene, tager det om
kring 3-4 timer at komme fra 
fas tlandet til den nærmeste af 
øerne i sumpen, Ncheta Island. 

Vi besøgte området for første 
gang i maj 1990, og vi var en 
kæmpe sensation for den lokale 
befolkning, især børnene, som 
brugte timer og dage på at betrag
te de fremmedes besynderlige ad
færd. De gamle på øen fortalte, 
at der ikke havde været hvide 
overnattende i området siden 
uafhængigheden i 1964. 

Vores besøg ~akte også stor op
standelse blandt de lokale ·myn
digheder på fas tlandet. Der var 
en heftig rejseaktivitet til sumpe
ne lige fø r vi kom, fordi det ville 
være for pinl igt, hvis ingen lokal 
myndighed have besøgt området 
før os. Dette ændrede dog ikke 
ved det generelle billede, at be-

Lokal kontrol med vildtet 
Et af de nyskabende elementer 
i WWFs arbejde i Zambia er en 
øget direkte involvering af den 
lokale befolkning i forvaltnin
gen af det vilde dyreliv. 

Siden kolonitiden har alt 
vildt været betragtet som sta
tens ejendom, og befolkningen 

er systematisk blevet frarager alle 
rettigheder til at bestemme over 
vildtet og de områder (ca. 30% af 
landarealet i Zambia), der er afsat 
som vildtområder. Vildtforvalt
ningen er blevet en opgave for 
statsansatte, uniformerede og be
væbnede vildtbetjente. 

Nilkrokodiller er at finde næsten overalt i floder og sumpomrdder. Kro
kodiller har i modsætning til, hvad man forventer, et stærkt yngelpleje
instinkt. Hunnen passer omhyggeligt pd sine unger, indtil de er store nok 
til at klare sig sel~. De smd krokodiller søger gerne op ptl hunnens hoved 
for at sole sig eller hvis der er fare pd færde . 

Zambias regering har nu ind
set, at dette system er urimeligt 
og at det ikke fungerer. Det har 
skabt voldsomme konflikter 
med befolkningen mange ste
der, og det har ikke kunnet for
hindre en drastisk nedgang i 
dyrebestandene i Zambia. l 
samarbejde med WWF har re
geringen derfor nu iværksat et 
nyt program, som involverer lo
kalbefolkningen direkte i for
valtningen af dyrelivet. 

Bangweulu er et af de områ
der, hvor vi er ved at indføre 
det nye system. Det involverer 
lokalbefolkningen på to måder. 
Dels er lokale, valgte udvik
lingsgrupper medbestemmende 
i spørgsmål om, hvilke dyr der 
må jages hvornår og af hvem. 
Dels går størstedelen af indtæg
terne fra jagt i områderne tillo
kale initiativer i stedet for ar 
ryge i den centrale statskasse. 

Pengene bruges til at finansi
ere lokal udvikling, f.eks. 
istandsættelse af skoler eller 
sundhedscentre. De bruges 
samtidig til betaling af et nyt 
korps af landsby-vildtbetjente, 
som udpeges af høvdingene. 
Disse nye betjente er langt bed
re accepterede i lokalsamfunde
ne. 

Systemet er langt fra perfekt 
endnu, men det går den rigtige 
vej . En af dets største succeser i 
Bangweulu blev opnået for ny
lig, da en gruppe landsby-vildt
betjente anholdt nogle statsan
satte vildtbetjente, som havde 
drevet krybskytteri på den sorte 
letje. Det lykkedes at få staten 
til at acceptere den nye tinge
nes tilstand, hvor lokale arres
terer statsansatte betjente i ste
det for det omvendte, som man 
er vant til. Krybskytterne er 
blevet afskediget og stillet for 
retten. • 

Træskonæb er det danske navn 
for denne storkefugL Den er me
get sky og har brug for fred fo1· 
at kunne overleve. 



folkningen i sumpene er blevet 
totalt overset af den zambianskc 
stat i de sidste snart 30 år. 

Der er ikke taget nogen initia
tiver til udvikling, og helt ele
mentæ re ting som skoler eller 
sundheds-faciliteter er i en ry
stende dårlig stand. Problemet er, 
at de fleste zambianere betragter 
sumpene som forfæ rdeligt usunde 
steder, som dtt er bedst at holde 
sig langt væk fra. Befolkningen 
derude har fået lov at sej le sin 
egen sø - bogstaveligt talt. 

De dybe sumpe 
Det meste af året er dyrelivet i de 
dybe sumpe præget af fisk, kroko
diller og fugle. Der er ikke lavet 

ordentlige registreringer af fugle
livet i Bangweulu, men i et andet 
stort vådområde i Zambia, Kafue 
Flats, er der registreret 4 28 fugle
arter, og det er sandsynligt, at 
Bangweulu ligger på samme ni· 
veau. 

I den tørre tid suppleres dyreli
vet med hunnerne af de lokale 
vandbukke, den sorte letje, som 
trækker ud i papyrusskovene, 
hvor de kælver i september-okto
ber. Her er de i s ikkerhed for rov
dyr og andre fjender. 

Den vigtigste ressource i de dy· 
be sumpe er dog fiskene. Der er 
over 80 fiskearter i sumpene, 
hvoraf nogle få kun er registreret 
her. Fiskene er den vigtigste ind
tægtskilde for den lokale befolk
ning, og i fiskesæsonen fra maj til 

december tiltrækker de tusindvis 
af fiskere fra store områder om· 
kring sumpene. 

Fiskerne bor i midlertidige fi. 
skelej re, som de etablerer på små 
mudderbanker eller på flydende 
øer af papyrus. Her lever de i må
nedsvis i små hytter, som de nød· 
tørftigt har bundet sammen af 
strå. De fisker med net og små ru
ser, soltørrer fiskene og sælger 
dem til handlende, der krydser 
gennem sumpene i sæsonen. 

Fiskere bringer dagens fangst til 
fastlandet ved sumpens bred i de
res bananbdcl. De vigtigste og mest 
værdsatte spisefisk er forskellige ci· 
klide-arter. 

Afgrøderne fra de smd landbrugs
arealer pd øerne i sumpene lægges 
ud til tørring pd store mdtter. Pd 
den mdde kan de hokle sig indtil 
næste høst. 

Flodsletterne 
Mod vest strækker WWF-Dan· 
marks projektområde sig helt ind 
til bredden af sumpene, hvor der 
ligger et stort sletteområde, der 
kun er oversvømmet en del af 
året. Her lever omkring 3.000 
sorte letjer samt store flokke af 
andre antiloper, og en lang ræk
ke mindre pattedyr. Samtidig hu
ser flodsletterne et meget rigt og 
varieret fugle liv med bl.a. ænder, 
gæs, storke og hejrer. 
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Dyrene er udsat fo r et stort 
jagtpres fra lokale og udefrakom
mende krybskytter, og bestande
ne er fa ldet voldsomt gennem 
årene, bl.a. som følge af en ny vej 
gennem området, som gjorde det 
meget lettere tilgængeligt fra be
gyndelsen af firserne. For tiden er 
dyrebestandene tilsyneladende li
ge netop stabile, men det er en 
meget skrøbelig balance, som 
hurtigt kan vælte. F.eks. øgedes 
krybskytteriet markant i 1991, 
hvor vandstanden i sumpene var 
lavere end normalt, så der var ad
gang en større del af året. 

Ligesom de øvrige dele af 
Bangweulu er flodsletterne udsat 
for et stigende befolkningspres, 
som truer med at forarme natu· 
ren. Faktisk er der plads nok t il 
både mennesker og natur, og om· 
rådet har store udviklingspotenti· 
aler, f.eks. til risdyrkning og an
dre former for agerbrug. Men så 
længe fattigdommen er så despe
rat, og så længe udviklingen ikke 
er koordineret og kontrolleret, er 
den en trussel mod dyrebestande
ne, fiskeressourcerne og naturen i 
det hele ·taget. 

WWF er blevet modtaget med 
åbne arme af befolkningen, som 
er meget interesserede i vores 
projekt. De t re høvdinge i områ
det er meget glade for endelig at 
være genstand for interesse ude
fra. Gennem en styrket dial9g 

·med befolkningen håber vi at 
kunne fastholde denne interesse 
og skabe den entusia;me, der skal 
til for at sikre området på langt 
sigt. Den store opgave er at sikre 
den nødvendige udvikling på en 
måde, som harmonerer med be
varelsen af dyrelivet og de andre 
naturlige værdier. • 

sumpene. 

WWF 

Den sorte 
letje 
Den sorte letje findes kun i 
Zambia og er stort set be
grænset t il Bangweulu-sum
pene. Den er en underart af 
en vandbuk, letjen, som lever 
i sumpe og andre vådområder 
over store dele af det sydlige 
Afrika. 

Den sorte letje er en mid
delstor antilope, som vejer 
omkring 70 kg. Den har fået 
sit navn på grund af de ældre 
hanners dybsorte skind, som 
sammen med de flot svungne 
horn gør den til et populært 
mål for trofæjægere. 

l dag har Ietjen kun få na
turlige fjender, hvoraf de vig· 
tigste er hyæner, som stadig 
findes i begrænset antal om
kring s~mpene, og løver, som 
ved sjældne lejligheder strej
fer igennem området. Til 
gengæld tager mennesket sin 
rigelige told. 

Der er omkring 30.000 sor
te letjer t ilbage i Bangweulu, 
en brøkdel af de 150.000 der 
siges at have været for min
dre end hundrede år siden. 
Årtiers intensiv jagt med for· 
bedret udstyr har decimeret 
bestanden. Letjens levesteder 
i sumpene er dog stadig intak
te, og naturen kunne sagtens 
bære en langt større bestand. 

Det er derfor et af WWFs 
langsigtede mål fo r området 
at bringe letje-bestanden op· 
ad igen, både for dyrenes og 
naturens egen skyld og fo r at 
skabe mulighed for et større 

afkast af 
kød, skind 
og penge t il 
den lokale 
befolkning. 
Hvis be
standen bli
ver større, 
vil jagtud
byttet nem
lig også 
kunne øges 
væsentligt 
uden at det 
går ud over 
bestanden. 
Letjen fin
des overalt i 
Bangweulu
sumpene. • 
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Sådan hjælper WWF 
WWF Verdensnaturfonden anvender kun en meget begrænset del af sine 

indsamlede midler til projekter her i landet. Langt det største beløb går til 
internationale formål, f.eks. de tropiske regnskove eller andre projekter, 
der handler om bevarelse af naturens mangfoldighed. Følgende danske 

projekter har fået støtte i 1991 og 1992 

Af Tommy Dybbro 

Projekt Lysbuget 
Knortegås 
I de senere år i1ar Vildtbiologisk 
Station (nu Danmarks Miljøun
de~øgelser) udført en række un
dersøgelser for at belyse denne 
sjældne gåseraces trivsel og krav 
til levestedet, såvel på Svalbard, 
hvor bestanden yngler, som på de 
få lokaliteter i Danmark, hvor 
gæssene overvintrer. 

WWF-støtte i 199h 15.000 kr. 

Vadehavet 
WWF Verdensnaturfonden har i 
de senere år betragtet beskyttel
sen af dette enestående naturom
råde som en af sine vigtigste op
gaver her i landet. Arbejdet har 
omfattet udbredelse af informa
tion om Vadehavet, forskning i 
dyre- og plantelivet og i forure
ningens konsekvenser, samt an
befalinger til myndighederne 
med konkrete anvisninger på 
bedre beskyttelse af Vadehavet. 

