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Forsiden: 
Vand er grundlaget for alt liv. Uden 
vand - incec liv. Alligevel bruger vi 
mennesker vandet som affaldsplads 
for al vores skidt og møg. Vi har 
glemt, ae vi er afhængige af adgang 
til rent vand- ligesom alle de mange 
dyr og planter, vi deler ]orden med. 
Det gælder f.eks . de frøer -der er 
nemlig to- pli forsiden af dette num
mer af Levende Natur. Læs mere om 
vandet pli side 4-8. 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

Vi vilhave 
rentvand 
Dyr og planter h ar i årevis våndet sig på 
grund af vores overdrevne brug af sprøjte
mid ler. Mange arter er helt fo rsvundet og 
endnu flere er blevet så fåtallige, at det nok 
kun er et spørgsmål om tid, før de bukker 
under. 

Men dyr og planter kan ikke tale, og der
for er det fø rst nu , da menneskets egen 
sund hed er truet, at vi opfatter problemer
ne med det forurenede vand som alvorlige. 

V ores tilværelse er fYld t med kriser og 
konflikter. Vi er omgivet af krige, sultkata
strofer og arbejdsløshed. Det er svært at få 
overskud til også at forudse problemer. 
Det er nok en af årsagerne til, at vi ikke re
agerer, før det måske er for sent. 

Sagen med atrazin i det danske grund
vand viser med al ønskelig tydelighed, at 
den rovdrift, vi udsætter naturen fo r, er 
som en boomerang. G iften vender tilbage 
til vores børn. D et, der udrydder dyr og 
planter, u·uer også livsgrundlaget for os selv. 

Der er kun en vej frem, hvis vi vil skabe 
en o rdentlig fremtid fo r de kommende ge
nerationer: Vi må tillægge os en bæredyg
tig livsstil. En sådan livsstil indebærer be
varelse af nau.1ren, bæredygtig udnyttelse af 
naturressourcerne og en mere realistisk 
indstilling til rammerne fo r vores eget for
brug. 

Det gælder også vores landbrug. Det kan 
ikke nytte noget, at kortsigtede hensyn til 
økonomiske interesser - som f. eks. hensy
net til den agrokemiske industris årlige 
overskud - vejer tungere end hensynet til 
vores egen overlevelse. 

Danmark er blevet et rigt land ikke 
mindst på grund af vores effektive land
brug. Men nu kommer regningen: Forure-

Generalsekretær Lene Witte 

net vand i søer og vandløb og - hvad vi o p
fatter som en d irekte trussel - forurenet 
grundvand. Vores livsgrundlag er truet. 
Det var det allerede fo r årtier siden, da dy
rene og planterne begyndte at lide og fo r
svinde. 

Det danske Folketing skal vide, 1at vi fo r
langer rent vand, og at det danske sam
fund ikke vil acceptere et kompromis på 
det område. De danske ministre skal holde 
fast ved dette krav i EU. M illio ner af euro
pæere er en ige med os på dette område. 
Kun de relativt få mennesker, der har d i
rekte økonomiske interesser i at fo rbruget 
af pesticider i Eu ropa holdes oppe, priori
terer anderledes. 

Din underskrift er med 
rent vand. 

kampen om 

• 
WWF · World Wide Fund for Narure-er en privat og uafhæ ngig international miljøorganisation , som 
arbejder for at løse globale narur- og miljøproblemer. WWF har afdelinger i 30 lande, og WWF Verdens
narurfonden er den danske afdeling. Formålet med WWF's arbejde er at bevare namrens mangfoldighed 
(den biologiske diversitet), at sikre at udnyttelsen af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde og at 
bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og energi . 
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Vand -en kostelig gave fra naturen 
Danmark har verdens 
bedste drikkevand, 
men vi frådser med 
det. Rigelige mængder 
rent vand er ikke 
længere en selvfølge. 
Vi har selv stor indfly
delse på kvaliteten af 
vort drikkevand 

Af Jonna Odgaard 

Dryp. Dryp. Dryp. En dryp
pende vandhane spilder 
op til l 00 liter vand i døg· 

net. "Vi skal spare på vandet", si· 
ger den IO-årige til foræklrene og 
byder dem at lukke for vandha· 
nen, når de børster tænder. Det 
har hun lært i skolen. Bor fumili· 
en i Vestjylland, forstår forældrene 
ikke spareiveren. De kan jo læse i 
avisen, at der er vand nok. 

Hvad er det egendig med vores 
vand? Skal vi spare på vandet? El· 
ler har vi vand nok? 

Rent drikkevand er en livsvigtig 
ressource. Uden vand, imet liv. I 
Danmark er vi heldige. Generelt 
har vi verdens bedste drikkevand. 
99 procent af vort vandforbrug er 
baseret på grundvand. I de fleste 
andre lande er der behandlet flod· 
og søvand i hanerne. I generatio
ner har vi betragtet rigelige mæng· 
der rent vand som en selvfølge. Vi 
lukker op for hanen, og der er det: 
dejlig rent og køligt vand. Lige til 
at slubre i sig. Vi vasker gladeligt 
bil og vander haver og marker 
med drikkevand. Det kan vi ikke 
blive ved med. 

Overordnet set har vi ,·and nok. 
Men der er store regionale forskel· 
le. I Vestjylland er der grundvand 
nok, mens grund,·andsressourcer
ne er \'oldsomt overudnyttet om· 
kring de store byer. Det giver pro
blemer. Både for forbrugerne og 
naturen. Uanede mæ ngder rem 
drikkevand er ikke mere en selvføl
ge. 

En begrænset ressource 
Grundvand er en begrænset res· 
source. Der er tale om et kredsløb. 
Fra hav, sø og landområder sker 
en stadig fordampning, som det 

ses på tegningen. Vanddampene 
transporteres med vinden, og når 
de meteo rologiske forhold betinger 
det, fortættes de og falder na l som 
regn eller sne. En del af den ned
bør, der falder over land, fordam· 
per, dels direkte, dels via planter. 

Den del af nedbøren, der ikke 
fordamper, strømmer enten til 
vandløbene eller trænger ned i jor
den og danner grundvand. Af en 
gennemsnitlig, årlig nedbørs· 
mængde på 12 mia kubikmeter bli· 
ver kun ca. l ,8 mia kubikmeter til 
grundvand. Efter brug sendes van· 
det via kloakker og rensningsanlæg 
tilbage til vandløb eller til havet. 
Herfra vil det så igen fordampe. 
Ringen er sluttet. 

Men en rur rundt i kredsløbet 
kan tage op til 150 år. Så lang tid 
kan der gå, før den regn, der f.1ldt 
i går, bliver til grundvand. Afllæn
gig af jordbundsrype, eksempelvis 
om jorden er sandet eller leret, 
kan der gå fra 5-1 O og helt op til 
150 år, før regnen når grund· 
vandsmagasinerne. Også nedbørs· 
mængden er der forskel på. Gene· 

relt får Midt- og Vestjylland mere 
nedbør end Sjælland. 

Vand nok i Danmark 
Med omkring I ,8 mia. kubikmeter 
nyt grundvand til rådighed i gen· 
nemsnitsår har vi overordnet set 
vand nok, da vi årligt bruger om· 
kring l ,2 mia. kubikmeter. En tre· 
diedel bruges af husholdninger, en 
rredialel af industri og erhverv og 
en trediedel af landbruget. 

