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Billige bøger til dyrevenner 
Også i år har vi fået mulighed for at tilbyde vores medlemmer en 
række dejlige dyrebøger til fantastiske priser. Bøgerne er fy ldt med 
flotte billeder og spændende læsning. En populær jule- og mandel
gave til såvel store som små. 
Normalt koster bøgerne fra 169 kr. og opefter, men du få r dem for 
48 kr. pr. stk. Du kan også vælge vores specielle bogpakke med tre 
bøger. Den koster kun 125 kr., så her er der ekstra penge at spare! 

SÅDAN GØR DU: 
Send et brev med din bestilling allerede i dag på de bøger, du vil 
sikre dig. Husk dit navn og adresse og husk at anføre dit medlems
nummer i brevet. Og vedlæg så i øvrigt en krydset check på det 
samlede beløb. 

SEND DIN BESTlllJNG ALLEREDE I DAG, 
HVIS DU VIL SIKRE DIG BØGERNE INDEN JUL! 
Bøger til fantastiske priser 
Den store panda 
Æsel-liv 
Bjørneskoven 
Bjerg-gorillaen 
Bjørnene 
Elge-mosen 

nr. 4791 
nr. 4792 
nr. 4 793 
nr. 4795 
nr. 4 796 
nr. 4 797 

pris kr. 48,
pris kr. 48,
pris kr. 48,
pris kr. 48,
pris kr. 48,
pris kr. 48 
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Forsiden: 
Vi danskere elsker at gd en w r i sko· 
ven. Nogle holder mest af de dunkle 
graner, og andre de ranke bøgetræer. 
Men ucmset hvilken slags skov, det 
drejer sig om, sd gdr 11i derud for m 
nyde freden og stilheden. llvacl vil vi 
sige til lidt mere natl<r i skoven! Lidt 
mere rod i skovb~tnden1 Eller hvad 
med ae mode et vildsvin 1 Læs om 
fremtidens skove pd side 12-17. 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

Red regnskoven 
-mærktræet 
Er det forkert at bruge regnskovstræ til gul
ve, køkkenborde eller havemøbler? Beskyt
ter vi regnskovene ved at holde os fra det 
hårde træ? Eller er det netop godt at købe 
den ædle vare for at o pretholde priserne 
på regnskovstræet, så regnskovene bevarer 
deres værd i og derved gør det attraktivt for 
regnskovslandene at bevare skovene? Eller 
skal vi i stedet for hellere købe træ fra vo
res egne, tempererede skove? 

Svaret fra WWF er, at vi som forbrugere 
skal efterspørge bæredygtigt produceret træ 
- herunder også regnskovstræ. Men hvad 
er bæredygtigt produceret træ, og hvordan 
kan man vide sig sikker på, at man ikke 
bliver snydt? Er det nok, at der står "kun 
plantagetræ" i reklamerne? 

WWF har i mange år arbejdet med trop
eskovsproblematikken, og i de senere år 
har vi også taget fat på problemerne i de 
tempererede skove. Vi er nået til den kon
klusion, at der stort set skal handles på to 
fronter: 

- Mindst l O pct. af skovene skal fredes 
totalt til fordel for planter og dyr. Disse 
områder kan o pfattes som garantiområ
der, hvor naturen kan overleve, og som 
kommende generatio ner kan trække på. 

- Resten af skovene skal udnyttes bære
dygtigt. Se i artiklen side 12-17, hvad 
WWF mener med bæredygtig skovdrift. 

For at forbrugerne kan se, om træet er 
bæredygtigt fremstillet, skal det mærkes og 
ledsages af et certifikat. 

For at gøre det muligt har WWF sam
rnen med en række andre organisationer 
udarbejdet en række principper og kriteri-

Generalsehetær Lene Witte 

er for bæredygtigt skovbrug - et materiale, 
der kan bruges, uanset hvi lken type skov 
det drejer sig OtTI. Det er ikke nok, at der 
er tale om plantagen·æ. Dette samarbejde 
sker i FSC's regi. Forcst Stewardship 
Council er nu i gang med at godkende en 
række konsulenter, der med kriterierne i 
hånden kan vurdere, om et givet stykke 
skov er drevet på forsvarlig vis. 

WWF arbejder i udvalgte lande sammen 
med træbranchen o mkring FSC-rnærknin
gen. V i vil gerne gøre det samme i Dan
mark. Vi ved, at "grøn" mærkning af træ 
er vejen frem. Og vi vil gerne opfordre 
danske træimportører og producenter til at 
være med. Ikke for vores skyld - men for 
skovens . • 

WWF · W o rld Wide Fund fo r Nan. re- er en privat og uafhængig internatio nal nantr· og miljøorganisatio n , 
som arbejder fo r at løse globale nantr· og miljøproblemer. WWF har afdelinger i 30 lande, og WWF Verdens
nan.rfo nden er den danske afdeling. Fo rmålet med WWF's arbejde er at bevare nan. rens mangfoldighed 
(den biologiske diversitet), at sikre at ud nyttelsen af narurens ressourcer sker på en bæredygtig måde og ar 
bekæmpe forurening og unødigt fo rbrug af ressourcer't>g energi. 
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Bæredygtig 
udnyttelse -
vist i praksis 
WWF-Danmarks feltprojekter har flere funktioner. 
De skal være med til at bevare den biologiske 
mangfoldighed i konkrete områder med værdifuld 
natur. Men de skal også vise, at de smukke ord om 
bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer kan 
omsættes til praksis. En håndfuld medarbejdere 
i WWF-Danmarks videnskabelige afdeling styrer fra 
kontoret i Ryesgade en stribe internationale og 
danske feltprojekter 

Af Jonna Odgaarcl 

''Projektets Toyorn er foru· 
lykker. Zambiansk pro
jektmedarbejder hårdt 

kvæsrer. Chaufføren dræbt". 
Sådan lød beskeden på en telefux, 
da videnskabelig medarbejder Uffe 
Gjøl Sørensen møJre på arbejde i 
WWF Verdensnaturfonden i 
København onsdag den l. juli 
1992. 

Som leder af WWF-Danmarks 
projekt i Bangweulu i Zambia var 
det herefter Uffe Gjøl Sørensens 
opgave at få rede på, hvad der var 
sket, og hvordan han kunne hjæl· 
pe. Forbindelsen til projektets tele
fax var afbrudt. Først via en lokal 
bankbestyrer lykkedes det Uffe 
Gjøl Sørensen at få klarlagt, at den 
zambianske projekm1edarbejder 
var i rimelig god stand på hospita· 
let. Da denne var midlertidig pro
jektleder, var næste opgave at få 
udpeget en ny projektleder samt få 
styr på, hvad der var blevet af den 
store sum penge, der lå i ulykkes
bilen. Pengene, der var løn til pro
jektets 20 medarbejdere, viste sig 
at være i god behold hos politiet. I 
løbet af få dage lykkedes det Uffe 
Gjøl Sørensen pr. telefon og fux at 
få projektet på skinner igen. 

Simarianen er ikke typisk for en 
af WWF-Danmarks fire videnska
belige medarbejdere. Men begiven· 
heden illustrerer, at der at være vi· 
denskabelig medarbejder hos 
WWF-Danmark ikke kun handler 

om at lægge planer og kontrollere 
budgetter. En stribe internationale 
feltprojekter Styres fra København. 
Kontakten til kontorer i Ryesgade 
er livline for hundredevis af men· 
nesker, der er beskæftiget i og af
hængige af WWF-Danmarks pro
jekter. 

Naturbevarelse og 
udvikling 

Projektet i Bangweulu sumpene 
i Zambia har kørt i to år, støttet af 
Danida m~d godt Il mill. kr. 
Sumpene dækker knap l 0.000 
km2, hvoraf den sydlige del er ud
peget som er vådområde af interna· 
tional betydning under Ramsar· 
konventionen. Projektområdet om· 
futter de centrale dele af sumpen, 
hvor et stigende befolkningspres 
truer med at forarme naturen. 
Symptomerne er ændringer i fiske· 
bestandene, et stort illegalt ja~,tttryk 
på en antilopeart, der kun findes i 
denne sump, udpining af land
brugsjord, rydning af træerne samt 
sociale problemer blandt de om· 
kring 40.000 beboere, hvoraf man· 
ge lever i yderste fattigdom. Projek· 
tets ide er at bistå befolkningen 
med at ud nytte ressourcerne på en 
bæredygtig måde til gavn for både 
mennesker og namr. Målet: beva· 
relse af den biologiske mangfoldig· 
hed til gavn for såvel nulevende 
som kommende slægrer. 

Projektet fremhæves af Kim 
Carstensen, leder af videnskabelig 

afdeling, som typisk fo r WWF
Danmark. Målet for alle projekter 
er bevarelse af den biologiske 
mangfoldighed. Midlet er et tæt 
samarbejde med lokalbefolknin· 
gen. l udviklingslande er et områ· 
Jes beboere ofte de eneste, der kan 
styre og kontrollere udnyttelsen af 
de lokale ressourcer, påpeger Kim 
Carstensen. Jamrbevarelse og ud
vikling skal gå hånd i hånd. 

· Det er fint, at man freder per· 
ler som Serengeri arianalparken i 
Tanzania. Og den slags fredninger 
kan regeringerne sagrens forvalte, 
fordi de giver turistindtægter, for· 
klarer Kim Carstensen. Men det er 
ikke muligt på samme måde at red· 
de de mange områder, som ikke 
umiddelbart giver indtægter, men 
som kan være lige så biologisk 
værdifulde. Det er den slags områ
der, vi arbejder i. Vi forsøger at 
finde balancepunktet mellem lokal
befolkningens liv og behov og na· 
mrbevarelse. Og heldigvis tyder det 
på, at det kan lade sig gøre. 

· Ideen er at vise, at det hele 
hænger sammen, understreger 
Kim Carstensen. Vi mennesker 
må gøre os klart, at rnbet af mang· 
foldighed er uigenkaldeligt. Vi mi· 
ster værdier, ikke kun økonomi· 
ske, men vigtige naturværdier. Vi 
må lære, at naruren skal have lov 
at være her, også de små, uanseeli· 
ge arter. Det går ikke at skabe en 
verden i menneskets billede. Det 
holder ikk~. 

Projekter i vådområder 

At WWF-Danmark sryrer interna· 
tionale feltprojekter er forholdsvis 
nyr. Indtil 1990 blev alle indsamle
de midler sendt til WWF Interna
tional, hvis projektprogrammer 
WWF-Danmark var med til ar 
planlægge. u styrer Kim Carsten· 
sens afdeling fem projekter i Afri
ka og Sydamerika. Foruden Bang
weulu-projekrer køres naturbevarel
ses· og udviklingsprojekter i N iger, 
Tanzania, Peru og Brasilien. l 
løbet af det kommende år kommer 
Sydøstasien til som et væsentligt, 
nyt indsarsområde. Hertil kommer 
tre projekter i Baltikum, i Estland, 
Litauen og Polen, hvor opgaven er 
at få kortlagt narurværdier og etab
lerer forvalmingsplaner. Endelig 
styrer WWF-Danmark og WWF
Sverige i fællesskab et naturbeva
relsesprojekt, der arnfutter fem 
kystlaguner langs Østersøkysten 
fra Skt. Petersborg til grænsen mel
lem Polen og Tyskland. 

At flertallet af de nævnte projek
ter d rejer sig om våd om råder eller 
kystnære områder er til dels en 
tilfældighed. 

• Men det er en tilfældighed, vi 
er enormt glade for. Det giver os 
mulighed for at opbygge en biolo
gisk ekspertise på netop den natur
lype. Derfor vil vi i WWF-Dan· 
mark fremover prioritere vådområ· 
der højt, siger Kim Carstensen. 

Bevarelse af den biologiske 
mangfoldighed i tropeskove har 



WWF arbejdet fo r i mange år. 
Men vores egen natur rummer og· 
så en biologisk mangfoldighed, der 
skal bevares. Bevidstheden om, at 
det er på tide, vi i de industrialise
rede lande fejer fo r egen dør, har 
været stigende i WWF-Danmark. 

Den bevidsthed afspejles i ni 
danske feltprojekter, påbegyndt in
denfor det seneste år. Naturskovs
projektet er et af dem. Formålet er 
at klarlægge, hvilke dyr og planter, 
der lever i en dansk naturskov. 
Hensigren er at afklare, om en na
turskov er mere værd rent biolo
gisk end en produktionsskov. Do
kumentationen skal bruges til ar 

WWF udgiver 
løbende rappor
ter, bøger, hefter 
m.m. om vigrige 
nawr- og miljø
problemer. Udgi
velserne er ikke 
udtryk for ren 
skriwbordsteori. 
Feltprojekterne 
sikrer, at alle teo
rier er afprøvet i 
praksis, før de 
præsenteres for 
inceresserede. 

overbevise myndighederne og an
dre om, ar IO procent af de danske 
skove bør udlægges som urørt na
turskov. Andre større, danske pro
jekter drejer sig om kildeområder i 
Jylland, vandspidsmus og ø rredel
ve i G rønland. 

Mest til udlandet 
Langt de fleste af videnskabelig af.. 
delings res s o u reer bruges dog på 
de udenlandske projekter, simpelt
hen fo rd i de er mere omfunende, 
mere besværlige at gennemføre og 
længerevarende. 

