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Sneleoparden er et af verdens mest 
truede dyr. Den lever højt oJJpe i 
Himalaya-bjergene - et af verdens 
mest utilgængelige steder. Den er 
aktiv om natten, den lever alene, 
og hver sneleopard har et kæmJJe· 
jagtrevir. Så sneleoparden er et af 
de dyr, videnskaben ved mindst 
om. WWF har haft en ekspedition 
i Nepal for at afsløre endnu et par 
af den mystiske kats hemmelig
lieder. Læs side 12-17. 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

Det 
ansvar 

'lo. 

Efter FNs Miljø- og Udviklingskonfe
rence i Rio de Janeiro i juni i år står verden 
med en række nye vedtagelser, der tilsam
men skal gøre det muligt for os at slå ind på 
en bæredygtig kurs. Vedtagelserne er af 
blandet kvalitet, men det er klart at selve 
deres eksistens vil præge både staternes og 
miljøorganisationernes arbejde i de kom
mende år. 

Dog er de vigtigste resultater af Ria
mødet måske slet ikke de konkrete . vedta
gelser, men snarere den nye forståelse af 
sammenhængen mellem miljø og udvik
ling, som er opstået. Alverdens statsledere 
holdt i Rio de Janeiro taler om, hvordan 
langsigtet udvikling ikke er mulig uden 
hensyntagen til miljøet. 

Selv om man selvfølgelig skal tage ta
ler ved højtidelige lej ligheder med et gran 
salt, er der ingen tvivl om, at der er opstået 
en ny erkendelse af, at løsningen på ver
dens miljøproblemer og verdens udvik
lingsproblemer nødvendigvis må være en 
og samme sag. 

Oftest er sammenhængen mellem 
miljø og udvikling blevet diskuteret i for
bindelse med de fattige u-lande, hvor der 
med udvikling tænkes på bekæmpelse af 
fattigdom og nød. Dette er fantastisk vig
tigt, men mellem linierne ligger der samti
dig en anden erkendelse, nemlig den, at 
også vore rige industrialiserede lande er ud
viklingslande. 

Vi er ikke udviklingslande i den for
stand, at vi 1:\ar behov for yderligere_ ma
teriel vækst for at klare os. Til gengæld er 
vi nødt til at ændre vores livsform, udvikle 
os, for at undgå at ødelægge mulighederne 

Generalsekretær Lene Witte. 

for folk i de fatt ige lande og for vore egne 
efterkommere. Vi skal undgå at forurene 
vores drikkevand og bruge mindre af det, vi 
skal mindske udslippene af drivhusgasser, 
som kan skabe uoverskuelige klimaændrin
ger i de næste århundreder, og vi skal be
vare naturens mangfoldighed i skove og 
vådområder, også i vores del af verden. 
Blot for at nævne nogle eksempler. 

· Derfor vil WWF Verdensnaturfonden 
i de kommende år lægge endnu større vægt 
på at arbejde med miljøproblemer i vores 
del af verden. Vi vil stræbe efter, at vi her 
yder vores rimelige bidrag t il bevarelsen af 
det globale miljø. 

Vi har allerede taget hul på dette ar
bejde, bl.a. i vores arbejde med drivhusgas
ser og klima, hvor vi har påpeget de mulige 
konsekvenser, kl imaændringen kan have 
for naturens mangfoldighed. • 

WWF- World Wide Fund for Nature- er en privat og uafhængig international miljøorganisation, 
som arbejder for at løse globale natur- og miljøproblemer. WWF har afdelinger i 30 lande, og WWF 
Verdensnaturfonden er den danske afdeling. Formålet med WWF's arbejde er at bevare naturens mang
foldighed (den biologiske diversitet), at sikre at udnyttelsen af naturens ressourcer sker på en bæredyg
tig måde og at bekæmpe forurening og unØdigt forbrug af ressourcer og energi. 
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Svampene er truede: 

Ingen skov uden sVampe 
Da skovdøden bredte sig i Tyskland j. 1980'erne, opstod sloganet ))ingen 

svampe - ingen fremtid«, Et af de første tegn på, at skoven har det 
dårligt, er nemlig, at svampene forsvinder. Og forsvinder de, har skoven 
heller ikke langt igen. Her fortæller lektor i svampe, Henning Knudsen, 

om svampenes rolle i naturen, hvorfor de er truede - og hvad der skal til 
for at sikre svampene og skoven for fremtiden 



Af Henning Knudsen 

B aggrunden for det skarpe 
slogan er alarmerende 
nok. l de sidste 20 år er 

der sket en tilbagegang for en 
række svampearter i Europa. Til
bagegangen hænger sammen 
med den øgede t ilgang af kvæl
stoffer fra luftforureningen. 

I Saarland i Tyskland opgjorde 
man resultatet af 8000 
svampeekskursioner fra 1970 t il 
1985, og det viste sig, at antallet 
af indsamlede arter fa ldt 60 pct. i 
den periode! I Holland har man 
opgørelser over indsamlede 
svampe helt tilbage fra 1900. I 
perioden fra 1900 til 1960 lå an
tallet af indsamlede arter nogen
lunde konstant, men siden er det 
faldet til ca. det halve. 

Lignende resultater er man nå
et til i andre egne af Europa. 
Nogle svampearter rammes hår
dere end andre. De jordboende 
pigsvampe rammes særligt hårdt, 
men også den højt værdsatte spi
sesvamp, kantarellen, lider under 
den stigende luftforurening. I 
Saarbriicken i Tyskland faldt 
mængden af kantareller bragt t il 
torvet fra ca. 6000 kg pr. år i 
1950'erne til under 200 kg i 
1970'erne. Gg det har intet med 
over-indsamling at gøre. 

Hvorfor forsvinder 
svampene? 
Svampeeksperten Eef Arnolds, 
der har stået for undersøgelserne 
i Holland, er ikke i tvivl om, at 
luftforuren ingen er hovedskur
ken. l Holland t ilføres hver hek
tar jord årligt ca. 60 kg kvælstof 
fra luften. l Danmark »får<< vi ca. 
20 kg pr. år. 

På en næringsrig jord spiller en 
kvælstoftilførse l af den størrelse 
ikke den store rolle, men på en 
mager jord kan det vende op og 
ned på jordbundsforholdene. Jor
den bliver mere sur af overskud
det af kvælstof. Det medfører 
øget frigørelse af aluminium i jor
den, og aluminium er giftigt. 

Mange svampe lever i et sym-

En »træruin« søm denne er med 
til at bevare mange svampearter. I 
Polens naturskove sætter man 

~ hegn op omkring det gamle, vælte
a; de træ, så det beskyttes mod men-
8 neskelig indgriben. Måske burde vi 
æ gøre det samme i Danmark. 

biotisk forhold med træerne. Det 
betyder, at svamp og træ udveks
ler næringsstoffer, og det gør træ 
og svamp afhængige af hinanden . 
Den fine balance mellem svamp 
og træ ødelægges, når den magre 
jord tilføres ekstra kvælstof, og 
resultatet er, at både svamp og 
træ svækkes. 

T ilbagegangen hos svampene 
ses derfor stærkest på de nærings
fatt ige jorder. Træet klarer sig i 
første omgang bedre end svam
pen, men når først svampen er 
død, får træet problemer, fordi 
svampen ikke blot udveksler næ
ringsstoffer med træet - den be-
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svampe der, hvor der er mest or
ganisk stof: I skovene. 

Rationel skovdrift 
Tager mal\ f.eks. en bøgestamme, 
drejer det sig ikke blot om nogle 
få svampearter, men om flere 
hundrede. For at en sådan rigdom 
af svampe kan eksistere gennem 
årene~ kræves det, at der hele ti
den er nye bøgestammer, der får ' 
lov Pt ligge i skovbunden. I en 
uberØrt naturskov af en vis stør
relse vil der hele tiden være træ
er i forskellige aldre, fra kimplan
ter til gamle, nedbrudte stammer. 

WWF 

Fra en gammel egestamme fal
der, til den er blevet til ,. jord<< 
igen kan der gå en menneskeal
der. Undervejs har denne stam
me været vært for en lang række 
vidt forskellige svampe, der har 
udnyttet det friske træ og deref
ter forskellige dele af det ned
brudte træ. 

l moderne skovbrug er der ikke 
råd t il at lade sådanne træstam
mer ligge. Er de ikke topkvalitet, 
sælges de som pejsebrænde. Men 
når stammerne forsvinder, for
svinder også en række svampe. 
Og dertil kommer, at moderne 

----t 

Det skal der gøres 
Hvis vi stadig ønsker at bevare 
den rigdom af farver, former og 
ressourcer, som vores ca. 3000 
storsvampe udgør, er der en 
lang række ting, som kan gøres 
- og andre, som ikke må gøres: 

- Luftforureningen skal ned
bringes. De næringsfattige 
områder med klit, hede og 
skove ødelægges ved gød
ningseffekten fra kvælstoffet. 
Jordbundsforholdene ændres. 

- Gamle stammer skal blive 
liggende. De må ikke skæres 
op i mindre dele. 

- Dræning bør undgås. 
- Skovdrift med mange for-

skellige arter og træer i man
ge alderstrin bør fremmes. 

skytter også træet mod angreb af 
farlige snyltesvampe. 

Derfor er der grund til at råbe 
vagt i gevær, når bestemte svam
pearter, nemlig mykorrh iza-svam
pene, forsvinder fra skoven. 

Svampene i skoven 
Situationen i Danmark er heldig
vis ikke så slem som i Holland -
endnu. Vores jorder er i store de
le af landet nær;ingsrige og synes 
bedre i stand til at klare luftfor
ureningen. Problemer med antal
let af svampearter herhjemme 
hænger mest sammen med den 
måde, skoven drives på. 

Svampe lever af genbrug. De 
skaffer sig energi og næring ved 
at nedbryde komplicerede orga
niske stoffer til simple bestandde
le, som derved atter gøres tilgæn
gelige for andre planter. Derfor 
finder man hovedparten af Dan
marks ca. 3000 forskellige stor-

Vælg hjemmehørende træar
ter, der er tilpassede danske 
forhold. 
Undgå at pløje og harve små
bakker og skrænter på mor
bund - her findes nogle af vore 
fineste mykorrhiza-svampe. 

- Undgå at køre med tunge ma
skiner på skovbunden. Det 
trykker jorden sammen og fjer
ner ilren og livsmulighederne 
for svampe og dyr. 

- Undgå at lægge grene og kvas 
på morbundsskrænter - bl.a. 
kan kantareller og Karl Johan
svampe ikke ~ro, hvis der lig
ger grene og kvas. 

- Undgå gødskning på overdrev 
- overdrevets svampe kan ikke 
tåle det. 

- Vedvarende småkrat og hjør
ner af skovene skal bevares. 
Lang tids uberørthed giver de 
bedste forhold for svampe. • 
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Det er især de svam)Jearter, der vokser på magre jorder som klitenge, der 
er truede af den øgede kvælstofmængde fra luftforureningen. 

skovdrift tilstræber monokultu
rer, altså en eller få træarter, at 

· der pløjes, harves, sprøjtes, gød
skes, drænes, ryddes krat og køres 
med tunge maskiner, der presser 
jorden sammen. 

En fremtid for svampene 
I dag er der ca. 900 svampearter 
på den danske rødliste over true
de arter. Men gør det så meget -
der findes da stadig ca. 2000 stor
svampe herhjemme, der ikke er 
truede ? Kan vi ikke bare glæde os 
over dem - en typisk dansker 
kender alligevel under 10 forskel
lige arter? 

På den ene side gør det vel 
ikke noget, at de forsvinder. Det 
sker jo med det officielle Dan
marks fulde accept og vidende -
og ved festlige lejligheder også 
med beklagelse - og der vil da 
også være masser af svampearter 
tilbage. Vi har den natur, som vi 
selv mener, vi skal have. Natu-

Den rosa fedtpOresvamp er 7-20 
cm stor og vokser udelukkende 
på døde stammer af gamle bøge. 
Dens kød er svagt rosa og udskil
ler en fedtet substans. Det er den 
eneste svamp på den danske rød
liste med prædikatet "særligt 
hensynskrævende«, fordi den 
stort set kun kendes fra 14 skove 
i Danmark. Den er trods efter
søgning ikke fi.mdet 1 resten af 

rens omfang og kvalitet afhænger 
af de politiske beslutninger, der 
træffes i et demokrat isk valgt fol
keting. 

På den anden side gør det a ll i
gevel noget, fordi Danmark er et 
åf verdens rigeste lande, og hvis 
vi ikke har råd til at bevare de af 
vores egne arter, der er truede på 
verdensplan, hvordan kan vi så 
bede de langt fattigere lande om 
det ? 