WWF-støue · i 1991: 330.000-- kr. 
1992: ,IOo.ooo IJ. 

Beskyttelse af sårbare 
kystfugle 
I 1990-91 udførtes, i samarbejde 
med Dansk Ornitologisk For
ening, et projekt med det formål 
at sikre og forbedre levestederne 
for en række af vore mest truede 

. kystlevende fugle, især kolonier 
af terner, tejst og ride. Foruden 
en WWF-støtte på 158.000 kr i 
1990 er der bevilget midler til 
produktion af den afsluttende 
rapport, der indeholder projek
tets resultater og anbefalinger til, 
hvad myndighederne kan iværk
sætte til gavn for kystfuglene. 

WWF-støtte i 1992: 10.000 kr. 

Delfiner i Thailand 
For at undersøge forekomsten af 
delfiner i havet omkring T.hai
land og belyse omfanget af delfin
dødeligheden i forbindelse med 
det thailandske fiskeri, gennem
førte to danske hvalbiologer en 
forundersøgelse i 1991. Denne fø
rer forhåbentl ig til en mere om
fattende undersøgelse af forhol
dene i de kommende år. 

WWF-støtte i 1991 : 70.076 kr. 

Kystfuglene er især s.:'lrbare overfor forstyrrelser i yngletiden . Men ogs.:'i 
trætguglene får problemer, hvis de ustandseligt opskræmmes -det for
hindrer dem i at spise sig fede., så de kan klare de lang t1·æk. Her for
styrrer en windsu1jer en flok bramgæs. 

Gamle danske husdyrracer 
Panda Prisen blev i 1991 tildelt 
Foreningen Oregaard - Danmarks 
Husdyrpark, der blev stiftet i 1990 
med det formål at bevare Dan
marks historiske husdyrracer, så 
deres beståen kan sikres for,efter
tiden. På Oregaard på Nordfyn har 
familien Benzen opbygget en be
sætning af gamle husclyrracer. Pan
da Prisen er en tiltrængt støtte og 
opmuntring til folkene bag Dan' 
marks Husdyrpark. 

WWF-støtte i 1991: 250.000,kr. 

Oddeten i Danmark 
Som en opfølgning på det store 
Odder-projekt i 1985-89, udført i 
samarbejde med Foreningen til 
Dyrenes Beskyttelse, gennemfør
tes i foråret 1991 en felnmdersø
gelse af odderens aktuelle fore
komst i Danmark. 

WWF-støtte i 1991: 43.947 kr . 

Projekt Sneleopard 
I perioden marts- juni 1992 gen
nemfører to danske biologer en 
ekspedition gennem Shey-Phok
sundo nationalparken i Nepal. 
De udforsker områder, der ikke 
hidtil har været besøgt af viden
skabsfolk, og skal efterfølgende 
bidrage til udarbejdelse af en for
valtningsplan for nationalparken, 
specielt med henblik på en vur
dering af turismens indflydelse på 
dyre- og plantelivet. 

WWF-støtte i 1992 : 203.360 kr . 

Truede plantearter 
To af Europas mest sjældne plan
tearter er vandranke og flod-kla
seskærm. For at kortlægge deres 
voksesteder i Danmark gennem
førtes i 1991 en undersøgelse, der 
belyste, hvor de nu findes her
hjemme, og hvad der kan gøres 
for at sikre voksestederne. 

WWF-støtte i 1991: 1.900 kr. 

Danske padder 
På baggrund af tidligere bevilling 
(440.000 kr) gennemføres for dis
se midler fortsat en række pro
jekter, der har t il formål at for
bedre situationen for de danske 
padder, især for de mest sjældne 
arter: løvfrøen, klokkefrøen og 
bjergsalamanderen (se særskilt 
artikel). 



Hvalturisme og 
hvalforskning i 
Nordnorge 
Projektet foregår i Andenes i 
Nordnorge og har til formål at 
beskytte hvalerne mod kommer
ciel hvalfangst, ved dels at drive 
forskning af hvalerne på stedet 
og dels anvise alternative ind
tægtskilder for lokalbefolkningen 
i form af hvalturisme. 

Interessen for hvalsafari i områ
det er vokset kraftigt. N u oplever 
årligt mange tusinde turister hva
lerne udfor Andenes, og denne 
aktivitet hviler økonomisk i sig 
selv. WW F stØtter fortsat den vi
denskabelige forskning af hvaler
ne. 

WWF-støtte i 1991: 600.000 kr, 
1992: 295 .000 h. 

SMan ser et oprenset vandhul pd militærterrænet ud, ndr det er klar til 
at modtage haletudser og smd frøer. 

Projekt Red Løvfrøen 
Den lille grønne løvfrø, der tidligere var udbredt næsten overalt 
p11 Sjælland, var nede på nogle få individer, da det så sortest ud i 
slutningen af 1970 'erne. Men så tog biologen Kåre Fog initiativ 

til at redde løvfrøen - og i dag går det fremad 

Af Anne-Marie Mikkelsen 

D a Kåre Fog begyndte sit 
redningsarbejde, fandt 
han kun løvfrøer på to 

lokaliteter: I et fredet område 
ved Præstø og i en mergelgrav 
ved et miltært område i næ rhe
den af Vordingborg. 

I det fredede område er søer 
blevet oprenser, og frøæg er 
blevet indsamler t il kunst igt 
opdræt. Så trods forskellige t il
bageslag ser det ud til, at løv
frøerne atter er begyndt at spre
de sig i området. 

- Men i militærområdet ved 
Vord ingborg stødte jeg på for
hindringer. Området ejes af mi
litæ ret - dvs. staren - og derfor 
kunne jeg ikke nøjes med støtte 
til oprensn ing fra amtet, der el
lers er parat til at h jælpe, fo r
tæ ller Kåre Fog. 

- Derfor hen vendte jeg mig 
t il WWF, og så kom der gang i 

t ingene. Militæret syntes, ar det 
var en god ide at gøre noget for 
løvfrøerne på deres område. Og 
med pengene fra WWF kunne vi 
rense fi re vandhuller. 

Kåre Fog indsamlede æg i mer
gelgraven lige uden for militær
området og lod dem klække 
hjemme i akvarier. Det foregik på 
den måde, a t Kåre Fog »kæ mme
de« vandplanterne i graven ro 
gange om ugen i maj-juni. De 
klækkede æg bliver t il haletud
ser, der vokser og bliver til små 
frøer. 

Nogle haletudser slippes løs i 
vandhullerne, mens andre får lov 
at vokse sig større, før de sættes 
ud. I perioden 1988-90 er der sat 
ca. 680 haletudser og frøer ud i 
vandhullerne på militærterræ
net. S idste år blev der sat ca. 
1300 haletudser ud. 

Det har vist sig, at ca. 2 pct. af 
de udsatte dyr overlever til de 
bliver kønsmodne: I 1991 kvæk-
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Pukkelhvaler og 
finhvaler 
l forbindelse med projektet ind
samles vævsprøver fra fritsvøm
mende hvaler for at kunne belyse 
forhold af genetisk art, og hvor
dan de enkelte populationer er 
sammensat. Der er stort behov 
for øget viden om hvalerne, bl.a. 
set i lyset af kravet fra flere lande 
om genoptagelse af hvalfangsten. 

WWF-støtte i 1991: 40.000 kr. 

Bog om havforurening 
StØtte t il udgivelse af bog fra 
NOAH's forlag med t itlen 
>>Havsnød«. Bogen går bag om 
alle de politiske diskussioner og 
beskriver den økologiske bag
grund for Vandmiljøplanen, og 
hvad der egentlig sker, når vi for
urener havet. 

WWF-støtte i 1991: 10.000 kr. 

kede der 4 hanner i mergelgra
ven, 4 i de nye vandhuller og l i 
den tilstødende skov. 

- Fortsætter det som hidtil, 
kan vi regne med, at der i 1993 
vil være 20-30 løvfrøer i områ
der, og det betyder, at bestanden 
har overlevet, siger Kåre Fog. Der 
er ingen tegn på indavl på mili
tærterrænet - i modsætning til 
det t ilsvarende forsøg ved Præ
~tØ, hvor der er visse tegn på ind
avl. 

l sommer vil WWF-stØtten gå 

WWF 

Vågehvaler ved Grønland 

For at bedømme, hvordan de en
kelte bestande af vågehvaler i 
Nordatlanten er sammensat , gen
nemføres genetiske undersøgelser 
af hvalerne. Disse undersøgelser 
er vigtige for at kunne vurdere 
den biologiske betydning af fang
sten af vågehvaler ved Grønland. 

WWF-støtte i 1992: 10.000 kr. 

Film om marsvin 
l forlængelse af det nu afsluttede 
marsvine-projekt, udført af WWF 
i samarbejde med Dyrenes Be
skyttelse, forberedes produktion 
af en undervisningsfilm om mar
svinet i de danske farvande. Fil
men udarbejdes af specialestude
rende på Roskilde Un iversitets
center i samarbejde med Zoolo
gisk Museum i København. 

\'V'WF-støtte i 1992 : 10.000 r. 

t il at rense nye vandhuller i mi
litærområder, og til yderligere 
indsamling og klækning af æg. 

- Er særligt interessant for
hold er, at vandhullerne i der 
militære område ser ud t il gro 
meget langsommere til end de 
andre steder. Der tyder på, ar 
der ikke bruges så meget gød
ning her. Og det vil være en 
god indikator for, hvor meget 
t ilførsel af næ ringsstoffer fra 
markerne betyder for tilgronin
gen af vandhuller! • 

Det er hannerne, der kvækker i vandhullerne om fordret - og de gør det 
for at lokke hunneme til sig. 
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Af Anne-Marie Mikkelsen 

H ans Scavenius har boet i 
Brasilien i over 25 år, 
men nu vil han og hans 

kone gerne hjem til Danmark. 
Men hvad skal der så blive af Ca
pricornio - det dejlige stykke skov, 
som Hans Scavenius købte for 
mange år siden, og hvor familien 
har tilbragt så mange dejlige ti
mer? Skoven, der dækker største
delen af stykket, er fredet, men 
Hans Scavenius har set, hvordan 
det kan gå, hvis selv et fredet om
råde falder i de forkerte hænder. 

Det er baggrunden for, at Hans 
Scavenius valgte at henvende sig 
til WWF Verdensnaturfonden og 
IFU, Industrialiseringsfonden for 
Udviklingslandene, og foreslog et 
utraditionelt samarbejde. WWF og 
IFU tog straks udfordringen op, og 
resultatet er et usædvanligt og 
spændende samarbejde, der kan 
gøre Capricernic til en model for 

l den uberørte skov i den højereliggende del af Capricomio 
ven ter der mange smukke oplevelser. 

Midt i mellem de to millionbyer 
Sao Paulo og Rio de Janeiro, i 

Brasilien, ligger Capricornio Florestal. 
Det er ikke navnet på en by, men på 
et område af den stærkt truede kyst

skov - en skov, der tidligere var 
udbredt langs hele Brasiliens 

Atlanterhavskyst. I dag er der kun små 
isolerede områder tilbage, og i et af 

disse findes Capricornio. Den danske 
forstmand, Hans Scavenius, købte 

området for mange år siden - og nu 
har han bedt WWF 

Verdensnaturfonden og danske 
virksomheder oni hjælp til at bevare 

området 

bæredygtig udnyttelse af disse sår
bare skovområder. 