I husholdningerne bruger Iwer 
af os i gennemsnit mellem l 50 og 
200 liter rem vand i døgnet. Til 
sammenligning bruger en borger i 
Lesotho i Afrika kun 18 liter i døg· 
net. Det meste af vort forbrug går 
til bad, vask og toiletskyL Et enkelt 
toiletskyl kan alene sende op til 9 
liter rent drikkevand ud i kloak· 
ken. I industrien bruges kun en 
mindre del direkte i produktionen. 
Det meste anvendes til proces· og 
kølevand. I landbruget går det 
største forbrug til markvanding. 

Vandindvindingen i Danmark 
foretages for det meste af små, lo-

Overforbruget af vand omkring de 
score b)·er beryder, ae søer, moser, 
vandlob og vddomrdder udtørres eller 
kun fører renset spildevand om som· 
mcren. Det har nau!Tligvis ooldsorn· 
me konsekt,enser for plame· og dyreli
vec. Mange arter uddør. Nacuren bli· 
ver fattigere. Vi suger bogsuwelig calr 
livet ud af vore medskabninger. 

kale vandværker. Af ialt 3900 
vandværker er de 3600 privatejede, 
det vil sige direkte ejet og styret af 
lokale borgere. De resterende 300 
er kommunalt ejede. Hertil kom
mer omkring 140.000 private bo
ringer, der forsyner enkelte gårde. 
Med den struktur har vi faktisk en 
meget direkte kontrol over vort 
drikkevand, og dermed over kvali· 
teten og forbruget. 

Naturen gisper efter vand 
Vi mennesker bruger løs af van
det, som om det kun var til for vo
res skyld. Vi glemmer fuldstæn· 
digt, at alt andet liv også har brug 



fo r vand. Planterne og dyrene i na· 
turen kan heller ikke leve uden 
vand. De steder i Dan mark, hvor 
grundvandsressourcerne er overucl
nyttecle, gisper nåturen efter vand, 
mens vi frådser. 
K~>benhavn henter sin va nclfor· 

syning o p til 60 km væk. Som det 
eneste sted i landet bruges her i et 
vist o mfang overfladevand fra bl.a. 
Sjælsø i o rdsjælland. En årelang 
overudnyttelse af grundvandsres
sourcerne har i hovedsradsområdet 
ført til en sænkning af grundvand
standen over store dele af Sjælland 
på mellem 5 og l 5 meter. Det be
tyder, at søer, moser, vandløb og 
våd områder udtørres. l Midt· og 

Ordsjælland består vandet i man· 
ge vandløb om sommeren alene af 
renset spildevand, hvis d er overher 
vedet er vand i. Det samme er 
tilfældet omkring Århus. Her er 
grundvandsranden fuldet fra 5 til 
12 meter i mange af de områder, 
hvor byen har henret sit drikke
vand. 

Udtørringen af søer, moser, 
vandløb og våd områder har natur
ligvis voldsomme konsekvenser for 
plante- og dyreliv. 

Mange arter forsvinder helt. 
Artsrigdommen forringes. Naturen 
bliver fattigere. Vi suger bogsrave
lig ralt livet ud af vore medskab
ninger. 

Vores egen sundhed truet 
Men overudnyttelsen har også 
konsekvenser for vores egen sund
hed. Når grundvandsranden få[. 
der, iltes vandet. Derved frigives 

stoffer, som kan være sundheds
skadelige. Det drejer sig blandt an
der om sulfar og fluo rid . Sulfar er 
ikke i sig selv sundhedsskadelige, 
men i forbindelse med iltning kan 
det frigive sundhedsskadelige stof
fer som nikkel og arsen. Fluo rid 
kan påvirke randemaljen og i høje 
koneenerationer kan det påvirke 
knoglerne. 

Kraftig oppumpning af grund
vand i kystnæ re områder kan d esu
den føre til, at d er trænger salr
vand ind i grundvandmagasinerne. 
Det giver dels en dårlig smag i van
det, dels kan det være skad eligt for 
folk med forhøjet blodtryk. Ende
lig kan en fo r voldsom indvinding 
fø re til, at der trækkes fo rurenet 
grundvand ind fra nærliggende, 
fo rurenede grundvandsmagasiner. 

Vandbesparelser på vej 
Regering og folketing har ind
ført en grøn afgift på l kr. pr. 
kubikmeter vand. Afgiften vil 
stige med en krone om året 
frem til 1998. Afgiften lægges 
oven i de lokale fo rbrugs· og 
vandafledn ingsafgifte r. Fo rmålet 
er fo rbrugsbegræsn ing. 

Amter og kommuner har visse 
sreder gennemført vandspare· 
kampagner. l Køben havn er det 
således lykkedes at nedbringe 
borgernes gennemsn itlige vand
forbrug til omkring l 50 liter i 
døgnet. 

Vandværker kan kræve o psæt
ning af vandmålere hos a lle fo r
brugere og gennemgå ledn ings-

Fugtig g;;:;;;::::> -
luft 

Energi 
fra 

solen 
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Detved kan forurening spredes 
over sto re områder. Det er eksem· 
pelvis sket i Københavl)sområdet, 
hvo r stort set alle grunclvandsma
gasi n er er på vi r k et eller fo r u re net, 
blandt a11det af nedsivning fra los· 
sepladser og industrigrunde. 

Mæ ngden af grundvand er be
grænset. Og ressourcen er sårbar 
overfor fo rurening. Derfor skal vi 
passl på vores grundvand som på 
en kostbar gave. Der skal være 
vand' nok til os selv, til naturen og 
til ~ommende generationer. Allere
d e nu gøres en del for at rette op 
på fo rtidens synder. Men der kan 
gøres meget mere. Allermest kan 
den enkelte dansker gøre ved at 
ændre vaner. Hvordan ses her på 

siden. • 

nettet for lækager. Her sker i 
gennemsnit et spild på 15 pro· 
cent. Forsyningsnykket kan ned
sættes. 

Industrien tilskyndes via rege
ringens Handlingsplan fo r Re· 
nere Teknologi til vandbesparel
ser og genbrug af procesvand . I 
fiskeindustrien har det således 
vist sig mu ligt at reducere vand
forbruget med 50-60 procent. 

L1ndbruget står for den 
største stigning i vandfo rbruget 
til markvanding. Vandværks
vand til markvand vil i et vist 
omfang kunne erstattes af nitrat· 
forurenet vand . En vurdering af 
den samfundsmæssige værdi af 
markvanding er aldrig foretager. 

WWF 

Det kan DU gøre 
- Med lid t omtan ke og en m e· 

ger lille investering kan du 
nemt spare mellem 30 og 50 
procent af dit vandforbrug. 
e Der er mest at spare i bade

værelser. Her bruges alene i 
snit 60 liter i døgnet. Mon
ter en perlato r, luftiblan
der, på vandhaner og bru
sere, det sparer mindst 
25 pct. 

e Luk fo r vandet, mens du 
børster tænder og sæber 
dig ind i badet. 

e Vask ikke op eller rens 
grønsager under rindende 
vand . Fra en almindelig 
vandhane strømmer o p til 
20 lirer i minuttet. 

e Nedsæt wc'ets vandforbrug 
ved at lægge et par sto re 
sten eller en plastflaske 
med vand i cisternen . 

e Køb Vandsparebogen fra 
O rganisationen fo r Vedva
rende Energi, OVE, med 
mere end l 00 måder at 
spare vand på. 
Bogen koster 20 kr. 
OVE: tlf. 86 IO 64 l l. 

e Mød op til dit lokale vand
værks generalfo rsamling. 

e Snak med dit vandværk el
ler ejendommens ejer om 
opsætning af vand målere. 
En vandmåler koster typisk 
l 000-1500 kr. , i nd usive 
opsætning. 