Med S kov- og Naturstyreisens 
nye strategi for de danske natur
skove er der taget et forsigtigt 
skridt i retn ing af den beskyttelse 
af skovens organismer, som alt for 
længe har været betragtet som 
automatisk. Desværre er det nok 
for sent at redde nogle af de mest 
truede arter, bl.a. dem, som er 
knyttet til gamle ege og bøge. 
Lad os håbe, at jeg tager fejl. • 

Henning Knudsen, 44 år, 
cand.scient, lektor i svampe, 
siden 1974 ansat ved Bota
nisk Museum ved Køben
havns Universitet. Specialist 
i Danmarks, Skandinaviens 
og Grønlands svampe. Med
redaktør og medforfatter til 
» Nordie Macromycetes« - en 
nordisk svampeflora, der ud
kommer i august 1992. Over
sætter af »Svampe i vor na
tur<< og »Gyldendals svampe
bog«, forfatter til »Politikens 
svampebog<<, medforfatter til 
>•Truede storsvampe i Dan
mark<<, medstifter og redaktør 
af bladet »Svampe<< (1980-
87). Har indsamlet svampe i 
naturskov i mange europæi
ske lande og i Kaukasus, Ja
pan, A laska, Svalhard og S i
birien. Arbejder p.t. på en 
grønlandsk svampeflora samt 
med Sibiriens svampe. Dansk 
suppleant i » T he European 
Committee for the Proteetion 
of Fungi«. • 

Skandinavien, og den kendes 
heller ikke fra England, T y~kland 
eller Holland. I Frankrig har 
man gjort et fund, og desuden 
findes den i Kaukasus på en an
den bøgeart. Alligevel er der 
ikke taget nogen initiativer til at 
~kytte denne art, som altså er 
truet af udryddelse - formentlig 
på verdensplan. • 

Rosa fedtporesvamp 
- en truet svamp 

Fire 
egesvampe 
Af fi re svampe, der er tilknyttet 
egen, er to særligt truede og to 
mere almindelige. Det er safran
gul fedtporesvamp, egetunge, ok
setunge og den gule svovlpore
svamp. 

Den safrangule fedtporesvamp 
vokser udelukkende på flere hun
drede år gamle egetræer, og den 
er ikke set i Danmark siden 1937. 
Den kan stadig findes bl.a . i 
Sydsverige og på Ø land. 

Egetunge vokser også kun på 
gamle ege. Den findes endnu i 
Skovfogedegen på Strandvejen 
ud fo r Dyrehaven nord for Kø
benhavn, på et par ege i Suserup 
Skov på Midtsjælland og i et par 
skove på Lolland. I Norge har 
den ikke været set i 80 år, og den 
er helt forsvundet fra Holland. 
Den er altså meget sjæ lden, og 
den må forventes at være for
svundet på vores børnebørns tid 
- med mindre der gøres en ind
sats nu. 

Oksetunge er endnu ret almin
delig. Den er rød, tungeformet og 
har et kødlignende trævlet udse
ende. 

Den gule svovlporesvamp gror 
også på andre træer end eg, nem
lig på pil, poppel, kirsebær, bøg 
og hassel, og den er almindelig. • 



Vigtige ord 
Hyfe: En hyfe er en svampe· 
celle. Svampenes celler har 
en meget karakteristisk form 
- de ligner mest en alminde· 
lig rød pølse. De er spindel· 
vævstynde med en diameter 
på ca. 1/100 millimeter. 

Mycelie: Et mycelie er den 
samling hyfer, som selve 
svampen består af. Den en· 
keJte svamp kan have kilome· 
tervis af hyfer inden for et 
areal som en tallerken. Myce· 
liet ligger i jorden eller i træ• 
et og udgør den egentlige 
svamp med omkring 90 pct. 
af massefi, mens det frugtlege· 
me, som vi ser over jorden, 
kun er de sidste 10 pct. Frugt· 
legemerne danner sporer, som 
svampen spreder for at danne 
nye svampe. 

Mykorrhiza: Mykorrhim be
tyder svamperod. Det er be· 
tegneisen for et symbiotisk 
samarbejde (altså til gavn for 
begge parter)som findes mel
lem en række træer og en 
række svampe. Svampens hy· 
fer vokser som et hylster om 
og ind i træets rodspidser. 
Herigennem sender svampen 
vand og næringssalte til træ• 
et, mens træet sender sukker· 
stoffer til svampen. Alle bety· 
dende danske skovtræer laver 
mykorrhi%8. Undtagelser er 
f.eks. ask og ahorn. Blandt 
svampene laver følgende my· 
korrhi%8: Rørhatte (som Karl 
Johan), kantareller, fluesvam· 
pe, skørhatte, mælkehatte, 
slørhatte, ridderhatte, trævl· 
hatte og tåreblade. • 

Tragtkantareller er en dejlig spise
svamp - men den er svær at fil 
øje pil i skovbunden. 

Svampe dag 
Søndag den 4. oktober er svam
penes dag. Det vil være muligt at 
komme gratis med på en svampe
ekskursion med kyndige svampe
guider over det meste af landet. 
Nærmere information fås hos 
liereningen t il Svampekundska
bens Fremme, tlf. 39 67 06 49, 
for ture øst for Storebælt, eller 
hos Jens E. Petersen, tlf. 86 10 00 
96, eller hos Jan Vesterholt, tlf. 
75 89 34 42, for ture vest for Sto
rebælt. • 

En bøgerod med mykorrhiza. Den tykke brune streg i midten er ro
den uden svamp. Selve rodspidserne er derimod omgivet af et hylster 
af svampehyfer. De blege er formodentlig dannet af en mælkehat, 
mens den sorte er fra en anden, ukendt svamp. Gennem disse 1-2 
mm lnnge hylstre foregilr udvekslingen af næringsstoffer. Svampen 
sender mineraler og vand til træet, og træet sender sukkerstoffer til 
svampen. 
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Bitter vokshat er den af vores me
re end 40 smukke vokshatte, der 
hovedsageligt vokser pil overdrev 
og gammelt græsland. Her har de 
selskab af bidhatte, jordtunger, 
støvbolde, køllesvampe, nonnehatte 
og parasolhatte - men kun sil læn
ge, der ikke gødskes. Jægersborg 
Dyrehave er endnu landets bedste 
lokalitet for disse svampe, men nu 
gødskes der for at dyrke kom til at 
fodre den overdimensionerede ril
dyrbestand. 

Den almindelige kantarel er gilet 
drastisk tilbage i Holland, forment
lig p.g.a. luftforureningen. I Dan
mark kan vi stadig nyde dens gode 
smag. 

WWF 

Det er en fryd at finde Karl 
Johan-svampe - bilde for øjet 
og senere for ganen. 

• sptse-
svampe 
Tager bestanden skade, når 
man indsamler svampe til spi
sebrug? Det er hverken bevist 
eller særligt sandsynligt, at 
indsamling betyder noget for 
bestandens størrelse. At pluk
ke svampe svarer til at plukke 
æbler af et træ. 

Nede i jorden vil den 
egentlige svamp med sit vidt
forgrenede mycelie fortsætte 
sin nedbrydende virksomhed 
og frigøre næringsstoffer til 
gavn for de opvoksende plan
ter. Et enkelt frugtlegeme kan 
sprede milliarder af sporer. 

Der er derfor langt mere af
gørende for svampe-organis
mens overlevelse, at et natur
ligt miljø opretholdes, end 
om nogle af svampene pluk
kes. Indsatsen skal derfor ret
tes mod at beskytte natursko
vene og ved at ændre nogle af 
driftsformerne produktions
skovene. • 
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WWF vil redde naturen i Baltikum 

I Litauen findes nogle af Europas 
StØrsri og højeste vandreklitter. I 
fremtiden vil disse omrdder jd stor 
rekreativ betydning for den lokale 
befolkning og for turisterhvervet. 

Foto: Tommy Dybbro 

Nogle af de sidste uspolerede kyststrækninger, 
øer og skærgårde langs Østersøen findes i de 
tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen. 
Her er natur som dent vores bedsteforældre 

og oldeforældre opl~vede i Skandinavien 
omkring århundredeskiftet. Disse enestående 
områder skal bevares, og det er WWF gået i 

gang med i samarbejde med myndigheder og 
private organisationer i de tre baltiske lande 

Af Tommy Dybbro 

Ø 
steuropa er ikke kun 
trøstesløse miljøproble
mer med forurenede by

er, søer og floder samt udbredt 
skovdød. Ganske vist synes det at 
være en næsten uløselig opgave 
at få renset op efter de totalitære 
systemers hensynsløse udnyttelse 
og misbrug af naturen. Og det vil 
koste ustyrlige summer. Men med 
til billedet af Østeuropa hører og
så landskaber, som ikke er spole
ret næv\leværdigt, og som udgør 
vigtige levesteder for en mangfol
dighed af dyr og planter. 

I de tre nye, selvstændige bal
tiske lande, Estland, Letland og 
Litauen, findes nogle store skov
strækninger, hvoraf en stor del 
kan betegnes som naturskov, dvs. 
skov der forstligt set udnyttes 
meget ekstensivt eller sl~t ikke 
udnyttes. Og der findes fugtige 
enge, hvoraf mange er i naturtil
stand. I disse områder er der en 
lang række arter, som er meget 

sjældne eller helt udryddet i 
Vesteuropa, f.eks. sort stork, tjur, 
bæver, bjørn, ulv, los og odder. 

Af særlig naturmæssig interes
se er også de næsten urørte og 
uspolerede kyststrækninger, øer 
og skærgårde i Baltikum. I mel
lemkrigsårene fungerede de nær
mest som »Østersøens Riviera«, 
men efter den sovjetiske besæt
telse havde offentligheden ikke 
adgang, enten fordi områderne 
fungerede som militære sikker
hedszoner, eller fordi de skulle 
forhindre flugtruter ud af lande
ne. Den direkte effekt på natur 
og miljø af militære aktiviteter 
har lokalt været meget negativ. 
Andre og meget store områder er 
derimod &ke berørt af militære 
.aktiviteter. 

Områderne åbnes 
I forbindelse med den gradvise 
tilbagetrækning af de, tidligere 
sovjetiske styrker, er de aktuelle 
områder nu åbnet for offentlighe
den og for videnskabelig forsk-

. .... 



ning. Interessen er således meget 
stor for at udnytte dem, dels til 
jord- og skovbrug og dels til turis
me og rekreation. 

Disse interesser·kommer til at 
øges i takt med den forventede 
økonomiske vækst og indførelse 
af markedsøkonomi. F.eks. har 
svenske og internationale turist
foretagender allerede forhørt sig 
om mulighederne for at udnytte 
strandene i Estland til marinaer, 
hotelbyggerier m.m. Det vil ud
gøre en betydelig trussel mod na
turområderne. 

Det er derfor bydende nødven
digt, at man hurtigst muligt til
vejebringer viden om naturfor
holdene i de berørte områder, så 
der kan træffes beslutning om, 
hvordan de kan udnyttes på en 
måde, der også tilgodeser natur
interesserne. 

WWF Verdensnaturfonden 
har i den seneste tid indgået et 
meget tæt samarbejde med myn
dighederne og de nyetablerede 
miljø- og naturorganisationer i de 
tre baltiske lande. De tre WWF
afdelinger i Danmark , Sverige og 
Finland arbejder tæ t sammen 
omkring dette, og vi ønsker, at 
satse meget på disse områder i de 
kommende år. Netop på grund af 
det tætte samarbejde mellem de 
tre nordiske WWF-afdelinger hpr 
vi muligheder for i fællessk 
koordinere og effektivise~: 
satsen i Baltikum og eJ op-
nå optimalt uJbyu 

Dansk indsats 
Fra dansk side fik vi de første vig
tige kontakter til Baltikum, da 12 
nøglepersoner fra Estland, Let
land og Litauen som WWF's gæ
ster besøgte DaJ.)P'ark i to uger i 
foråret 1991. ØCr var tale om re
præsentanter for såvel de nyeta
blerede miljøorganisationer som 
natur- og miljømyndighederne i 
de tre baltiske lande, og de fik 
under besøget værdifulde erfarin
ger omkring dansk natur- og mil
jøbeskyttelse. 
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Kontakten er fortsat, og på 
grundlag af samtaler og indtryk 
fra besøg i de tre lande blev der i 
foråret 1992 \Jdarbejdet nogle>· 
projektforslag. I april fremsendte 
ww~~ark ansøgnln"ger t il 
miljømini\te~om finansiering 
af disse. pr~fer. Det s~~ i 

.. 

henhold til Lov Qm tilskud til mil
j,Jakriviceter i ø stiandene. 

I disse projekter er indsatsen 
koncentreret om de kystnære 
vådområder, som indeholder me
get store naturmæssige værdier. 
De er bl.a. vigtige .rastepladser for 
trækfugle på deres vej mellem de 

l de uberørte naturomrdder i de baltiske lande findes mange af de store 
pattedyr, der er ved at være sjældne mange andre steder i Nordeuropa. 
Her en los. 