Projekt Capricornio 
O mrådet er på ialt 1150 hektar. 
Det omfatter en lavtl iggende del, 
som hidtil har været udnyttet til 
dambmg og kakaoplantage, samt 
en højtliggende del, som er skov
klædte bjergskråninger. På den 
lavtliggende del skal den kommer
cielle del af projektet placeres -
men efter bæredygtige principper. 
Der skal anlægges 100.000 kva
dratmeter fiskedamme t il dambrug 
samt hytter og en lille kro med 
plads til ialt 60 mennesker til turi
ster og forskere, der vil overnatte. 

Den højereliggende del af om
rådet er i dag uberørt regnskov, og 
sådan skal det blive ved med at 
være. Der er allerede udlagt stier 
gennem skoven og bygget mindre 
skjul, hvorfra man ubemærket kan 
iagttage fugle og andet dyreliv 
skoven. 



Den kommercielle del af projek
tet vil give et afkast på 50.000 dol
lars om året, der skal bruges til at 
beskytte områdets dyreliv mod 
krybskytter, drive et uddannelses
center og en lille planteskole med 
bl.a. palisandertiæer. De skal bru
ges i andre områder, hvor man for
søger at genskabe et skovdæ kke. 
En allerede etableret kakao-plan
tage skal fortsar drives efter økolo
giske principper. 

Denne ko mbination af produk
tion efter miljøvenlige principper 
og økoturisme er ideel, og WWF 
har støttet lignende projekter i an
dre lande. 

Kystregnskoven 
Brasiliens kystregnskov er stærkt 
truet. Kun otte pct. af den oprin
delige skov et tilbage, og mange af 
de dyre- og plantearter, der kun 
fandtes i denne skov, er forsvun
det. Capricornio ligger i et smalt 
bælte af den kystregnskov, der er 
tilbage, og det betyder, at der fin
des forholdsvis mange dyr på area
let. Der er bl.a. set brøleaber, 
skovsvin, dovendyr og en enkelt 
art junglekat. Der er talt over 300 
forskellige fuglearte r og mange 
sjældne planter, bl.a. utallige arter 
af epifytter og begonier. 

Projektet i Brasilien er økolo
gisk sundt, fordi det ko mbinerer 
naturbevarelse med bæredygtig ud
nyttelse, og desuden vil andre i 
området kunne bruge ideen. Det 
er tanken, at forskere fra Brasilien 
og f.eks. Nordeuropa skal kunne 
udnytte stedets faci liteter til at ka-

en i over 25 dr. 

talogisere dyre- og planteliv i om
rådet. 80 pct. af de truede dyr og 
planter i Brasilien findes i de sidste 
rester af kystregnskoven. 

Projektet har fået navnet Capri
cornio, fordi det ligger netop på 
den breddegrad, der er S tenbuk
kens vendekreds, og stenbukken 
hedder som bekendt capricornius 
på latin. Området findes ca. midt
vejs mellem Rio de Janeiro og Sao Pd den lavereliggende del af omrddet skal der anlægges flere damme. 
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Ikke mindst fuglelivet er enestden
de pd Capricomio. 

Paulo, d vs. kun tre timers kørsel fra 
to storbyer. 

En investering 
Hans Scavenius, der har drevet 
området de sidste 25 år, har sam
men med sin partner overgivet 
området t il en fond, Fundacao Ca
pricornio Florestal, der skal drive 
det videre. 

Samtidig med denne overordne
de fond er der oprettet et kommer
cielt aktieselskab. Hovedformålet 
med de kommercielle aktiviteter 
er alene at skaffe midler t il det na
turbevarende arbejde i fonden. 

Der er brug for ca. 400.000. dol
lars, hvoraf de 200.000 ydes som 
lån fra danske virksomheder. IFU 
er indstillet på at deltage med et 
lån i samme størrelse. Desuden er 
der brug for 40.000 dollars, der skal 
bruges t il naturbevarelsesaktivite
ter - bl.a. planteskolen og uddan
nelsescenrret. Disse penge skal 
ikke ses som en investering, der gi
ver et egentligt afkast, men mere 
som direkte støtte til projektet. 

Der er tale o m en økonomisk og 
økologisk sund investering. IFU 
regner med en forrentning på 9 
pct. på et dollarlån, og normalt vil 
forrentningen være omkring 6 
pct., hvis pengene sættes ind på en 
dollar-konto. 

Allerede to år fra projektets 
start vil investorerne kunne regne 
med at tilbagebetalingen af deres 
indskud begynder. Bliver der yder
ligere overskud udover de 9 pct.s 
forrenming på lånet, vil pengene 
blive brugt i projektet. 

Det kommercielle projekt skal le
des af en gruppe på seks personer, 
hvoraf direktionen i Capricomio 
udpeger to, IFU udpeger to og de 
virksomheder, der investerer penge
ne, udpeger to. WWF Verdensna
turfonden vil være repræsenteret 
som den ene af de to, IFU udpeger. 

WWF og IFU betragter samar
bejdet omkring projektet i Brasili
en som indledningen til yderligere 
samarbejde om økonomisk/økolo
gisk sunde projekter, hvor danske 
virksomheder får mulighed for at 
være med. 





- Det hele begyndte, dengang Knud deltog i WWF's store læserundersøgelse ... 

Du er støttemedlem i WWF Verdensnaturfon
den. Fire gange om året får du Levende Natur. 
Een gang om året får du et postordrekatalog. Og 
ind imellem får du et brev fra os, hvori vi beder 
om penge til bestemte projekter. 

Men nu skal de"t være: Vi vil vide noget mere 
om, hvad du synes om WWF og om vores blad. 
Derfor beder vi dig om at bruge lidt af din tid på 
at svare på nogle spørgsmål, der fokuserer på 
mange forskellige emner: Hvad synes du om Le
vende Natur? Skriver vi om noget, der interes
serer dig? Skal man have en lille gave, når man 
bliver stØttemedlem? Kan du lide at handle via 
po.stordrekataloget? Får du nok at vide om, hvad 
WWF gør for at bevare den truede natur her i 

Danmark og i resten af verden ? Hvad er dine fri
tidsinteresser? Osv. 

Det lyder som spredt fægtning, men vi er nødt 
til at have en bred viden for at blive bedre til at 
informere dig om, hvad vi gør for, at Jorden kan 
blive et godt levested for de fremtidige genera
t ioner. Og om, hvad den enke lte kan gøre for at 
få en mere bæredygtig livssti l. 

Det tager ca. 20 minutter at svare på spørgs
målene i undersøgelsen. Vi mener, at den tid er 
godt givet ud. 

Indsend venligst dine svar inden den 15. juni 
1992. 

Tak for din indsats! 
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• D Meget utilfreds i M id~ 

En fast spalte med 

• miljøtips til 
dagligdagen D D D D 

Kryds venligst af, om du Oversigt over 

D Læser Levende Natur vigtige natur- og 

D Nøjes med at kigge det igennem miljøbegivenheder D D D D 
D Slet ikke åbner bladet En læserservice med 

(Hvis du nøjes med at kigge det igennem, gå bestilling af pjecer, 
venligst til spørgsmål 8, hvis du slet ikke åbner foldere og lignende D D D D 
bladet, gå venligst t il spørgsr{tål 11) Andre ideer? 

• Hvor meget af bladet læser du 
som regel? 

D Det hele 11 D Halvdelen Hvad er dit indtryk som helhed 
D En trediedel af Levende Naturs udseende og D En fjerdedel 

D Mindre den måde, bladet er sat op på? 

11 
Synes du, 

Ja Nej 

Hvor mange af artiklerne i Det er et pænt blad D D 
Levende Natur plejer du at læse? Der er for meget tekst D D 

Det ser læsevenligt ud D D 
D Dem alle Det virker tØrt og kedeligt D D 
D Ca. halvdelen Det er for flot - ser ud til at væ re 
D Ca. en rrediedel dyrt D D 
D Ca. en fjerdedel Der er fin balance. mellem tekst 
D Færre og billeder D D 

• Artiklerne er for lange D D 

Hvad læser du i øvrigt i • Levende Natur? Hvad synes du om bladets 
Ja, som Somme- Nej, format og omfang (antallet af 
oftest tider aldrig sider)? 

Lederen på side 3 D D D 
Bagsiden, Passende Gerne Gerne 

større mindre 
»derfor støtter jeg ... << D D D Formatet D D D Naturnoter D D D Omfanget D D D Noter om WWF D D D 
Brevkassen D D D 11 ri Har du forslag til emner, du 
Er medlemsinformationerne i synes, vi skal skrive om i 
Levende Natur relevante? Levende Natur, så noter dem 

Ja Nej Ved ikke 
her: 

Tilbud fra Pandabutikken ? D D D 
Rejser D D D 
Gaver og bidrag D D D 
Årsregnskab D D D 



Spørgsmål om WWF Verdensnaturfonden 

III Hvorfor er du støttemedlem i 11 Hvilket af nedenstående 
WWF Verdensnaturfonden - eksempler vil du vælge som 
hvad får du ud af det? .. passende«, hvis WWF Verdens-
(Vær venlig at skrive l ved det vigtigste, naturfonden skal give sådanne 
2 ved det næst-vigtigste osv., inklusive dine gaver? 
egne t ilføjelser) 

• o Jeg får relevant og saglig information 
o En t-shirt/sweatsh irt 

o Et lille tøjdyr o WWF er en upolit isk organisation o Rabat på kontingentet o Jeg er med t il at sikre et bedre mi ljø o En rejsetaske o Jeg er sikker p11, at WWF's arbejde giver o Et certifikat 
resultater o Nogle postkort o WWF's gennemslagskraft er stor o K l istermærker o Jeg hjælper med at redde truede dyr og planter o En walkman o Min samvittighed bliver bedre o WWF's naturmærke o WWF arbejder effekt ivt 

o Jeg kender andre, der er støttemedlem 11 o Jeg er bekymret for Jordens fremtid 
Hvor ofte handler du pr. o WW F gør noget for regnskoven 

o Jeg modtager Levende Natur postordre? 
o Andet (F.eks. Daells Varehus, kuponhæfter, DFØ, 

WWF's gavekatalog) 

o Temmelig ofte 

li o Nu og da 

Vil du anbefale andre at blive 
o Sjæ ldent 

o Aldrig 
støttemedlem i WWF Verdens-

li naturfonden? 
o Ja Hvad mener du generelt om 
o Nej postordre som en måde at 
o Måske købe varer på? 

li 
Helt Enig Uenig Helt 
e nig uenig 

Synes du, WWF Verdensnatur- Det er meget 

fonden skal give en gave som bekvemt o o o tJ 
tak til støttemedlemmer, der Ekspeditionstiden er 

skaffer et nyt støttemedlem? 
for lang o o o o 
Der er sjældent 

o Ja vrøvl med at bytte 
o Nej eller returnere en 
o Ved ikke vare o o o o 

li 
En vare skal ses i 

Synes du, WWF Verdensnatur-
virkeligheden o o o o 
Varerne er generelt 

fonden skal give en velkomst- ret prisbillige o o o o 
gave til alle nye støttemed- Der er »noget mug-
lemmer? gent« ved postordre o o o o 

o Ja Forsendelses-

o Nej udgifterne opvejes 

o Ved ikke helt af den t id, man 
sparer o o o o 
Postordrevarer er 
ofte af tvivlsom 
kvalitet o o o o 
Jeg kan godt lide 
katalogerne o o o o 



Spørgsmål om dig 

11 Støtter du, eller er du medlem l! 
af natur- og miljøorganisatio- D Kvinde 
ner i øvrigt? D Mand 

D Ja 11 D Nej 
Skriv evt. hvilke(n): 

• 

rm I hvilken retning går dine 
antal voksne 
antal børn 

natur- og miljøinteresser 
D Økologi 

D Det globale miljø Hvad er din uddannelse? 
D Jagt/fiskeri D 7 års folkeskole 
D Biologisk diversitet D Mellemskoleeksamen 
D (Vilde) dyr D 9./10. kl. afgangsprøve 
D Regnskoven D Realeksamen 
D Naturen i Danmark D Studenter-/HF-eksamen 
D Fugle D Faglig uddannelse 
D Forurening D Mellemlang uddannelse 
D Dyrebeskyttelse D Længere uddannelse 
D Andet: 

• Hvad interesserer du dig i Din beskæftigelse? 