· Vi bruger meget krudt på at få 
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projekterne til at fungere, finde lo
kale projektledere og lokale folk til 
at arbejde i marken, forklarer Kim 
Carstensen. På den måde sikrer vi 
bedst, at projekterne kan køre vi· 
dere, når danskerne engang forla
der projektet. Enten ledet af lokale 
folk eller af et lokalt WWF-konto r. 

Det er forklaringen på, at tre af 
de fire videnskabelige medarbejde
re er beskæftiger med projekter 
udenfor Danmark og EU. Uffe 
Gjøl Sørensen har ansvaret for de 
afrikanske projekter, Michael Brinch 
Pedersen leder Baltikum-projekter· 
ne, Tommy Dybbro rager sig af 
Danmark og det øvrige Europa, 
mens Kim Carstensen • fo ruden at 
lede videnskabelig afdeling · har 
ansvaret for Peru og Brasilien. 

O pgaverne består i at styre pro
jekterne via halv- og helårsplaner, 
sørge for at budgenerne ho ldes og 
løse konkrete problemer, også 
praktiske som at skaffe b ilresetve· 
dele og sørge fo r forsendelse af ud
styr. Samt at være konfli ktløser. 
Alt sammen via telefon og fax. En 
skønsom bland ing af biolog, bog
holder, sped itør og psykolog. 

WWF er med ved bordet 
Feltprojekternes formål er at beva
re den biologiske mangfo ldighed i 
særligt værdifu lde naturområder. 
Men de har også en anden funkti· 
on. Fo r WWF er det vigtigt, at 
projekter hænger sammen med til
rag, der rækker .videre end det rent 
lokale. Derfor sidder WWF med 

WWF 

WWF arbejder ikke kun for bevarelse 
af biologisk mangfoldighed i troperne. 
De elanske feltprojekter har samme 
mdl. Er af dem er namrskovsf>rojek
cet, der skal skaffe dokumentation for 
at en naturskov, som denne pd Møns 
Klint, wmmer lange flere sjældne ar
rer af d)•r og planter end en proclukci
onsskov. Projekter skal underbygge 
WWFs arbejde for, at l 0% af de dan
ske skove udlægges som nawrskov. 

ved bordet, når der forhandles i en 
række internationale organer. 

• Vi arbejder ikke kun med felt· 
projekterne som små øer af fred
ning. Feltprojekterne skal gøre os 
klogere. Vi vil lære os selv og an· 
d re noget om, hvordan en rig na· 
tur i praksis kan udgøre funda
mentet for den bæredygtige udvik· 
ling, alverdens politikere taler så 
meget om, forklarer Kim Carsten· 
sen. 

WWF-Danmark har været me· 
get aktiv fø r, under og efter Ric
topmødet om miljø og udvikling i 
juni 1992. Kim Carstensen var i 
Rio den ene af de to repræsentan· 
ter fo r danske miljø- og udviklings
organisationer. Det har resulteret i 
en plads i Kommissionen for 
bæredygtig udvikling under FN, 
samt delragelse i fo rhandlingerne 
om konventionen om biodiversi· 
tet. I disse forhandlinger delrager 
WWF-Danmark i den danske rege· 
ringsdelegation. 

• Vi synes, det er umådelig vig· 
tigt at følge Rio o p. At skabe nogle 
konkrete rammer for at fø re beslut· 
ningerne fra Rio ud i livet. Derfor 
har vi prioriteret Ric-processen 
meget højt, forklarer Kim Carsten· 
sen. 

WWF er også med ved fo rhand
lingsbordet, når ITTO, Internatio
nal T ropical Timber O rganisation, 
mødes, når der er møde i den in· 
ternationale hvalfangstkommissi· 
on, IWC, i C ITES, konventionen 
om international handel med true· 
de arter og i Danmark, når der er 
Nordsøkonference og Vadehavs.. 
konference. 

• Vi har adgang til de samme pa
pi rer, som de officielle regeringsre
præsentanter, og vi delrager i alle 
møderne. Derfor kan vi diskutere 
alt med delegationerne, fo rklarer 
Kim Carstensen. 

Livsstil og forbrug 
Det specielle ved WWF sammen· 
lignet med and re miljøorganisatio
ner er feltprojekterne, fremhæver 
Kim Carstensen. Her omsærtes de 
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smukke teorier om bæredygtig ud
nyttelse til praksis. Men i WWF er 
der en stigende erkendelse af, at 
der ikke er no k. Dels kan WWF 
slet ikke d rekke alle de områder, 
hvor der er behov for bevare Ises
og udviklingsprojekter. Dels er det 
blevet mere og mere klart, at det 
ikke er nok at beskæftige sig med 
naturbevarelse og biodiversitet. 

· Vi kan efterhånden se, at vi er 
nødt til at gå ind der, hvo r vi ska
ber problemer, erkender Kim 
Carstensen. Vi må se på vores 
egen livsstil og vort fo rbrug. Målet 
for de næsre par år er at konsolide
re arbejdet med konkrete felrpro
jekter. Men sideløbende vil vi satse 
mere på områderne forurening og 
unødigt forbrug samt på undervis· 
ning. Det er utro lig vigtigt at få fat 
på børn og unge. Give dem mod 
på den bæredygtige livsstil , som vi 
selv har så svært ved at gennem
føre. 

Spørger man Kim Carstensen, 
om han er optimist eller pessimist 
på narurens vegne, lyder svaret: 

· Jeg skal jo være optimist. Og 
det er også vigtigt at være optimist. 
Men det er svært. Fo r ser i et 
srørre perspektiv går det den gale 

Na turen i Bangweulu-s ~tmpene i 
Zambia trues af forarmelse pd grund 
af et stigende befolkningspres. 
WWFs projekt i omrdder skal bistil 
befolkningen med a t udnyne ressour
cerne pd en bæredygtig melde. Mellet 
er · som for alle WWFs projekter· at 
bevare den biologiske mangfoldighed 
til gavn for sclvel nulevende som kom
mencle slægter. 

vej. Der er lyspunkter hist og pist. 
Og naturligvis tro r jeg på, at det vi 
laver har effekt. Ser vi på vores 
Baltikum-projekter, har de allerede 
stor succes. Tre af de fi re vådom· 
råder, vi arbejder med i Estland, er 
udpeget som Ramsar-områder. 
Men ser i et glo balt perspektiv ser 
situationen sort ud. Det vi arbejder 
for er, at naturbevarelse og miljø
beskyttelse opstilles som samfunds
mæssige mål på lige fod med øko
nomisk vækst. Og det er en stor 
udfordring. • 

Ansatte i videnskabelig 
afdeling 
Kim Carstensen, afdelingsle
der, mag. art. 
Tommy Dybbro, videnskabe
lig medarbejder, lic. scient. 
Uffe Gjøl Sørensen, videnska
belig medarbejder, cand. sci
ent. 
Michael Brinch Pedersen, 
videnskabelig medarbejder, 
cand. scient. 
Birgit Friis, undervisnings· 
medarbejder, assistent 

Kim Carstensen, her fotograferet ~tnder et besøg i Bangweulu: · Ideen med oore 
feltprojekter er at vise, at der hele hænger sammen. Vi mennesker mel gøre os 
klart, at tabet af biologisk mangfoldighed er uigenkaldeligt. Vi mister værdier, 
ikke km1 økonomiske eller i {om1 af gen-ressourcer, men vigtige naturværdier. 
Der gdr ikke at skabe en t'erden i menneskets billede. Det holder ikke. 

WWF spænder fra 
gumniistøvler tillaksko 

·Skal vi være troværdige som hjælpere i andre lande, må vi feje for egen dør. 
Det betyder, at vi mel sæne ind overfor nogle af de kerneomrdder, hvor vi i 
Danmark er med til at ødelægge det globale miljø: Vores bidrag til klima· 
ændringer og ødelæggelse af ozon-laget, forurening af søer og have og vores 
overforbrug i det hele rager. 

WWF arbejder meget bevidst på to fronter. 
Den ene front er feltprojekterne, 

der er beskrevet på de foregående sider. 
Den anden er påvirkning. Derfor vedkender 

WWF sig gerne et image som de pæne piger og 
drenge, der færdes på de bonede gulve 

Af Jonna Oclgaard 

P anclaen i Kina. Tigeren i In
dien. Bjerggorillaen i Afrika . 
Ht,alerne i verdenshavene. 

WWF er mest kendt for at redde ek
sotiske cl)·r i fjerne egne. l Demmark 
drejer projekterne sig om nc1wrskov, 
bjergsalamandre og kildevæld . Smukt 
og nobelt. Er det sclelan WWF vil op
fa ttes? 

• Det er rigtigt, at vi har et ima· 
ge som dem, der redder de nuttede 
dyr. Det er vi både glade for og 
lidt kede af, siger Kim Carstensen, 
leder af WWF-Danmarks viden
skabelige afdeli ng. Det er godt 
nok, at vt er kendte i kraft af de 

projekter. Men det er skidt, hvis vi 
hm er kendte for pandaen og tige
ren. For det giver langt fra et dæk
kende billede af WWFs aktiviteter. 
Vi arbejder på at ændre det image. 
Vi prøver at få folk til at forstå, at 
vi har bevæget os fra bevarelse af 
enkelte dyr til bevarelse af natu r· 
områder med hele deres biologiske 
mangfoldighed. 

Projekter og påvirkning 
WWF arbejder meget bevidst på 
to fronter. Den ene hedder projek
ter. Den anden påvirkning. For 
WWF er påvi rkning mindst lige så 
vigtig som de konkrete felrprojek-



ter. WWF søger først og fremmest 
at påvirke beslutni ngstagere som 
politikere og erhvervsledere. Lob
byisme kaldes det også. For WWF 
er det lige meget, hvilken etiket 
man sætter på. Det handler om at 
få indflydelse med sine synspunk
ter. Og det sker bedst, mener 
WWF, ved at arbejde seriøst og 
langsigtet. Med påvirkning arbej· 
der WWF på flere niveauer: Med 
lokalbefolkningen i projektområ
derne, med projektlandenes rege
ringer og endelig i internationale 
o rganer. Forhandlinger er WWFs 
fo rce. 

Via Ria-processen ftar WWF crr
bejdet hdrclt med klimakonventionen 
og reduktion af COZ-tulledningen 

globalt. Men lwor er WWF i den 

danske debat, ndr der diskweres Øre
sundsbro og motorveje? 

· Det er rigtigt, at vi holder lav 
profil, når det gælder den daglige, 
energipolitiske debat i Dan mark, 
medgiver Ki m Carstensen. Ko n
kret ved rø rende Øresundsbroen 
vurderede vi, at der var så mange 
and re på banen. Vi har valgt for
trinsvis at beskæftige os med der, 
vi er gode til, nemlig natur· og ud
viklingsprojekter i 3. verdens lan
de. Vi tager udgangspunkt i em
ner, hvor vi ved, hvad vi snakker 
om. Det er sandt, at vi har været 
meget tropisk o rienteret, meget 
langt væk. Men der er der for os at 
se intet fo rkert i. Det er immervæk 
i troperne, den største biologiske 
mangfoldighed findes, og der, der 
er færrest ressourcer til at bevare 
arter. Hvis vi kan påvirke det offici
elle Danmark til en indsats eksem
pelvis via Ric-processen eller via 
Danidas projekter, har vi opnået 
meget. 

Set udefra virker WWFs strategi 
temmelig defensiv. Dyr og nmuromrd

cler bevares og fredes . WWF synes at 
være en slags naturens katastrofe· 
korps, der farer verden rundt og red
eler ftvad reddes kan, mens den fto
veclansvarlige for problemerne, luk
sus-livsstilen i de industrialiserede 

lande, drøner videre udenfor reserva
terne. Skal nawrbevcrrelse !tave no

gen mening, md man vel ogsd prøve 
at forebygge, at natlir og miljø lieler 
overlast i fremtiden . Hvor er WWFs 
forebyggel sessrra te gi? 

- Den er der, siger Ki m Carsten
sen og peger på bogen "Caring for 
the Earth. A Strategy for Sustai· 
nable Living", som WWF udgav i 
1991 sammen med T he World 
Conservarie n Union og UNEP, 
FNs miljøprogram. Samme år ud
gav vi en forkortet udgave på 
dansk med titlen "Værn o r11 Jor· 

den" . At arbejde med forurening 
og u nødigt fo rbrug er en del af 
WWF Internatio nals målsætning. 
Her i Dan mark har vi hidtil ikke 
haft ressourcer til at gå særlig me
get ind i det arbejde. Men vi er da 
med i arbejdet med EUs mil
jømærke, netop fo rdi vi mener, 
miljømærket giver fo rbrugerne en 
mulighed for at vælge. Og vi arbej
der meget med handel og miljø. 
Og med grønne afgifte r, fordi vi 

finder det vigtigt at skabe et økono
misk incitament til, at den enkelte 
tager de rigtige valg. 