WWF 

arktiske ynglepladser og overvin
tringsstederne i Vesteuropa og 
Afrika. En del af disse fugle bru
ger f.eks. Yadehavet som en an
den rasteplads på ruten, hvorfor 

projekterne i Baltikum også har 
direkte betydning for dansk na
turbeskyttelse. 

Hjælp til Baltikum 

til det fø~te af disse projekter. Mil
jøministeriet har for en to-årig pe
riode bevilget 340.000 kr. til arbej
det i Litauen. Forhåbentlig kom
mer der også midler til de tilsva
rende projekter i Estland og Ler
land. 

Fonnålet med projekterne i de 
tre lande er at få undersøgt og ud
peget de vigtigsre naturområder 
langs kystel\ ud mod Østersøen. 
Dernæst at ooarbej&! 
er for besl~~e~ 

op af m.,l);lll~hl!i 
de, rom om'[·ll~tM:: 
heder for ar finansiere dem. Pro
jekterne vil i alle tre lande blive 
koordineret af de nye private na
turorganisationer, som har t ilknyt
tet en betydelig faglig ekspertise. 
Desuden vil forskere fra en række 
videnskabelige institutioner blive 
knyttet til projekterne, ligesom 
danske eksperter vil blive tilknyt
tet tilløsning af specifikke opgaver. 

• 



Det 

l 

1992 er på mange måder det år, hvor verden blev klar 
over, at sammenhold er nødvendigt, hvis Jorden skal 

være hjemsted for os alle. Sammenhold var måske 
ikke lige det, der prægede UNCED-mødet i Rio. 

Alligevel er mange tusinde mennesker taget fra Rio 
med en sikker fornemmelse af, at det er nødvendigt 

at arbejde hen imod et globalt sammenhold på tværs 
af kulturforskelle, landegrænser og politiske 

Af Lene Witte 

P rincippet for den nye livs
stil er bæredygtighed. Det 
er vanskeligt ganske kort 

at definere begrebet bæredygtig
hed, men det er let at komme 
med eksempler på, hvad det er -
og måske især hvad det ikke er. l 
dag bruger 20 pct. af verdens be
folkning 80 pct. af verdens .res
sourcer. Det er bestemt ikke bæ
redygtigt. 

Men bæredygtighed er ikke 
kun et princip, der skal tages i 
anvendelse, når det drejer sig om 
de store beslutninger som forde
lingen af verdens ressourcer. 
Princippet skal også være grund
lag fo r hverdagens mange beslut
ninger om f.eks. fo rbrug af energi 
og vand. 

Forudsætningen for at vi kan 
ændre vores livsstil t il at være 
bæredygtig er, at vi lærer at tæn
ke i nye baner, at vi får andre 
livskvaliteter, og at vi lærer at 
opfatte os selv på en anden må
de. 

Hverdagens valg 
Man ka~ tage udgangspunkt i en 
almindelig dansk hverdag, f.eks. 
sin egen families: Vi har ikke 
blot vænnet os til, at kvalitet i 
tilværelsen er ensbetydende med 
materielle goder. Vi har også 
gjort os afhængige af materielle 
ting. Bolig, arbejdsplads og butik
ker ligger milevidt fra h inanden 
-for slet ikke at tale om daginsti
tutioner. Hvordan skal vi kunne 
undvære bilen, når der skal købes 
ind til weekenden, inden butik-

opfattelser. WWF Verdensnaturfonden har været med 
til .at skabe erkendelsen af denne nødvendighed - og 
vi er også selv blevet præget af diskussionerne. Den 
næste store opgave bliver at få verdens ledere til at 
handle ud fra erkendelsen. I år kommer vi med 
endnu et bud på, hvordan vi kan skabe den nye 
livsstil, der skal til for at leve op til det ansvar, et 
globalt sammenhold kræver 

kerne lukker, ungerne skal hen
tes, og det hele fragtes hjem? Fry
seren kan vi ikke undvære, for 
hvis vi skulle købe ind hver dag, 
vi lle t iden slet ikke slå til. 

Og sådan kunne man blive 
ved. Vi er fanget i en svikmølle, 
som det kr~ver en ekstra indsats 
at gøre sig fri af. 

Livskvalitet er andet end ma
terielle goder. Det er andet end 
at købe noget nyt, når man er i 
dårligt humør. Det er andet end 
at eje dyre ting og bruge løs af 
ressourcerne. 

Det er også at gå en tur i sko
ven og ved stranden, det er at 
cykle til arbejde, at tale med sin 
familie og sine venner, og det er 
også at læse en god bog og lytte 
til musik. Og så er det oven i kø
bet ren livsnydelse . 

Hvis vi vil bevare naturen for 
dens egen, vores og fremtidige 
generationers skyld, er vi nødt t il 
at ændre vores opfattelser og 
livsindstilling. Samtidig er det 
vigtigt at holde sig for øje, at bæ
redygtig livsstil er et mål, som vi 
ikke når i morgen og måske hel
ler ikke i overmorgen. Men det 
er uomgængeligt, at vi foretager 
de rigtige valg og begynder i dag. 
V i kan hver især begynde at 
prioritere og lave en plan for, 
hvordan vi vil tage fat. 

Et ømt punkt 
Bilen er.godt eksempel på en ma
teriel t ing, som vi har fået et had
kærligheds forhold t il. På den 
ene side har den frigjort det mo
derne menneske - og på den an
den side er den et eksempel på et 



materielt gode, der både kan væ
re livsfarligt og er særdeles mil
jøbelastende. Lokalt forurener bi
ler med bly og andre sundheds
fa rlige stoffer. G lobalt er biler en 
væsentlig bidragyder til drivhu
seffekten . 

Men det bliver ikke let at få os 
t il at slippe rattet i bilen ! 

Så langt behøver vi he ller ikke 
at gå i alle t ilfæ lde. Her er en 
række eksem')Jler på, hvordan 
man kan nærme sig en bæredyg
t ig livsstil, når det drejer sig om 
t ransport : 

- du tanker med let diesel eller 
blyfri benzin 

- du har katalysator på din bil 
- du sørger for, at din bil er fyldt 

op med to eller flere personer, 
når du kører 

- du bn1ger kun din bil på stræk
ninger, hvor der ikke er offentlig 
transport 

- på strækninger under 5 km går 
eller cykler du 

- din bil er produceret, så delene 
kan genbruges 

- du flytter nærmere til din ar
bejdsplads, så det ikke længere 
er nødvendigt at tage bilen 

- du har ingen bil, fordi du synes, 
den forurener for meget i pro
duktion og ved brug 

Nogle kan allerede nu ånde lettet 
op og siger: "Jeg kører allerede bly
frit og går t il bageren efter morgen
brød«. De øvrige eksempler kan 
måske ikke gennemføres fra dag til 
dag, men kan stå øverst på priori
teringslisten, når man står overfor 
at skulle flytte eller skifte bil. 

Indførelsen af blyfri benzin er et 
godt eksempel på, at man kan gen
nemføre miljøforbedringer gennem 
et samspil mellem borgere, myn
digheder og producenter. 

Der er masser af emner at tage 
fat på, når vi nu skal ti l at gøre op 
med vores nuværende, ikke-bære
dygtige livsstil. Det globale sam
menhold, der skal gøre det muligt 
for mennesker i den fattige verden 
at leve et værdigt liv, afhænger af, 
at vi i den rige verden vælger en 
bæredygtig livsstil., 

WWF udgiver her i efter~ret en 
ny bog, der handler om fremtiden 
for alle på Jorden. Den er omtalt 
her på siden. Vi har også udgivet 
rapporten "Værn om Jorden - en 
strategi for bæredygtig livsstik 
Begge udgivelser kan købes hos 
WWF. • 

En fremtid for oasen? 
Af Thomas Breck 

»Oasen i rummet !« er titlen på 
en bog om klodens tilstand, 
som WWF Verdensnaturfon
den udgav for over 10 år siden. 
Dengang var miljødebatten 
først lige begyndt at tage fart, 
og bogen fortalte om, hvordan 
forurening og naturødelæggelse 
i stigende grad truede både 
planter, dyr og mennesker. 

•Oasen i rummet!« blev en 
stor succes. WWF får stadig
væk forespørgsler på bogen nu 
mere end IO år efter. Og hver 
gang må vi beklage, at bogen 
desværre for længst er udsolgt. 
Men der er gode nyheder på 
vej. 

Til efteråret udkommer nem
lig efterfølgeren for »Oasen i 
rummet!«. Det bliver en flot og 
spændende bog, hvor 13 forfat
tere inden for hver deres områ
de tager miljø-temperaturen på 
jordkloden et årri efter .. oasen 
i rummet !«. 

I løbet af den ha lve snes år 
siden den første »Oasen i rum
met !« udkom, er der blevet talt 
og skrevet meget om miljø og 
udvikling. Men har kloden 
faktisk fået det bedre? Eller er 
problemerne bare blevet end
nu væ rre? Hvad kan vi gøre 
for at rette op på dem? Det kan 
man få svar på i den nye »Oa
sen i rummet!«. 

Bogen skrives af kompetente 
danske fagfolk i et letforståeligt 
sprog. Den indeholder masser 
af oplysnin~er og mange flotte 
billeder. Fakta og 5ammenhæn
gc bliver gjort overskuelige ved 
hjælp af grafiske figurer og reg
ninger. Efter hvert kapitel fin
des en litteraturliste, og bagest i 
bogen kan man finde et register 
over de væsentligste nøgleord. 

Den nye •Oasen i rummet!« 
er planlagt til at udkomme den 
15. oktober 1992. WWF Ver
densnaturfonden vil med udgi
velsen i efteråret samtidig gerne 
markere 20-året for oprettelsen 
af WWF's afdeling i Danmark. 

Foto: WWF 



90 dage på verdens tag: 

I Sneleopardens rige 
I foråret 1992 tilbragte deltagerne på WWF Verdensnaturfondens 

Ekspedition Sneleopard tre måneder med at udforske Shey-Phoksundo 
nationalparken i det nordvestlige Nepal. Formålet med ekspeditionen var 
at undersøge, hvordan naturen klar~r det stigende pres af menneskelig 

færden. Og så seMølgelig at prøve af fravriste den sky sneleopard endnu 
iliiiiiiii.-.r."~~~~h~~ ghed~~~ 

Ekspeditions-hunden »Pelskugle« klarer samtlige 
1. 100 kilometers vandring. Nogle gange er sne
en dog for dyb, så den må have ltjælp til at 
komme frem . Hvalpen er indkøbt af eks
peditionens guide til at spise vores madrester 
m.m. Nu lever den et godt liv hos guiden i ho
vedstaden Kathmandu. 

De tog til 
· Nepal 

De to biologistuderende, An- t,_ 
ders Prieme, 28 (til højre), og ~ 
Bo Øksnebjerg, 23 (med ~ ~-
hund), planlagde og gennem ... ... ~ 
førte Ekspedition Sneleopard 
1992. Anders Prieme har til
bragt flere måneder på feltar-

i~~~~~~;~~~~~~ bejde i Nepal tidligere, og Bo Øksnebjerg er en erfaren 
bjergklatrer. • 



Tekst: Bo Øksnebjerg 
Foro: Bo Øksnebjerg og 
Anders Prieme 

For 117. gang lader jeg mit 
blik glide hen over den 
næsten uendelige slette, 

der ligger midt mellem de enor· 
me bjergtoppe. Stadig intet at se. 
Selv om solen forlængst er stået 
op, ryster jeg i kulden, der lægger 
små iskrystaller oven på mit tyk
ke termotøj. Mere end otte timer 
har jeg siddet og ventet på bare 
et lille glimt af den sjældne kat, 

der har bragt os ud i en af de 
mest øde egne på jorden. Men 
der er stadig intet at se. 

Efter endnu to timers tålmodig 
venten - kun afbrudt af et måltid 
bestående af kiks og tørrede kød· 
boller - giver jeg op. Jeg pakker 
mit udstyr i rygsækken og begyn· 
der at kæmpe mig tilbage mod 
lejren gennem sne til livet. For· 
ude venter vores varme telt og et 
par tiltrængte timers søvn oven -
på den lange, kolde nat. 



LEVENDE NATUR 

WWF 

Da jeg endelig når lejren, sid
eler min medforsker Anclers på en 
lille klapstol og ser noget slukøret 
ud. Også han har tilbragt t i t imer 
i 20 grade'rs kulde uden at få et 
glimt af den muskuløse kat med 
den lange hale·. Vi veksler et par 
bemærkninger og kaster os trætte 
i soveposerne. Endnu en dag 
uden et glimt af dyret. 