Grundvand er en begrænset ressource. Der er tale om et kredsløb. Det kan tage op til J 50 lir /ør den regn, der faldt i gdr, bli\'er til grundvand. 
Kun J,8 mia. kubikmeter af Danmarks drlige nedbørsmængde pli i gennemsnit J 2 mia. kubikmeter ender som gmndvand. 
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Fortidens synder har indhentet os 
Landbrugets overforbrug af kvælstofgødning og sprøjtegifte udgør en 

endnu uafklaret trussel mod grundvandet. 
Det samme gælder et ukendt antal kemikaliegrunde. 

Som forbruger kan du gøre meget for at forhindre, at forureningen fortsætter 

Af Jonna Odgaard ''I landsbyen Ejstrupholm i 
Vejle amt er der fundet alt 
fo r høje koncentrationer 

af sprøjtegiften atrazin i drikkevan· 
det. Myndighederne undersøger 
nu, om fundet har forbindelse 
med usædvanligt mange tilfælde af 
rygmarvsbrok hos børn i landsby· 
en". 

"Frederiksberg Kommune for· 
tynder drikkevand, der er forure· 
net med det sundhedsskadelige op
løsningsmiddel rriklorerylen, med 
rent vand for at komme ned under 
grænseværdien". 

Sådan omtrent lød et par af 
marts måneds avisoverskrifter. I fe
bruar lød der: "Det er ikke lykke· 
des landbruget af nedbringe sprøj· 
teintensireten til det niveau, der 
var fastsat i regeringens Handlings· 
plan fo r nedbringelse af forbruget 
af bekæmpelsesmidler". 

Der, der hidtil har været en selv· 
følge i Danmark: Rent og giftfrit 
drikkevand, er pludselig blevet en 
truet ressource. Hvad er det, der er 
sket med vort vand? 

Fortidens synder har indhentet 
os. Vi står med resultatet af årtiers 
lemfældig omgang med kemikalier 
i industrien og 30-40 års stigende 
forbrug af kunstgødning og sprøj· 

tegifte i landbruget. Men hushold· 
ningerne er heller ikke pletfrie. 

Største trussel er nitrat 
Nitratforureningen af grundvandet 
udgør den største trussel mod vort 
drikkevand, fo rdi problemet er så 
udbredt. Årsagen er landbrugets 
overforbrug af kvælstofgødning. 
Problemet findes over hele landet, 
men er alvorligst på de sandede 
jorder i Midt·, Nord· og Vestjyl· 
land, hvor flere vandboringer har 
måttet lukkes. WHO's vejledende 
grænseværdi for nitratindhold i 
drikkevandet er 25 mg/l, højst til· 
ladte indhold er 50 mg/l. itrat i 
drikkevandet kan være kræfrfrem· 
kaldende og give anledning til ska· 
der hos spædbørn, såkaldte "blå 
børn". Landsdækkende målinger 
af nitratindhold i grundvand har 
vist, at 13 procent af målingerne 
ligger over højst tilladte værdi og 
22 procent over den vejledende 
grænseværdi. 

Trods vandmiljøplanens krav til 
landbruget om nedbringelse af 
kvælstofudledningen, måne Mil· 
jøsryrelsen i 1993 · seks år efter 
vandmiljøplanens vedragelse · kon· 
sratere, at de landsdækkende 
målinger ikke kunne påvise æn· 
d ring i grundvandets nitratind· 

Landbrugsdrift er den aktillitet, der har den srørste indflydelse pll den danske natur. 

hold. Heller ikke i de sandede om· 
råder, hvor man ellers kunne for· 
vente, at der var sket en forbed· 
ring. 

Giftbomben tikker 
Fundet af sprøjtegiften atrazin i 
Ejstrupholms drikkevand vakte 
stor opmærksomhed. Men siden 
1991 har det været kendt, at der 
visse steder i landet var rester af 
pesticider i drikkevandet. De sram· 
mer fra sprøjtegifte, som landbru· 
get og skovbruget har anvendt i sti· 
gende omfang siden 1950'erne. I 
1993 viste en landsdækkende un· 
dersøgelse, at syv procent af alle 
drikkevandsboringer indeholdt 
pesticider. I over halvdelen var 
koncentrationen over EUs binden· 
de grænseværdi på 0,1 mikrogram. 
I Storstrøms amt er der fundet 
pesticider i 28 procent af boringer· 
ne, i Fyns amt i ca. 20 procent. 
Mange af pesticiderne er sund· 
hedsskadelige og mistænkes for at 
være kræftfremkaldende. 

Rester af sprøjtegifte i d rikkevan· 
det er ikke kun et dansk problem: 
I bl.a. Iralien og Tyskland har der 
været • og er stadig · store proble· 
mer med forgiftet drikkevand. I 
Tyskland forbød man brugen af 
atrazin i maj 1991. 

Men atrazin er kun en ud af de 
mange sprøjtegifte, der i dag bru· 
ges i Europa. Så atrazin-affæren er 
kun begyndelsen. Hidtil har man 
nemlig kun analyseret vandet for 
one af de mest sandsynlige "synde-

Det kan DU gøre 
Som forbruger er du den, der 
kan gøre mest for at forhin· 
dre, at forureningen af grund· 
vandet fortsætte r. Ved at købe 
økologiske produkter frem· 
mer du udbredelsen af et gift· 
og kunstgødningsfrit land· 
brug. Økologiske landbrug 
gavner både grundvandet og 
den vilde namr. Der er med 
statsgaranti langt flere fugle, 
insekter og vilde planter i 
økologisk landbrug. 

Dernæst bør du købe mil· 
jøvenlige vaske· og ren· 
gøringsmidler. Det giver 
dobbelt gevinst: Du mindsker 
din egen miljøbelasming og 
samtidig presser du industri· 
en til at producere miljøven· 
ligt. Kan din dagligbutik ikke 
give miljø-råd, så læs i Den 
G rønne Forbrugerguide eller 
spørg i Grønt Informations· 
center, tlf. 33 13 66 68. 



re" . På det danske marked findes 
o mkring 1200 godkendte pestici
der. Miljøstyrelsen betegner de fle
ste af disse som sundhedsskadelige 
fo r brugeren, en "halv snes har be
tegnelsen "giftig", en lille håndfuld 
har betegnelsen "meget giftig" . 
Miljøministeriet skriver i bogen 
Miljø og Samfund, de r udkom i 
slutningen af 1993: "De registrere
de fund af pesticider i grundvand 
indikerer antagelig, at der fremover 
kan forventes nye fund af andre og 
tidligere anvendte pesticid type r" . 
Vi bor på en tikkende giftbombe. 

Kemi-kaos truer 
En anden rikkende bombe under 
vort drikkevand er kemikalieforure
ning fra industrigrunde og gamle 
lossepladser. Antallet af kemikal ie
grunde er hidtil anslået til omkring 
l 0 .000, men amterne skønner, at 
der er mange, mange fle re. Den ty
pe forurening h ar allerede ført til 
lukning af flere drikkevandsborin
ger, især omkring de større byer. I 
Københavnsom rådet har man måt
tet lukke 8 procent a f vandborin
gerne af den grund. Men det er og
så sket i Esbjerg. Eksemplet fra 
Frede riksberg er ikke enestående. 

Landbruget og naturen 
Det industrialiserede landbrug er 
hovedansvarlig fo r Danmarks al
vorligste miljøproblemer: Kvælstof. 
forureningen af vandmiljøet, for
giftningen af grundvandet og ud
ryddelse af plante- og dyrearter. 