Livsstil og forbrug 
At frede dyr og bevare natur, især i 

fjerne lande, er rimel igt konfliktfrie 
arbejdsfelter i forhold til den elanske 
offentlighed. Mere konfliktfyldt ville 
det være at rage fat om ondets rod : 
At bryde direkte ind i elanskerne 

At plivirke politikere og beslutningsragere er en lige sd vigtig del af WWFs 

strategi som feltprojekterne. Her er (fra venstre) Tony Long, WWF's EU-koordi
nator, ]anet Barber, leeler af videnskabelig afdeling i WWF Storbritannien, 

Kim Carstensen, leder af videnskabelig afdeling i WWF Danmark og generalse
kretær Lene Witte, WWF Danmark, pd besøg hos daværende statsminister 

Port! Scftluter i forbindelse med Danmarks overtagelse af EF-formandsposten i 

jam1ar 1993. WWF præsenterer ved hvert formanelsskifte 4en n)'e formand 
for et katalog med miljøkrav til den europæiske politik. 
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Tigeren præger WWFs hvervefolder, 
og WWF er da ogsd mest kendt for 
at redde eksotiske dyr i fjerne egne. 
Men den strategi har organisationen 
forlængst forladt. Nu er mdlet at 

bevare værdifulde namromrdder med 
hele deres biologiske mangfoldighed 
af dyr og planter. 

hverdag og fortælle, at vi md lære at 
leve pd en anden og mere nøjsom md

de. Afholder WWF sig fra at være 
sd konkret, fordi det er et upopulært 
budskab? 

· Nej, egentlig ikke. Vi skal have 
fat i livsstilen i den vestlige verden . 
Det er vi ikke i tvivl om. Men vi 
skal ikke bare sige FY. Vi må kun
ne byde på konkrete alternativer. 
Det har vi hidtil ikke været i stand 
til. Men vi vil gerne, understreger 
Kim Carstensen, og tilføjer: 

· Vi kan se, at vi i stigende grad 
bliver tvunget til at vende blikket 
hjem. T il at se på danske forhold, 
samtidig med de internationale. 
Skal vi -og her tæn ker jeg både på 
WWF og det officielle Danmark · 
være troværdige som hjælpere i an
dre lande, bliver vi nødt til at feje 
for egen dør. Det betyder, vi må 
sætte ind over fo r nogle af de ker
neområder, hvor vi i Danmark er 
med til at ødelægge naturværdier: 
Vores bid rag til klimaændringer 
og ødelæggelse af ozon-laget, vores 
landbrugspolitik, som medfører 
forurening af søer og have, eller 
vores overforbrug i det hele taget. 

På de bonede gulve 
Det er ikke WWF, man ser i demon
strationer og kampagner for natur og 

miljø eller med skcrrpe og provokeren
de indlæg i dagspressen. Det lader 
WWF andre organisationer som 
Greenpeace og Danmarks Naturfred
ningsforening om. WWF færdes tilsy
nelaelende hellere pd de bonede gulve, 
i regeringsdelegationer og ved FN-for
handlinger. Er WWF de pæne piger 
og drenge1 

- Ja, det er vi. Og det vil vi gerne 
være, erkender Kim Carstensen. 
Det er en meget præcis beskrivelse 
af virkeligheden. Den profil har vi 
valgt. Vi vil først og fremmest være 
redelige og sagligt velfunderede. 
Det er fint nok, at nogen skaber 
overskrifter, og vi har da et godt 
samarbejde med de andre grønne 
organisationer. Det er kun en styr· 
ke, at der er forskel. Vore demon
strationer er feltprojekterne. Man 
kan sige, at WWF spænder - ikke 
fra gummibåde til laksko · men fra 
gummistøvler til laksko . • 
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Bæveren -naturens lille ingeniør 
Hvad har bæveren og mennesket til fælles? Svar: De ændrer begge 
fundamentalt på deres omgivelser. Både bæveren og mennesket er i stand 
til at bygge komplicerede dæmningsværker. Men hvor mennesket har brug 
for flere eksperter for at kunne gennemføre opgaven, kan hver enkelt 
bæver klare det hele alene; for bæveren er både ingeniør, skovarbejder, 
tømrer og naturplanlægger 

Man må håbe, ar fuglen var [løjer, før bæveren gik i gang ... 

·-

Bæveren er er attraktivt dyr med en 
smuk, bnm pels. Den er meget sky, 
og ved det mindste regn på fare, for
svineler den ud i vandet. 

Af Bo Øksnebjerg 

Bæveren forsvandt fra Dan
mark i Jernalderen for ca. 
2000 år siden i takt med, 

at skovene b lev tyddet, og Dan
mark blev et bondesamfund. Der 
var ikke længere plads til bæveren. 
I dag har vi mere skov, end vi har 
haft siden begyndelsen af 1800-tal
let, og det er besluttet at foreloble 
skovarealet over de næste 80 år. 

I princippet kunne vi altså godt 
give plads til bæveren i fremtiden . 
Det ville kræve en aktiv beslutning 
og udsætning af dyr fra f.eks. Sve· 
rige, for bæveren kan ikke indvan· 
dre af sig selv, da bæveren kun 
vandrer langs vandløb og søer. 
Men bæveren er bestemt ikke et 
uproblematisk dyr at have i natu· 
ren. 

Den lille ingeniør 
Bæveren opdæmmer floder og 
vandløb fo r at skabe store kunstige 
søer. Ude i den største sø bygger 
bæveren sit bo. I søerne er vand
standen konstant, og det betyder, 
at boets indgange hele tiden er un
der vand. På den måde undgår 
bæveren, at dens fjender kan træn· 
ge ind i dens bo. Ved at sikre en 
høj vandstand, undgår bæveren 
også, at søen bundfryser. Tempera
turen i boet vil svare til vandets, så 
selv om det fryser kraftigt, fa lder 
temperaturen inde i boet sjældent 
til under frysepunktet. 

Om sommeren kan bæveren let 
transportere plantedele og træstam
mer til sit bo, blot ved at lade dem 
flyde afsted på vandet i den kunsti· 
ge sø. 

Bæveren bygger dæmningen af 
sten, mudder, træstammer og an
d re plantedele. Først bygger den et 
fundament af sten og mudder, der
efter rejser den en række pæle, der 
vender mod strømmen. Pælene er 
enten gravet ned i bunden eller 
holdes på plads af sten eller tvær
ribber. Til sidst tætnes dæmnin
gen med tonsvis af grene og mud· 
der. Dæmningerne er ikke altid 
helt tætte, men vil altid sikre, at 



va ndsranden sriger ganske betragte
ligt. Efterhånden som vandet sti
ger, udvides dæm ningen til sider
ne, så vandet ikke løber udenom. 

Sådan lever bæveren 
Bæverens f.·uniliemønster minder 
meget om menneskets. Bæverne 
har flere hjem ude midt på søen , 
og de bebocs på skift. I hytten le
ver et bæverpar med det foregåen
de elle r d e foregående års unger. 
Bævernes hytter går i arv, så hytter
ne og dæmningerne kan efter 
generationers hårdt arbejde blive 
ganske store. 

Hytterne kan blive op til 12 me
ter i d iameter med fle re rum, der 
ti lsammen er på 75 kvadratmeter. 
I forrummet kan bæveren tørre sin 
pels, inden den går ind i beboel
sesrummene. Overalt danner tyn
de træstrimler et blødt og behagc
ligt gulvtæppe. Øverst er der en lil
le vcnri larionsskakt, der sikrer no
genlunde frisk luft i hytten. 

I USA har bævere lavet mere 
end 700 meter lange og tre meter 
høje dæmninger. Normalt er 
bæverens bygningsværker d og me
get mindre. De fleste floder og 
vandløb, som bæveren vælger, er 
sjældent særlige brede. I gennem
snit er bæverens dæminger om
kring 23 meter lange og deres hyt
ter ca. 6 meter i diameter. 

Kanalsystemer 
Bæverne graver vandkanaler for 

at sikre vandtilførsel til søerne. I 
tørre somre opsamler kanalerne 
vand fra et sto rt område, s:\ vand
sranden i søerne holdes p:\ et ac
ceptabelt nivem1. O fte har bæverne 
fle re dæmninger i samme område, 
hvor søerne så fo rbindes med d et 
vidtstrakte kanalsystem. 

Kanalerne bliver adskillige hun
d red e meter lange, er omkring 
halva nden meter brede og ca. 40 
cm dybe. lh:vercn er en senilende 
svømmer, men hevxgcr sig kl unrct 
p:\ landjorden. Ved at bruge kana
lerne få r bæveren mulighed for ar 
transportere træsrammer la n~-,•vcjs 

fra. 

Bag vecl dæmningen opstår clcr en 
kunstig so, og her bygger bæveren sin 
bolig, sd i nelgangene stdr uneler vcmcl. 
Boet er ofte sd stort, at der fineles ad
skillige kamre og forrum. 

Bæverne er toralt afl1ængige af 
skoven, der grænser op ril deres 
sø. Bæverne lever af træ, bark og 
forskellige alger, og båd e d æmnin
gen og hytterne kræver ko nstant 
til førsel af nyt træ til vedligeholdel
se og udbygning. Hver en kelt 
bæver fæld er mellem 200 og 300 
træer årligt. Som regel er træerne 
8-20 cm rykke. Der rager kun fem 
minutter for en velvoksen bæver 
på omkring 20 kilo at gnave gen
nem et otte cm tykt træ . 

Bæverne arbejder sammen, hvis 
d e skal fælde et større træ. Nor
malt holder den ene vage, mens 
d en anden gnaver. Bæverne kan 
fælde træer, der er helt op til en 
meter i diameter, men det rager til 
gengæld også flere måneder. 

• Her findes bæveren 
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Under vandet 

Bæveren kan også gnave under 
vandet. Dens læber og kinder kan 
lave en prop i munden, så kun for
tænderne stikker ud. Når bæveren 
dykker ned under vandet, lukker 
den næseborene hermetisk og 
trækker en klar hinde over øjnene, 
så den kan se, mens d en svøm· 
m er.' Bæveren dykker ved at sætte 
af med bagbenene og d en flade ha
le i .. liandoverfladen. Når en bæver 
dykker, går det så hurtigt,~at d et ik
ke kan registreres med d et menn e
ske! ige øje. 

Bæverens føde følger årstiderne. 
Om sommeren lever den af friske 
planter, græsser og buske, mens 
d en om efteråret lever af træ og 

WWF 

bark. Bæverne går ikke i hi om 
vinteren, men lever under isen, 
hvor de spiser af deres indsamlede 
vinterforråd. Bæverne bruger deres 
sø som køleskab for vinterforrådet 
O m vinteren er temperamren un
der isen omkring frysepunktet. 
Ved denne lave temperanlr beva
rer planterne deres næring i celle r
ne. 

Vinterforrådet består af træstam
mer og større grene, der i et sin
eligt mønster holder hinanden i 
spænd under nogle store sten , så 
de bliver på bunden af søen. 

Bæveren er uclbreclt i Nordamerika 
og Europa. Den lever i skovområder 
med søer og vandløb. 

-



Fra bæverens værksted. 

Bæveren tager ingen chancer og 
samler sto re forråd. En bæverfami· 
Iies forråd er på omkring 80 ku· 
bikmeter! Det svarer til en bunke, 
der er ca. 4,3 x 4,3 x 4 ,3 meter 
stor. Foreli bæverne lever i deres 
hytter og kun svømmer under isen 
om vinteren og derfor ikke ser so
len, mister de ofte tidsfornemmcl
sen. Er vinteren lang og himl, kan 
bæ,·erens døgmytme ændre sig, S<' 

den føler, at døgnet er 26-29 timer 
langt. 

Spiser maden to gange 
Træernes sejge fibre, cellulosen, er 
normalt for barsk for pattedyrs sa r· 
te maver, der ikke danner de nød· 
vendige enzymer til at neelbryde 
træet. Bæveren klarer problemet 
ved at lade mikrobakterier, der le
ver i den store blindtarm, gære ccl· 
lulosen, ligesom i et hjemmebræn· 
d eri. 

l nattens løb samles blindtar· 
mens indhold som en grødagtig 
masse i kloakken (fælles urinrørs·, 
tarm· og kø nsåbning), hvo rfra 
bæveren spiser det endnu en gang. 
Først når føden for anden gang 
går gennem bæverens fo rdøjelses· 
kanal, kan den optages i tarmen 
og blive til energi. 

Mikrobakterierne ødelægger og· 
så træernes giftige forsvarsstoffer. 
Da mikrobakterierne kræver no
gen tid til at skifte fra nedbrydning 
af en type træ-forsvarsstoffer til en 
anden, bliver bæveren nødt til at 

leve af samme type træ længere tid 
ad gangen. 

Bæverne er kræsne og spiser 
kun bestemte træarter. De fore· 
trækker pil, birk, asp, cl og poppel, 
der alle er almindelige i natursko
ve, men sjældent findes i forstligt 
drevne skove. Derfor findes bæve
ren kun, lwo r der findes store rela
tivt uberø rte naturskove tilbage. 

Den nyttige bæver 
Den amerikanske bæver lever i 
USA og Canada. Den europæiske 
lever i Sve rige og No rge, i de balti· 
ske lande, i sto re dele af Øsreuro· 
pa og forskellige steder i Syd- og 
Mellemeuropa. 

Tidligere var bæ,·erne i søgely· 
set, fordi mennesket jagtede dem 
for deres værdifulde skind. Sto re 
dele af USA og Canada blev ude· 
lukkende ko loniseret for at drive 
jagt på bæveren. I disse år har 
bæveren igen fitet opmærksomhe· 
den rettet imod sig. Nye under· 
søgeiser viser nemlig, at bæverens 
kunstige søer ho lder fint gang i det 
lokale dyreliv, ligesom dæmnings· 
anlæggene forhindrer erosion. 