Da vores tro følgesvend, det 
evigt larmende vækkeur, atter 
bringer os ud i den kolde, sne
fyldte verden, opdager vi hurtigt, 
at vi endnu engang er blevet nar
ret af sneleoparden. Katten er 
væk, men fodsporene i den dybe 
sne taler deres tydelige sprog: 
Kun 15 meter fra det sted, hvor 
jeg ventede i hele 10 timer, er en 
sneleopard gået forbi. 

Stærkt truet 
Selv om sneleoparden er utroligt 
sky og snu, er den i dag et af ver
dens absolut mest truede dyr. Tru
et på grund af menneskets ubøn
hørlige jagt på dens smukke pels, 
men også fordi mennnesket lang
somt ødelægger levestederne for 
sneleoparden og de mange andre 
dyr i Himalayas øde vidder. 

Shey-Phoksundo nationalpar
ken ligger i den nordvestlige del 
af Nepal. Midt i Himalaya, ver
dens højste bjergkæde, der stræk
ker sig mange tusinde kilometer 
fra Pakistan i vest til Kina i øst. 

Nationalparken er Nepals stør
ste og dækker et areal på størrelse 
med Fyn og Bornholm t ilsam
men. 3550 kvadratkilometer 
bjergterræn med nogle af de mest 
truede dyr i verden. Sneleopar
den er vel nok den mest kendte 
af nationalparkens mange beboe
re, men også bjørne, ulve, vild
hunde, bjerg-geder og mange 
sjældne fugle lever på de stejle 
bjergskråninger. 

Sneleoparden har brug for sto
re sammenhængende områder for 
at overleve. Dens udbredelsesom
råde dækker et enormt areal, fo r
delt over næsten hele Himalaya. 
Selv om der er masser af plads, 
går bestanden af sneleoparder al
ligevel tilbage overalt. 

Fortrænges af 
mennesker 
Når mennesket og dets husdyr 
trænger frem i bjergene, bliver 
bestanden af sneleoparder isole
ret i små grupper. Når først grup
perne er adskilt fra hinanden, er 
det umuligt at få udskiftet gener; 

Vi så aldrig en levende sneleopard 
på den tre måneder lange tur. Vi 
fandt kun en død. Det var en ung 
hun, der formentlig var død af 
sult. 

ne i de små bestande. Resultatet 
er indavl. 

En isoleret gruppe af sneleo
parder på få individer er døds
dømt på lang sigt. Et enkelt 
uheld eller langsom indavl vil i 
sidste ende resultere i artens ud
ryddelse. 

Afsted til Nepal 
I begyndelsen af 1992 mente 
WWF, at det var på t ide at finde 
ud af, om naturen fortsat kan kla
re presset fra tilflytterne. Og der
for sendte WWF i samarbejde 
med det nepalesiske national
parkvæsen os til Nepal for at tage 
temperaturen på nationalparkens 
tilstand. Belæsset med over et 
ton mad og udstyr begav vi og et 
hold af nepalesiske bærere os på 
gåben ud i den bjergfyldte natio
nalpark. Forude ventede tre må
neders hårdt arbejde i det sne
dækkede, landskab. 

Man føler sig hensat til en an
den tidsalder, når man rejser med 
et følge af 16 bærere, kok, køkken
dreng og lokalkendt fører. Bærer
nes brede rygge og uendelige kræf
ter er en forudsætning for at be
væge sig ud i et terræn, som det, 
der findes i Shey-Phoksundo na
tionalparken. Det er et af de mest 
øde områder i verden. En stor del 
af tiden ·undersøgte vi områder, 
hvor ingen forskere har været før. 

Det tager over syv dages hård 

~ 

Sneleopardens privatliv 
Der er næppe mange dyr, der 
lever så alene og så isoleret som 
sneleoparden. Kun i den korte 
parringstid om foråret og under 
moderens efterfølgende pleje af 
de forsvarsløse killinger, lever 
sneleoparden sammen med sine 
artsfæller. 

l Himalayas 2. 700 til 6.000 
meters højde er der så lidt føde, 
at et område ikke kan bære me
re end en sneleopard ad gan
gen. Ofte må den vandre langt 
for at finde en vildged, et mur
meldyr eller en kongehøne. 
Nogle sneleoparder har territo
rier, der dækker op til 100 kva
dratkilometer. 

Selv om sneleoparden er 
mindre end den almindelige le
opard, er den langt stærkere. 
De mange muskler bruger den 
til at klatre og springe op ad 
Himalayas stej le bjergskrånin
ger. Det kræver råstyrke, men 
ikke hurtighed. Sneleoparden 
er derfor en langsom jæger. 
Den er ikke i stand t il at løbe 
sit bytte op, men må snige sig 
ind på sit offer, og overraske 
det. 

Sneleoparden er kun aktiv i 
nat- og morgentimerne. Ved 
hjælp af et særligt »spej l«, der 
sidder i øjnene, kan sneleopar
den se om natten. Det kan in
gen af sneleopardens foretrukne 
byttedyr. 

Sneleopardens krop er på 
mange måder tilpasset et liv i 
de højeste og koldeste dele af 
Himalaya bjergene. Den lang-

hårede pels med den gråbrune 
farve hjælper sneleoparden 
med at holde varmen, og ca
mouflerer den blandt klipper og 
sten. Poternes store overfladea
real forhindrer sneleoparden i 
at synke i, når den færdes i den 
dybe sne. 

Sneleopardens lange hale er 
også designet til det forrevne 
landskab: Den er længere end 
resten af kroppen og bruges t il 
at holde balancen. Ligesom en 
linedanser bevæger sneleopar
den sig ofte på en knivsæg mel
lem liv og død. Linedanseren 
bruger sin lange stang i hæn
derne til at holde balancen. 
Sneleoparden bruger sin hale. 

Sneleopardens øjne er place
ret højere oppe på hovedet end 
hos andre katte. Når den skju
ler sig bag en sten for at over
raske et bytte, behøver den alt
så ikke at stikke hovedet ret 
højt op over stenen for at kun
ne se. 

Forskerne er stærkt uenige 
om, hvor mange sneleoparder 
der endnu er tilbage. Sneleo
pardens natlige levevis, de store 
territorier og landskabets 
ufremkommelighed forhindrer 
biologerne i at anslå antallet 
helt præcist. 

Pessimisterne mener, at kun 
1.500 sneleoparder er undslup
pet krybskytternes kugler. Opti
misterne mener, at der findes 
op tillO.OOO vilde sneleoparder 
tilbage i Himalaya-bjergene. • 



vandring at komme fra den mark, 
der fungerer som regionenes luft
havn og frem til nationalparken. 

Allerede på vejen op til natio
nalparken st ifter vi bekendtskab 
med de to væsentligste årsager 
til, at mi ljøet i Himalaya næsten 
overalt er presset til bristepunk
tet : Overgræsning af tamkvæg og 
geder samt umådeholden skov
hugst t il brænde og tømmer. 

Skoven er fældet i områderne 
omkring de små landsbyer. 
Hundredvis af køer, yak-okser og 
geder forsøger at frarøve jorden 
de sidste rester af grønt græs eller 
buskene de blade, der endnu er 
t ilbage. De skovområder, der 
endnu er intakte, har også deres 
ar. Kvinderne i de lokale lands
bysamfund må vandre langt for at 
finde brænde, og de fleste træer 
mangler mange grene, hugget af 
med skarpe macheter. 

Jorden forsvinder 
Shey-Phoksundo nationalparken 
består kun af høje bjerge, gen
nemskåret af lange dale. Det me
ste af skoven befin-
der sig på stejle, af
grundslignende 
skråninger. Når 
skråningerne berø
ves den smule træ
er, der holder på 
den dyrebare jord, 
går det galt. 

Selvom Shey-
Phoksundo natio
nalparken ligger i 
2.200 t il næsten 
6.800 meters højde, 
er den sydlige del 
af nationalparken 
stadig påvirket af 
monsunen, der er 
så typisk for Indien 
og Nepal. Når 
monsune.ns storme 
og voldsomme 
regnskyl begynder 
i sommertiden, ser 
man skovhugstens uhyggelige 
konsekvenser. De enorme mæ ng
der af regnvand river den nøgne 
og ubeskyttede jord med sig og 
fører den langt væk med floder
ne. 

Problemet er kendt overalt i 
Nepal. Faktisk er jord Nepals stør
ste eksportvare! Mere end 60 mill
Iioner tons jord eroderer hvert år 
fra de nøgne bjergskråninger og fø
res med de store floder t il lavlan
det og videre sydpå til Indien. 
Fmgtbar jord, der i tusinder af år 
har båret smukke skove, rives på 
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gmnd af menneskets indgriben 
væk og efterlader de bare, golde 
klipper. 

Det kostbare træ 
Efterhånden som ekspeditionen 
bevæger sig fra lavlandet i syd 'mod 
de vindomsuste bjergtoppe i nord, 
undersøger vi løbende skov
områdernes tilstand. Resultatet er 
skræmmende. Selv i de områder, 
hvor skovene vokser på så stejle 
skråninger, at man skulle tro, at 

intet menneske med fornuften i 
behold ville bevæge sig derud, er 
træerne fældede eller grenene 
hugget af til brænde. 

V i var helt glade, da ekspedi
t ionen eftsor tre uger i de lavtl ig
gende egne af nationalparken en
delig nåede til trægrænsen og de 
høje, vindblæste vidder i den 
nordlige del af nationalparken . 
Slut tli!d fæ ldede træer og ensi
dig destruktion. 

Beboerne i Shey-Phoksundo nationalparken er driftige 
handelsmænd. De mange geder bruges som transport
d;•r, når mændene tager afsted for at handle. Disse 
geder har majs i sadeltaskerne . Majsen skal trans
porteres til Tibet for at blive byttet til salt. 

Sneleoparder 
til salg 

Den tykke pels, som sikrer sne
leoparden mod Himalayas is
nende kuldegrader, gør den til 
et af de smukkeste og mest at
traktive dyr i verden. Men den 
smukke pels er ofte årsagen til 
sneleopardens endeligt. 

Selvom de fleste af indbyg
gerne i Shey-Phoksundo er ret
troende buddhister og derfor 
ikke må slå andre levende væ
sener ihjel, finder der et omfat
tende krybskytteri sted. Indbyg
gerne sælger deres sjæ ldne t ro-

fæer til turister eller til rige kine
sere fra Tibet, der tror, at de døde 
rovdyrs knogler og galdeblærer 
giver øget potens. 

Sneleoparden er ikke det ene
ste dyr, der må stå for skud. På 
vores rejse gennem nationalpar
ken bliver vi adskillige gange t il
budt skind og knogler fra bl.a. 
bjørne, a lmindelige leoparder og 
vilde hunde. Alle omfattet af et 
totalt jagtforbud. 

De sjæ ldne dyr skydes med 
hjemmelavede geværer eller fan-

WWF 

Over trægrænsen 
Langt det meste af Shey-Phok
sundo nationalparken ligger over 
trægrænsen. Disse højtl iggende 
egne er det meste af året dækket 
af sne. Alligevel finder man i en 
kort og hektisk sommer en lav og 
tæt bevoksning af buske og græs 
mellem de nøgne klipper. Selvom 
den sparsomme vegetation ikke 
ser frisk og indbydende ud, dan
ner den alligevel grundlaget for 
et enestående dyreliv. --7 

Selv om al jagt i nationalparken er 
forbudt, har næsten alle famiUer et 
gevær. Denne lokale krybskytte er 
ikke bange for at vise sit hjem
melavede forlade-gevær frem. Se
nere tilbyder han os et skind fm 
en bjørn, han har skudt. 

ges i snedigt indrettede fælder. 
Sneleoparden er dog det fore
trukn~ og mest attraktive bytte. 
Krybskytterne fra landsbyerne 
sætter tilspidsede bambuspinde i 
jorden på steder, hvor de ved, at 
sneleoparderne færdes. De syle
spidse bambusfælder smøres med 
en plantegift, der dræber dyret, 
hvis den trænger ind i blodba
nen. 

En lokal krybskytte viser os en 
dag vej til nogle fælder, der er så 
godt skjult, at d<!' er næsten umu
lige at se. Fælderne er placeret 
ved den eneste adgangsvej til 
drikkevand i området. V il en 
sneleopard forbi, er den prisgivet. 
Stikker den sig på de giftige spyd, 
slår giften den ihjel efter få mi
nutter. 

Tilsyneladende er den illegale 
jagt også sat i system. I pelsbutik
kerne i Nepals hovedstad Kath
mandu finder vi både ulve- og 
sneleopard-pelse til salg. • 
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Mange sjældne dyrearter findes 
kun i denne afgrænsede del af Hi
malaya. Ødelægges deres levested, 
forsvinder en naturtype, der aldrig 
vil kunne· gendannes, og talrige 
dyrearter vil blive udryddet. 