Det kan man læse i bogen "Mil
jø og Samfund", som Danmarks 
Miljøundersøgelser under Mil
jøministeriet udgav i december 
1993. Her står bl.a.: 

"Land- og skovbrugssektoren 
forvalter 77 pct. af landets areal, 
og udover at have massiv betyd
ning fo r landskabsbilleder samt 
agerlandets biotoper og økosyste
mer, påvirker især landbrugsdrif
ten de omgivende økosystemer ved 
tab af bl.a. næringsstoffer og kemi
ske stoffer til omgivelserne, og er 
denned hovedansvarlig for en ræk
ke af de væsentligste nationale m il
jøproblemer, beskrevet i de fore-

I slutningen af marts i år kom 
det frem, at landmænd i 60'erne 
og ?O'erne fuldt lovligt nedgravede 
rester af sprøjtegifte på deres ejen
do mme. Ingen ved , hvor mange 
steder , det er sket. Omfanget og 
konsekvenserne af kemikalieforure
ningen er foreløbig fu ldstændig 
ukendt. O prydni ng og ko rtlægning 
er kun lige begyndt. 

Også hu sholdningerne bidrager 
til kemikaos i naturen. Danskerne 
bruger hvert år omkring l 00.000 
rons autoplejemidler (bilshampoo , 
voks osv.), 70.000 tons rengørings
midle r og 50.000 tons vaskemid
ler. Mange af produkterne inde
holder stoffer som saltsyre, ammo
niak og en række andre giftige ke
mikalier. Det meste ender i kloak
ken eller på lossepladser. Miljømi
nisteriet erkender, at der ikke fin
des noget samlet overblik over hus
holdningskemikaliernes miljøska
delige virkning. 

Vi indhentes af fortidens syn
der. Nu må vi til at rydde op fo r 
vores egen sundheds skyld. Men 
vi må også stoppe den fonsatte for
urening. Ellers forgifter vi det livs
vigtige vand for kommende genera
tioner. Det kan vi ikke være be
kendt. • 

Nitratforttren ingen udgør den største 
trussel mod gnmdvander, fordi pro
blemet er sd tdbredt. Årsagen er 
landbrugets overforbrug af kvælstof
gødning. For store mængder nitrar i 
drikkevandet kan være kræftfremkal
dende og give anledning til skader 
hos spædbørn. 

gående kapitler: Eutrofieringen 
(dvs. forøget tilførsel af nærings
stoffer) af overfladevande, kontami
nering (forgiftning) af grundvands
ressourcerne og tab af biodiversi
tet." 

I dag dyrkes kun O, 7 pct. af det 
danske landbrugsareal efter økolo
giske metoder. !alt 663 landbrug 
er registreret som økologiske, og 
selvom efterspørgslen efter økologi
ske produkter er steget meget det 
seneste år, er kun 6 1 landbrug 
gået over til økologiske metoder 
den samme periode. 
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Kemikalieforurening fra industrigrunde og gamle lossepladser udgør en 
tikkende bombe under vort drikkevand. Mange vandboringer har allerede 
mdnet lttkkes af den grund. Amterne ansldr, at der er mindst l 0 .000 af 
disse gmnde, men sandsynligvis er der mange, mange flere . Oprydningen 
og kortlægningen er kun lige begyndt. 

Det gør regering og folketing 
Miljøminister Svend Auken har 
slået fast, at det er regeringens 
holdning, at der ikke må være 
sprøjtegifte i grundvandet. 
e Regeringen har fremsat et lov

fors lag, der skal gøre det mu
ligt at forbyde farlige og foræl
dede sprøjtegifte. Vedtages 
forslaget, vil syv stoffer, her
under atrazin, blive fo rbudt. 

e Miljøministeren har foreslået 
afgift på sprøjtemidler. 

e Miljøministeren ha r fo reslået 
oprettelse af et statsligt sel
skab, kaldet A/S Fortidens 
Synder, der skal forestå op
rydning på kemikaliegrunde
ne. Det skønnes at ville rage 
30-50 år og koste omkring 25 
mia. kr. Lovforslag er på vej. 

e Miljøministeren har lovet at 
undersøge problemet med de 
nedgravede sprøjterester 
landbrug og gartnerier. 

e Miljøministeriet vil skærpe 
vejledningen til vandværkerne 
om kontrol af drikkevandet. 

e Myndighederne er i færd med 
at udpege 50.000 hektar 
særligt grundvandsfølsomme 
områder, hvor der kan ydes 
tilskud til 20-årig udtagning af 
la n d brugsd rift. 

e Braklægning kan samles i 
områder, der kræver særlig 
beskyttelse af hensyn til 
grundvandet. 

e Miljøministeren garantere r, at 
EU ikke vil komme til at stå i 
vejen for beskyttelsen af vort 
drikkevand. Et nyt direktiv 
truer ellers med at ville ti llade 
pesticidindhold i drikkevand 
op til grænseværdier, der er 
mellem 20 og l 000 gange 
højere end i dag. Forslaget er 
fremsat efter pres fra den 
agrekemiske industri og fra 
lande, der har problemer med 
at overholde de nu gældende 
grænseværdier. 

7 
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Udenvand - intetliv 
Deltag i WWF's underskriftsindsamling for en bedre kvalitet 
af vandet i Danmark 
Danskernes eget misbrug af naru
ren og dens ressourcer er uden 
tvivl den største lokale trussel mod 
miljøet her i landet. Og dertil skal 
lægges de miljøproblemer, vi får 
fra vores nærmeste nabolantle, og 
de helt overordende miljøtrusler · 
f.eks. ozonlagets nedbrydning og 
klimaændringerne · der er af mere 
global karakter. 

Forureningen og overfo rbruget 
af vandet rammer ikke kun os 
mennesker. Ødelæggelsen af vand
miljøet rammer også dyrene og 
planterne. Vandmiljøproblemerne 
er med til at forrykke narurens ba· 
Iance, og tiet kan meget let føre til, 
at økosystemerne bryder sammen. 

Det er allerede sket flere steder i 
haver og i en række søer, vandløb 
og vådområder. Omkostningerne · 
både de økonomiske og de økolo
giske • for at rette op på problemer
ne vil blive enorme. 

Et af resultaterne af vandforure
ningen har været, at artssam
mensætningen af fisk og andre dyr 
i havet er voldsomt ændret i de in
dre farvande omkring Danmark. l 
perioder er store områder helt dø
de. Hvis man gav sig til at regne 
på, hvad det har kostet fiskerne el
ler hvad det koster alene at foreta
ge de målinger, som vandmiljølo
ven kræver, ville man nok blive 
overrasket. Og hvis man forsøgte 

at lave et regnesrykke på, hvad for· 
ureningen af Nordsøen har kostet 
og vil koste i fremtiden, vil overra· 
skelsen ændre sig til en regulær 
chok-tilstand. 