øvrigt for? D Selvstændig 
·o Arbejder 

D Familien D Funktionær 
D Friluftsliv D Arbejdsløs 
D Skønlitteratur D Under uddannelse 
D Forbruger/miljøemner D Pensioneret/efterløn 
D Teater D Arbejder ikke 
D Faglitteratur 

D Film 

D Mad 

D Lokalsamfundet 

D TV 

D Haven 

D 
D 
D Navn: 
D 
D Computere Adresse: 

D Tøj/mode Postnr./By 
D Andet: 

Tlf. nr.: 

11 Hvor mange kender du, der er 
Dine svar vil naturligvis kun blive anvendt internt i 
WWF Verdensnaturfonden. En af grundene til, at vi 

medlem af WWF Verdensnatur- beder om dit navn og din adresse, er, at vi senere på 

fonden? året vil henvende os med nogle uddybende spørgsmål 

D o til en del af deltagerne i denne læserundersøge Ise. Men 
du er selvfølgelig velkommen til at frabede dig, at vi 

D 1-2 kontakter dig med flere spørgsmål. 
D 3-S 
D Flere end S 

11 
Mange tak for din hjælp 

Hvor gammel er du? Vær venlig at sende dine svar til: 

D Under 20 år WWF Verdensnaturfonden 
D 20-30 år Ryesgade 3F 
D 30-40 år 2200 København N 
D 40-50 år 

inden den 15. juni 1992 D 60-70 år 

D Over 70 år 
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Af Peter Friis Møller 

D et er ikke nyt, at menne
sket ødelægger natur
grundlaget og dermed ef

terhånden sit eget livsgrundlag. 
Og det er sandelig ikke kun i u
landene, det sker. Det har stået 
på siden oldtiden. De højt be
rømmede gamle grækere og ro
mere:! forvandlede Middelhavseg
nenes rige skove til noget nær ør
ken. 

Men også vore egne forfædre 
var skyld i alvorlige økologiske 
ulykker. Det er påfaldende, hvor 
mange af menneskehedens nuti
dige fejltagelser, der er en genta
gelse af fortidige. Nu tegner men
neskets kortsynede ·grådighed, 
overbefolkning, voldsomme 
overforbrug og forurening blot til 
at få verdensomspændende føl
ger, bl.a. med de menneskeskabte 
klimaændringer. 

Skovens betydning 
Naturskovene har fra tusinder til 
millioner af års udvikling bag sig. 
Især de gamle regnskovsøkosyste
mer er ufatteligt artsrige. 
Skoven er mere end blot levested 
- den er et økosystem med et 
indviklet samspil mellem jord, 
vand, klima og plante- og dyreli
vet. 

Grævlingen\er sky og kræver fred 
for at kunne overleve i naturen. 
Den forsvandt på øerne for flere 
tusind år siden, men blev genind
føn i 1800-tallet. I Jylland er det 
den oprindelige stamme, der har 
overlevet. Grævlingen har hørt til i 
den danske natur i 8.000-9.000 
år. 

Naturen kan selv rejse skov. Den 
nærmest ivrer for at vinde sit tabte 
land tilbage - som her på heden -
eller vinde nyt, som når moser og 
søer gror til. I modsætning til en 
granplantning, der fortsætter den 
negative jordbundsudvikling med 
udvaskning, forsuring og allag, 
kan egen vende udviklingen, så al
laget nedbrydes, og der dannes 
muld. 

Skoven er utrolig god til med 
træernes dybe rodnet at binde og 
fastholde jorden. Den kan for
hindre skred og opfanger og 
dæmper nedbørens afstrømning: 
Yandet opsuges i jorden og bliver 
t il godt grundvand i stedet for at 
strømme bort på overfladen og 
erodere jordbunden. Skov giver 
læ og ly og har stor betydning for 
luftfugtighed og lokalklima - og 
er på utallige måder til gavn for 
mennesket. 

Ryddes skoven, f. eks til land
brug, bliver jorden blotlagt for 
vind og vejr, med udvaskning, 
erosion og ændring af lokalkli-
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Dette er ikke snedriver - det er 
jord. Landbrugets åbne marker 
blotlægger mulden for vinden. I et 
lidt tørt og blæsende forår fyger 
tusindvis af tons jord og muld væk 
fra markerne, fylder vejgrøfterne 
og giver ildrøde solnedgange i Kø
benhavn. Sønderj)•lland 1989. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- . 

Peter Friis Møller, 34 år, er 
forstkandidat. Han arbejder 
med natur$kovsudvikling og 
skovhistorie for Danmarks 
Geologiske Undersøgelser, og 
han har bl.a. lavet en regi
strering af naturskove i Dan
mark. Peter Friis Møller har 
skrevet adskillige artikler om 
skovhistorie i danske tids
skrifter. 
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Størstedelen af hederne blev siden opdyrket eller tilplantet og vi søger nu at 
bevare de sidste rester. 

t 

WWF 

Lyngheden 
Heden er pragtfuld natur med et 
særligt plante- og dyreliv, fagert 
blomstrende og ophav til en del 
af den jyske folkesjæL 
Men hederne er også vidnesbyrd 
om en hårdhændet udnyttelse af 
skoven. 

I Vestjylland begyndte hede at 
brede sig på skovens bekostn ing 
allerede i bondestenalderen. T il 
at begynde med var lynghede 
nok et mål for at skaffe vinterfo
der - skabt bevidst og vedlige
holdt med bl.a. afbrænd ing. 
. Sidenhen løb hededannelsen 
løbsk som følge af rovdrift og ud
pining med hård græsning, hø
og lyngslæt, skæring af lyngtørv 
som brændsel og en hugst, der 
tilsidst omfattede selv de tynde
ste ris. Hederne nåede deres stør
ste udbredelse i 1700-tallet, hvor 
kun få, fo rkrøblede purrer og 
krat, mosernes indhold af pollen, 
frø og ved - foruden stednavne 
og endnu levende folkesagn vid
nede om skovens fo rdums stor
hed i Jylland. • 

Det nutidige landbrugsland 
Landbruget har ændret sig 
voldsomt siden stenalderbøn
derne tog fat. Fra små lodder er 
markerne blevet til åbne kæ m
peflader, hvor næsten alt uved
kommende såsom vådområder, 
hegn, træer og fortidsminder er 
ryddet. 

Dansk landbrug kan skaffe 
mad til millioner og skæpper i 
valutakassen. Men prisen er høj 
i form af en stærkt forarmet na
tur: Udover måske nogle mi
krober er der intet t ilbage af det 
plante- og dyreliv, som naturen 
med skoven selv satte på stedet. 

l sin t id gav landbruget med 
græsningen og det åbne land 
levested til en lang række dyr 
og planter, som ellers ikke ville 
have været her. Og som vi ikke 
vil undvære. Tænk blot på 
sanglærke, agerhøne, vibe og 
landsvale. Nu er disse arter også 
i stærk tilbagegang på grund af 
vores hårdhændede udnyttelse. 

• Moderne landbrug præges af monokulturer, stort forbrug af energi, kunstgødning og sprøjtemidler, forurening af 
luft og vand, overproduktion og kæmpestore offendige tilskud. Højtydende, men ikke bæredygtigt. 
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fortsat fra side 14 
maet til følge. Mulden fyger eller 
regner væk, næringssalte udva
skes og giver problemer i vand
løb, søer og h~ve. Under stej le og 
regnrige forhold kan udviklingen gå 
meget stærkt. jordlaget, som det kan 
have taget årtusinder at opbygge, 
skylles hurtigt ned i dalene, efterla
dende blottet klippegrund. Svul
mende floder, bnme af apslemmet 
jord, giver voldsomme oversvøm
melser i lavlandet. 

Skovlandet Danmark 
Danmark er fra naturens hånd et 
skovland, og vores oprindelige 
plante- og dyreliv er først og frem
mest knyttet til skov. Nawrproces
ser bevæger sig i retning af skov: 
Søer gror til rørsump, bliver til 
mo'se, krat og sluttelig til skov. 

l årtusinder var landet dækket 
af skov - og ville have været det 
endnu, hvis ikke vore forfædre i 
bondestenalderen for 6000 år si
den havde taget fat med økse, ild 
og dyrehold. 

Indtil da havde de som jægere, 
fangere og samlere i årtusinder 
nydt godt af den ødsle rigdom 
som havet og urskoven udbød. 
Selvom de allerede havde udryd
det flere dyrearter, var deres lev
ned stort set i ligevægt med na
turen, ligesom indianeres og 
inuitters var det indtil for om
kring 100 år siden. 

I stedet for blot at nyde denne 
Edens have, begyndte man at 
rydde og opdyrke den. Med land
bruget og et stadig stigende be
folkningstal blev modsætnings
forholdet mellem menneske og 
natur større og større, og ursko
ven svandt - og forsvandt. 

Menneskets påvirkninger på 
godt og ondt gav dog levesteder 
for en række nye arter af planter 
og dyr. 

Den danske urskov 
Da istiden endelig slap taget for 
10.000-11.000 år siden, vandt 
skoven hurtigt frem og erobrede 
landet. Birk, asp, ene, pil og 
skovfyr var de første. S iden kom 
hassel og så, for 8000 år siden, 
kom lind, eg, elm, røde! og ask. 
Linden blev urskovens herskende 
træart. Urskoven var tættest i 
frodige egne og mere lysåben i de 
magre. Bøgen, som nu er den al
mindeligste løvtræart, indvan
drede først for 3-4000 år siden. 
Men da havde mennesket længe 
påvirket skoven. Skovfyrren blev 
udryddet og linden stærkt ind
skrænket. 

Langt størstedelen af vort skovareal bestdr nu af ndleskov. 
Ndleskoven -kan give værdifuldt tømmer, men er ensaldrende, ensartet, 
sdrbar ove1for stormfald, skadedyr, forurening og klimatiske udsving og 
fremmed for vores oprindelige plante- og dyreliv. Granen dyrkes i flader 
-som kom - blot gdr der 40-60 dr mellem hver høst, hvis den da kan 
holde sd længe. 

Vildsvinet blev udryddet i Danmark allerede for over 100 dr siden og gen
indført i flere omgange. l dag findes der en stamme af vildsvin i Tofte 
Skov ved Lille Vildmose i Østjylland. Vildsvinets økologiske rolle blev over
taget af oldensvinene. Oldendriften var med til at fremme bøgen pd de an
dre arters bekostning. 