Men der var også en anden 
grund til, at vi ser frem til vores 
månedlange ophold i over fire ki
lometers højde. Her, mellem de 
sneklædte tinder, lever sneleo
parden. Et af verdens absolut 
mest truede dyr, og den væsent
ligste årsag til, at vi er rejst den 
lange og anstrengende vej. 

I sneleopardens rige 
Sneleoparden er absolut toppen 
af kransekagen, når man kigger 
på dyrelivet i Shey-Phoksundo 
nationalparken. Men sneleopar
den er også det dyr, der først lider 
skade, hvis miljøet ødelægges. 
Den befinder sig nemlig øverst i 
fødekæden. Den lever især af de 
vilde geder og får, som hver som
mer græsser i områderne lige un
der den evige sne. Tvinger tam
kvæg de vilde geder bort, forsvin
der snele-opardens fødegrund lag. 
Ingen 
vildgeder, 
ingen 
sne leo
parder. 

Nogle 
sneleo
parder 
forsøger 
at kom
pensere 
for de 
mang
lende 
vilde 
geder 
ved at angribe tamme yak-okser 
og geder. Hvert år bliver mange 
sneleoparder skudt af vrede hyr
der, der ønsker at beskytte deres 
dyrebare og livsvigtige husdyr. 
Ved at finde ud af, hvordan sne
leopardbestanden har det i et 
område, kan man altså sige en 
hel del om, hvordan miljøet som 
helhed har det. Netop derfor har 
sneleoparden fået vores største 
interesse. 

At finde sneleoparder ... 
Hvis man vil opgøre antallet af 
sneleoparder i et område, kan 
man ikke bare finde et skjulested 
og begynde at tæ lle dem, efter
hånden som de defilerer forbi. En 
sneleopards tcrritorrium kan i 
nogle områder være på 100 kva
dratkilomter. Og da dyret er mest 

Ged eller får? 
Det b!A ftlr, el
ler bharalen, er 
sneleopardens 
vigtigste bytte
dyr. 

Blandt de vilde geder, der udgør 
hovedbestanddelen af sneleo
pardens kost, ender det blå får, 
bharalcn, oftest øverst på snele
opardens menukort. 

Bharalen er hverken et får 
eller en ged. Den minder lidt 
om begge dele. Bharalcrne le
ver i store flokke lige under 
grænsen til den evige sne. 

På konfliktkurs 
Der bor ca. 2.000 mennesker i 
Shey-Phoksundo. De dyrker 
byg og kartofler på terrassemar
kerne omkring landsbyerne og 
lever, som deres forfædre har 
gjort det i århundreder. Allige
vel er ,mennesket i dag den 
største trussel mod miljøet i na
tionalparken. 

En vigtig brik i beboernes 
overlevelse er deres yak-okser 
og geder, der leverer mælk, uld 
og kød. Antallet af geder og 
yak-okser stiger stØt år for år, og 
landsbyboerne tvinges konstant 
til at finde nye græsgange. Her 
spiser og nedtramper de den ve
getation, som mange af de vilde 
dyr er afhængige af. 

Nepal har en årlig befolk-

Som alle andre arter af vilde 
geder og får, er også bharalen 
godt på vej til at finde vej ind 
på de lange lister over truede 
dyrearter. Menneskets tamme 
yak-okser og geder græsser 
nemlig nu på de enge, der tra
ditionelt tilhørte bharalerne. 
Det betyder, at bestanden af 
bharaler går tilbage. • 

De ca. 2.000 
indbyggere i na
tionalparken lever 
i smd landsbyer. 
Husene bygges af 
sten og tætnes 
med mudder. 

ningstilvækst på hele 2,7 pct., 
og de dele af Nepal, der allere
de er opdyrkede, kan ikke brød
føde de over 20 millioner ind
byggere. Derfor rejser talrige fa
milier til øde egne af landet for 
at fælde skoven og dyrke deres 
afgrøder på den nænngsfattige 
jord. 

Da Shey-Phoksundo natio
nalparken blev oprettet for otte 
år siden, levede der allerede 
mange mennesker i området. 
De fik lov til at blive boende, 
hvis blot de ikke drev jagt, fæl
dede træer eller udvidede deres 
landbrugsarealer. 

Alligevel er den ulykkelige 
udvikling fortsat, selvom områ
det har fået status af national
park. Fattigdom har ingen 
grænser. • 

aktivt om natten og i morgenti
merne, skal man være mere end 
almindelig heldig for overhove-

det at få en at 
sc. S neleopar
den er tilmed 
utrolig sky. Med 
sine specielt 
indrettede øjne, 
der kan se om 
nat ten, ser den 
oftest dig, før du 
ser den. 

Flere gange 
kunne vi se fra 
sporene i sneen, 
at en sneleo
pard havde be

væget sig i umiddelbar nærhed af 
enten vores telt, eller nogle af 
vores observationsskjuL Alligevel 
så vi aldrig bare et glimt af en le
vende sneleoparcl. Over 1.500 ti
mer i felten uden en eneste ob
servation. 

Det kan lade sig gøre 
Man må altså ty til andre meto
der. Løsningen er at kigge på sne
leoparelens mange efterladenska
ber. Som vores hjemlige huskatte 
hvæsser sneleoparden sine kløer 
på træerne, ligesom den ofte la
ver skrabemærker i jorden og 
sætter urinspor for at afmærke sit 
territorium. Fodspor i sneen, af
føring og resterne af vilde geder 
afslører, at der findes sneleopar
der i området. 

Ved meget nøjagtigt at tæ lle 
og kortlægge de mange tegn sne
leoparden har efterladt sig, kan 
man nogenlunde anslå, hvor 
mange sneleoparder der befinder 
sig i et område. 

U middelbart lyder det nemt: 
Man tager sine vandrestøvler på 
og bevæger sig stille og rolig ud i 
det smukke landskab og sørger 
for at have øjnene med sig. Men 
det viser sig hurtigt at være be
tydeligt lettere sagt end gjort. 
Den strengeste vinter i 15 år har 
resulteret i masser af sne og kul
degrader, der får kviksølvet til at 
ligge og ryste på bunden af ter
mometeret. Adskillige overnat
n inger i minus 30 grader og per
manente minusgrader følger os 
det meste af turen. 

Ødelæggende turisme 
Sclvom terrænet og klimaet er 
barskt, er der en stigende inter
esse hos vestlige turister for at be
søge området. Specielt fordi om
rådet af pol i tiske årsager har v æ-
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Yak-okserne er lokalbefolkningens vigtigste husdyr. De giver mælk, kød og uld, og bruges som transportdyr. Nogle 
yak-okser får et flag med hellige inskriptioner syet ind i manken. Når flaget blafrer i vinden, flyver bønneme op til 
himlen. 

ret lukket for fremmede indtil 
1989, vil mange gerne se de mid
delalderlige landsbysamfund og 
det fantastiske dyreliv, som længe 
har eksisteret forholdsvis ufor
styrret i nationalparken. Desvær
re er turismen også en væsentlig 
trussel mod det sårbare miljø. Al
le andre steder i Nepal, hvor turi
ster bevæger sig op i bjergene, 
bliver miljøet ødelagt med for
uroligende hast. 

De mange bærere, der slæber 
turisternes mad og bagage, fælder 
hundredvis af træer for at lave 
bål. Tomme dåser og andet affald 
efterlades ved lej rpladserne. Lo
kalbefolkningerne driver yderli
gere rovdrift på naturens ressour
cer for at tilbyde turisterne mad, 
souvenirs eller varme bade. 

Værst er dog svineriet af tom
me dåser og andet affald. I om
rådet omkring Mount Everest, 

verdens højeste bjerg, regner de 
nepalesiske myndigheder med at 
skulle fjerne omkring ti tons af
fald, der er efterladt af turister. 
Oprydningen kommer t il at koste 
en formue, en stor udgift for det 
fattige land. Mount Everest ligger 
midt i en nationalpark. 

Naturen skal ~eskyttes 
Endnu har kun ganske få hundre
de turister besøgt Shey-Phoksun
do nationalparken. Men allerede 
nu tilbyder mange rejsebureauer 
rejser til »sneleopardens land<<, 
som området meget poetisk kal
des, og nationalparkvæsenet reg
ner med en sand invasion af turi
ster i de næste år. A llerede på 
vores gennemrejse kan vi se, at 
de ruter, turisterne normalt bru
ger, tydelig er præget af deres til
stedeværelse. Mange træer er 

fældet, og ved lejrpladserne fin
der man bunker af affald. 

Kun den sydligste del af natio
nalparken er i dag åben for turis
me. Det er den del af national
parken, hvor naturen i forvejen 
er hårdt belastet, fordi hovedpar
ten af lokalbefolkningens lands
byer er placeret her. Den sidste 
sneleopard har formodentligt sat 
sine karakteristiske fodspor i den
ne del af nationalparken. 

Den nordlige del af national
parken er dog fortsat lukket for 
fremmede. Her er stadig mange 
uforstyrrede landområder, hvor 
sneleoparder, ulve og bjørne fr it 
kan færdes. Disse områder vil 
utvivlsomt lide skade, hvis de no
gensinde bliver åbnet for turister. 
De bør derfor forblive lukkede. 
Det skylder vi dyrene, og det 
skylder vi vores efterkommere. • 

WWF 

Den sårbare 
bjergnatur 
I Shey-Phoksundo national
parken har Ekspedition Snele
opard nøje kortlagt bestanden 
af sneleoparder og undersøgt 
resten af dyre- og planteliveL 
Selv om området er truet af af
skovning, ulovlig jagt og for
urening fra stigende turisme, er 
det stadig et af de mest beva
ringsværdige områder i Hima
laya. WWF anbefaler, at de om
råder, der stadig er intakte, luk
kes for turister og lokale bebo
ere. 

De områder, der allerede er 
stærkt belastede, trænger til en 
bevaringsmæssig indsats. 

WWF anbefaler, at sætte et 
program i gang, der skal lære 
de lokale beboere, hvordan de 
kan klare sig med mindre 
brænde. De skal bl.a. lære at 
bruge hjemmelavede ovne i 
stedet for de åbne bål, der an
vendes nu. I et åbent bål ud
nyttes kun 10 pct. af træets 
energi. Selv en simpel ovn ud
nytter over 60 pct. 

En bedre kontrol med turi
sternes færden vil bringe penge 
til området, uden at miljøet i 
sidste ende kommer til at be
tale. WWF anbefaler, at der 
fastsættes kvoter på antallet af 
turister, der får lov til at rejse i 
nationalparken. Til gengæld 
skal de heldige turister, der får 
lov til at besøge dette paradis, 
betale høje afgifter for deres in
drejsetilladelser. 

I dag kan turistgrupper frit 
overnatte overalt i den åbne del 
af nationalpø.rken. WWF anbefa
ler, at turisterne kun må over
natte ved anlagte lejrpladser. 
WWF har allerede betalt for op
rettelsen af to overnatningsplad
ser i Shey-Phoksundo national
parken. Der er i høj grad brug 
for flere. 

Pengene fra den øgede, kon
trollerede turisme skal bruges til 
at styrke nationalparkvæsenets 
arbejde i området. Selv simple 
genstande som soveposer, telte 
og kogegrej vil gøre national
parkvæsenet bedr$ i stand til at 
kontrollere det enorme område. 
Øget kontrol vil givetvis stoppe 
det omfattende krybskytteri, der 
netop nu er den største trussel 
mod områdets større dyr. • 
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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. 

Tun i dåse 
Det er chokerende at læse om 
drivnet og delfindrab i forbindel
se med fangst af tun. Desværre 
elsker jeg tun og vil meget gerne 
blive ved med at spise dåsetun. 
Så derfor vil jeg spørge, om der 
ikke findes et specielt mærke tun, 
hvor disse forfærdelige metoder 
ikke bliver anvendt? 

Venlig hilsen 
Signe Dreyer 

Medlem nr. 58858 

Hovedparten af de dåsetun, der 
sælges i Danmark, er pakket i Thai
land. Thailand importerer frossen 
tun fra hele verden. På dåsefabrik
kerne er der ingen kontrol med, om 
tunen er fanget med drivnet eller på 
Iang/ine. Derfor er en garanti frafa
brikken om, at dåsen kun indehol
der · delfinvenlig tun« ikke noget 
som helst værd. Det er da også 
grunden til, at garantien ikke findes 
på selve varedeklarationen, men 
står for sig selv som en del af rekla
men for varen. Hvis garantien stod 
i varedeklarationen, skulle det nem
lig kunne bevises, at det var rigtigt. 
Og det kan importørerne ikke. Så 
garantien står helt uforpligtende som 
en del af reklamen for dåsen. 