Bæt•erclæmning wærs Ot'er elv i 
Telemarken i Norge. Kunne vi fore
stille os clen elanske skov mecl bæt>er
clæminger! 

/-ler har bæveren anbragt sin hyue ucle i clen opclæmmecle so i kanten af 
nogle holme. 

Især mange padder og fugle har 
glæde af de opdæmmede søer. 
Bæverens gunstige indflydelse på 
sine o mgivelser, og den populari· 
ret, de smukke dyr nyder hos man· 
gc europæere, har betydet, at flere 
europæiske lande har fo rsøgt at 
genudsætte bævere for at etablere 
nye bestande. 

Da man efter mere end J 00 år 
uden bævere i Schweiz ville genud
sætte to no rske bævere indkøbt til 
formålet, blev frigivelsen vist på 

TV, og mere end l 00 a\'iser ve r· 
den over skrev om genuclsætnin· 
gen. De to bæ,·ere skulle d anne en 
ny schweizisk bestand af bævere. 
Der var bare et problem, viste det 
sig efter en rum tid: No rdmænde
ne havde sendt to han ner! Det fik 
man dog rettet op på, og i dag fin
des der atter bævere i Svch\\'eiz. 

Kun fremtiden kan vise, om \'i 
engang også skal kunne opleve 
den spændende bæver i de danske 

skove. • 



BREVKASSEN 
Skriv til Levende Natur, 
mærker "Brevkassen". Spørgs
mål vil blive besvarer af er panel 
af WWF Verdensnan11·fondens 
videnskabsfolk og eksperter. 
Spørgsmål, der ikke er plads til 
i blader, besva rcs personligt. 

Branden i 
Australien 
Vi har fal!t en del fo respørgsle r i 
forbindelse med den store brand 
i Australien i januar. Mange 
mennesker har bekymrede spurgt 
ril koalaen og de mange andæ 
dyr, der e r gaer tabt i branden. 
Enkelte har ogsa viller vide, o m 
branden ikke netop h ar haft sil 
gode vilkar fo r at b rede ig, fo rd i 
der e r så mange nam ro m råder 
med tæt vegetation omkring Syd
ney. Vi har fået fø lgende medde
lelse fra WWF-Ausrralien: 

Tabet af menneskeliv, ejen
d omme og natur i fo rbindelse 
med branden e r d ybt beklageligt. 
Årsagen til ulykkerne skal imid
le rtid ikke fin tk s i naturen , men 
hos mennesker: Pyro maner har 

Nytpapir 
eller genbrugs
papir? 
Jeg har været medlem af WWF i ct 
halvt å r, og jeg undrer mig over, 
hvorfor l laver Levende Natur på 
nyt papir. Jeg vil fores lå, ar l bru
ger genbrugspapir. 

Med venlig hilsen 
Jette Lundholm 

Hvorupvej 37 
9400 lørresundby 

DebaHen om nyt papir eller genbrugs
t>apir burde milske snc1rere hanelle 
om nyt papir 2/l genbrugspapir. l 

udnyttet en tørkeperiode til ar få 
startet fl e re kæ mpebrande, der 
på grund af stærk blæst fik er 
omfang, som ingen kunne ko n
trollere. 

Tørke og sto rme er ekstreme 
vejrfo rhold, og når de med a rs 
mellemru m ko mbineres, opstår 
d er ler brande. Tidligere - fø r Au
stralien blev ko loniseret - fik 
brandene ikke sa katastrofale fØl
ger, ford i den oprindelige nan1 r i 
Australien er udviklet til ar ku n
ne komme sig hurtigt efter bran
dene. F.eks. skyder eucalypr
usrræerne hurtigt fra roden elle r 
nye træer skyder op fra den sved
ne jord . 

l dag er der kun små onuader 
med oprindelig natur tilbage i 
New Sourh Wales, hvo r b randen 
fo regik. Alligevel e r 25 per. af de 
o mråder, der blev hærger af 
branden , naturområder. Koala-
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\V\\\'F har vi valgt at bruge genbrugs· 
papir til rapporter, bret·e, kut•erter, 
kopiering og alt det andet fj[lpir, man 
bruger pil et kontor. Vi producerer og· 
sil en hel del brochurer og opl)•snings· 
materiale j>il genbrugspapir. 

Vi har i perioder bwgt genbrugs· 
t>at>ir til lePende Nawr. l ojeblikket 
bruger vi n)'l t>apir, der er bleget med 
brintoverilte · altstr ikke med klor, der 
er meget skadelige for miljoec. Vi har 
forsogt med genbrugspapir i flere om
gange,' men Iwer gang er vi g ilet bon 
fra d.et igen, fordi der er f()r mange 
problemer med dec. F.eks. svinger 
kvaliteten af genbwgspapiret fra 
gang til gang sil meget, at det næsten 
er umuligt m wge hojde for det i pro
duktionsprocessen. Resu/((uct bli1·er 
ofte for grumset. 

Vi l'ille gerne bruge genbwgspapir, 
fordi det formentlig et mere skilnsomt 
mod miljoct, nilr man gdr !tele "fra 
vugge til grav"· regnskabet igennem. 
Sr1 snart, der kommer et godt og sw
bilt genbrugspaf>ir f>il markedet, gilr 
vi ot•er til deL Indtil da bruger vi nyt 
papir, bleget med brintoverilte. 

Man horer ogsil lit argumentet om 
at bruge genbrugspapir for at sktrne 
træer. Det er ikke rigtigt: l Danmark 
er der masser af træ pil markedet, 
som er beregnet til c11 fremstille papir 
af, og en del af skovbwgets okonomi 
er enehue baseret pil træ til papirfrem
stilling. 

Venlig hilsen 
Anne-Marie Mikkelsen 

Redaktor 

Koalaen er et af de mest populære 
dyr · ikke bare i Aust ralien, men i 
hele verden. 

en, der e r er af Australien s mest 
kendte og elskede dyr, overlever 
netop i nan1ro mriider. Branden 
har ramt koalaen hardr. Hele be
stande e r fo rsvunder flammerne. 
Koalaen e r i fo rvejen truer af 
skovrydning, tørke og nam rlige 
brande. 

Men vi kan forsikre alle o m, ar 
WWF allerede er gaer i gang 
med ar vurdere omfanget af ska
derne - ogsa pa koala-bestandene. 
Vi vil gøre vores til at afl1jælpe 
problemerne. Vi har opretter en 
særlig b randkatastrofe-fond , der 
skal finansiere redn ingsaktio ner 
og fo rskning til fordel fo r de vil
de dyr. Koalaen er ikke tabt for 
fremtiden. 

Venlig hilsen 
WWF-Ausrral ien 

.Lisa Burmeister 

WWF 

GLÆDEN 
LILLE VEN 

Et medlemskab 
af \.\'WF's børneklub 

PANDA-klubben er en god 
og populær gave. 

Og Sil koster den kun 80 kr. 
Ring til Kim Olsen på 

telefon 35 36 36 35 og få tilsendt 
indmeldel esmaterialer. 

BRISTE 
ELLER 
BÆRE 
\1'\\'F Verden~naturfondens bog 

''Den Globale Alliance" 
forklarer på en letlæ elig made, 

ll\'orfor den a m lede 
menne kehed 

ma lære at lel'e bæredygtigt. 
Bogen ko ter J 48 kr. 

og kan bestilles hos Kim Olsen på 
telefon 35 36 36 35. 

DET ER 
IKKE 
FORSENT 

Nawrmærket fra 
W\\'F' \'erden naturfonden 

kan bruges hele året. 
Pa kol'olutten, po t kortet, pakken, 

skolebogen, brevpapiret 
og meget andet. 

Et ark koster 30 kr. 
og kan bestille hos Kim Olsen på 

telefon 35 36 36 35. 
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De danske skove skal dyrkes flersidigt, 
og vi skal have mere naturskov i Danmark. 

Det vil føre til en markant ændring 
af skovbilledet i de kommende år 

Af Tommy Dybbro 

' 
anmark har fået en hdt 
ny og ændret skovpolitik. 
En politik, som i Jobct af 

en ;\rrække kan komme til at ænd
re skovbilledet markant. For hvis 
intentionerne om flersidig skov
drifi: ftlr alvor bliver ful~>t. \'ti \'t 

helt ~>iwt komme til at opleve dan
ske 'km·e på en helt ny måde. 

I den nye Skovlm·, som Folke
tmget ,·edrog t maj 1989, frcmgår 
det ryddi!-,'1:, at skovene ~bl "dyr
kes m~'l..l henblik på bade at forøge 
og t'llrbedrc træproduktionen og 
varerage landskabelige, narurhist(r 
riske, kulrurhistoriske og miljol't!
skyttentle hem;yn, samt hensyn til 
friluftslivet". 

Det betyder med andre ord, at 
skovene i fremtiden skal bruges til 
flere torskellige formål. Populært 
sagt medfører det, at skm•bruget, 
b;\de de starslige og de private, har 
faet nye "kunder". Såvel menne
sker 'om J~·r og planter. 

De danske skove skal stadig 
være et sted, hvor Jer produceres 
træ til forbrug. I hvert fald i det 
store flerml af dem. Men det er 
altsil nu ogs;\ konkret markeret i 
lovgivningcn, at samfuntlet ønsker 
at skubbe formålet med skovdrif. 
ten over i en retning, dcr er mere 
til ~runst ti.lr Je "bløJe" interesser, 
som landsbl't!lig skunhed og hen
synet til natur, kultur, miljø og fri
lufi:sli\·. 

De forskellige hensyn kan kom
me i mtxbtrid med regler om "god 
skm·drift". Det gælder, hvis man 
f.eks. vil l'<.•vare en ~km· som urørt 
narurs ko\. Hvis man vil praktisere 
gammeldags drift~former som 
f.eks. ~tævningoskov. Eller hvis 
man vil rydde en del af skoven, 
fordi der skal sbl't!s en dejlig ud
sigt eller anlægl!es en goltbane til 
glæde for en del af friluftslivet. Der 
er altså mange forskellige hensyn, 
som Skovloven nu ~kal fremme pil 
en atl,alanceret måde. 

Fortsærres n,-esre side 

~leJ umrt nawrskot kommer man k'ellcsr på, htordan urskot·en i Danmark sd 
ud, for mennesker ireb md. -
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Planlægge på lang sigt 

l sko\·drih: er ,let langsiJ..'l:<.XIe pb· 
ner og disl""irioncr, der præger 
erhver\'c:t. Fra en l"-1geplanre sky· 
der op, til rra:erne har den ideelle 
huj.('tmlxlne alder, gar der ca. 120 
ar. Med gramræer er ridshorison· 
ten "blot" en. 40 ar, nar der ses 
bort fra julctra:er og pynt.:gnmt. 
Heldige d bposirioner • :;avd som 
fejltri n · tår ko nsekvenser i flere 
menn.:sk.:ald re. Skovbmg sr.u her 
1 skarp lmxlsæmmg til landbrug 
og de fleste and re erhvcr\'>grene, 
nar der g,clder mulighederne fo r at 
rilpnsse sig ændr,.Je marh.J"·il· 
b r. Der r.u:er meget længere tid 
for skm·hnu~et at ændre kursen . 

Det kan man tyddiJ..'l: se i skow
ne i dag. Sko\'hilledet er nemlig i 
hoj grad er result<lt af simationen i 
Dnnmark i 1950'erne og 60'erne. 
Dengang \'<lr landet 1mdt 1 en hef. 
ng udviklmgsfåse med et omfatten· 
de nybyggeri a i huse. Det var en si
nmrion, som var yderst gu n:;tig for 
skovbrug baseret p<i nåletræer. Ik
ke mindst fordi naletræer er fæld
n ingsmlxlne p<i under den halve 
tid af lu\'træer, og kun koster det 
halve at anlæg~:e. Sa holdningen til 
fornum~:r skovbrug ,leng<lnl! \':Ir at 
gomplante med nålcrra:er m·eralr. 
Og det c:Jorde man s<\ 1 nd ud
stra:kning. 

}.1en senere kom Danmark sa 
ind 1 en f..1se uden ret meget nvbyc:· 
geri. Derimod bk..,· der storre cf-

Der er nok ikke mtm~:e dansker<, Jer 
l i Ile bryde sig om mode denne her {><l 

sondc1.~swren . 

ter'l''~rc:sd pa lø\'træ, f.eb. til 
m. ,bler. Og 1 dag st:\r man derfor 
m,.._j ma"er af hugstmodne nåle
tr.t:er, som ikke kan sælges til en 
ordentlig pm. 

Dette problem skærpes i h11j 
gr.1d af konkurrencen fra de 
nyahnedc markeder i Østeuropa, 
hvorfm nåletræ til ænc d umping· 
priser ov.:rwømmer verdensmarkc· 
det. Men hvem kunne fon1dse, at 
det v1lle ske? Samtid ig har papir· 
genbruget n<iet et omfung, :;om 
medfører, at den hjemlige efter· 
'1"-lrgscl pa ratræ er faldet. 

Skovbruget skal overleve 
D1"e fejlslagne. og ni dels ufonrd
sigdi!!e d ispositioner rammer der 
danske skod,ruc: h<irdt i dng. Og 
det mærker den almindelige skov
nrrsglade dansker. Skovejeren må 
tin at kunne overle\'e fælde af kapi· 
mkn, og det vil bl.a. sige de smuk· 
k.: 90-100 a rige bøgdx..,·oksninger, 
der alrsa har været undervej:; i flere 
g.:ncrationer, og m<\ske egen tlig 
havde bedst af at vente yderligere 
20 <lr. Men skovejeren er n<xlt til 
det. For overhm·edet at overleve 
<~korwmisk. 