Skoven bukkede under og forsvandt de fleste steder. Stedvis overlevede 
den, kroget og forkrøblet som egekrat eller bøgepur. De arter som bedst 
kunne tdle de hyppige nedhugninger, bid og barske vind- og frostpdvirk
ninger klarede sig bedst. I Vestjylland var det især eg og asp. Den gamle 
egeskov ved Skindbjerglund ~ed Rold i Jylland er et eksempel pd en ur
skov, der fdr lov at ligge- til glæde for insekter og andre dyr. 

Trods 6000 års landbrug og 200 
års forsdigt skovbrug, har vi dog 
stadig skov som nedstammer fra 
urskoven: Naturskovene. 

Økologisk krise 
Nawren i vort mere jævne og 
dybmuldede land er egendig for
bløffende langmodig overfor vo
res overbefolkning og rovdrift. 
Alligevel har vi i t idens løb gen
tagne gange overskredet grænser
ne og set følger, som minder om 
nutidsbilledet mange steder i den 
tredje verden. 

Det er sandflugt, muldflugt, 
jordbundsødelæggelse, udpining, 
oversvømmelser, hededannelse, 
udbredt træmangel og energikri-
se. 
Det var samme onde skrue som i 
u-landene i dag, hvor stigende 
befolkning og sult fører til stadig 
hårdere udnyttelse og ødelæggel
se af naturgrundlaget. 

I mere frodige egne - som i 
Danmark - kunne skoven dog 
genrejse sig og vinde frem påny 
når pest, ufred, landbrugskrise el
ler udvandring lagde markerne 
øde og gav skoven fred for en 
stund. Det skete bl.a. i jerna lde
ren og under middelalderens sor
tedød og ødegårdstid. Fortidsmin
der og gamle agre i skovene vid
ner om denne fortid. Andre ste
der var ødelæggelsen for omfat
tende. 

Skovenstilbagegang 
Fra en næsten total skovdækning 
var vores skovareal omkring år 
1600 faldet t il 20-25 pct. Det 
fa ldt stærkt t il 8-10 pct. omkring 
år 1750 og yderligere t il 2-4 pct., 
da det var lavest kort efter år 
1800. 

Der var mange årsager ti l sko
vens t ilbagegang, og de fleste går 
igen i mange lande i nutiden: 
Rydning, opdyrkning, hård hugst 
og hård og udbredt græsning. 
Den hårde græsning forhindrer 
bl.a. ny skov i at vokse frem. 

Skov blev ryddet t il landbrugs
jord for at brødføde en stigende 
befolkning og af hensyn t il land
brugseksporten. Hundredtusind
vis af træer medgik til byggeriet 
af adelens og kongernes prangen
de slotte og herregårde og ti l 
brænding af de millioner af tegl
sten, det krævede. Dertil kom. 
vores krigsvæsen med den enor
me flåde. Skibene blev jo bygget 
af træ og datidens store krigsski
be krævede næsten ufattelige 
mængder. 



Særlig store skovødelæggelser 
fandt sted i forbindelse med pri
vatisering af krongods i 1700-åre
ne, hvor spekulanter købte op og 
huggede skoven ned for fode, og 
igen i slutningen af 1700-tallet i 
forbindelse med landbrugsrefor
merne. Bønderne var også med
virkende- både med et stort træ
forbrug og især med en hård 
græsning. 

Flere steder drev bønderne dog 
et nogenlunde bæredygtigt skov
brug i form af stævningsskov. 
Man huggede godt nok skoven 
ned med regelmæssige mellem
rum, men lod den hver gang gen
danne sig med stødskud. 

Skovbrug 
· Skovbrug er nok det jordbrug, 
som kan væte mindst i modstrid 
med naturen. Mange hensyn til 
vores oprindelige natur og t il fri
luftslivet kan forenes med en vis 
skovdrift. 

Træ er et naturligt, vedvaren
de, godt og vigtigt råstof. Produk
tionen fredelig og livg ivende. 
S lagordet for den gode skovdrift 
er med de berømte ord fra skov
forordningen fra 1781: "At følge 
og understØtte naturen i dens 
virkninger<<. 

Men moderne skovbrug er nu 
mest renafdrifter, afvanding, 
fremmede træarter, ensartede 
monokulturer, pyntegrøntdyrk-

ning, store maskiner og kemikali
er. Der kan vilkårene for plante
og dyrelivet blive næsten lige så 
hårde som i landbruget. 

Skovrejsning 
Skovrejsning har i høj grad me
ning. At plante skov er en særlig 
fremsynet gerning, som burde 
kunne hæve os op over dagligda
gens kortsynethed. 

I den tredje verden kan skov
rejsning standse ødelæggelse af 
jordbunden, ørkenspredning m.v. 
og ved at forsyne befolknii1gen 
med brændsel, byggematerialer, 
frugter og indtægter være med til 
at begrænse rovdriften på tilba
geværende naturskove. 

Herhjemme vil skovrejsning 
være et middel til på een gang at 
nedbringe landbrugets forurening 
og overskudsproduktion og frem
me selvforsyningen med en man
gelvare, især kvalitetstræ. Min
dre end en tredjedel af vores for
brug af træ og papir dækkes af de 
hjemlige skove. Desuden kan 
skov gavne friluftslivet, beskytte 
grundvanelet samt binde noget af 
al den drivhuseffektskabende 
kultveilte (C02) -det sker såvel 
i veddet som i jordbunden i skov. 
Me~s skoven gror bindes kulstof 
og livgivende ilt frigives. 

Naturskov eller plantage 
Skov er jo ikke blot træer. Sko-
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ven er i høj grad levested for en 
lang række planter og dyr, som er 
indvandret gennem årtusinderne 
og har tilpasset sig de stedlige for
hold i et samliv med de hjemm
mehørende arter. 

Der er himmelvid forskel på en 
oprindelig urskov eller naturskov 
og en plantage. Hvor natursk~
ven kan være et Ievenele mylder 
af arter og aldre,. dyr og planter, 
er plantagen ensrettet og ensartet 
og ofte bestående af fremmede 
træarter. En plantage vil aldrig 
kunne blive det samme som en 
oprindelig urskov eller naturskov. 
Derfor gælder det først og frem
mest om at værne om de oprin-
delige skove. . 

Plantage er en helt nødvenelig 
løsning, hvor den oprindelige 
skov er væk og en negativ udvik
ling skal standses. 

Landet tilbage til skoven? 
Siden slutningen af 1700-tallet 
har vi herhjemme søgt at vende 
den areale udvikling - hovedsa
gelig ved tilplantning af andre 
naturtyper, hede, overdrev og af
vandede vådområder, men nu 
gælder det landbrugsjord. 

Fra lavpunktet på 2-4 pct. er vi 
nu oppe nær de 12 pct. og udvik
lingen fortsætter. Det er målet at 
fordoble skovarealet over en træ
generation -elvs i løbet af de næ
ste 60-100 år at bringe skovareal 
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let op på omkring 25 pct. Fra en 
halv til en hel million hektar. 

Når man ser på den nøgne plø
jemark og tænker på de tonsvis af 
kemikalier, der udspys over jor
den, må man sande, at der har 
den oprindelige natur, skovens 
liv ikke meget at tabe ved en 
skovrejsning. 

Det er vigtigt, at de nye skove 
ikke blot bliver vedfabrikker, 
men også giver gode levesteder 
for vores naturlige plante- og dy
reliv. Hvis man erstatter korn
marken med en ensrettet gran
eller pyntcgrøntmark, er man na
tunnæssigt næsten lige vidt. Der
for er det særl ig vigtigt at fremme 
løvskoven, at lave gode, brede og 
artSrige skovbryn og tilgodese 
vådområder og andre småbioto- . 
per. 

Det er heller ikke ligegyldigt, 
hvor man planter. Trods skovens 
mange fortræffeligheder, er det 
vigtigt at undgå, at skovrejsnin
gen skader de mange andre vær
dier og hensyn. Danmark er jo 
også og måske især, et kultur
landskab. Amterne skal derfor i 
særlige skovrejsningsplaner søge 
at afveje hensynene t il bl.a. land
brugs- og fredningsinteresser, rå
stoffer og vindenergi. Der skal 
udpeges områder hvor skovrejs
ning bør fremmes og hvor den 
bør undgås. 

Skovrejsning er et spørgsmål 
om såvel miljø som om penge. 
Her kan det for en gangs skyld 
gavne naturen at råbe på mere 
vækst, når blot det bliver træ
vækst, t il gavn for helheden. • 

Naturskoven er urskovens arvtager 
og et resultat af årtusindlang ud
vikling og pdvirkning. l længe 
urørte, ursko~sagtige naturskove 
som denne J>d Møns Klint, fdr na
turen lov til at udvikle sig uden 
indg1·eb - til stor gavn for de man
ge insekter, svampe og hulrugende 
fugle som er afhængige af store 
gamle træer og dødt ved. Mange 
arter, ogsd af laver og urteT, findes 
nu kun i naturskoven. Halvdelen 
af den nye Tødlistes tTuede arter 
hører til i skoven. Det vigtigt at 
værne om den gamle naturskov. 
MiljøministeTiet a1·bejder netop nu 
J>d en mategi for beskyttelse af de 
danske naturskove - vores »regJ1-
skove«. 



• 

1,5 millioner blå kroner . 
fra Tuborg er blot det rene vand. 

Heldigvis er vi blevet mere hen
synsfulde over for Danmarks åer, bæk
ke og søer. Og dermed de dyr og planter, 
der lever i ferskvandsmiljøer. 

Over hele landet ryddes der nu 
op. Det kræver begejstring, arbejds
kraft og penge. 

Thborgs Blå Vandfond kommer 
ind i billedet, når et ferskvandsprojekt 
skal startes eller fuldføres. 

Vi uddeler 1,5 milliorer kroner 
i små portioner i perioden l. februar -
l. december 1992. Forslagene vurderes 
i samarbejde med Vandkvalitetsinstitut-

tet, Ferskvandscentret og Danmarks 
Sportsfiskerforbund. 

Har du en blå ide? Skriv til Thborg 
og få et ansøgningsskema. Udfyld det 
hurtigst muligt; ansøgningerne behand
les i den rækkefølge, de indløber. 

Adressen er Thborgfondet, 
Strandvejen 50, 2900 Hellerup. Mærk 
kuverten ''Tuborgs Blå Vandfond': Så 
sender vi flere oplysninger. 

Thborgs Blå Vandfond ... 
gør Danmarks ferskvand lidt renere. 



BREVKASSEN 
Skriv til Levende Natur, mær
ket >>Brevkassen«. 
Spørgsmål vil blive besvaret 
af et panel af WWF Verdens
naturfondens videnskabsfolk 
og eksperter. SpØrgsmål, der 
ikke er plads til i bladet, be
svares personligt. 

Nød i 
zoologiske 
haver 
Måske et spørgsmål lidt i randen 
af WWF's arbejde. Jeg ved, at dy
rene i Prags zoologiske have lider 
nød på grund af dårlig økonomi. 
Det ville være næ rliggende at 
antage, at den samme situation 
forekommer i andre lande. Er der 
nogen, der tager sig af en sådan 
situation , og hvordan kan man 
hjæ lpe? 