Irma er begyndt at sælge dåsetun 
fra Kina. Vi ved, at kineserne bru
ger langliner bl.a. til tunfangst. Vi 
ved også, at de bruger drivnet, og 
derfor er vi ikke sikre på, at alle de 
kinesiske dåsetun er fanget på for
svarlig måde. Så desværre kan vi 
ikke anbefale dig et specielt mærke 
tun på dåse, som du trygt kan spise. 

Venlig hilsen 
Redaktør Anne-Marie Mikkelsen 

Fuglefangst 
på Malta 
Jeg har set en udsendelse i Dan
marks Radios TV om fugledra
bene på Malta. Hvordan de 
fugle, der flyver over Malta cl- 1 
ler slår sig ned for at hvile, bli
ver skudt eller fanget og sat i 
små bure. Det er uhyggeligt at 
se voksne mennesker opføre sig 
så tankeløst. Jeg vil gerne vide, 
hvad WWF gør for at hjælpe 
Maltas ornitologiske forening 
med at få stoppet disse fugle
drab. 

Venlig h ilsen 
Marie-Louise Hoya Schiøler 

Attemosevej 36 
2840 Holte 

Rødhalsen, som vi kender fra 
vores egen natur, er en af de 
fuglearter, der fanges i sydeu
ropæiske lande, når den er pd 
vej til sit vinterkvarter i Afrika. 

Regnskoven 
og drivhus
effekten 
Fældningen af regnskoven har 
stor virkning på drivhuseffekten, 
da der bindes store mængder kul
dioxid, CO 2, i planterne. Troede 
jeg! Indtil jeg overværede et fo
redrag med en geofysiker på Kø
benhavns Universitet. Hans på
stand gik ud på, at regnskoven er 
i balance med sig selv, og at fæld
ningen af den kun er af en (na
turligvis uheldig) lokal karakter. 
Træet derfra bruges fortr insv ist til 
bl.a. møbler, hvorved kuldioxid
fr igørelsen sker over en længere 
årrække og derved har begrænset 
effekt. 

Konklusionen skulle altså væ
re, at regnskovens kuldiox id-ilt
balance er stabil og at fjernelsen 
af den ikke vil påvirke den reste
rende verdens kuldioxid-ilt-ba
lance. Kan det virkelig pass.e? 

Venlig hilsen 
Thommy Larsen 

Bygvænget 211 
2980 Kokkedal 

WWF vender sig skarpt mod fugle
fangsten på Malta. Men problemer
ne pd Malta er desværre kun en lille 
del af de meget alvorlige problemer 
med fuglefangst, der sker i store dele 
af Sydeuropa. WWF har i årevis 
gennemført kampagner for at få 
stoppet fuglefangsten i f.eks. Italien, 
Frankrig og Grækenland. WWF's 
afdelinger i de sydeuropæiske lande 
vil fortsætte dette vigtige arbejde, så 
længe det vil være nødvendige. 

Det er rigtigt, at ødelæggelsen af 
regnskoven i første omgang har lo
kal virkning. Men det har ikke no
get med kuldioxid-frigørelsen at gø- · 
re. Den lokale virkning af regn
skovsødelæggelse hænger sammen 
med, at dyrene og planterne for
svinder, jorden eroderer og regn
mængden i området reduceres. Ef
terhånden som jorden skylles ned i 
floder og transporteres ud i havet, 
vil virkningen brede sig: ]orden læg
ger sig som et kvælende lag over ko
ralrev og havbund, og fisk og havdyr 
forsvinder. Desuden risikerer ver
den at miste op mod halvdelen af si
ne dyre- og plantearter, som jo fin
des i regnskoven. 

Tilbage til kuldioxid-balancen: 
Planterne i regnskoven binder en 
stor mængde kuldioxid. Så længe 
planterne - og altså også træerne -
ikke nedbrydes, er kuldioxiden bun
det. Men rådner eller brændes plan-

Omkring de grelle forhold pd 
Malta har Dansk Ornitologisk 
Forening, DOF, gjort et glimren
de stykke arbejde for at gøre den 
danske offentlighed og myndighe
der opmærksomme pd dette pro
blem. Derfor har vi fra WWF
Danmark ikke specielt engageret 
os i denne del af trækfuglenes pro
blemer i Sydeuropa. 

V enlig hilsen 
Biolog Uffe Gjøl Sørensen 

terne af, frigøres kuldioxiden. Hvis 
alle træerne blev bevaret i møbler 
eller huse, ville balancen ikke æn
dres særlig meget - men dog noget, 
fordi det kun ville være stammerne, 
der blev bevaret. Men sådan er det 
bare ikke. Langt de fleste regnskovs
ødelæggelser sker som afbrændinger 
for at skabe plads til landbrug og 
kvæg/w/d osv. En stor del af regn
skovstræerne ender i Japan, hvor de 
anvendes til forskallingstræ, som af
brændes efter kun at have være 
brugt en enkelt gang. Og deJfor er 
det alt i alt en forsvindende lille del 
af regnskovens plantemasse, der 
ikke nedln;•des. 

Kuldioxid forbliver heller il<ke lo
kalt i et område. Det indgår som en 
del af atmosfæren, som fordeler sig 
omkring hele ]orden. 

Venlig hilsen 
mag.art. Kim Carstensen 
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Det dyr vil jeg ikke undvære 
I samarbejde med Falcks Redningskorps udskriver WWF 

Verdensnaturfonden en landsdækkende »folkeafstemning«, der skal give 
svar på, hvilke vilde dyr danskerne helst vil bevare på Jorden 

Af Mik Steenberger 

I begyndelsen af september 
dumper Falck Bladet ind 
gennem brevsprækken hos 

Danmarks 2.4 millioner husstan
de. Det er der i sig selv ikke no
get ekstraordinært ved, for det 
gør bladet lire gange om året. 
Hvad der adskiller dette nummer 
fra andre er, at det starter en 
landsdækkende >>folkeafstem
ning« om danskernes fo retrukne 
vild~ dyr. 

Masseudryddelser 
l WWF Verdensnaturfonden er 
vi glade for samarbejdet med 
Falcks Redningskorps, der giver 
os en enestående mulighed for at 
skabe opmærksomhed om natu
ren og fortælle hele den danske 
befolkning om de enorme udfor
dringer, verden står overfor de 
kommende år. 

Til daglig forholder vi menne
sker os ikke til den masseudryd
delse af dyre- og plantearter, der 
blandt andet giver en begrundet 
frygt for, at vi kort efter århun
dredeskifter vil have mistet op 
mod 20 pct. af alle jordens arter. 
Vi går ikke rundt og tænker på, 
at vi på sølle 100 år har udryddet 
flere arter end nogensinde før i 

Jordens lire milliarder år lange 
udviklingshistorie. Men det er 
absolut værd at tænke over i ny 
og næ, fo rdi det sætter tingene i 
perspektiv. 

I dag er det os mennesker, der 
bestemmer, hvilke dyrearter der 
skal overleve, og hvilke der skal 
uddø. Vi foretager ikke valget 
som en bevidst beslutning, men 
udryddelserne er en følge af vores 
beslutninger og handlinger. Væl
ger vi for eksempel at købe billig 
dåsetun fra Thailand, er vi med 
til at holde liv i drivnet-fiskeriet, 
som er en direkte trussel mod en 
række fiske- , fugle- og havpatte
dyrarter. 

Oplysning 
Det er blandt andet sådanne for
hold, vi ønsker at sætte fokus på 
gennem den landsdækkende af
stemning. I en efterfølgende arti
kel i Falck Bladet fortæller vi om 
den indsats, der skal til for at be
vare naturens mangfoldighed af 
for eksempel smukke, fascineren
de og nyttige dyr. Og vi under
streger, at det nytter noget at æn
dre en destruktiv adfærd til en 
bæredygtig livsstil. Ja, at det til 
syvende og sidst er en forudsæt-

ning for menneskets egen overle
velse på Jorden. 

Kun vilde dyr 
Som det vil være læsere af Le
vende Natur bekendt, har 
WWF Verdensnaturfonden som 
en del af sit arbejde at bevare le
vestederne for truede dyr. Vi 
vælger ikke områderne ud fra, 
om der lindes et særlig smukt dyr, 
men ud fra hvilke arter der er 
truede, og om der netop der fin
des en særlig stor rigdom af dyre
og plantearter. 

Alligevel vil vi også gerne ha
ve en fo rnemmelse af, hvilke vil
de dyr danskerne helst vil bevare. 
Der er frit slag, fo r der er næppe 
nogen, der kan give et endegyl
digt svar på, hvilke vilde dyr der 
er vigtigst. Her taler vi udeluk
kende om følelser. 

Så derfor: Vær opmærksom på 
Falck Bladet i begyndelsen af 
september. Brug din fantas i, kon
sulter dine fø lelser og stem så på 
netop det vilde dyr, du nødigst vil 
undvære her på Jorden. • 

.... 
»Fri som fuglen « siger et gammelt 
ord, og fuglenes sang er en af na
turens dejligste gaver. Mange vil 
uden tvivl vælge en fugl. 

Dette er faktisk en mm·kgræs
hoPlJe . Den efterligner et blad og 
håber /Jå den måde at undgå sine 
fjenders opmærksomhed. Kan vi 
klare os uden de forunderlige in-
sekter! T 
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~ 
Ny viden
skabelig 
medarbejder 
iWWF 
Uffe Gjøl Sørensen er fra april 
ansat som ny videnskabelig med
arbejder i WWF Verdensnatur
fonden. Hans opgave er primært 
at tage sig af de Danida-relatere
de projekter, som WWF udfører 
samt at have det overordnede an
svar for WWF-Danmarks Afrika
projekter. Han har været engage
ret i naturbevarelsesarbejde i 
Egypten siden 1979, hvor han 
bl.a. stod for den omfattende 
træning af personale t il Egyptian 
Wildlife Service, studier af fugle
rræk og undersøgelser af egypti
ske vådområder. Han har arbej
det i Grækenland med beskyttel
se af græske vådområder og ud
vikling af grønne foreninger i 
landet. Han har været daglig le
der af Fugleværnsfonden i årene 
1978-90. Uffe Gjøl Sørensen har 
været aktiv ornitolog gennem 
mange år - både Danmark og 
udlandet. • 

Uffe Gjø( Sørensen er 38 år og 
uddannet biolog fra Københavns 
Universitet. 

Oprør i WWF-projekt~mråde 
WWF-Danmarks store projekt i 
Air-Tenen~ områder i Niger i 
Vestafrika er kommet ind i store 
problemer, fordi områders øde og 
uvejsomme bjerge er blevet 
hjemsted for er voldsomt oprør 
mod Nigers regering. 

Bag oprøret står en befrielses
front, som kræver selvstyre og " 
delvis uafhængighed for den lo
kale befolkning af ruareger i .et 
enormt område i det nordlige Ni
ger. Oprørerne har angrebet alle 
regeringsposter i det nordlige Ni
ger og har raget en lang række 
gidsler. 

Også byen Iferouane, hvor 
WWF-projektet har hovedsæde, 
er blevet angrebet, og oprørerne 
har stjålet eller ødelagt meget af 
projektets udstyr, inklusive de fle
ste b"iler på steder. Nogle af pro
jektets lokale nigerske ansatte er 
blevet taget til fange. 

På den baggrund har vi været 
nødt til at stoppe projektet, som 
er finansieret af Danida, indtil vi
dere. Vi håber at kunne genop-

rage det, når situationen i omril
eter normaliseres, men det er fort
sat meget usikkert, hvordan og 
hvornår det kan ske. 

Midt i alle problemerne har 
det dog været meget glædeligt, at 
den lokale befolkning i projekt
området har bakket meget varmt 
op om. • 

D et er længe siden, det har 
været så fordelagtigt 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 D e 
sparer op, jo mere får De 
ud af det. 

Kom ind og hør nærmere. 

Mrikanske 
læsere 
Alle læser Levende Natur - også 
høvding Kaiasa Mukoso og hans 
familie. Artiklen om Bangweulo
sumpene i sidste nummer af Le
vende Natur vakre berettiget op
sigt under WWF's sidste besøg i 
projektområdet, hvor der nu er 
etableret en god kontakt til be
folkningen. • 

Gaver og bidrag 
Perioden 21.3.-22.6:1992 
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 
hjæ lpearbejde. Tak for hjælpen. 