Det kræver WWF 
Hvis vi skal sikre rent vand i ha· 
vet, i søer, i vandløb og hvis vi 
skal sikre rent tlrikkevand, må der 
handles nu. WWF mener derfor, 
at den danske regering og Folke
tinget skal tage følgentie initiativer: 
e Gennemføre langt skrappere 

indgreb over for landbrugers 
overgøtlskning, så kvælstOfforu
reningen af vandmiljøet og ni· 

Del er ikke kun os, cler har brug for 
rem t•cmcl. De l'ilcle cl)·r og plamer er 
hel! afhæng1ge af, ar der 1il sraclighecl 
er rigelige mængeler af ren! Panel 1il 
rtlciJghecl. 

tratfo rureningen af grundvandet 
standses. Der kan ikke konsrate· 
res nogen ændring i nitratfo ru· 
reningen af søer, vandløb og 
fjo rde eller grundvandet nu seks 
år efter ved tagelsen af vandmil
jøplanen, hvis mål var at reduce· 
re kvælstofud ledningen med 50 
pct. inden fem år. 

e Gennemfore afgift på sprøjte
midler og sikre, at i det mindste 
regeringens egen handlingsplan 
fo r nedbringelse af forbruget af 
bekæmpelsesmidler med 50 pct. 
i 1997 overholdes. Der kan ikke 
to lereres pesticider i d rikkevan· 
det. 

e Fastholde EUs nuværende 
grænseværdi på O, l mikrogram 
pr. liter for pesticidindhold i 
d rikkevand. Det vil sige det la· 
vest målelige. 

e Give det industrialiserede land
brug en økonomisk gulerod i 
form af massiv økonomisk støtte 
til landmænd, der vil omlægge 
til økologisk drift. Økologisk 
landbrug vil kunne løse de 
største, lokale miljøproblemer i 
Danmark (se ramme om "Land
brug og naturen"). 

e Gennemføre en hurtig og effek
tiv oprydning af kemikaliedepo
terne. Indsarsen skal have høje· 
ste prio ritet · både tidsmæssigt 
og økonomisk. 

Handling 
Vi har mulighed for at ændre ad
færd inden for vores egne grænser, 
både ved at gennemføre en mere 
miljøvenlig lovgivning i Danmark 
og ved at påvirke EU-beslutninger
ne. 

WWF Verdensnanarfonden er i 
en gunstig position, når det drejer 
sig om at påvirke beslutningerne i 
EU. WWF er nemlig repræsente
ret med lokale afdelinger i næsten 
alle EU-landene, og da afdelinger
ne har fælles politikker og hold
ninger, har vi mulighed for at 
påvirke i samme retning. 

Vi vil derfor opfordre d ig til at 
skrive under på den kupon, du 
har mtxlraget sammen med dette 
nummer af Levende Natur og sen

de den ind til os. • 
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Projekt Nordhval: 

Nu tælles der hvaler i NordsØen 
Nordsømuseet i Hirtshals vil fmde ud af, hvor mange hvaler og delfmer, 
der findes i Nordsøen og Skagerak-og museet har taget utraditionelle 
metoder i brug. WWF Verdensnaturfonden støtter proj~ktet 

Af Anne-Marie Mikkelsen 

Hvorelan fineler man ud af, 
hvor mange hvaler og del
finer der er langt ude ril 

havs, når man ikke har råd til at 
sende en hel flåde af havgående 
fa rtøjer ud for ar rxlle dyrene? Der 
spørgsmål sriilede folkene på 
Norelsømuseet i Hirtshals sig selv, 
da de havde funder ud af, ar der 
var særligt mange hvidnæser · en 
lille hval · i et bestemt o mråde i 

lord søen. 
Der var kun et at gøre: Man må 

få d!! mennesker, der allerede sej
ler ude på haver, ril ar rælle hvaler· 
ne. Derfor har Nordsømuseer med 
skipper Perer Øsrrin fra havunder· 
søgelsesskiber "Dana" i spidsen 
udarbejdet en hval-logbog, som 
skal sætte søfolkene i srand til at 
identificere hvalarterne, og præcist 
angive, lwor dyrene er set. 

Hvaler i Nordsøen 
Det var netop "Dana", der havde 
fundet ud, at der i er bestemt o m
råde mellem Jyske Rev og o rske 
Rende, ca . l 00 km fra den jyske 
vestkyst, var en høj koncentration 
af hvid næser. 

Hvidnæserne leger i bovbølgen. Den 
mørke skygge er skibets stævn, der 
spejler sig i der blanke t•and. 

· Vi har døbt området "Orions 
Bælte" efter det kendte stjenebille· 
de, fortæller Peter Østrin. Områ· 
det er ikke beskrevet før ud fra en 
hval-mæssig synsvinkel. Vi har ik· 
ke blot set usædvanlig mange hvid-

næser, men også spækhugger, 
grindehval , lwidskæving, hvidhval, 
vågehval og finhval. 

· 90 pct. af de hvaler, vi observe
rede i "Orions Bælte", var hvid
næser. Hvidnæsen er en kraftigt 
bygger delfin på ca. 2,5 meters 
længde. En voksen han vejer op 
mod 150 kg. De er lette at få øje 
på, for de opsøger selv skibet og le
ger i bølgen foran stævnen. 

Peter Østrin, der har været med 
til ar observere hvaler i mange år 
på utallige videnskabelige togter, 
fortæller videre, ar hvidnæserne er 

Peter Østrin, skipper pc'l havt~nder
søgelsesskiber "Dana". 

WWF 

lette ar kende fra hinanden på 
grund af de hvide farvcrcgninger 
på kroppen. 

Hvalernes spisekammer 
Forholdene i havområdet "Ori· 

ons Bælte" er særligt gunsrige for 
hvalerne. Området er en del af 
grxnscfladen mellem der meget 
saltholdige vand, der trænger ind i 
Nordsøen fra Nordatlanten og det 
mere fe rske vand i den midterste 
Nordsø. 

Her skaber et samspil mellem 
dybden og strømhastigheden en 
række hav-fænomener, der kaldes 
fronter. Det er havets blandings· 
kamre, hvor næringsholdigt vand 
fra dybet hvirvles op i den zone, 
hvor sollyset kan trænge ned. Det 
skaber gode ,·ækstforhold fo r plan· 
teplankton, som er grundlaget for 
havets fødekæde. I området findes 
der derfor store mængder sild, 
makrel, tobis og ungtorsk, og disse 
ædes så af bl.a. hvalerne. 

Fiskerne hjælper 
Fiskere og andre søfarere er i stort 
tal gået med til at hjælpe med un· 
dersøgelsen. De har fået en hval
logbog i form af en felthåndbog og 
vejledning af projektets medarbej· 
dere. Efterhånden som resultater· 
ne ko mmer ind, vil deltagerne bli
ve hold t underrettet. 

· Det er første fase af projektet. 
Anden fuse omfatter egentlig fel t
forskning i de områder, som første 
fase vil afsløre er særligt interessan· 
te, siger Peter Østrin. 

WWF Verdensnaturfonden har 
støttet første fase af projektet med 
midler, så der kan fremstilles felt
håndbøger nok til de interesserede 
fiskere. 

Det kan være af bevarings· 
mæssig betydning, at hvalerne ti l
syneladende ofte holder sig inden· 
for et bestemt område. Man kun
ne f.eks. bevare hvalerne ved at 
stoppe uønsket menneskelig aktivi· 
tet i området. Det kunne være flå
deøvelser eller olieefterforskning i 
de perioder, hvor hvalerne er i om
rådet, siger Peter østrin. 

Det er ranken, at projektet vil 
kom bi n e re hvalobservationerne 
med oceanografiske og biologiske 
dara for at kortlægge hvalernes af· 
hængighed af Nordsøen og Skage
raks økosystemer. • 

Der indregnede omrc'lcle er "Orions 
Bæl re", hvor "Dana" observerede de 
mange hmler 
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Alle har gavn af et testamente 
Brug kuponen, hvis De vil vide mere om, hvorfor det er 

en god ide at lave et testamente. 
Eller hvis De har lyst til at låne WWF Verden~naturfondens smukke video om emnet. 

I Danmark er der en dejlig tra
dition for at berænke vel
gørende o rganisationer med 

en arv. Hvad enren det d rejer sig 
om sygdomsbekæmpelse, dyre
værn eller nannbevarelse giver inei
rægter fra arvesager o rganisationer
ne bedre muligheder for at opfylde 
formålet. Der er d er grund til ar 
hilse med både tilfredshed og 
taknemmelighed . 