Med venlig hilsen 
Poul Hyldgaard 
Jyllandsalle 147 
8260 Viby J 

Du har ret i, at det primært er et 
spørgsmål af dyreværnsmæssig ka
rakter, og derfor ligger udenfor 
WWF's primære formål. Der fore
går imidlertid et tæt samarbejde 
mellem de zoologiske haver verden 
over. Dette samarbejde har bl.a. til 
formål at stramme reglerne for op
rettelse og drift af haverne, til gavn 
for dyrene. Samtidig skal det også 
sikre, at midlertidig dårlig økonomi 
ikke får fatale følger for dyrene, som 
man for tiden oplever det i mange 
østeuropæiske zoologiske haver, 
lwor dyrene lider nød. l det tidligere 
DDR har haverne fået økonomisk 
hjælp tilført fra det samlede Tysk
land, og man må håbe, at det sam
me vil ske i det øvrige Østeuropa i 
forbindelse med den hjælp, der nu 
ovelføres fra Vesten. 

Med venlig hilsen 
Biolog Tommy Dybbro 
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Befolknings
vækst og 
natur
bevarelse 
Mennesket har lært at overleve 
i en unaturlig og ødelagt ver
den, hvor vi med vores uhæ m
mede vækst har fortrængt an
dre arter. Denne syge udvikling 
bliver undertiden lovprist, fordi 
den tvinger til »opfindsqmhed« 
og "fremskridt«. Fo rhåbentlig 
vil miljøbevægelsen markere 
sig stæ rkere imod befolknings-

vækst og dermed forhindre den 
menneskelige flodbølge i at over
svømme alt. Hvad kan WWF gø
re for at få den offentlige mening 
t il at erkende et problem af så 
grundlæggende økologisk betyd; 
ning ? 

Venlig hilsen 
John Larsen 
Sko legade 3 B 
Haslev 

WWF Verdensnaturyonden har i 
talrige bøger, rapporter og henven
delser til myndigheder understreget 
sammenhængen mellem befolk
ningsvækst og ødelæggelse af natu
ren. Det øgede befolkningstal, såvel 

Vi har brug for Ozonlaget 
Der skrives så meget om ozon og 
ozonlaget. Som jeg har forstået 
det er ozonlaget et gode på den 
måde, at det beskytter mod so
lens ultravio lette stråler, men 
samtidig hører man, at luftarten 
ozon er meget gift ig. Det undrer 
mig derfor, at man i min barn
dom i 30:erne altid fik forta lt, at 
det var så sundt at gå i nålesko
ven, fordi der var så meget ozon 
netop der. Man fik også at vide, 
at luften var særlig frisk og god 
efter et kraftigt tordenvejr på 
grund af et stort indho ld af ozon i 
luften. 
Var det helt forkert ? 

Med venlig hilsen 

Børge Mandix Carlsen 
Ravnsnæsvej 23 
3460 Birkerød 

Det er rigtigt, at ozonlaget beskytter 
mod solens farlige ultraviolette strå
ler. Ultraviolet stråling kan påvirke 
landbrugsproduktion, betyde masse
død for fiskeyngel og plankton, samt 
give hudkræft og øjensygdomme hos 
mennesker og dyr. Ozonlaget befin- . 
der sig i stratosfæren ca. 20-30 km 
fra ]ordens overflade . Ozon består 
af 3 iltmolekyler (03), hvor almin
delig ilt består af 2 iltmolekyler 
(02). Ozon dannes i stratosfæren, 
ved at ultraviolet lys spalter et ilt
molekyle (02) i to dele. Disse to 
dele (0 og 0) går hver for sig sam
men med et frit iltmolekyle (02) og 
danner dermed ozon (03). 

Ozon har en rensende virkning 
IJå luften, fordi det reagerer meget 
hurtigt med bl.a. kulstof. Det er 
formentlig denne virkning, der har 
været medvirkende til at danne my
ten om, at ozon skulle være sundt 
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i i- som u-lande, er en afgørende 
forhindring for et succesfyldt år
bejde med sikring af naturens 
mangfoldighed. Pd trods af denne 
klare sammenhæng er WWF ikke 
en humanitær udviklings- og bi
standsorganisation, der arbejder 
konkret med demografiske projek
ter, fødselskontrol, familieplan
lægning m.m. Dette er ikke en del 
af vores formdl, og vi har heller 
ikke ekspertise til det. Der er hel
digvis mange andre organisacio
ner, der har dette som deres pri
mære formdl. Pd den anden side 
erkender vi problemets kolossale 
omfang, og det indgår da også i de 
mange WWF-projekter verden 
over, der handler om fremme af 
lokalbefolkningers bæredygtige ud
nyttelse af deres omgivende natur. 
Bedre uddannelse og forståelse for 
sammenhængen mellem befolk
ningsvækst og naturødelæggelse 
kan være med til at dæmme op 
for den vækst, der truer med at 
ødelægge større og større dele af 
kloden. 

Venlig hilsen 
Biolog Tommy Dybbro 

Befolkningstilvæksten er et start 
problem. En af de mest hen
sigtsmæssige mdder at dæmme 
op for tilvæksten har vist sig at 
være uddannelse af kvinderne og 
sikring af bedre sociale vilkår for 
familierne. 

for helbredet. Den gode duft, der er 
i nåleskove efter regnvejr kommer i 
lige sCl høj grad fra andre stoffer end 
ozon. 

Store koncentrationer af ozon pCl
virker slimhinder i øjnene og lunger
ne kraftigt. Efter at have været ud
sat for høje koncentrationer kan 
man eksempelvis miste lugtesansen 
for en kort periode. Det, du har [det 
fortalt i din barndom, mel delfor 
nok siges at være forkert . 

Med venlig hilsen 
Stud.tecn.soc. 

Malene Wiinblad 
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Hjorte 
tilbage i 
naturen 
Den kinesiske Pere Davids Hjort, 
der har været helt udryddet i na
turen, og kun har overlevet som 
art takket være individer i fan
genskab, er nu gennem et målret
tet avlsprogram på vej tilbage t il 
naturen. Et 1.000 hektar stort re
servat langs Yangtse-floden udgør 
nu levested for de første dyr, som 
er blevet udsat af den bestand, 
man har opdrættet i Beijing, og 
som igen stammer fra dyr i euro
pæiske dyrehaver. Det er planen 
at udvide det pågældende reser
vat i Kina til 3.000-4.000 hektar, 
efterhånden som bestanden for
håbentlig vokser. • 

Sorthalset 
trane 
Biologer fra Tibet og fra Den in
ternationale Tranefond har op
daget nogle hidtil ukendte over
vintringspladser for den sjældne 
sorthalsede trane. Optælling~r i 
området i det sydlige Tibet har 
derfor mere end fordoblet for
skernes vurdering af verdensbe
standen af denne art. Man regner 
nu med, at der findes omkring 
4.000 sorthalsede traner i verden. 
Samtidig har de lokale myndig
heder i T ibet planer om at opret
te et reservat i et af de vigtigste 
områder, hvor 300 af tranerne 
overvintrer. • 

Verdens sjældneste fugl Regnskov 
beskyttet Det eneste kendte individ i na

turen af Spix' Araen - en stor pa
pegøjeart - lever fortsat i et skov
område i Bahia-staten i Brasilien. 
Forskerne overvåger fuglen nøje. 
Eneste håb om redning af arten 
er t ilsyneladende et målrettet 

Regnskov på 
Filippinerne 
I bestræbelserne på at beskytte 
den tilbageværende regnskov har 
regeringen på Filippinerne gen
nemført en lov, der fra og med 
1992 forbyder al fældning af op-

Ekspedition 
Sneleoprad 

Fredag den 28. februar drog to 
elanske biologistuderende afsted 
til Nepal på en WWF-ekspedi
tion, der har fået navnet Ekspe
dition S neleopard 1992. De to 
unge mænd, Bo Øksnebjerg, 
23, og Anders Priem~, 28 år, 
skal arbejde i Shey-Phoksundo 
nationalparken højt oppe i Hi
malaya-bjergene. De skal blive 
der t il midLen af jun i og udfor
ske områder, der ikke hidtil har 
været besøgt af forskere. 

Denned følger WWF op på sit 
arbejde i nationalparken gennem 
knap 20 år. De to unge danskeres 
arbejde bliver en del af den sam
lede forskningsindsats i forsøget 
på at afdække sneleopardens 
hemmeligheder. Sneleoparden er 

Opdræt af 
kajmaner 
De centrale miljømyndigheder i 
Brasilien, IBAMA, stØtter opret· 
telsen af krybdyrfarme og har ud
arbejdet retningslinier for opdræt 
af den mest populære krokodille
art - kajmanen. Brasilien er leve
randør af 60 pct. af de to millio· 

avlsprogram på basis af den halve 
snes fangenskabsfugle, der findes 
rundt om i verden. Tilsyneladen
de forhindrer stridigheder mel
lem ejerne af disse fugle, at et så
dant avlsprogram kan etableres. 

• 
rindelig regnskov, som ligger i 
over 1.000 meters højde over ha
vet eller på skråninger med en 
hældning på over 50 grader. 
Samt idig arbejdes der med endnu 
mere vidtgående forslag, der bl.a. 
går ud på at forbyde al kommer
ciel træfældning i de næste 30 år. 
Dette forslag er dog endnu ikke 
udmøntet i nogen lov. • 

Næsten halvdelen af Venezuelas 
samlede areal indenfor Amazo
nas-regnskoven er erklæret som 
beskyttet biosfære-reservat. Det 
dækker 83.000 kvadratkilometer, 
dvs. to gange Danmarks størrelse, 
og omfatter store dele af Orino
co-flodsystemet, hjemstedet for 
Yanomami og Yekuana indianer
ne. Dette vigtige skridt imøde
kommer indianernes ønsker, idet 
erfaringerne på den brasilianske 
side af grænsen har vist, at india
nerne er blevet trængt voldsomt 
tilbage som følge af etablering af 
vejanlæg, der har bragt nybygge
re og guldgravere ind i området. 

Der er formentlig ikke flere end 5000 sneleoparder tilbage i verden. 

et af verdens mest truede dyr, og 
forskningen vil derfor i høj grad 
koncentrere sig om at udarbejde 
en redningsplan for sneleoparden. 

ner kajman-skind, der årligt for
syner verdensmarkedet. De fleste 
skind kommer fra dyr, der illegalt 
indfanges i naturen . For at under
minere den illegale handel støt
ter IBAMA oprettelse af kaj man
farme, og man får hertil assistan
ce af eksperter fra USA. Som en 
del af programmet skal farmene 
udsætte 10 pct. af de klækkede 

Ekspeditionen kan kun blive 
til noget takket være en gene
røs donation fra Becken-fon
den på 183.360 kr. • 

dyr i naturen . Samtidig er det en 
kendsgern ing, at såvel skind som 
kød fra de farmopdrættede dyr er 
af en bedre kvalitet end fra dyr i 
naturen . 
Skindene fra fa rmdyrene mærkes, 
så de i modtagerlandet hos for
brugerne kan identificeres som 
dyr, der er eksporteret legalt og 
ikke stammer fra naturen. • 



NOTER 
OM 
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~~ 
Kampagne
chef 
WWF Verdensnaturfonden øn
sker at styrke sit arbejde i Dan
mark, og hat derfor besluttet at 
slå informationsafdelingen og 
indsamlingsafdelingen sammen i 
en kampagneafdeling. Det er Mik 
Steenberger, 41 år, der har fået til 
opgave at lede den nye afdeling. 
Mik S teenberger er godt rustet til 
opgaven: Han er cand.phil. i 
dansk fra Københavns Universi
tet med speciale inden for masse
kommunikation og argumenta
tionsteori. Han har arbejdet seks 
år i reklamebranchen hos T ho
mas Bergsøe og Morten Jersild og 
har desuden i en kortere periode 
været selvstændig virksomheds
rådgiver. • 

Mik Steenbe1·ger begyndte sit ar
bejde i WWF l . febntar . 