Nye støttekredskontrakter: 
1.500 kr. pr. år: Carsten Damsgaard, Niels 
Ulrik Lorcnzcn, jens Brock, Mette Kragh 
Jespersen. · 

Gaver og bidrag: 
Karin Andersen 1.000, Margir Chrisrensen 
2.100, jan Skytrhammar 525, Else Skærbæk 
1.500, Lars Jørgensen 1.500, Otto Højmark 
Andersen 6.000, Maria Ploug 1.130, j.E. 
Mølholm Hansen 500, Dan Mønster Jensen 
580, Bjarne Hansen 500, Ole Iversen 500, 
Knud Simonsen 500, K.M. Nørhaagaard 
500, Helle Hansen 675, Vilvorde Kursusccn· 
ter 500, Susanne Klem 700, Marianna Sølv
berg 500, Niels Ebbe Andersen 4.000, Es
bjerg Dentallaboratorium 500, Per Møller 
Madsen 500, Gisselfeld Godskontor 1.500, 
Chr. Nissen 1.150, Lykke Nielsen 500, A.E 
Fbvlscn 500, Aage Davidsen 100.000, Rolf 
Sjøgren Jensen 1.000, S. Andersen 500, Met· 
te Ljungdahl 580, Ilse Fjalland 500, O. Hel· 
ligsøe 500, K.N.j. 500, B. Hansen 500, jens 
Vesclsky Pedersen 500, Eric Bo Ebskov 
1.000, L. Stryhn & Tom Laursen 500, Ib See· 
dorff 500, Sven Rask 1.000, Ebbe Jensen 500, 
Johan Garde 595, jens Østergaard 500, Iwan 
Paluszewski 500, John Lang 550, Finn Larsen 
500, Anne-Lise Glud 500, )øm Thostrup 
2.840, Johs. E. Holm 500, Frederik Slem 
540, V. Petersen 500, jens Elmeros 580, Tho· 



mas Milsted 500, Lizzie Nordstrand 775, Lil
ly Sparre 1.200, H.C. Brummerstedt 500, 
Gert S. Rotersen 500, Uniship 875, Claus 
Styrmer 1.200, Dansk El-Forbund 4.545,50, 
Nils Kristian Berg 500, P. & C. Johansen 
500, HK's Aorsonaleklub for Provinsen 7.710, 
Familien Foldager 500, Julie Kampmann 
500, Baltic A/S Metalvarefabrik 580, Hille
rød Tag-Entreprise 500, Jacob Groth 800, Ib 
Eriksen 500, Hans Sørensen 500, H .0. Ao
dersen 500, Tang Koch 500, Marit Mjclde 
500, 7. A Holeby Skole 934,50, Jan Francis 
Haase 50Q, jens Andersen 500, Maya Bang 
Kirkegaard 500, Hanne Bang 500, Kirsten 
Teisner 675, Tandlægeselskabet B. Egesrad 
500, Kirsten 'Wilhjelm 500, Noel Sederberg· 
Olsen 500, Poul og Ina Rasmussen 500, Carl 
Johan Jensen 1.000, Viggo Rosenstedt 675, 
Niels Ulrik Lorenzen 500, Gudrun Graus· 
lund 500, Ilse Blegholm 500, Finn Henrik· 
sen 500, Jørgen Gribsvad 500, Mogens 
Schliiter 700, Wemer Christell 1.000, Hen
rik Ravnhild 500, S. og C. Wennerwald 500, 
E. Fasting 500, Niels Kjærgaard 500, TI1o· 
mas Grønlund Nielsen 500, Mette Maulitz 
675, Leif Jørgensen 1.000, lnger Rotersen 
500, Carsten von Wildenradt 500, Lund & 
Raffel 500, Olaf Olsen 1.000, A. Bryld 500, 
Ame Skouboe 500, Kim Nielsen og Malou 
Grønborg 500, Ester Larsen 500, Helmer 
Larsen 925, A. Rodersen 500, Ellen Ander· 
sen 1.000, Kim Hofman 500, Christian 
Repsdorph 500, Ruth Rasmussen, Kamilla 
Prins 1.000, Knud Hermansen 500, E. Hjel
mar 500, Ole l versen 500. 

Fonde 
Til bevarelse af naturens mangfoldighed af 
dyr og planter har vi modtaget: fra Tage og 
Claudine Lund-Larsens Fond 10.000 kr., 
Farnilen Hede Nielsens Fond 3.000 kr., 
Det Obelske Familiefond 50.000 kr., Lund/ 
Bugge's Legat 15.000 kr. 

Til støtte til udgivelse af bogen • Den Glo
bale A lliance• har vi fra Dronning Mar· 
grethes og Prins Henriks Fond modtaget et 
beløb på kr. 10.000. 

Til Projekt Capricomio Florestal, bevarcl· 
se af kystregnskov i Brasilien, er modtaget 
kr. 10.000 fra F.L. Smidth & Co. A/S's Ga
vefond og kr. 20.000 fra RambøH Hanne
mann & Højlund A/S jubilæumsf~nden af 
1963. 

Arv 
Fra boet efter Yvonne Eva Martha Inge· 
borg Pauline Simone Nielsen Hallingskov 
har vi modtaget kr. 24.000. 

Overvældende 
opbakning 
I forrige nummer af Levende Na
tur opfordrede vi bladets læsere 
til at være med i en læserunder
søgelse. Formålet var at få at vi
de, hvad vi eventuelt kan gøre 
bedre i kommunikationen med 
vores medlemmer. Vi er endnu 
ikke færdige med at analysere 
svarene, men skynder os med en 
stor tak til de overvældende 
mange (ca. 13 pct.), som sendte 
os et udfyldt skema. Resultaterne 
præsenteres i næste nummer af 
Levende Natur. • 

WWF's samarbejdspartnere i rej
sebranchen er klar med nye, 
spændende rejsemål. I aftalerne 
med rejsebureauerne indgår det, 
at WWF får et beløb til naturbe
varelsesarbejdet. Beløbet er for
skelligt for hver rejse, men er 
mindst 1000 kr. pr. solgt billet. 
God rejse! • 

Argentina 
Argentina er et fascinerende 
land, som rummer alle klimazo
ner fra tropisk varme til antark
tisk kulde. Turen tager udgangs
punkt i Buenos Aires, hvorfra 
man flyver sydpå for at besøge 
bl.a. Ildlandet. Der bliver mu
lighed for at se både magellan
pingviner, søelefanter, hvaler, 
lamaer, kondorer og mange an
dre spændende dyr i det sydlige 
Argentina. Verdens største glet
scher, Perito Moreno, står også 
på programmet. Punta Tombo, 
Caleta Valdes, Ushuaia og Be
agle-kanalen er navne, der for 
altid vil blive husket efter den 
tur! 

Efter en mellemlanding i Bu
enos Aires går turen til det 
nordlige Argentina, hvor der 
venter en fantastisk tog-rejse 
op over Andes-bjergene. Banen 
er 571 kilometer lang, og loko
motivet trækker vognene op i 
3.500 meters højde. Efter den 
imponerende togrejse besøges 
en lille indianerlandsby, Huma
huaca, inden turen går tilbage 
til Buenos Aires. 

Herfra flyves op til endnu et 
af naturens undere, lguazu
vandfaldene på grænsen mel
lem Argentina, Paraguay og 
Brasilien. • 

LEVENDE NATUR 

New Zealand 
Den store rejse til New Zealands 
nationalparker, som vi har omtalt 
i de seneste numre af Levende 
Natur er næsten booket op, men 
hvis man er hurtig, kan man sta
dig nå at komme med. Turen le
des af docent, dr.phil. Torben 
Wolff, ~edlem af WWF Ver-

WWF 

densnaturfondens videnskabeli
ge udvalg. Turen koster ca. 
36.000 kroner og foregår 
14.11.92-6.12.92. Ring efter 
yderligere oplysninger hos Tra
ve[ Life, 
tlf. 33 15 57 44. • 

Der bl{yer rig mulighed for at nyde New Zealands enesurende smukke 
natur. 

Der er lagt tid ind i program
met til at købe lokale hånd
værk, gå på tango-bar og bare 
slappe af med et glas argentinsk 
rødvin. Og det vil der uden 
tvivl også være behov for - na
turoplevelser gør et dybt ind
tryk på de fleste mennesker. 

Tidspunkt: 22.11.92-12.12.92 
Pris: 28.800 kr. 
Arrangør: World-temarejser, 
tlf. 65 91 02 09 
el. 62 61 91 21. • 

Denne lille magellan-pingvin er 
ved at skifte fjerdragt. 

Søelefanter er interessante at studere, hvis man giver sig god tid. 
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Truede dyr i 
Sverige 
På den nyeste liste over truede 
dyr i Sverige, der også omfatter 
en fo rtegnelse over trussels-årsa
ger, er en meget stor procentdel 
af hvirveldyrene medtaget. Af 
pattedyr betegnes således 38 pct. 
af Sveriges 64 pattedyr-arter som 
truede i større eller mindre ud
strækning. 35 pct. af de 242 fug
learter er truede. Det gælder også 
halvdelen af de seks krybdyr-ar
ter, 9 ud af 13 padder og 19 ud af 
150 fiske-arter. • 

Populære 
bjørne 
Mens de fleste mennesker uden 
besvær kan se forskel på en 
grizzly bjørn og en isbjørn, kni
ber det straks mere med at skel
ne mellem galdeblærer fra for
skellige bjørne-arter. Og det er 
et stort problem. I Asien er gal
deblærer fra bjørne særdeles 
populære til medicinsk brug. 
En galdeblære kan sælges for 
helt op til 10.000 kroner i Syd
korea. Andre dele af bjørnen 
kan også sælges, f.eks. lapper, 
kløer, kød, tænder og skind, og 
en enkelt bjørn kan således 
indbringe op mod 75.000 kr. 
Det er et stort problem at man 
ikke umiddelbart kan se, hvil
ken bjørne-art delene stammer 
fra. Det betyder nemlig, at 
krybskytter og smuglere har frit 

New Zealands 
natur truet 
Inden for de sidste 100 år er 80 
pct. af naturen i N ew Zealand 
blevet påvirket af menneskelig 
aktivitet i en sådan grad, at om
råderne ikke længere fungerer 
som levesteder for vilde dyr og 
planter. Over 600 dyre: og plan
tearter er truet af udryddelse og 
mange flere nænner sig den kriti- ... 
ske liste. For at stoppe denne tri
ste udvikling har WWF-New 
Zealand i samarbejde med myn
dighederne udarbejdet en omfat· 
tende naturbevarelsesplan. Den 
o'mfatter bl.a. 32 feltprojekter, 
der sigter på at bevare særligt 
værdifulde områder. • 

Nye Ramsar
områder 
Lj.sten over Ramsar-områder i 
verden er nu kommet op på i alt 
556 i de 64 lande , der har under
skrevet den internationale kon
vention om beskyttelse af vigtige 
vådområder (Ramsar-konventio
nen). De dækker et samlet areal 
på 32 millioner hektar. Zambia er 
et af de lande, der fornylig har 
underskrevet konventionen, og 
landet har bl.a. udpeget Bang
weulu-sumpene som Ramsar-om
råde. Her gennemfører WWF 
Verdensnaturfonden for t iden et 
større projekt, som er fi nansieret 
af Danida. • 

Galapagos-skildpadder 
Galapagos-øerne i S tillehavet er 
hjemsted for de kæmpestore ele
fant -skildpadder. Tidligere var 
der i alt 14 forskellige racer på 10 
af de største øer i øgruppen. To af 
dem er helt udryddet, og af en 
tredie er der kun eet eksemplar 
tilbage. På den videnskabelige 
C harles Darwin-station på øerne 
prøver man at redde de sjældne 
skildpadde-racer ved at få dem til 

at yngle i fangenskab, og derefter 
udsætte dem på de øer, hvor de 
oprindeligt kom fra. Resultatet 
har været en succes for den race, 
der kommer fra øen Espanola. De 
udsatte dyr, der oprindeligt ned
stammer fra kun 15 tilbagevæ 
rende dyr, indsamlet på øen i 
1960'erne , er nu begyndt at yngle 
id& fri. • 

»Hot-spots« 
Ifølge nye opgørelser fra Det In
ternationale Fuglebeskyttelsesråd 
(IC BP) findes 20 pct. af alle ver
dens ca. 9.000 fuglearter inden 
for blot 2 pct. af Jordens landare
aL Det viser, at en lang række ar
ter er knyttet til få og ikke sær
ligt store områder, som t il gen
gæld huser et stort antal arter. 
Disse »hot-spots<< er ofte samtid ig 
rige på andre dyre- og plantear
ter. Og det er vigtigt ud fra et na
turbevarelsessynspunkt.· Det viser 
nemlig, at ved at beskytte disse 
»ho t-spots<< effekt ivt kan man 
redde et meget stort antal arter. 