Sko\'hnrg .:r i \'irkdigh.:dt!n dt!n 
f(lTm for jordbrug, der l!r i mindst 
modstrid mL'<.I nanr ren. Hen-;yner 
til d.:n oprindelige nanrr og dens 
dyr og planter kan udmærkt!t fore· 
no:s llK'<.I o:n flersidig skO\\.irift. 

Tra.• er et nantrli~rr. goJt o~ vig .. 

ti!-'1: produkt. Der kan pr<xluccrcs 
pa en rimdig fr,,ldig måde, uden 
for swre indgreb i nanrren. Og i 
vrrkd ighL'tlen er slagordet for den 
g,xlc skm·drift med 1 de berømte 
ord fra den over 200 ar gamle 
skovtinordning fra 1781: "At følge 
og understøtte nan1ren i dens virk· 
nin~cr''. 

Dcs\·ærre er 1mxl.:rnc ohwbnrg 
mere haseret pa nlt mu li!-,'1: andet 
end ar undcrstottl! J.: nanrrlig.: 
pr,x:esser. Det h;mdler mest om af
\~ndinJ,: og drænin~, om ar anvcn .. 

, le fremm,'\le træarter, om ar plan· 
re en"lrt,'\le mono- og pyntl!)!rønt· 
kulnrrer, om at renafdrive ston: 
arc·alcr o~ orn at hrucc ~tore nlaskt .. 

ner og kemikalier. Der gi\'er de 
samm.: dårlig.: \ ilkar ti.1r dyrl!· og 
plantdi\·ct som i det åbne land
brugslancl. 

MmJsr l O per. af den danske skot· 
bm på læn~:erc sigt 11dk-egges rilurorr 
nmurskot, r il fordel for d~T og planrer. 
Fr~o: Hen \X'iiJun,l 
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Hvad er bæredygtig 
skovdrift? 
Med de nye onsker og kr.l\ fra 
samfundet efterlyser skovhmget 
derfor og~<\ namrh1.'1: nok praktiske 
anvisninger på ba:n:dygrig skov· 
d rift. 

Skovdrift bliver ofi:e nævnt som 
et oplagt eksempel pil, hvordan ud· 
n~ttdsen af en nanrrressource · i 
dene tilfælde en fornydig ressour· 
ce som mc · kan ske bæredygtigt. 
Ar1-rumenterne er, at der jo ikke ta· 
ges mere rummer ud, end der hele 
tiden gror op igen. Man planter 
snarere to mcer for h\·er gang, der 
fældes et. Og "\ blin~r der jo 
iøvrigt hele nden mere skm 1 Dan· 
mark. 

Det har imidlerud ikke noget 
med bæredygng skovdrift at gøre. 
Det er snarere bærcdyj..'tig træpro· 

duktion med udgangspunkt i at til· 
stræbe økonomisk skonlrift. l ste· 
det ma bæR>dvgtig skm·drift ul11se· 
li1.'1: hænge sammen med ' 1"->rg". 
malet om, hvordan skoven udnyt· 
tes. Dvs. hvordan det økosystem, 
som skm·en udgør, forvaltes. Skal 
det have nogen mening at tale om 
bæredygtig drift, er det derfor ikke 
nok at skele til de økonombke fak· 
torer. Skov er ikke bare skov. Det 
er skovens samlede kvalitet, set ud 
fra en økologisk bctragming, alts;\ 
med dens sammensæming af plan· 
ter og dyr, der har betydning for, 
om der er tale om bæR,Iyj..'tig shw· 
d rift. 

l WWF's defimrion p;\ bæredyg· 
og udnyttelse af en nanrrltg res· 
source indg,\r hcmynet til alle de 
arter, som indg,u i det pågældende 
økosystem. Alt>å rkke kun de ar· 

St~nskern.: let <r med score, did~ d)r 

r Jeres skot·e. Vild kunne acceptere 
Jet samme! 

" 
ter, som udnynes direkte, dvs. 
træerne. Til,varende er det ved en 
vurdering af, om muslingefiskeri i 
Vadcifavet kan ske bæredy~-,'tigt, ik· 
ke nok at se p:\, om der til t:nhvcr 
rid er muslinger nok. Ht:r m:\ det 
mt'<-1 i vurderingen, om fangstmt!· 
roderne skadt:r det øvrige øko>y· 
s t~ m. 

Bæredygtig 
udnytteise 
"En udnynelse af en nantr· 
ressource, som sker i en 
takt, der ligger inelen for or· 
ganismernes evne til at for· 
ny sig selv, og som foregår 
p~ en milde, der sikrer 
mangfoldigheden (cliversite· 
ten) og fonsat levedygtighed 
for de pågældende arter og 
for de økosystemer, som ar· 
terne er en del af' 

Det t:r umuligt at hwe en fucir
listc over, hvad bæredygtig skov· 
drift er. Man kan ikke ~rå ucl i en 
l'l'stcmt skov og stge eksakt, at drif
ten af den i et og alt er bæreJy~'tig, 
mens en andt:n skov forvaltes ikke
bærcdy~'trgt. Der m;\ et tidsper
;,pckti\' ind, fi.1 r der kan vurderes. 

Ud fra en okologisk berragming 
vil den idL>clle tilstand i en dansk 
skov være den, som eksisterer i en 
urort namrskov. Og i dcn har man 
pr. definition ikke skO\•drift. Det 
optimale mal for bæredygtig skov· 
drift er dt:rfor, at den forsdigt drev· 
ne skov forvaltes p;\ en måde, sa 
resultatet bliver en sko\', der ligger 
s:\ m:r p:\ tilstanden i namrskov 
som muligt. 

Derfor er det vigtigt at torske i, 
hvad der sker t namrskm·en, og 
hvordan processerne er. Urørt na· 
nrrskO\', der har \'æret helt uden 
væsenrlrg menneskelig p;Wirkning 
i længere rid, har vi ikke meget af i 
Danmark. Fakti>k findes der kun 
små klaner af namrskov. Men her 
er det alts~ muligt at smdere den 
natu ri igc vegetarion, som et res u 1-
tat af den samlede virkning af de 
faktorer, der påvirker væksten 
(jordbund, \'and, næring), samt 
forstyrreber (storm, brand, over· 
svømme! se). 

Fortsættes næste side 

Gamle træer, der falder om og fdr 
lot ar bl n e li~cnde, er et paradis for 
mange t·ækstcr og smddyr. 
Foto: B.:n W,klunJ 
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VeJ ar sruJere den narurl.ge 
"rrukn1r og dynamik omknng pro· 
ces"erne i narurskoven vil der vær~ 
mulif..'l: ar afklare nogle af de 
sp<.Jrgsm<'tl, man stiller i Jag om en 
mere narurnær skovdrift i produk
tionsskovenc, f.cks om ar sikre ar· 
terne' mangfoldigheJ (bioJin~rsi
rer). VeJ ar rage veJ lære af naru· 
rens egne proceoser og i der hele 
rager arbejde mere pa nan1rem 
præmisser, vil J er utvivbomr kun· 
n~ spares mange økonomikræven
de mdgreb i forbinJelsc ml.oJ "pas· 
ningen" af skm·en. 

Fonsæues s1d~ l 7 

Faktorer der modvir
ker økologisk bære
dygtig skovdrift: 

• Monokulrurer, dvs. sto re, 
ensarrede flader med sam· 
me træart 

· Manglende aldersspred
ning, dvs. store flader af 
træer med samme alder 

• Renafclrift, dvs. fældning 
af store flader samtidig 

• Pløjning 
• Anvendelse af gødskning 

og pesticider 
· Brug af træer, der ikke 

nantrligr hører hjemme i 
Danmark 

· Kortsigtede betragrn i n ger 
for ar sikre rentabilitet af 
skoven. 

Faktorer der fremmer 
økologisk bæredygtig 
skovdrift: 

· Undgå monokuln1rer, ren· 
afdrift, pløjning, dræning 
samt brug af gødskning 
og pesticider 

· Efterligne processerne i 
nani rskoven 

· Tage hensyn til områJets 
narurgivne betingelser 

· Udlægge o mråder til na
n lrskov til gavn for den 
biologiske mangfoldighed 
og den ø ko logiske balan· 
c e 

• Vælge træarter, der kan 
modstå udefra kommen· 
de påvirkninger 

• Anlægge langsigrede be
tragtninger ved vurderin· 
gerne af rentabilitet af 
skoven 

Da er mere plads til dyr og plama 1 

en skot, der ikke dm es sd mrcnm r. 



Hvordan får vi bedre natur 
i de danske skove? 

D er er masser af natur i 
Danmarks skove, og vi 
kan sagtens gøre den bed

re. Her er nogle eksempler: 
• Tynde og lysne i de mørke 

granskove 

• Fælde grantræerne og plante 
løvtræer i stedet 

• Plante helt ny skov 
• Dyrke skoven efter gammeldags 

metoder 
• Lave smukke udsigter 
• Lade træerne blive ældre, inden 

de bliver fældet 
• Lade flere skove være helt urørte 

At gøre det er først og fremmest 
et spørgsmål om at have penge ril 

det. 

Hvad gøres der? 
Staten bruger penge til flere af dis
se formål, men ikke nok til at op
fylde Danmarks egne internationa
le erklæringer. Og slet ikke nok til 
ar opfylde alle skovbrugets og mil
jøbevægelsernes ønsker. 

Det sære er, at der er tale om 
småpenge: 

F.eks. er Danmarks officielle 
mål at have 5000 hekmr urørt 
skov i år 2000. Miljøministerier 
har nu fundet godt 3500 hekmr i 
statsskovene. Dertil er nogle hun
drede hektar privat skov fredet alle
rede. Det ser altså ud til, ar der nu 
skal findes omkring 1200 hekta r 
privat skov, der skallades urørt. 

Det vil koste 30 millioner kro
ner med den takst, som Miljømi
nisteriet giver til skovejere, der fri
villigt stopper dyrkningen af et are
al. 

Disse 30 millioner findes ikke 
på nogen budgetter. 

Der findes ganske vist et budget 
til formålet. Men det skal også 
dække en lang r:ckke andre gode 
formål - f.eks. nogk: af dem, der er 
nævnt i indledningen. Budgettet er 
2 millioner kroner o m årer. 

Det hænger ikke sammen. Med 
det eksisterende budget når Dan
mark aldrig sit mål for bedre natur 
i skoven. 

Hvad kan der gøres? 
Kernen er: Nanr ren i skoven ko
ster penge. Når der ikke er penge i 

Af G11scav Berner 
Fonnand for Dansk Skovforening 

kassen, er man tvunget til at spare, 
og det går ud over den nanu·, vi 
gerne vil have, men ikke har råd 
til. 

Derfor er skatten på skov ikke 
just med til at løse problemet. Med 
skovbrugets elendige økonomi de 
sidste par år har mange skovejere 
måttet fælde gammel løvskov før ri
den for at kunne betale ejendoms
og arveskat. 

Skovbruget har foreslået, at man 
- efter svensk forbillede - fører skat
ten på skov tilbage til skoven , så 
ejeren kan få dækket omkostnin
gerne til mere namrnær skovdrift. 
Sådan en ordning ville modvirke, 
at skoven tog varig skade i perio
der med træpriserne i bund og be
skatningen i to p. Som i øjeblikket. 

Der findes endnu en mulighed 
for at skabe mere urørt privat 
skov. En udvej, der kan af11jælpe 
Miljøministeriets akutte penge
mangel. Nemlig at yde skovejeren 

Som et første skride pil vejen, lader 
skovejeren i dag enkelte træer stil, 

nilr der skal fældes. 

et fast årligt bidrag i stedet fo r at et 
stort engangsbeløb. 

Bundlinien 
På langt sigt er der kun en vej til 
bedre namr i de danske skove: 

Der skal flere penge til - både fra 
salg af træ og fra offentlige ordnin
ger. 

Og der skal et tæt samarbejde 
mellem miljøbevægelserne og skov
bruget til fo r at alle de gode inten
tio ner kan blive virkeliggjort. 
WWF Verdensnarurfonden og 
Regnskovsgruppen Nepenthes er 
gået ind i fle re former fo r samar
bejde med skovbruget, både i Dan
mark og i resten. af verden. Det er 

flot og opmuntrende. • 
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Det hliwr en meget langvarig 
proces at lx."'·æge sig i reming af 
mere bæredy!,Jtil! skovdrift i Dan
mark. Og ansvaret kan narurligvis 
ikke alene påhvile den enkelte 
skovejer, men i høj grad samfun
det som helhed. Overgangen \'il 
kræve meget store investeringer, 
som skal forerages af save! det of
fentlige som af skovejeren, der 
yderligere skal have hjælp fra det 
offentlige. 

WWF finder, at der må være en 
række punkter, hvor lovgivningen 
på det ukonomiske område kan til
passes til at iremme en mere bære
dyl,ttig skovdrift. F.eb. må det på 
hde skatt~"- og afgiftsområdet være 
mulim- at gure det økonomisk at
rrakri\1: ar gennemtØre overgangen. 
Såhles kunne ikke mindst en lem
pelse af ejendomsskarrer og aT\·eaf. 
gift for skovejere, der ønsker at 
gennemføre en mere nanrrnær 
skovdrift, være er nyttigt redskab 
og en fa rbar vej. 