Gaver og bidrag 
Perioden 17.12.1991-20.3 .1992 · 
WWF Verdensnaturfonden øn
sker at sige tak til alle bidragyde
re. Det er alene pladsmangel, der 
tvinger redaktionen til kun at 
bringe oversigten over bidrag på 
500 kr. og derover til WWF's 
hjælpearbejde. Tak for hjælpen. 

N ye støttekredskontrakter: 
2.000 kr. pr. k Adam Moltk~·Huit(eldt. 
1.500 kr. pr. §r: Lene Witte, O le Lynggaard 
ApS 
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IndsanUWngskampagner 
l november/december iværksat
te vi en kampagne med det for
mål at samle ind til projekter 
for bevarelse af den biologiske 
diversitet og modtog bidrag 
som følger: 

Augustinus Fonden 100.000 kr., 
F.L. Smidth & Co. A/S's Gavc
fond 10.000 kr., Familien Hede 
Nielsens Fond 5.000 kr., O.P. 
Chri~tensen og Hustrus Fond 
11.794,80 kr., Ole Ebbe Ander
sens og Gertrud Andersens Le
gat 5.000 kr., Erik og Martha 
Scheibels Legat 5.000 kr. 

Derudover modtog vi fra Si
mon Spies Fonden 30.000 kr. 
til udgivelse af brochuren »Køb 

Gaver og bidrag: 
Lars Jørgensen 2.000, Margit Christensen 
2.100, Karin Andersen 1.500, Otto Høj
mark Andersen 11.030, Else Skærbæk 500, 
jan Skyethammar 500, G issel(cld God
skontor 1.500, Verner Lynge Jacobsen 500, 
Peter Richardt 1.000, U. og V. Jacobsen 
500, Ebbe R. Nielsen 675, Peter Henrik 
Tesdorp( 1.883,10, Christo((er Lanscorp 
1.500, Thng Koch 500, Ester Larsen 500, 
Verner Adamsen 500, Sten Houmøller 
675, Eva Margr. N ielsen 500, Kjeld Jacob
sen 500, Erik Meistrup 500, Kenneth Lar
sen 500, Lei( Bugge· Johansen 675, Niels 
Gusrav Bardcnfleth 500, Preben Frank 
500, Estrid Wilhjelm 1.150, Thomas Grøn· 
lund Nielsen 750, FOC Medarbejdere 675, 
Bjørn Giessing 500, Tommy Sørensen 500, 
A. Bjørklund 875, L. Kurer og Anne M. 
Nielsen 500, Fru H. Christensen 500, 
Hatme Krøger 500, Nina Jakobsen 675, 
N iels L. Pedersen 500, Arne Skouboc 500, 
Carsten Johansen 500, A/S Tena lnvest 
500, Jørgen Foss 500, Henry Nielsen 1.300, 
Aage Haar 500, C laus Bøgh Andersen 500, 
B. Duver 500, Allan Stich 500, Bent H o(( 

Sørensen 500, Nanna Gjøl 500, Kim Nicl
sen og Malou Grønborg 500, N.N. 1.675, 
Arne Ginge og hustru 500, Niels Ebbe An· 
dersen 1.000, Boe Hansen 500, Sven Bryn
dum 500, Bjarne Rasmussen 580, Peter 
Meyer 500, H. Bildsøe l.OOO, Margit Duch 
1.000, Gerda A xelsen 500, Ellen Andersen 
1.000, Morten O lsen 580, G rethe Jørgen· 
sen 500, 'v\llborg Lauritzen 500, Susanne 
Jensen 500, Allan Andersen 500, Irene Ol
sen 500, Kurt Sørensen 500, C hristian 
Rcpsdorph 500, Tove Jæger ApS 500, Lyk· 
kc Pedersen 500, Helle Thyregod Hansen 
500, Holme Skole 8.866, Torsren Lillør 
1.200, God(rcd Hartmann 500, T. Stok· 
holm Andersen 1.300, ved Niels S . Buk's 
bisættelse 1.300, Palsgaard Industries 500, 
Hanne Hansen 1.000, Heidi 650, Magny 
Fynbo 500, Maria Ploug 500, Susan Poul
sen 1.000, Tom Alring 500, Else Broundal 
500, Ole de Fønss 500, Noel Scderberg-01-
sen 500, Britta E. Pedersen 500, Jytte Mar
bolt 500, Jannie Morrensen 500, Lars J. 
Krarup 600, Poul Erik Sundstrup 700, Lci( 
H. Sørensen 1.300, Karen Eberhardt Hen
riksen 1.000 S. Ditlevsen 500, Tove Ricmcr 
500, Allers Forlag 25.000, A/S Forlaget 

ikke deres liv«, fra Beckeu-Fon
den 183.360 til Ekspedition Sne
leopard 1992, fra Karen Kriger
Fonden 200.000 kr. til et næse
hornsreservat i Kenya, fra H.R. 
Frederiksen og Grete Siim Frede
riksens Fond 100.000 kr. til næse
hornsreservat i Kenya og 100.000 
kr. til bevarelse af skildpadder på 
Madagascar, fra Mauritzen la 
Fontaine Fonden modtog vi 
200.000 kr. til aktionsplan. for at 
redde den afrikanske elefant, fra 
J. Lauritzen-Fondet 100.000 kr. 
til Projekt Vadehavet. 

Fra Otto R. Henriques og Hustru 
Elisa Henriques f. Bendix' Min
delegat 5.000 kr., fra Knud og 

Børsen 111.257, Arne Lund 1.000, Kristia· 
nc Strætkvern 700, Carsten Krabbe Niel· 
sen 500, Eskil Arcnro(t 1.000, Bjarne Jen
sen 500, M. Schoubye 500, Benny Malmos 
500, Carl Johan Winther 1.300, Lisbeth Ø. 
Knudsen 500, Chr. lndahl Jensen 1.300, 
Control Data 2 .500, Brian Jensen 1.300, 
Bjslrn Petersen 1.000, H. Ahn(cldt-Molle-
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Rigmor Widemanns Legat 
200.000 kr. og fra GN Store 
Nord Fondet 50.000 kr. til 
WWF's generelle arbejde. 

Til udgivelse af en bog med ar
bejdstitlen »Den globale Alli
ance« har vi modtaget følgende 
bidrag: Augustinus Fonden 
25.000 kr., Den Danske Banks 
Fond 10.000 kr., Grosserer Emil 
Hjort og Hustru Therese Hjort, 
født Seidelin's Legat 25.000 kr. 
og Egmont Fonden 230.000 kr. 

l februar startede en indsam
lingskampagne for at tilveje
bringe midler til vores arbejde 
for at redde truede dyr og plan
ter. Der er indtil nu modtaget: 
Fabrikant Kaj E. N ielsen og 
Gudrun E. Nielsens Fond 1.000 
kr., Toyota-Fonden 10.000 kr. 
og Julie Seifert-Sørensens Dy
rclegat 2.500 kr. • 

rup 1.000, Heinrich Jessen 900, U lrik Dall 
500, H. Egmont-Petersen 500, Johan Gar
de 550, Ola( Barenholdt 1.300, Ida Kjelle
rup 1.015, Annelise Lindhard 700, Klaus 
Mølholm 1.000, Elaine og Philippe Grand· 
jean 2.600, Torben Jensen 500. 

D et er længe siden, det har 
været så forelelagtigt at 
spare op som lige nu. 

Unibank har gjort fordelen 
endnu større ved at give en 
ekstra rente, når opsparin
gen vokser. 

På Boligopsparing, Børne
opsparing og Uddannelses
opsparing får De for tiden 
l procent ekstra rente af 
hele opsparingen, når der 
står mere·end-15.000 kr. på 
kontoen. Så jo mere De 
sparer op, jo mere får D e 
ud af det. 

Kom ind og hør nærmere. 
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WWF's to samarbejdspartnere i 
rejsebranchen, Trave! Life og Al
batros Trave!, er klar med flere 
rejser til spændende og eksotiske 
steder i verden. I aftalerne med 
de to rejsebureauer indgår det, at 
WWF får et beløb til naturbeva
relsesarbejdet. Beløbet er forskel
ligt for hver rejse, men er mindst 
1000 kr. pr. solgt billet. God rej

re! • 

Safari i 
Sydafrika 
Den politiske situation i Sydaf
rika har nu ændret sig så 'me
get, at det atter er muligt at be
søge dette spændende rejse
land. 
Vores safari starter i Durban, og 
vi besøger det store bjergmassiv 
Drakensberg. Vi kommer til at 
vandre i nogle af verdens smuk
keste omgivelser i Kamberg og 
Giants Castle, og vi kommer 
forhåbentlig t il at se nogle af de 
endemiske sjældenheder, 'der 
bl.a. tæller hvidhalet gnu og 
blisbuk. Herefter fortsætter vi 
t il Natal og badebyen St. Lucia, 
der er udgangspunkt for de næ
ste safarier. Vi tager først til 
Umfolozi, der er kendt for sin 
store bestand af af sorte og hv i
de næsehorn, løver og meget 

New Zealands Nationalparker 
New Zealand byder på næsten 
alle slags naturtyper - bortset 
fra egentlige ørkener. Sydalper
nes sneglitrende tinder, kronet 
af det majestætiske Mount Co
ok, rejser sig over langstrakte 
søer og dybe gietcherdale med 
isbræer og vandfald. I dette 
smukke område finder man og
så den tempererede regnskov 
med træbregner, sydbøge og 
myrter. I sydvest findes et fjo rd
landskab som det norske, men 
delvist skovklædt og med sne
klædte fjelde. 

Nordøen er helt anderledes -
ganske vist med bjerge, men det 
meste er frugtbart bakkeland med 
indskårne fjorde og et utal af 
små-øer med stormfugle og skar
ver, kolonier af pelssæler, toppe
de pingviner, rødnæbbede måger 
m.m. Centralt på Nordøen er et 
af verdens mest dramatiske områ
der: Delvis aktive vulkankegler, 
lava- og tufmarker, de skønneste 
kiselterrasser, boblende svovlkil
der og koghede gejsere. Nordøens 
berømteste træer er de gigantiske 
hvidfyrre og kaurierne, omtrent 

andet savannevildt. Vi tager også 
til det lille, men meget spænden
de reservat Mkuzi, der er kendt 
for sine mange forskellige arter af 
pattedyr og fugle. De sidste tre 
dage tilbringer vi i den legendari
ske Kruger Nationalpark, hvor vi 
vil komme til at se løver, gepar
der, vildhunde, sabel- og roan
antiloper, store kuduer, bøfler og 
elefanter. Hvis der er interesse 
for det, vil det være muligt at fo r-

længe turen og besøge andre 
steder i Sydafrika, Namibia, 
Zimbabwe, Botswana og andre 
sydafrikanske lande. 

T idspunkt: 16.1.93-31.1.93 
Pris: Ca. 20.000 kr. 
Rejseleder: Ornitolog Erik 
Mølgaard 

Arrangør Albatros Trave!, tlf. 
33 32 24 88 • 

Geparden hører til ptl den tlbne savanne, hvor den kan løbe sit bytte op. 