And 
genopdaget 

• 

En af verdens sjældneste fugle er 
fornylig blevet fundet, efter at in
gen havde bemærket arten siden 
1960. Det drejer sig om en dykand 
på Madagascar (Aythya innotata), 
beslægtet med vores hjemlige taf
feland. Den er h idt il kun kendt fra 
Alaotra-søen i det nordøsdige Ma
dagascar, hvor en fisker i august 
1991 indfangede en han i et net. 
Fuglen befinder sig nu i fangen
skab i den botaniske have i hoved
staden Antananarivo. • 

spil: De påstår, at deres bjørne
produkter kommer fra ikke-tru
ede amerikanske bjørnearter, 
mens de i virkeligheden kom
mer fra de lokale udryddelses
truede asiatiske bjørne. WWF 
arbejder nu på at få stoppet den 
internationale handel med a lle 
bjørnearter. • 

Isbjørnen er fredet, og kun eski
moerne må jage enkelte bjørne til 
eget brug. Her trykker to unger 
sig bange ind til deres mor, der 
er blevet bedøvet og mærket af 
videnskabsfolk. Mærkning af is
bjørne sker bl.a. for at kortlægge 
dyrenes vandringsruter, sd man 
bedre kan tage bevaringsinitiati
ver. 
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·Miljø og udvikling - men ikke om løsning 
Det basale problem er, at verdens 
lande ikke har taget skridtet fu ldt 
ud til det globale ansvar og ansva
ret for de kommende generationer. 
A lle lande - inklusive Danmark -
ser først og fremmest på deres egne 
kortsigtede interesser og kæmper 
mest for at sikre sig selv fordele. 

I dagene 3-14 juni holdt FN sin store Miljø- og Udviklingskonference i 
Rio de Janeiro i Brasilien under stor opmærksomhed fra det meste 

af verden. Kim Carstensen, som repræsenterede WWF i den 
officielle danske delegation, fortæller her om møde~ resultater og 

dets betydning for fremtiden 

U-landene vil fortsat have ret 
til at fælde regnskove og udnytte 
vådområder for at tjene penge nu 
og her, selv om det kan ødelægge 
deres natur og økonomi på længe
re sigt. De olieeksporterende lande 
vil fastholde et fortsat højt energi· 
forbrug i verden, selv om det med
fører forurening og kan give kata
strofale klimaændringer i næste 
århundrede. Og de rige industri
lande er stadig uvillige til at med
virke til at finansiere naturbevarel
se og udvikling i de fatt ige u-lande, 
selv om det er en forudsætning fet 
at sætte u-landene på ret køL 

I Danmark havde Miljø- og 
Udviklingskonferencen i Rio 
de Janeire lidt svært ved at 

trænge igennem til avisernes for
sider, klemt inde som den var mel
lem afstemningen om EF-unionen 
og Europamesterskabet i fodbold. 

. Der er næppe mange danskere, der 
ville pege på Ric-konferencen som 
den vigtigste begivenhed i juni 
1992! 

Alligevel var konferencen me
get betydningsfuld, og andre steder 
i verden var den varmt stof i medi
erne. Der er ingen tvivl om, at 
konferencen skabte grobund for en 
meget bred interesse for klodens 
miljø- og udviklingsproblemer. En 
interesse som forhåbentlig kan 
bringe os i retning af en bæredyg
tig udvikling i de kommende år. 

Konferencen nåede frem t il 
enighed om alle de aftaler og pa
pirer, der på forhånd var stillet i 
udsigt. Det betyder, at alverdens 
lande nu har skrevet under på en 
hel række nye erklæringer og pla
ner for, hvordan vi skal løse ver
dens miljø- og udviklingsproble
mer. Noget lignende er aldrig før 
sket på miljøområdet. 

Bred enighed om 
problemer 
I alt ligger der op mod 1000 sider 
vedtagelser om alt fra deponering 
af radioaktivt affald t il den bære
dygtige forvaltning af verdens sko
ve. De mest forpligtende vedtagel
ser er to konventioner, en om 
menneskeskabte klimaændringer 
og en om bevarelse af naturens 
mangfoldighed, den biologiske di
versitet. Konventionerne er juri
disk forpligtende for de underskri
vende lande - og mere end 150 
lande underskrev de to konventio
ner - mens de øvrige dokumenter 
mere er at betragte som politiske 
hensigtserklæringer, som ikke er 
formelt forpligtende. 

Det er imponerende, at det lyk
kedes at nå til enighed om så me· 
get på konferencen, selv om det 
samtidig må siges, at langt de fleste 
af vedtagelserne er alt for svage t il 
at sikre en gennemgribende løs
ning af miljø· og udviklingsproble
merne. Med de mange vedtagelser 
står verden med et nyt grundlag 
i or at tage fat på problemerne, 
men der er stadig langt igen, før vi 
kan skimte en løsning af dem. 

•,: 

Hvis ørkenomrCider skal kunne 
brødføde den befolkning, der lever 
i disse øde om1·Clder, meJ der ud
vikling til. Men udviklingen skal 
være bæredygtig - ellers ender 
denne mark som seJ mange andre: 

Der er altså langt igen, før vi 
kan læne os veltilfredse t ilbage i 
sofaen og sige, at det var så det, 
problemet er løst. Men vi kan hel· 
ler ikke læne os tilbage i skuffelse 
og sige, at det nytter alligevel ikke 
noget. Verden bevægede sig i Rio, 
og om ikke andet viste de mange 
taler, som alverdens statsledere 
holdt i Rio, at der er blevet skabt 
en ny forståelse for verdens miljø
og udviklingsproblemer og den på· 
trængende nødvendighed af at fin
de løsninger på dem. 

Håbet er lysegrønt ligesom de 
mange ord på Ric-konferencen. 
Tiden vil nu vise, om kejseren 
havde noget på, eller om det hele 
var fup og bedrag. WWF Verdens
naturfonden vil i hvert fald tage 
udfordringen op og arbejde videre 
på at styrke Ric-konferencens re
sultater. • 

Som forsaltet, ødelagt jord. 

Karakterbog for Rio-konferencen 
Kategori 
Klimaæ ndringer 

Bio-diversitet 

Skove 

O verforbrug 

Finanser 

Rio·erklærfng 
Ørkenspredning 

Havene 
Indfødte folk 
Private organisa· 
t ioner 

Vurdering 
Svag konvention, mesr pga. modstand fra USA. 
Muligheder for forbedringer og behov for hurtig 
ikrafttrædelse 
Vigtig ny konvention . 6ehov for hurtig start og 
præciseringer 
Meget svage principper. 6ehov for ny runde og 
diskussion af konvention 
Svag omtale af de problemer, der skabes af over
forbrug i de rige lande 
Ingen vilje til Øgede ressourcer til u-landene. 
6etydningen af handel og 
gældsbyrder overset 
Tynd. Behov for mere vingesus og vision 
Succes i sidste minut. Godt grund lag for en ny 
konvention 
Hæderligt. Gode aktiviteter beskrevet 
Fremskridt, bl.a. p§ dansk initiativ 

God omtale i papirerne, mindre reel indflydelse 
i praksis 

Karakterskala: Der danske skolevæsens velkendte 13-skala 

Karakter 

6 

9 

6 

6 
7 

IO 
8 
9 

8 



POSTBESØRGET BLAD 
(1535 Ap. V.) 51161 
Adresseringen er udskrevet fra 
Verdensnaturfondens medlemsregister 
på edb. 

Vedvarende· adresseændring 
bedes meddelt til postvæsenet. 
{Fiytteblanketter fås på posthuset). 

Den høje materielle levestandard 
i den vestlige verden - måske 
specielt i Danmark - toppede i 
slutningen af 1960'erne. Vores 
børn kommer ikke til at •• køre 
derudad<<, som vi kunne det. For 
første gang i den nyere historie 
må vi se i øjnene, at vore børn og 
børnebørn ikke får flere materiel
le goder, end vi selv fik. Årsagen 
til den udv ikling skal findes i vo· 
res overforbrug. Det bør give min 
generation stof til efte rtanke, at 
vores brug-og-smid-væk-levevis 
nu går ud over vores egne børn. 
Det er en barsk dom over min ge
neration! 

Grundene er mange- industri
samfundets udvikling, familiernes 
opløsning, internationaliseringer, 
forandringer, tempo osv. Vi er 
blevet historieløse og slægtsløse. 
Den udvikling kan ikke skrues 
tilbage. Men vi må sætte noget 
andet i stedet, som kan give fø
lelsen af ansvaret for de kom
mende generationer t ilbage til os. 

Miljøødelæggelsen er resulta
tet af denne udvikling. Derfor er 
der grund til, at vi hurtigt kom
mer i gang med at få styr på for
bruget af ressourcerne. Vi skal ta· 
ge re- inkarnat ions-princippet i 
anvendelse. Ordet genbrug signa
lerer noget kedeligt. Bruge de 
samme ting igen og igen. Den 
tanke får man svært ved at få 
folk med på. Det handler tvært· 
imod om at tænke kreativt: Vi 
skal give tingene ny skikkelse og 
så bruge dem. 

Af samme grund bryder jeg 
mig heller ikke om ordvalget i 
vugge-til-grav-princippet. Vi skal 
ikke begrave noget! Så ender Jor
den med at være een stor losse
plads, og det er netop det, vi ska l 
undgå. 

Som overordnet princip bør vi 
tænke i miljø-rigtige baner. V i 
skal opmuntre til en miljø-venlig 
levevis - og gøre det dyrt at øde
lægge miljøet. Derfor skal der 
være afgifter på ressourcerne -
f.eks. energi og. vand. Den slags 
afgifter kan give staten penge i 
kassen og gøre det muligt at sæn
ke skatten på arbejdskraften. 

Vi skal også have miljøafgifter 

Alle niå yde 
noget 

Lone Dybkjær var miljøminister fra 1988 til/991. 

- men dem skal man ikke basere 
statsbudgettet på. Det er jo ikke 
meningen, at miljøafgifterne skal 
skaffe masser af penge, tværti· 
mod skal de virke sådan , at vi 
holder op med at belaste miljøet. 

I dag forholder det sig modsat: 
Det er dyrt at forsøge at leve mil
jø-venligt. Økologiske varer er 
dyrere end varer, der er produce
ret på traditionel miljø-belasten
de måde. Det skal vi have æn
dret. Incitamentet skal være po· 
sitivt. Ellers får vi aldrig overbe
vist hinanden om, at vi skal æn
dre levevis. 

Men uanset hvor meget vi gør, 

må vi se i øjenene, at vi i den ri
ge verden skal skære ned på for
bruget. Og det betyder, at vi alle
sammen må yde en indsats. Fami
lierne må blive bedre t il at ind
rette sig med indkøb, madlav
ning, vask osv. Nogle af de gode, 
gamle principper, som t idligere 
generationer satte højt, skal inte
greres i vores opfattelse af livs
værdier. 

Vi må ændre vores indstilling 
t il, hvad der gør livet værd at leve: 
I dag er de vigtigste livsværdier for 
mange mennesker arbejde og ma
terielle goder. Det skyldes bl.a. at 
arbejdet giver os materielle goder, 

og at arbejdet for mange er blevet 
det sociale netværk, som vi alle 
har brug for. 
- I fremtiden vil vi have andre 
livsværdier. Det vil være vores ev
ner til at udøve kunst, vores hæn
ders arbejde, glæden ved at øge 
tingenes levetid osv. Altsammen 
noget, der ikke tærer på ressour
cerne og belaster miljøet yderlige
re. De fattige vil være de menne
sker, der kun kan finde værdier i at 
forbruge ting, mens de rige vil væ
re de mennesker, der kan finde 
værdier i alt andet. Det behøver 
ikke at være kedeligt - det kan 
blive både flot og spændende at 
tage den udfordring op. 

Men for at kunne tage skridtet 
i den retning, må vi æ ndre ud
dannelse og arbejdst id. Vi må 
holde op med kun at uddanne 
specialister - specialister betyder 
øget sektorisering, og netop i det
te ligger en øget miljøbelastning. 
Hvis Danmark f.eks. er nødt til 
at importere en masse varer, fordi 
vi koncentrerer vores produktion 
på ganske få varer, betyder det 
øget transport, som er stærkt be
lastende for miljøet. 

Derfor må fremt idens uddan
nelsessystem også kunne produ
cere mennesker, der kan »lidt af 
hvert<<. Vi skal genetablere et in
tegreret samfund. 

Ellers vil vi heller aldrig kunne 
leve op til de krav og forventnin
ger, som mennesker i fattige lande 
med rette har til os. Hvis ikke vi i 
den rige verden har råd til at gøre 
noget for at leve bæredygtigt -
nedsætte ressourceforbruget, gå 
mindre i bad, svine mindre osv. -
hvordan kan vi så opretholde t ro
værdigheden? Og hvordan kan vi 
få menneskene i udviklingslande
ne til at få færre børn? 

Det er en stor udfordring for 
demokratiet - meget større end 
nedrustningsprocessen. Den 
handler trods alt kun om at stille 
våbnene hen i et hjørne. Dette 
handler om en total omvæltning 
i vores daglige t ilværelse. Et op
gør med den nære fortid og dens 
livsværdier. 

Lone Dybkjær 
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