WWF er en ung organisation -
med bare 23 år på bagen i Dan
mark. Alligevel har vi flere end fem 
millioner medlemmer verden over, 
i Danmark alene mere end 50.000 

Af Mik Steenberger 

srøuer. De seneste par år har vi O!> 
levet en berydelig vækst i indrægrer 
fra arvesager, og det rager vi som 
udtryk fo r, at vi igen nem årene har 
formået at leve op til den tillid, vo
res mange trofusre bidragsydere vi
ser os. Flere og flere ønsker at være 
med til ar sikre de ko mmende ge
nerationer en levende natu r - også 
efter ar de selv er borre. 

Hvorfor lave et testamente 
Man ved det ikke med sikkerhed, 
men der er gnmd til ar anrage, at 
kun 5% danskerne har lavet er resra-

menre. Hele 95% har enren ikke 
skænket det en ranke eller har skub
bet den fra sig som ligegyldig, u pas
sende eller kun for de velhavende. 

Men der er al mulig grund til at 
overveje et testamenre. Arveloven 
indeholder godt no k en række be
stemmelser, der afgør, hvem der 
auto matisk atver ejend ele og for
mue, men mange kan have andre 
planer for, hvem der skal arve 
hvad. Og det er netop, hvis arvelo
ven og ens ønsker ikke passer sam
men, at man har brug fo r et resra
menre. Testamenret sikrer en det 
sidste o rd i arvesagen. 

\XIWF Verdensnawrfondens nye vi· 
deo om a ru og nawrbevarelse nun
mer mange snutkke optagelser fra al
verdens dyre- og planteliv. 
Brochuren "Den smukkeste arv, De 
kan efterlade, er en levende verden" 
giuer detaljeret information om, h1'0T· 
dan man skal forhold e sig, hvis man 
ønsker ar oprette ec rescamence. 

Til glæde og gavn for 
vores efterkommere 
En arv til WWF Verclensnarurfon
den er ikke pålagt nogen form fo r 
arveafgift eller anden fo rm for skat 
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ril staren. Der betyder, ar hele ar· 
ven er med ril ar forrsæne kampen 
for en rig og levende narur til glæ
de og gavn for ikke mindst vores 
børn og børnebørn. 

Oplysningen om afgifter er en 
blandt mange, som De kan finde i 
der informationsmateriale, WWF 
Verdensnamrfonden har udarbej
der. 

Lån en video 
Informationsmaterialer om faner en 
videofilm på 13 minuner, der dels 
tegner et portræt af WWF Ver
densnamrfonden, dels fortæller 
om de muligheder, der er fo r at 
indsæne WWF i testamentet. Vi
deoen rummer dejlige og spænd
ende naruroptagelser fra hele klo
den. Brug kuponen, hvis De øn
sker at låne videoen. 

Vi har også lavet en brochure, 
der i detaljer gennemgår, hvordan 

man skal forholde sig, hvis man 
ønsker ar cprene et testamente. 
WWF fremsender gerne brochu
ren til alle, der måne have interes
se i emnet. 

Personlige henvendelser ved
rørende atv og testamenter kan ret· 
tes ril WWF's konsulent på områ
det, fru Jene Marie Kilsgaard, på 
telefon 42 I l l O 43. Alle henven
delser vil blive behandler med fuld 
fortrolighed, ligesom de selvfølge
lig er helt uforpligtende. 

Selv en lille arv har stor 
betydning 
I WWF Verdensnantrfonden er vi 
taknemmelige for enhver atv, vi 
måne modtage. Vi ved, at det er 
princippet om de "mange bække 
små", der til syvende og sidst gør 
der muligt for os at yde en aktiv 
indsats for nantren. 

Vi håber, ar De vil have dene i 

l 

venlTg erindring, når De overvejer 
ar o prene et testamente. • 

lette Marie Kilsgaard, 
W\'QF Verdensnawrfonclens konsu
lent pil arv og testamenter, arbejder 
pil frivillig basis. 

r------------------------------------------------ ----------------------, 

D 
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JA jeg vil gerne have riisendt brochuren "Den smukkeste arv, 
De kan efterlade, er en levende verden" . 

JA jeg vil gerne låne videofilmen om arv og namrbevarelse. 
Jeg er indstillet på at rentmere videoen efter en uge. 

JA jeg vil gerne ringes op fo r en snak 
om arv og testamente. 
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Verdensnaturfonden 
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An. Jene Marie Kilsgaard 
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GIV "VWF 
EN HAND 

Den bedste håndsrækning, 
du kan give 

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

telefon 35 36 36 35 
og få tilsendt hvervefoldere. 

HUSK 
DINE 
FRADRAG 

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

kan mellem 500 og 5000 kr. 
u·ækkes fra på selvangivelsen. 
Det er også en slags penge. 

NOGEN 
BURDE GØRE 

NOGET 
Hvis du har lyst til at gøre noget 

for naturen, er det en 
god ide at hjælpe 

WWF Verdensnamrfonden med 
at få flere medlemmer. 

Ring til Magdalene Rue på 
telefon 35 36 36 35 

og få tilsendt hvervefoldere. 

BØGER 
TIL SALG 

\-VWF's eget forlag har udgivet en 
lang række bøger og hæfter, om 
alle egner sig til undervisning. 

Ring til Ylagdalene Rue 
på telefon 35 36 36 35 og få 

til endt vores katalog. 

.~ 
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Masser af natur 
l modsætning til den gængse op
fattelse af Rusland som et forure· 
net, ødelagt land, er Rusland et 
land med næsren ufattelige namr· 
rigdomme. Det kan være svært at 
foresrille sig, hvor stort Rusland 
er, men ser man på et kort, får 
man alligevel et i neltryk af, at lan
der er umådeligt stort. Man kan 
næsten sige, at ler er plads til bå· 
de foru ren ing og uberørt nam r. 

Der er flere årsager til, at 
Rusland stadig har så meget ube· 
rørt natur: Befolkningen er kon· 
centreret omkring byerne og i de 
områder, hvor jorden er mest vel
cgnet til landbrug. Det sovjetiske 
styre ønskede store, øde områder. 
En stor del af Ruslanel udgøres af 
arktiske egne, utilgængelige bjerge, 
ugæstfrie ørkner og øde højsletter. 

etværker af beskyttede områ· 
der i Rusland er meget omfatten· 
de. Områderne er meget store og 
spredt over hele landet. Der bety· 
der, at økosystemerne fungere r 
stort set uden nogen form for 
menneskelig påvi rkning. 

l modsætning til de fleste andre 
lande på den nordlige halvkugle 
har Rusland derfor bevaret største· 
delen af sin biologiske diversitet, 
dvs. de mange forskell ige plante· 
og dyrearter og deres levesteder. 

Mange af områderne har været 
under beskyttelse i op til 7 5 år. 
Tusinder af forskere har færdig· 
gjort deres uddannelse i de fredede 
områder, og Rusland har i dag et 
af verdens bedste hold af \'iden· 
skabsfolk med speciale i natu rbeva
relse. 

· Der er virkelig noget at kæmpe 
for i Rusland, siger Michael Brinch 
Pedersen . Russerne har simpelt· 
hen det hele · bortset fra pengene. 