Antarktis 
Igen i år forsøger vi at gennem
føre en ekspedition til Antark
tis henover julen. Turen bliver 
på ca. tre uger, hvoraf de to fo
regår på et krydstogtskib fra Ild
landet og rundt i Antarktisom-

Naturen ptl New Zealand er be
tagende i sin storsl&ethed. 

så imponerende som de californi
ske kæmpefyrre. 

Som følge af New Zealands 
isolerede geografiske position er 
dyrelivet lige så særpræget som 
den natur, de lever i. Talrige 
»nathuse« viser kivier, og muse
erne udstiller de kolossale, nu ud
døde moafugle. Ugle- og keapa
pegøjer, den tyvagtige weka, den 
smukke tui og klokkefuglen ses 
og høres mange steder. En bådtur 
byder på den bedste chance i ver
den for at se kaskelot, spækhug
ger, flere delfinarter, pelssæl, blå 
pingviner og kongealbatros. 

Alt dette kan opleves på en 19 
dages tur til nationalparker m.m. 

rådet ·med landgang forskellige 
steder i Argentina og Chile. 

Tidspunkt: Afrejse omkring 
15.12.92 
Pris: 40.000-50.000 kr. 

Arrangør: Albatros Trave!, tlf. 
33 32 24 88 • 

over det meste af både Nord
og Sydøen. Programmet omfat
ter naturligvis også det moder
ne New Zealand og de polyne
siske maoriers spændende og 
farverige fortid og nutid. Ud
og hjemtur går via Honolulu på 
Hawaii med en enkelt dags op
hold. 
T idspunkt: 14.11.92 - 6.12.92 
Pris: ca. 36.000 kr. 
Rejseleder: Docent, dr.phil. 
Torben Wolff, medlem af WWF 
Verdensnaturfondens videnska
belige udvalg. 

Arrangør: Trave! Life, tlf. 33 15 
5744 • 
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Spildte muligheder 
og grønne håb 

I juni i år vil verdens lande forpasse en enestående chance for at løse de store miljø- og 
udviklingsproblemer, der truer klodens natur, u-landenes fattige befolkninger, og fremtiden 

for vores børn og børnebørn. Alt er dpg ikke spildt. Der er forhåbentlig sat en proces i 
gang, som kan få stor betydning på længere sigt 

Af Kim Carstensen 

R io de Janeiro i Brasilien 
er rammen om FNs score 
Miljø· og Udviklingskon· 

ference, UNCED. Konferencen 
vil samle t itusinder af mennesker 
fra alverdens lande, lige fra præ· 
sidenter og ministre over er· 
hvervsledere til repræsentanter 
for de private miljøorganisatio· 
ner. Formentlig bliver der tale 
om det største arrangement, der 
nogensinde er afholdt i FNs regi. 

Spørgsmålet er bare, om det he
le fører til noget. Over en milliard 
mennesker lever under fattigdoms· 
grænsen, mange uden adgang til 
rent drikkevand og tilstrækkelige 
fødevarer. Vi er i gang med at ud
rydde verdens dyre· og plantearter 
i et hidtil uset tempo - i øjeblikket 
forsvinder der omkring 20 arter 
om dagen - mange af dem i de tro· 
piske regnskove. 

Med vores udledning af driv· 
husgasser, især fra afbrænding af 
kul og olie, har vi igangsat et ha· 
sardspil med klodens klima, som 
kan føre til temperaturstigninger 
i et tempo, der er 10 gange hurti· 
gere end på noget andet tids
punkt de seneste 10.000 år. 

Dette er blot nogle eksempler på 
de udfordringer, verden står over 
for. UNCED-konferencen er ind· 
kaldt for at diskutere, hvordan 
problemerne kan løses. Den vil 
formentlig munde ud i vedtagel· 
sen af et samlet arbejdsprogram, 
kaldet Agenda 21, og co globale 
rammeaftaler om klimaændringer 
og om bevarelse af naturens 
mangfoldighed. 

Ved overhovedet at indkalde 
UNCED-konferencen har ver· 
dens lande anerkendt, at miljø· 
og udviklingsproblemerne er vig· 
tige, og at de kræver samlede løs· 
ninger. Det er i sig selv vigtigt. 

Men desværre har forberedel· 
ses-processen til UNCED vist, at 
regeringerne endnu ikke er rede 
t il at tage det næste skridt og for· 
pligte sig til den nødvendige glo· 
bale indsats. Selv om UNCED 
vil føre t il vedtagelsen af vigtige 
internationale programmer og af· 
taler, bliver de efter alt at dømme 
for svage til at løse problemerne 
for alvor. 

Det hele er dog ikke tabt på 
gulvet af den grund. Der er sat en 
proces i gang, som forhåbentlig 
vil føre til de nødvendige resulta· 
ter, inden det er for sent. Vi bli-

ver bare nødt til at erkende, at 
UNCED ikke er den højtidelige 
afslutning på denne proces. UN
CED er blot det føme skridt på 
en vej, der ser ud til at blive lang 
og trang. 

WWF Verdensnaturfonden 
har deltaget meget aktivt i arbej· 
det med at forberede UNCED
konferencen. Sammen med an· 
dre organisationer har vi søgt at 
påvirke den danske regering, EF 
og andre regeringer, ikke mindst i 
u-landene, til klare og forpl igten· 
de vedtagelser. Noget er lykke· 
des, og arbejdet har bestemt ikke 
været spildt, men vi kan heller 
ikke være tilfredse. Eeks. er det 
ikke lykkedes at få og vedtaget en 
bindende konvention om beva
relsen af verdens skove og deres 
overvældende artsrigdom. 

WWF deltager også i selve 
UNCED-mødet i Rio for at gøre 
et sidste forsøg på at opnå et 
stærkere resultat og for at være 
med til at bane vejen for den op· 
følgning, der skal ske efter UN
CED. F.eks. skal vi arbejde for, at 
regeringerne begynder at fo r· 
handle en forpligtende skov-k011· 
vention, og for at ramme-aftaler· 
ne om klimaændringer og om na· 

turens mangfoldighed bliver fy ldt 
ud med konkrete handlingspla
ner. Vi skal samtidig slå til lyd 
for, at miljøhensyn bliver fuldt 
integreret i de økonomiske analy
ser og vurderinger, der ligger til 
grund for alle vigtige investerin· 
ger, uanset om de er statslige eller 
private. 

Det er vigtigt at huske, at de 
mest betydningsfulde begivenhe· 
der i forbindelse med UNCED 
slet ikke finder sted i Rio de Ja· 
neiro i juni. De sker før, under og 
efter selve konferencen i alver· 
dens lande, i regeringskontorer, i 
virksomheder og i private hjem, 
hvor der træffes beslutninger om 
f.eks indkøb, energiforbrug og 
-besparelser, genanvendelse af 
materialer og meget andet. Det 
er disse beslutninger, der afgør 
hvor meget vi tærer på klodens 
naturlige ressourcer. 

Vi skal alle være med til at 
værne om jorden, nu og i frem· 
tiden. Med UNCED-konferen· 
cen har verdens regeringer åbnet 
døren på klem for en proces, der 
kan sikre at også vore efterkom· 
mere har en grøn og frodig klode 
til rådighed. Heri ligger håbet for 
fremtiden. • 
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Det nyttet noget 

Brug naturens ting, men brug 
dem klogt. Det er et motto, som 
er mere aktuelt end nogensinde. 

Mennesket har ikke brugt na
turen klogt. Verden er fy ldt med 
så mange dårlige nyheder om 
misbrug og overudnyttelse, hård
hændet fremfærd og kortsigtede 
lappeløsninger, at man ind imel
lem godt kan blive fristet t il at 
lægge det hele fra sig. Der er jo i 
den grad brug for nogle gode ny
heder! Uden gode nyheder kan 
vi ikke holde dampen oppe. Vi 
må jo rro, at det nytter noget. 

WWF Verdensnaturfonden er 
med til at skabe sådanne gode 
nyheder. En global naturværns
organisation, som maner t il for
nuft. Som få r praktiske projekter 

Fra W/>Pen af Kæl/ingehætten ved Sissimiut i Vestgrønland har man et vid
underligt udsyn til alle sider. Finn Lynge holder også af naturen for dens 
egen skyld . 

op at stå, der viser hvordan man 
på en gang kan værne om og ud
nytte naturen. Som medvirker til 
gode strategier på verdensplan -
thi intet mindre skal der til - der 
inddrager a lle de på en gang mo
derate og radikale kræfter, som er 
nødvendige for at give den gode 
sag et realist isk skub. WWF ved 
også, at man ingen vegne kom
mer uden a t inddrage lokalbe
folkningen. I Canada er der et 
tæt samarbejde mellem WWF og 
Inuit om de mange tiltag i det 
arktiske, som på samme tid må 
tilgodese naturens beskyttelse og 

opretholdelsen af den gamle fan
gerkultur. WWF klæder sig gerne 
i grønlandske sæls~ ind, for der er 
jo sæler nok. Fra Upernavik t il 
Bhutan samarbejder WWF med 
de mennesker, der lever direkte 
op ad den vilde natur, og som 
kun ønsker at bruge den på en 
fornuftig måde. Derfor støtter jeg 
Verdensnaturfonde n. 

Selvfølgelig er der forbehold, 
som må signaleres. Hvem kan 
finde en verdensorganisation, 
som lever fuldstændig op til alt 
det rigtige i enhver henseende? 
Også WWF må døje med en 

holdningernes borgerkrig. Også 
her ser vi - og jeg tænker selv
følgelig på hvalfangstspørgsmålet 
- den kulturspecifikke ide om 
ganske bestemte slags dyr, som 
man gerne vil hæve op over alt 
andet, også selv om der er nok af 
dem. Den slags havner naturnød
vendigt i en kulturkamp, som 
WWF burde være for god til at 
lade sig drage ind i. Låd mig der
for slutte med at ønske: Ligesom 
Ric-konferencen om miljø og ud
vikling lægger op til regionale 
naturforvaltningssystemer, måtte 
så også det internationale WWF 
acceptere en dansk profil på dette 
punkt, som ikke nødvendigvis 
skæres over en engelsk-ameri
kansk læst. Det ville være flot, 
hvis vi kunne få en nordisk stra
tegi for WWFs arbejde i vor del 
af verden. Det fortjener både 
Norden og WWF. • 

Finn Lynge er født og opvok
set i Grønland og har tilbragt 
det meste af sit liv med at ar
bejde i Grønland og med 
grønlandske forhold i inter
nationale sammenhænge. 
Han er uddannet teolog, og 
de første Il 1lr fra 1965 virke
de han som præst i G rønland. 
Fra 1969 var han tillige soci
alarbejder i Nuuk Kommune, 
og fra 1974 var han i fem år 
chef for Grønlands Radio. 
Herefter var han medlem af 
Europa-parlamentet indtil 
G rønlands udtræden af EF. 
Det politiske arbejde for 
Grønland videreførte han 
derefter som medlem af den 
faste komite for miljøpolitiske 
forhold i ICC, Inuit C ircum
polar Conference - en orga
nisation, der arbejder med 
Inuitbefolkningernes forhold 
i Grønland, Canada, Alaska 
og S ibirien. I dag er Finn 
Lynge udenrigsministeriets 
konsulent i grønlandske an
liggender. Finn Lynge er 
kendt for sin interesse i etiske 
spØrgsmilt og for sin evne til 
at bøje selv meget modstri
dende synspunkter mod hin
anden. 