Mere naturskov i Danmark 
l nowmhcr 1993 forelå de første, 
mere konkrete udspil til, hvordan 
vi får mere narur,;kov i Danmark. 
MilJøministeriet har nu udpeget de 
områder i sratsskO\'cne, der fore
slås udlaJ,.'t som urørt narurskov. 
Ca. 3. 500 hektar er det blevet til i 
alt, og det vil mangedoble det are
al, der i ojeblikket findes i de dan
ske skO\·e. 

Fortsættes næste side 

Plant~r som denne danske orkide, 
scor gøgeurt, mtes stort set kun i 

narurskot'e. 
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l WWF Verdensnarurfonden 
mener vi, ar der generelt er udført 
er godt og seriøst arbejde på dette 
felr. Vi har udltgen: kommenterer 
den maregi for narur>kove i Dan· 
mark, som bb ,· .. >drager i slumin· 
gen af 1992, og som ligeer bag 
den konkrete udpegning af omra· 
der, som nu er sket (se f.eks. Le
vende Narur 1993, nr. l). \Y/W F 
finder det saledes for ringe, at et 
vebraende land som Danmark 
kun vil sikre en halv procent af >i· 
ne skove som urorr narurskov in· 
den ar 2000. l forvaltningsplaner 
for tropeskovene anbefales der, ar 
mindst l O procent af de furrige u· 
landes skove sikres effektivt. 

Selv om den danske narurskovs
strategi derfor langtfra lever op til 
de ønsker, som WWF Verdensna· 
rurfonden har, er Jer dog i det 

Nawrli~:e mndlob og andre uldom
rddcr er med til at giee el aft·ekslende 
skot billede. Alt for mange er torlagt 
eller lag! r dræn~:ro/ter. 

mindste nu tager fut på ar sikre er 
antal omraJcr. Forhåbentlig vil der 
kunne udvikle sig til noget langt 
større og mere visionært. Glæde· 
lib>t er der, ar der er indledt en pro
ces, som var utænkelig fo r blot få 
år siden. 

SkuffenJe er der imidlertid, ar 
Jer slet ikke planlægges de store, 
sammenhængende arealer, som 
WWF betragter som væsentlige. l 
den konkrete udpegning finder 
man faktisk ikke et eneste område 
af denne størrelsesorden, nemlig 
3()().500 hektar, svarende til en 
skov, der er ca. to kilometer på 
hver leJ. De steder, hvor det ville 
være muligt (f.eks. i Nordsjælland 
og Sønderjylland samt i Silkeborg 
Statsskovdistrikt) er der i stedet ud
laj.,>r en lang række små, og indbyr· 
des ikke-sammenhængende områ
der. Teglstrup Hegn og Gurre Sø i 
Nordsjælland samt Dm•ed Skov i 
Sønderjylland er de områder, hvor 
man få r de største sammenhæn
gende arealer, men man er dog 
langtfra at nå op på de ønskede 
300.500 hektar. Hald Ege, som 
med 230 hektar er der største ud
pegede enkeltområde, kan endda 
næppe karakteriseres som urørt, 
da der tillades hugst af bøg og an
dre træarter i området. 

Der er også meget stor forskel 
på, hvad resultatet er blevet på de 
enkelte distrikter • ser i fo rhold til, 
hvad der kunne opnås. Således må 
udlægningerne på Bornholm og 
Falster, samt Buderupholm og 
Fussingø i Jylland fremhæ,·es som 
vældig goJe og tilfredsstillende. 
Hvorimod der især i det store Sil
keborg Smrssko,·distrikt, h\'or der 
findes nogle af de vigtigste områ· 
der i landet med gammel løv>kov, 
er udlagt alt for lidt til urørt skov. 
Her er mulighederne slet ikke ud
nyttet, og der burde være sarset på 
langt større omn\der. • 

De fleste foretr,'l!kker nok at oplet·e 
uh .:n bag hegn. 



Nyt CITES-land 
Sydkorea har fornylig tilsluttet sig 
den internationale konvention, der 
regulerer handel med truede dyr 
og planter (ClTES). Henned e r an
tallet af lande, som har u nelerskre
vet ko nventionen, kommet op på 
120, og den fremstår som en af de 
vigtigste internationale aftaler om 
sikring af dyr og plante r i ve rden. 
Sydkorea har hidtil været et vigtigt 
aftagerland for produkter af mange 
truede dyr, ikke mindst horn af 
næseho rn. Med tilslutning til den 
bindende aftale vil der forhåbentlig 
ske en kraftig opstramning af kon
trollen med denne h andel. • 

Moskus
hjorten i fare 
Den sibiriske moskushjort, der e r 
den ene af de tre a rter af moskus
hjorte, er i meget kraftig tilhage· 
gang. Bestanden er halveret p;\ ha
re 2-3 å r, skønnes det, og arten, 
der engang var vidt udbredt i d en 
centrale og noreløstlige del af Asi
en, forekom m er nu i f.-cr re og 
færre områder. Moskushjorten ef
terstræbes på grund af duftstoffet 
moskus, som er et brunligt sek ret, 
der produceres i en kirtel på buk
kens bug. Det anvendes i stor ud
strækning til fremstilling af parfu
me og sæbe, hovedsageligt i Kina, 
Japan og Ko rea. Selv om handel 
med og eksport af moskus i 1992 
blev forbudt af de lokale myndig
heder, hvor arten holder til, 
fortsætter eksporten illegalt til mar

kederne i Østasien. • 
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Ulve tilbage i l)rskland 
l de seneste år er der set o mstrej
fende ulve flere steder i det vestlige 
T yskland, hvor arten ellers helt 
har manglet i de sidste 140 år. Så
ledes er der set ulve så tæt på den 
dansk-ryske grænse som Llinebur
ger Heide. Det e r ulve fra den pol
ske bestand, som er i fremgang, 
der under deres lange vandringer 
nu er ko mmet så langt vestpå. Tid
ligere skød man enhver ulv, d er 

Tårnfalken 
på Mauritius 
er reddet 
Redningsaktionen for Mauritius
tårnfalken, der kun findes på den 
lille ø i Det indiske Ocean, h ar 
været en stor succes. Da projektet 
startede i 1973, med støtte fra 
WWF Verdensnaturfonden, var 
der kun 4 ind ivider tilbage i natu-

Pukkelhvalen 
i fremgang 
Der bliver flere og flere pukkel
hvaler i havene på den sydlige 
halvkugle. To forskergru pper, 
der i en årrække har fulgt lwa
lcrnes ,·andringer langs de au
stralske kyster, melder om glæ
delig fremgang i bestanden og 
en hurtigere øgning end ventet, 
siden fangs ten af pukkelhvaler 
ophørte i 1960'erne. Antallet af 
hvale r, der trækker langs østky
sten af Australien , e r vokset fra 
200 i 1960'erne til nu omkring 
2.000, mens bestanden ved vest
kysten af Australien e r øget fra 

blev set i det gamle Østtyskland, 
men nu gælder jagtloven fra Vest· 
rysklancl) hele T yskland, og den 
siger, at ulven er totalfredet. Dette 
kan meget vel føre til etable ring af 
en ulvestamme i T yskland, og der
efte r e r der måske ikke langt til en 
spredhing no rdpå, som det e r sket 
med mårhunden og vaskebjørnen. 
Den 'sidste ulv blev skudt i Dan· 
mar'k i 18 13. • 

ren og nogle få i fangenskab. Gen
nem målrettet opdræt af fugle i 
fangenskab er det lykkedes at øge 
bestanden betragtel igt, og ved ud
sætn ing af fugle i naturen er be
standen her vokset til nu omkring 
200 fugle, heraf 42 sikre ynglepar. 
Projektet vil fortsætte med opdræt 
af fugle til udsætning i naturen, 
idet målet er at n å op på l 00 yng
lepar af arten på øen, der var 
hjemsted fo r den berømte dronte, 
som uddøde i slutningen af 1600-

tallet. • 

Pukkelhvalen er bl.a. kendt for 
sin "sang". Den kan ogsd lide at 
springe helt ud af vanelet og lande 
med ec mægcigt plask • en adfærd, 
man ellers sjældent ser hos de sco
re hvaler. 

600 i 1963 til nu omkring 
3.000. Der forekommer også 
ynglebestande af pukkelhvaler 
langs kysterne af Sydafrika og 
Sydamerika, og de australske 
forskere skønner, ar det samlede 
antal pukkellwaler i havene på 
den syd lige halvkugle nu er op
pe på 8.000..1 0.000. Dette er 
dog stadig langt under antallet, 
fra fø r den ko mmercielle hval

fangst satte ind . , • 

WWF 

HUSK 
DINE 
FRADRAG 

Af det samlede, årlige bidrag 
udover mindstebidraget på 175 kr. 

kan mellem 500 og 3000 kr. 
trække fra på selvangivelsen. 
Det er også en slags penge. 

LÆRERE 
SØGES 

WWF Verdensnaturfondens 
landsdækkende net af 

kontaktlærere vokser fortsat. 
Få information eller 

tilmeld dig hos Birgit Friis på 
telefon 35 36 36 35. 

BLIV 
MEDLEM AF 
STØTTEKREDSEN 
Du kan trække hele beløbet fra 

i skat, hvis du forpligter dig 
til at betale et årligt bidrag til 

WWF Verdensnaturfonden 
i mindst l O år. 

For nærmere opi)'Sning 
komakt I'Cn ligst Else Eriksen 

på telefon 35 36 36 35. 

SKRIV 
TIL WWF 

Ris og ros fra læ ere af 
Levende 'atur modtages med 

taknemmelighed. 
Send dine kommentarer til 

Anne-Marie Mikkelsen. 
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Gavekalender 
Reaktionerne på WWF Verdens
namrfondens Gavekalender 1994 
har været meget positive blandt de 
mange, der har modrager den som 
rak for er minimumsbidrag på 
7 5 kr. ved Efterårsindsamlingen 
1993. 

Kalenderen var en smule fo rsin· 
ker, og der beklager vi. Vi er også 
kede af ar skuffe de mange, der ef. 
terfølgende har ønsker ar købe den 
gennem PandaPosr. Kalenderen 
har udelukkende været tænkt som 
en gave, ikke som en vare. • 

Ny medarbej
der på Panda
klubben 
WWF's børneblad, Pandaklu b
ben, har fået ny redaktionssekre· 
tær. Der er Annette Brodersen, 
som smdererer litte rarur og kunst· 
historie ved Københavns Universi· 
ter. Annette Brodersen har flere 
års erfaring i at skrive artikler til 
blade. Bl.a. har hun været tilknyt· 
ret ungdomsbladet, Chili. Hun har 
også erfa ring i redaktionssekre· 
tærarbejde, nemlig tre år ved Gyl
dendals Verdenslinerani rhisto rie. 

• 
Genbrug er sagen 

Siden september 1993 har der 
været afl1oldr loppemarked hver 
week-end i Det blå Pakh us, 
Holmbladsgade i Køben havn. 
WWF Verdensnaturfo nden har 
siden starren haft et samarbejde 
med Køben havns Loppemar· 

Støtte fra 
CO W! consult 
Der rådgivende ingeniørfirma, 
COWJconsulr, der bl.a. arbejder 
med en lang række miljøproble
mer, har donerer 50.000 kroner til 
fremstill ing af en tavle, der viser, 
hvo r i alverden vores mad oprin-

ked , der blandt andet betyder, at 
vi får ~melet i entreindtægterne. 

Loppemarkeder fortsætter til 
og med maj måned, og der er 
planer om at åbne igen til efter

årer. • 

cleligt stammer fra. Tavlen består 
af er verdenskort og er rrykknappa· 
nel. Trykker man på en knap, vi l 
der sted på Jord en, fødevaren 
stammer fra, lyse o p på ,·erd en s
korret. Eksperimentarier har laver 
ravlen , som kan ses fra februar og 
er par måneder frem i Miljømini· 
steriet. Derefter vil den blive fl yttet 
til Eksperimentarier. • 

Annette Brodersen, 28 dr, er ny 
medarbejder pd Pandaklubben . 

Rugbrød 
godt for natur
bevarelse 
WWF Verdensnaturfonden har 
indgået en aftale med en kæde af 
kvaliretsbagere, der bærer navnet 
G uldbageren. Kæden introducerer 
her i foråret et nyt hjemmebagt 
rugbrød, Pandabrødet, der er laver 
helt uden tilsætningsstoffer. 

For hvert solgt brød modrager 
WWF Verdensnamrfonden et be
løb til arbejder fo r ar sikre Jo rdens 
dyre· og planreliv. Det kan på bare 
er år blive til en check på både 

l 00.000 og 200.000 kr. • 

Tordenskiold 
som velgører 

Harald Ageriey's bog 

Stemningen var i top, da 
Gladsaxe Teater den 12. no
vember opfø rte musicalen 
T ordenskiold til fordel for 
WWF Verdensnarurfonden. 
En sto r rak skal lyde til Novo 

Jordisk NS, der havde mu
liggjort arrangementet med er 
generøst sponsorat. Men også 
aftenens teatergæster skal rak
kes for d eres støtte. Entrei ncl
rægterne rundede nemlig 
160.000 kroner, som blandt 
andet vil blive brugt til at sik
re den sårbare arktiske namr. 