Redningsplanen 
WWF har sammen med russiske 
eksperter udarbejdet redningspla
nen, der på tre år skal gøre det 
muligt at sikre de fredede områder. 

loger af planen omfatter en egent· 
lig redningsaktion · nemlig overfor 
mange af de over l 00 "zapoved
niks", der er umiddelbart truede af 
ødelæggelse. Andet omfatter i høje· 
re grad en form for hjælp-til-selv
hjælp • nemlig til de områder, der 
ikke er umiddelbart truede, men 
som på lidt længere sigt kan risike· 
re ar blive nedlagt eller inddraget 
til ressourceudnyttelse. 

· Der mangler penge til helt fun
damentale ting som f.eks. løn og 
udstyr. Hvis ikke personalet i de 
beskyttede områder får løn, fo rla· 
der de naturligvis områderne og 

Ulvene er trængt over det meste af l'erden ·i Rusland findes der stadig 

levedygtige bestande. 

søger ind til byerne. Så ligger om· 
råderne ubeskynede hen og kan 
hurtigt invaderes af tømmerflrma· 
er, jord- og sko\'bn;gere, og folk, 
der er på jagt efter guld, ædelstene, 
olie~ mineraler. 

· Er andet problem er krybskyr
teri i de beskyttede områder og ille
gal handel med truede dyr og plan· 
ter. Der er næsten frit spil over de 
rMsiske grænser, bl.a. gennem de 
baltiske lande og derfra ind i de 
nordiske lande, fortæller Michael 

1Brinch Pedersen . 
I øjeblikket er Rusland kun i 

stand til at dække ca. 30 pct. af 
omkostningerne med at drive net· 
værket af beskyttede områder. Så 
behovet er akut, og derfor er 
WWF gået i gang med at skaffe 
penge i det rige vesten. 

· Det er en enestående chance 
for verden til at sikre nogle af de 
største uberørte naturomårder, der 
findes på Jorden i dag. Det vil ko
ste er stort beløb i første omgang, 
men man bør se det som en en· 
gangsinvestering i fremtiden. • 

Hat•ornen har gode betingelser flere 
steder i Rusland. 

Det skal pengene 
brugestil 
Redningsplanen opererer på 
tre niveauer: ationalt, regio
nalt og bio-regionalt. Det sid
ste henryder til o mråder med 
samme naturtype. Forskerne 
har o pdelt landet i 14 bio-re· 
gioner. 

De l 00 millioner kr., som 
WWF nu vil samle ind i den 
vestlige verden, skal bruges til 
en række aktiviteter, nemlig 
f.eks.: 
e Udbrede forståelse for be

tydningen af namrbevarelse 
i Rusland 

e Hjælpe med at be,·are na
turværdien under overgan· 
gen ril markedsøkonomi 

e Styrke områdernes mulig
hed for selvflnanciering, 
bl.a. via økoturisme 

• Uddanne personale og ud
arbejde og revidere bevarel
sesplanerne for områderne 

• Inddrage den lokale befolk
ning aktivt i arbejdet 

e Styrke lokalbefolkningens 
ønske o m at leve i overens· 
stemmeise med deres områ· 
ders bæreevne 

e Stoppe den illegale handel 
med planter og dyr 
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Enestående naturrigdom 
Rusland har mange forskellige na
rurryper - fra den dybfrosne nmdra 
i nord til de hedeste ørkener i syd. 
Der er bjerge, stepper, tætte m sko
ve, enorme floddeltaer, søer, · og 
meget mere. 

Denne rigdom af fo rskellige na
mn:yper er baggrunden fo r, at der 
find es så mange forskellige dyre
og plantearter. Rusland har en 
enestående høj biologisk d iversitet. 

Tiger og leopard. Den sibiriske 
tiger er verdens største kattedyr. 
Den er stærkt truet, og eksperrerne 
fl)·grer, at den vil forsvinde i løbet 
af få år, med mindre dens sidste 
levesreder beskyttes effektivt. Min
d re kendt er d en sibiriske leopard, 
der tidligere fandtes udbredt 0\·er 
store områder i Rusland. 

Bjørn. Der fi ndes flere forskelli
ge bjørnearrer i Rusland . De mest 
kendte er isbjø rnen , den e u ro
pæiske brune bjl11'11 og Himalaya
bjørnen. 

Ulv. Ruslanel e r fo rmentlig det 
land i verden , der har de stø rste 
bestande af ulve. U lve kræver me
get plads, og de er meget sårbare 
over for forstyrrelser. Mennesker 
og ulve har svært ved at leve sam
men · ikke mindst på grund af vo
res indgroede fl)•gt for ulven. Også 
i Rusland har man eventyr som 
"Den lille Rødhætte og Ulven", 
der tildeler ulven rollen som den 
glubske men nesked ræber. 

Fisk. Støren er nok den mest be
rømte russiske fisk. Der fi ndes fle
re fo rskellige arter, og d e er 
næsten a lle truede af overfiskning 
og fo rurening. Rusland har også 
en bestand af atlanterhavs-laks -
samme art, som i Europa og dele 
af o rdamerika. 

Saiga-antilope. Tidligere strejfe
de millioner af saiga-anti lo per om
kring på d e tørre stepper og halv
ørkener i det centrale Asien. l d ag 
er 7 5 pct. af saiga-antilo pens le
vesteder forsvundet og dens 
trækruter blokeret af bl.a. veje og 
opdyrkede· områder. Krybskytteriet 
på denne enestående antilope er 
tiltaget i de senere år. 

Snetranen. Igennem d e seneste 
tre år har russiske o rnitologer avlet 
snetraner i fangenskab og sluppet 
dem ud i naturen i håbet om at 
støtte den efterhånden meget lille 
bestand af vilde traner. Snetraner
ne har brug fo r fred i yngletiden. 
O m efteråret trækker de syd på, 
bl. a. til Kina og Indien . 

Europæisk bison. Russerne har i 
mere end 20 år arbejdet med avl af 
europæisk bison. 200 dyr er blevet 
sat ud i Kaukasus, Karpaterne og i 
nærheden af Moskva. Bisonerne 
klarer sig fint i namren, og der er 
håb o m, at man med tiden kan 
skabe store, Je,•edygtige flokke i de 
fredede områder. 

Netværk af beskyttet natur 
Rusland har et de ældste syste
mer af beskyttede o mråder i ver
den. Russerne opererer traditio
nelt med fire fo rskell ige grader af 
beskyttelse, og det udmø ntes i fi . 
re forskellige typer af beskyttede 
områder. Det er zapovedniks, na· 
tio nalparker, refugier og namrmo
numen ter. Dertil kommer nye be
skyttede områder, der er oprettet 
inden for de seneste år. 

Zapovedniks er videnskabelige 
fo rskningsområder, hvor der ikke 
er offentlig adgang. Formålet er at 
beskytte økosystemerne og ude
lukkende bruge dem til forsk
n ing. Zapovedniks er ofte meget 
store · en enkelt er på størrelse 
med Danmark. 

Nationalparker er områder af 
særlig ø kologisk, historisk eller 
æstetisk værdi, og fo rmålet er at 
ud nytte dem rekreativt, til uddan-

nelse af forskere og til at lære lo
kalbefolkningen at udnytte nanl
ren mere skånsomt. De fleste na
tionalparker er på størrelse med 
Fyn eller Sjælland. 

Refugier er o mråd er, der er be
sk-yttet af hensyn til truede arrer 
eller af hensyn til særlige økosy
stemer. De er lukkede fo r offent
ligheden . Refugierne er typisk 
mindre - til gengæld er der utalli
ge spredt over hele Rusland. 

Naturmonumenter er områder 
af særlig betydning - enren fordi 
de er specielt smukke, af særlig 
øko logisk interesse eller fo rdi der 
er en særlig traditio n knyttet til 
området. De er åbne for offentlig
heden og er de mi ndste af de be
skyttede områder. 