• 
Harald Ageriey's bog om miljø og 
markedsøkonomi er absolut t•ærcl at 
læse. Den kan bestilles pd Borsens 
Forlag. 

Bestyrelsesmedlem i WWF, Ha
rald Agerley (som desuden er be
styrelsesformand for Danfoss NS 
og formand for den nye Velfærds
kommissio n) har skrevet en bog 
o m miljø og markedsøkonomi. 
Bogen er udgivet på Børsens For· 
lag. Der er ro hovedbudskaber i 
bogen , der begge kræver en inter
national indsats. Det ene er ar få 
bremser befolkningstilvæksten, og 
der anclet er ar gøre markedsøko
nomien miljørigtig, så priserne af
spejler de miljømæssige o mkost
ninger. Bogen afsluttes med er ki
nesisk ordsprog: "Vis er den , der 
gør i dag, hvad d en dumme tvin· 
ges til ar gøre i morgen". Et o rd
sprog, som. vi alle helst bør leve op 
til. • 

GIVlfVWF 
EN HAND 

Den bedste håndsrækning, 
du kan give 

WWF Verdensnaturfonden, 
er at skaffe et nyt medlem. 
Ring til Magdalene Rue på 

telefon 35 36 36 35 
og få tilsendt lwervefoldere. 

WWF 
BETALERIKKE 
ARVEAFGIFT 

Naturen får fuldt og helt 
glæde af en arv til 

WWF Verdensnaturfon den. 
Som l~ælpeorganisation er W\VF 

nemlig fritaget for at betale 
afgifttil taten. 

For nærmere oplysning 
og brochure 

kontakt venligst Else Eriksen 
på telefon 35 36 36 35. 

NOGEN 
BURDE GØRE 

NOGET 
Hvis du har lyst til at gøre noget 

for naturen, er det en 
god ide at hjælpe 

\\'WF Verden naturfonden med 
at få nere medlemmer. 

Ring til Magdalene Rue på 
telefon 35 36 36 35 

og få til endt hverl'efoldere. 

BØGER 
TIL SALG 

WWF's eget forlag 
har udgivet en lang række 

bøger og hæfter, som alle egner 
sig til undervisning. 

Ring til Birgit Friis på 
telefon 35 36 36 35 og få 

til endtvores katalog. 



Foredragsrække 
en succes 
Tilstrø mningen var sro r, da 
WWF's videnskabelige medarbej
der To mmy Dybbro i november 
og december afholdt otte fo redrag 
rundt om i landets zoologiske ha
ver og dyreparker, alle arrangerer i 
samarbejde med de fem regionale 
namrgasselskaber i Danmark. Ho
noraret fo r fo redragene gå r ube
skåret til WWF's mange fdq)rojek

ter. • 

VedMee 
Hartruanns død 
I fo rbindelse med bisættelsen af 
Mee Hartmann den 26. november 
1993 blev der opfo rdret til i stedet 
for blomster at betænke WWF 
med et beløb. Vi er meget taknem
melige fo r dette smukke initiativ, 
som indbragte 5.430 kro ner. • 

Gaver og bidrag 
Perioden 12.10.1 993- 4.l.l 994 

WWF Verdensnan1rfonden ø n
sker at sige tak til alle bid ragyde
re. Det er alene pladsmangel, der 
tvinger redaktio nen til kun at 
bringe oversigren over bid rag på 
500 kr. og derover til WWF's 
hjælpearbejde. Tak fo r hjælpen . 

A. Als1«! 500, Bodil Andersen 500, 
Carsten Andersen 1.000, Erling Andersen 
500, Gunnar G. Andersen 500, Helge An
dersen Automobiler 500. Karin Andersen 
500, K. Stenild Andersen 500, Uzzi Ander· 
sen 500, Nancy M. Andersen 500, Niels 
Ebbe Andersen 1.000, Søren Andersen 
500, Tim Andersen 675, l lenning Ank 
500, B. Ankarfckh 500, Arbejdernes Fæl· 
lcsof!."'nisation Nibe 1.000, Eskil Arentoft 
1.000, G. Bagges" 500, Janus Barfocd 500, 
Ruth Bnungaard 500, Benny Automobiler 
500, Gunnar Bcr{: 500, G. O{: Th. Berthel· 
sen 500, Henri T. Birch 675, Jan Bjcrreg:J· 
ard 500, Elsie Bjorklund 1.000, Ilse Bleg· 
holm 500, Kenneth Bove 500, Inger 
Bmndt 500, H.C. Brummerstedt 500. 
Henrik Buster Bmun 500, Kim Brognard 
500, John Buhl 500, Ob f Bilrenholdt 500, 
Gunnar Bnadsg:Jard 500, Erik CarStcn>Cn 
500, Kim Carstensen 500, Kirsten Cosh 
500, C.H. Dons Chrisrensen 1.000, Fru 
H. Christensen 500, Margit Christensen 
500, Mikael Christensen 500, Anders Cro· 
ne 500, A.B. Dahl-Hansen 500, Henrik 
Ru b.-..,k Dahl 500, Ulrik Dall 500, Dansk 
Frisørforbund 500, Aage Davidsen 

Tre ny~ 
nationalparker i 

Estland 
De første resultater af WWF's 
store våd om råde-projekt i Es t· 
land er nu kommet: Estland 
har beslutter at oprette tre nye 
nationalparker. Den største na
tionalpa rk bliver So01naa Nati
onal Park, et ca. 360 kvadrarki· 
lameter stort vådområde-kom
pleks, der bestå r af mose, flods· 
lette og sumpskov. Området er 
kendt som hjemsted for et stort 
antal sjældne dyr og planter. 
De to andre nationalparker er 

l 00.000, Vibeke Dukat 500, Dorthe 
Dændler 500, Johannes Edelberg 3.500, 
H. Egmont-Petersen 1.000, Ejendomsfi.mk
tionærrerncs Fagforening Esbjerg 500, Ib 
Eriksen 500, Fabrikarbejdernes Fngfor<' 
ning Aalborg 500, Fabrik· & Spccialnrbej· 
derforbundet Fr<>deriksberg 500, Vagn 
Fock 500, Fomlia ApS 500, Dan Frederik· 
sen 500, B. FriJing 500, Jan O. Frushau~: 
500, Anette Fols&>nard l .000, Pin Glavind 
1.000, Torbjørn Grenncss 500, Bif!,.;t 
Grøn 500, Henning Halck 2.000, Hilary 
Bodil Halvorsen 500, Bent Hansen 1.000, 
Evn og Kim Hansen 500, Gudnm E. Han· 
sen 1.000, H. Hansen & S. Schwam 500, 
Helge Bmun Hansen 1.000, Ib S. Hansen 
500, Jan Hansen 500, Tina Hansen 500, 
Caroline Hartwig 500, Max Hamvig 500, 
Annette Hastntp 500, Klaus Helmer 500, 
Jannie Henriksen 500, Karen Eberhardt 
Henriksen 1.000, Svend E. Henriksen 
500, H K Vestsjælland 500, Anette Holm
fred 500, Else Holmg:Janl 500, Arne Ho
mann 500, Søren Hojberg 500, Gunnar 
Haa,gcnscn 500, Mo ncn l pscn 500, Jø rgen 
Chr. lucl 500, Knud Aage Iversen 500, 
Anne Marie Jensen 500, Axel Biet""'" 
Jensen 500, B. B. Jensen 500, Brian Jensen 
1.000, Ebbe Jensen 1.000, Inge & Erik 
Jensen 500, Kasper Jensen 500, Vagn 
Jensen 500, Us Munch Jepsen 500, Mette 
Jespersen 500, Hanne Kmse Johansen 
500, Hans P. Johnsen 500, Michael Juste
sen 500, Kresten Just-Olesen 3.500, Dagny 
)\·ding 500, Jop, Ove & Myrthu ApS 
1.000, Grethe Jørgensen 500, Kjeld Jør
gensen 1.000, iels Anker Jotgensen 500, 
Jens Kailan 500, K. K.•mpmann 500, Kan· 
g~miut 500, Eva Kjer og Kim Hansen 500, 
Birgmc Klæsøc 500, Dorrit Knudsen 
l .000, Ella Koch 500, Dcltn Koefoed 500, 
L.rs Ole Komum 3.500, Vagn KorSgaanl 
500, S.M. Krag 500, htte Kristensen 500, 

Karula og Vilsandi . Karula er 
på ca. Il O kvadratkilometer og 
består af søer og skov, og Vila
sancli er på ca. 80 kvadrarkilo
meter og er et kystom råde med 
strandenge og smilholme. Den 
estiske regering har underskre· 
vet Ramsar-konventionen · den 
internationale aftale om beskyt· 
telse af vådområder med særlig 
international betydning. • 

Svend Smhl Kristensen 1.000, K. Kmse 
l .000, Dn11ny KrOger 500, Klaus Kohler 
500, Esther Lange 500, Anne Kjær L.rscn 
500, Kenneth L.rsen 500, Edith Lauridsen 
1.000, Hannelore Lauritzen 500, H. F. L•u
ritzen 500, E. Und 500, Annelise Und· 
hard 1.000, Vagn Lindstrøm 500, Arne 
Lund 1.000, Inge Lunde 1.000, L.ssc 
Tcj;ner Madsen 500, Palle Madsen 1.000, 
Erik Mårkussen 500, Vibe Marky-Nicisen 
500, Else Marie Morsehall 1.000, Alice 
Mayne 500, Bente Metzdorff 500, Carl-Jo
han Mikkelsen 1.000, Helle Mikkelsen 
500, Per Mikkelsen 500, Erik Mogensen 
500, Boq,>e H. Moltved 500, Ellinor Gron· 
dahl Mortensen 500, Ole Mortensen 500, 
Multi-Shipping 500, Murerforbundet i 
Danmark 500, Kim Mohlcnfeldt 1.000, 
Klaus Molholm 500, Anne Margrethe Ma· 
arbjerg 500, N.N. 2.000, Mogens Nestel 
500, Cari.Chr. Nielsen 1.000, Erik Nielsen 
500, Gitte Nielsen 1.000, Hent)• Nielsen 
500, Jørgen H. Nielsen 500, Jc1rgen W. Ni· 
elsen 500, Jørn Kielsen 500, K. M. Nielsen 
500, Fabrikant Kaj. E. Nielsen & Gudnm 
E. Nielsens Fond l .000, Kim Nielsen og 
Malou Gronborg 1.000, Sv. E. Nielsen 
500, Thomas G runlund Nielsen 500, Villy 
Nielsen 500, Eva Nissen 500, Ulrik Chr. 
Nobel 500, Vibeke Nor~>aard 500, Lars Pc
ter Olsen 500, Bent Pedersen 700, Birte 
Pedersen 1.000, Claus Pedersen 500. Gert 
S. Pe<lersen 500, Hans Pedersen 500, Usc 
Pedersen 500, Ole A. Pedersen 500, Poul 
Pedersen 500, Svend Erik Pedersen 7 50, 
Uffe Just Pedersen 500, Bjøm Petersen 
1.000, N S J. Petersens Bcslagfubrik 500, 
Torben Philbst 500, Ellen Poulsen 500, p. 
R Electranics 1.000, Karlten Prind< 500, 
Prom~ntor M anagcrncnt 500, Olt Collin 
Rasmussen 500, Ole Riemcr 1.750, Just 
Rosenmeler 500, Jorgc;n Rudfcld 500, C. 
& P. RObncr-Peter~n 500, Henrik RMga· 
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Den stigende interesse fo r at ind
sætte WWF i testamentet har fåe t 
endnu et konkret udtryk. WWF 
har modraget 154.433 kr. fra boet 
efter Michael Popov, Rødovre. Ar
ven er et værelifu ldt bidrag ti l vores 
indsats for at sikre bl.a. de tropis

ke regnskove. • 

Trofaste 
virksomheder 
For 5. år i træk har WWF 
Verclensnamrfonden modra
get en stor check fra salget af 
julekort til det danske er
lwervsliv. Salget, der varerages 
dygtigt af vores samarbejds
partner G oth & Raffel, har 
for fø rste gang også omfattet 
WWF's internationale Wilcl 
Life Kalender. • 

ard 500, J. Scharling 500, M. Schoubyc 
1.000, Helle Siesw 500, Jens Simonsen 
500, Vilhelm Jorgen Sjoberg 500, Helle 
Skjcrbæk 620, Kjeld Skjærb:"k 500, Ullian 
Skouboc 1.000, Grete Skov 500, Peter 
Sl)·clsg:Janl 500, Allan Stich l .000, Hans 
Jr~r~>en Stchr 500, Dorte Stockhammer 
500, L Stl)•hn & Tom L•ursen 500, Kri· 
sriane Stræth•ern 500. Pia StOntp 2.000, 
Jesper Søe 500, Anne Sorenscn 500, Hans 
Sorensen 750, Jorn Sørensen 2.000, Susan 
S. Sorensen 500, Thorkild Sorensen 500, 
H. Hanlager Tamllo 500, Ki rsten Pagh 
Thomas 500, Helmut Thomsen 500, An· 
ne M. ll1orsen 500, Jorn Thosmtp 3.000, 
J.V. 1l1ygescn 500, Fritz Togo 500, L Tor· 
n.'Ck & O. Rasmussen 500, Vemmetofte 
Kloster 500, Kjeld H. Villund 500, Jan 
\V/cis 500, Kai WeSt 1.000, M. Wiberg 
500, Aage Wichmann 1.000, Lena Wied 
l .000, Carsten \'Oll Wildenmdt 500, Carl 
Johan Winther 3.500, Morten J. Øster 
500, Arnold Øsrergaard-Fmndsen 500. 

Bidrag fra 
fonde og legater: 

FLS l ndustries NS' Gavefond l 0.000, Ha· 
fnia Fonden 25.000, III u m Fondet l 0.000, 
Rocl"'·ool Fonden 20.000, Knud og Rig
mor Wiedemanns l.eg:Jt 200.000. Novo 
Nonlisk NS 250.000, Bcckctt-Fonden 
50.000, O.P. Chrisrensen og Husrrus 
Fond 9.8777,20. 

Nye støttekreds
kontakter 

1.500 kr. pr. år' Peter Soc~'llard Nielsen, 
Erik Blohm, Alex Lau ridsen. 
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Danmark har plads til skarven 
Så enkelt kan det siges: Der bør være det antal skarver i Danmark, som vores natur betinger. 
Men samtidig skal myndighederne anvise en løsning på fiskernes problemer med skarven. 
Det er helt urimeligt blot at overlade problemerne med "nabostriden" til fiskerne 

Af Tomm)' Dybbro 

I Ind ien bliver et halvt hundre
de mennesker lwen år dræbt 
af tigre. En flok elefanter kan 

på l O minutter rasere en majs
mark i et landdistrikt i Zimbabwe. 
I Ki na er der dødsstraf for at skyde 
en panda. 

Tre eksempler fra nogle fa ttige 
ulande. Og vel at mæ rke lande, 
som Iwer især har et betydeligt an
svar for, at de pågældende dyr 
overlever. Indien har over halvde
len af alle verdens tigre. Zimbabwe 
har nogle af Afrikas største og 
mest livskraftige elefant-bestande. 
Og Kina er det eneste land i ver· 
den, hvor pandaen lever. Derfor 
forventer vi i den rige d el af ver
den, at landene tager vare på disse 
dyr. Det er deres ansvar. 

Tigre, elefanter og pandaer til
hører hele menneskeheden , argu
menterer vi med . Og med lidt øko
nomisk hjælp fra vores side og fag
lig råd givn ing til oprettelse af reser
vater overlader vi det til de fattige 
uland e at sørge fo r, ar d isse dele af 
menneskehed ens fælles ejendom 
bliver sikret. Det må d isse lande 
have hoveelansvaret for. Dyrene 
fineles jo der. 

Udover mennesket er skarven en 
af de ftl aner, der til f o jer det danske 
landskab en synlig dynamik. 

Skarven og svanen 
Der er også dyr, som vi i Danmark 
har et betydeligt ansvar for. Ikke 
mange. Og ingen fa rlige dyr. Dem 
har vi forlæ ngst udryddet. Mest 
oplagt er en række fugleaner, der 
finder vore lawanclecle fa rvande så 
velegnede som levesteder, at en 
meget væsentlig d el af hele d en eu
ropæiske bestand holeler til netop 
her. Det gælder især en række 
svømmefugle, bl.a. vores national
fugl · knopsvanen. 

æsten alle har sympati for, at 
knopsvanen skal beskyttes. Alle 
glæder sig over svanepar ret i søen, 
og de lysende svaneflokke ved von: 
kyster er blevet noget typisk d ansk. 
O fferviljen er derfor næsten u be
grænset, når det gælder om at 
komme nødsted te svaner til hjælp 
i en streng vinter. Knopsvanen er 
vores ansvar, og vi lever med 
største glæde op til dette ansvar. 

Folk kalder den "søravnen ", "dødninge/uglen" og lidt mere venl igt "tllekragen ". 
Skarven giver med sit lidt øgleagtige udseende indtryk af noget urgammelt og far
lige. Den t il~orer en ældgammel familie, der har eksisteret ptl ]orden bet)·deligt 
længere end mennesket. 



Helt anderledes forholder det 
sig med en anden af vore "ansvars· 
arter" . Den forkætrede skntv. 
Søravnen og ålekragen, som den 
også kaldes. Eller sågar "dødninge· 
fuglen" som visse dele af pressen 
har døbt den. Ingen anden fugl 
har de seneste år været så ud· 
skældt. Ethvert barn ved hvorfor. 
Medierne har belyst den velkendte 
problemstilling i detaljer. Og næ r· 
mest svælget i konflikterne. 

Et fælles ansvar 
Men som det o fte er tilfældet her· 
hjemme, har debatten været den 
sædvanlige unuancerede, hvor 
hver part råber til h inanden med 
ekstreme og uforsonlige argumen· 
te r. Fiskerne viser fotos af skarver, 
der er blevet kvalt i halvkilo-ål · un· 
derforstået: Se hvad det er for en 
grovæder, vi har med at gøre. 
Mens de mest rabiate af skarvens 
venner er iskolde og totalt af.•isen· 
de overfor enhver form fo r regule· 
ri n g af bestanden. 

Det fører ikke til noget. l sted et 
burde alle parter erkende, at skar· 
ven er en af de få dyrearter, som 
Danmark virkel ig har et ansvar for 
at sikre. Vi har halvdelen af alle 
Europas mellemskarver. Og det 
har vi, fordi de naturgivne berin· 
gelser er ideelle for netop ska1ven. 
Ligesom de kinesiske bambussko
ve er det for pandaen, de indiske 
naturreservater for tigeren, og sa· 
vanneme i Zimbabwe fo r elefan
ten. 

Derfor bør vi også give skarven 
optimale betingelser for at kunne 
trives herhjemme. l århundreder 
er d en blevet skånselsløst forfulgt. 
Og kun i de allerseneste tyve år 
har den haft nogenlunde fred. Det 
er en af vores "ansvarsarter" , og de 
36.000 par skan•er, der ynglede i 
Danmark i 1993, er efter WWF 
Verdensnan1rfondens opfattelse 
hverken for mange eller for få. Der 
bør være d et an tal skarver, som vo

res nan1r betinger. 
Det spiller i den fo rbindelse af· 

gørende ind, at vore indre fa1van· 
d e i de senere år er blevet overgø
d et i den grad af landbrugets ud· 
ledning af kvælstof, at der har 
skabt noget nær ideelle betingelser 
for de fi sk, som skan,en lever af. 
De mange skan,er er altså i virke· 
ligheden et synligt tegn på forure· 
ning. Når vi forhåbentlig ad åre 
vender tilbage til mere normale rii
stande i vore farvande, så vil an tal· 
let af skan•er helt automatisk falde 
ril et lavere niveaLL 

Men vigrigst af alt. Vi må erken· 

de, at det altid vil koste at huse en 
fl1gl som skan•en. Der er nogle 
o mkostninger. Og hvem skal beta· 
le dem? For bundga rnsfiskeren i 
Horsens Fjord kan det i den nu· 
værende sin1ation givervis være en 
dyr fo rnøjelse ar være nabo til 
skarven. Præcis som det kan være 
det for majsbonden i Zimbabwe at 
have elefanter. Eller for hon· 
ningsamleren i udkanten af et in· 
d isk rigerreservat at leve side o m si· 
de med det farlige dyr. 

Forvaltningsplan med 
mangler 
l 1992 lavede Miljø ministeriet en 
forvaltningsplan for skan,en. l d en 
får erhven •sfi skerne og de jagtbe· 
rettigede, som fiskerne bemyndi
ger, ret til at skyde skan,er i nærhe· 
den af fiskeredskaber. Det er fo r så 
vidt en udmærket nød løsning, så 
længe man ikke har bedre midler 
til at fjerne konflikten. 

Planen lægger deri mod ikke op 
ril, at fiskerne kan få erstatning, 
men foreslår at de i videst muligt 
omfang gør d et svært for ska1verne 
at gå i bundgarnene og snuppe fis· 
kene og ødelægge garnene. 

Her er vi ved sagens kerne. For 
det er den eneste reelle måde, kon· 
flikten kan løses på. Men her er 
fiske ren ladt i srikken. Der er ikke 
lavet tilbundsgående undersøgelser 
af og eksperimenter med, hvordan 
fiskeren holder skarverne væk fra 
redskaberne. Så længe problemet 
ikke er løst, e r det underordnet, 
om der er 1.000 par, l 0.000 par 
eller som nu 36.000 par skan·er i 
Danmark. De vil altid blive opfat· 
ter som skadedyr. Her er der altså 
en oplagt opgave for Fiskerimini· 
steriet. Hvorfo r har Miljø ministeri· 
et og Fiskeriministeriet ikke for 
længst sat sig sammen fo r få løst 
denne opgave? 

WWF Verdensnaturfonden står 
helt klart på namrens og dermed 
skarvens side i d enne konflikt. Vi 
går imod en hårdhæ ndet nedskyd
ning af størstedelen af bestanden, 
som det ønskes fra fle re sider. Der 
skal heller ikke sættes et fast tal 
for, hvor mange skarver der kan 
tolereres i Danmark. Men fiskeren 
må have nogle konkrete anvisnin· 
ger på, hvordan han undgår at få 
skarverne i garnet. Det har han et 
berettiget krav på. 

Danmark har plads til ska~ven. 
Den er en del af vores nan1r. Det 
er på høje rid, udviklingen vender, 
og vi begynder at få noget af den 

mistede namr tilbage igen. • 

LEVEN DE NAT U R 

WWF 

Vi er mere parace cil at bære de omkostninger, der er forbtmdet med at lægge 
nalllr til en anden af vores ansvarsarter, knopsvanen, der træffes i vores nær
miljo. Skan,ens d~rlige image skyldes mdske, at den ikke kan hilnelfodres af 
familien pd sondagstur? 
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Når vi har valgt at sende Levende Natur i en konvolut, skyldes det, at vi ikke kunne få plads inde i bladet til de forskell ige bilag, 
som vi sender samtidig for at spare på portoen. 

- Sådan støtter jeg naturen 

Hannelore Lauritzen hår besøgt Antarktis 
tre gange som passager pil Lauritzen-skibe, der 

sejler med forsyninger til de t~idenskabelige 
ekspeditraner i polare omrilder. Her fdr hun en 

situationsrapport af en kejserpingvin. 

Alle kan gøre noget for naturen 
Engang sad der en en kvinde 

ved et telt ude i ødemar· 
ken. Hun sad helt stille og 

kiggede ud på det vilde, øde lancl
skab højt oppe i Alaska. Hendes 
ansigt og krop var helt i ro, mens 
hendes blik gled søgende hen over 
den øde nmdra. Hun \'entede på, 
at ulvene skulle dukke op. 

Hun ventede i dagevis, og til 
sidst blev ulvene fortrulige mt!d sy· 
net af kvi n den ved teltet, og de 
nærmede sig så meget, at hun kun· 
ne se dem. 

Kvindens navn var Hannelore 
Lauritzen, og hun tilbragte tre uger 
langt ude i ødemarken, kun ledsa
get af en ung studerende. Hun var 
på det tidspunkt blevet 73 år, og 
denne usædvan lige ekspedition · 
hvis eneste formål var at opleve 
ødemarken og dens dyreliv · er 
hverken den første eller sidste af 
sin slags. 

· For mig er nantren det vigtig· 
ste. Den oprindelige natur er ren 
og nærmest paradisisk • også selv 
om den er barsk og ubarmhjertig. 
Det smerter mig dybt at vide, at vi 
mennesker med alle vores aktivite· 
ter næsten uvægerligt ødelægger 
den. Vi må på en eller anden må
de lære at opføre os ordentligt 
overfor naturen. 

Hannelore L·utritzen er en kon· 
sek\·ent person. Hun lader det ik-

ke blive ved ønsker og hensigter · 
hun handler. 

· l J 974 blev jeg spurgt, om jeg 
\'i lle være med til at hjælpe WWF 
Verdensnantrfonden i gang i Dan· 
mark. Selvfølgelig sagde jeg ja. Det 
blev til l 2 år i bestyrelsen og siden 

Det kræver næsten endelos tdlmodig· 
hed al komme pd nært hold af ulvene 
i Arktis. Men tdlmoclighed er en dyd, 
som Hannelore har i rigt mdl. 

.. 
Hannelore Lauritzen er ikke blot 
tilskuer til nawren. Hun er ogsd 
kunsmer, og hun har udsmykket alle 
Lauritzen-skibene med sine snwkke 
billeder. Hendes S/Jecielle kærlighed 
er de kolde egne pil ]orden. 

en fast plads i støttekomiteen. Der· 
udover har jeg overtalt utallige i 
min bekendtskabskreds og andre, 
jeg har mødt, til at blive medlem· 
mer og støtte WWF. 

Hannelore L1uritzen har · som 
hun selv udtrykker det · haft det 
store p rivilegium at kunne besøge 
nogle af de mest mennesketomme 
og øde områder på Jorden. 

• Men i virkeligheden kan man 
opleve naturens vidunder overalt. 
Det er et spørgsmål om at åbne si· 
ne øjne og sc. For der er småbid
der af natur 0\'emlt. Og har man 
set m\turen en gang, så må man 
også gøre noget for at passe på 
den. 

Hannelore Lau ritzen, 75 år, 
er enke efter skibsreder Knud 
Lauritzen. Hun er tyskfødt og 
uddannet på kunstakademiet 
i Munchen. Hun har dels 
sammen med sin mand, dels 
alene rejst over hele Jo rden. 