Nye områder o mfatter biosfære
områder, som typisk er områder, 
hvor der bor men nesker • meget 

Sneiranerne yngler i Rusland og ot'ervincrer i mrme egne. 

ofte oprindelige befolkninger -
men hvor der ikke d rives inten 
sivt landbrug, ikke findes industri 
eller and re aktiviteter, der har 
væsendig indflydelse på namren . 

Isbjørnen ka n træffes næsren overa lt 
la ngs Rusla nds nordk)'SI. 
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Den nye GATT-aftale: 

Fritlejde 
for frihandel 
Jeg kan lide bananer. 
Du har det rette klima til at dyrke dem. 
Jo billigere du vil sælge dem, jo flere vil jeg købe. 
Jo flere du sælger til mig, jo flere penge tjener du. 
Hvad kan være mere enkelt? 
Lad os kalde det frihandel. 
Eller lad os kalde det vor tids mest fundamentale 
miljøproblem 

Af Lene \X/irre 

N år en vare forhandles på 
det internationale mar
ked, tages der ikke højde 

for de miljøomkostninger, der er 
ved at producere og transportere 
varen. I øko nomisk jargon bliver 
disse omkostninger eksrernalisere
de. Der vil sige, at regningen bliver 
sendt videre til samfundet eller til 
de kommende generationer. 

Miljøomkostningerne ved f.eks. 
ar dyrke bananer regnes altså ikke 
ind i prisen for bananerne. Den 
lave pris, vi betaler for bananerne 
fra syd, er den nøgne pris, der ikke 
tager hensyn til for eksempel udpi· 
ning og forurening af jorden på 
grund af kemikalieforbruget ved 
dyrkningen. Eller til de omkost· 
ninger, der er forbundet med at 
tydde op efi:er den uhensigtsmæssi
ge banan-dyrkning. 
. Disse problemer vil automatisk 
blive fotværret af den nye GA TT
afi:ale (General Agreement on Ta
riffs and Trade), der under stor 
pomp og pragt blev underskrevet i 
Marakesh i april. Årsagen er, at 
den nye GA TT-afi:ale fjerner alle 
handelshindringer · også dem, der 
skal beskytte miljøet. 

Problemerne opstår som sagt, 
fordi miljøo mkostninger ikke er 
indbygger i priserne. De rige, fo r· 
brugende lande kan impo rtere alt 
for billige varer og "eksportere" 
miljøødelæggelse til de fattige, pro
ducerende lande. Og ethvert for
søg på at beskytte miljøet ved f.eks. 
at lægge told på varer, der er pro-

duceret på en miljø-skadelig måde, 
vil blive opfattet som en handels
hindring. 

Formålet med GAIT 
" Formålet med GA TT-afi:alen er at 

øge omfanget af verdenshandelen 
massivt i det næste årti. Det vil 
helt automatisk øge presset på mil
j~et, og problemerne vil blive 
størst i de fattige udviklingslande. 
· Økonomer skelner mellem 

\ækst (en forøgelse i størrelsen af 
et lands økonomi gennem udnyt· 
telse af ressourcer) og udvikling 
(en forbedring af livsvilkårene for 
et lands indbyggere). Vækst og ud
vikling behøver ikke at følges ad . 

Global frihandel vil for de fleste 
laneles vedkommende øge den 
økonomiske omsætning· bruttona
tio nalproduktet eller BN P. Den 
økonomiske vækst vil øges. Men 

da menneskelig velfærd og bevarel
sen af naturressourcer ikke er med 
i regnestykket, er der ingen garanti 
for ar den øgede frihandel vil føre 
til udvikling. Snarere omvendt: fri
handel uneler GATT-vilkår vil be
tyde, at Ianelene opmuntres til ar 
udnytte deres natrirressourcer langt 
ud over et niveau, hvor de kan re
generere. 

GATT-aftalen opmuntrer til, at 
priserne sættes for lavt ("vi skal jo 
være konkurrencedygtige"). De la
ve priser opmuntrer til øget for
brug i de rige lande. Det er med til 
at øge den økonomiske vækst i de 
allerede velhavende forbrugerlande 
på bekostning af miljøet i de fatti· 
ge producentlande. Eller sagt på 
en anden måde: Det store overfor
brug i de rige, allerede udviklede 
lande ødelægger miljøet i de fattige 
udviklingslande. 
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Resultater af GATI 
Resultatet af U ruguay-rundens 
GATI-aftale kan meget vel være, 
at endnu flere stærkt forurenende 
industrier flytter fta de restrikrive 
lande i nord til de mindre restrikti· 
,.e lande i syd. Efterhånden som 
handelsbarriererne forsvinder i 
kølvandet af GATT-afralen, er der 
intet der kan hindre de store sel
skaber i at udnytte fo rdelene ved 
økologisk dumpning. Det er etab· 
lering af produktion i de lande, 
der har de slappeste miljMkrav. 

Det er ofte fattige lande, der ik· 
ke har råd til at sige nej til a rbejds
pladser, og som heller ikke har råd 
til at investere i nye, renere rekno
logier. Disse lande vil blive de nye 
eldoradoer for milj~lsvineri. 

GA TT og næsten alle andre til· 
tag for en friere verden handel er 
blevet styret af de rige lande, som 
har sat dagsordenen for forhand
lingerne og også tjener mest på de
res resultate r. Der er vindere og ta· 
bere i alle aftaler om international 
handel, men histo rien vise r, at ver· 
denshandelen gennemgående har 
favoriseret de rige fremfo r d e fatti· 
ge. 

U OP · F 's udviklingspro· 
gram · har offentliggjort tal, der vi· 
ser, at forskellen i indkomst mel
lem rige og fattige lande er steget 
gradvist gennem d e seneste 24 år • 
i samme periode som verdenshan· 
delen er blevet liberaliseret. lu 
skal man selvfølgelig passe på med 
at forsimple indviklede sammen· 
hænge og blot sætte et lighedsregn 
mellem indkomst-ulighed og fri· 
handel. Der spiller nanu·ligvis også 
and re forhold ind, som indbyrdes 
påvirker hinanden. Men det er al· 
ligevel tankevækkende, at disse to 
talkurver fø lger hinanden ganske 
nøje. 

Forskelle i indkomst mellem 
de rigeste og de fattigste 20 pct. 
af verdens befolkning 

59:1 
• Rig<st< 20"o 

Fattigste 20"o 

32: 1 
30:1 

45:1 
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Der er naruren og de mennesker, der er afhængige af den, i de fa crigsre lande, der kommer til at betale gilder, ntlr verdens· 
hanellen øges de kommende cl r. 
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GATiogWfO 
Beregninger viser, at den nye 
GATI-aftale måske kan få ver
densøkonomien til at vokse med 
op til 6.000 milliarder d ollars over 
de næste 15 år. V inderne står der
for overfor at kunne høste endog 
meget betydelige gevinster. Men ta
berne vil ganske enkelt blive fatti
gere. Efterhånden som deres narur
ressourcer bliver udplyndret, og 
deres luft og vandforsyning fo rure
nede, vil deres miljø og levestan
dard blive fo rringet. Det vil især gå 
ud over landene i Afrika. 
. Næste år er det meningen, at 

GA TI skal blive til en ny global 
handelso rganisatio n , Wo rld T rade 
Organization. WTO skal bakkes 
op af international lovgivning, der 
skal autorisere handelssanktioner 
imod lande, der ønsker national 
lovgivning og politik på det sociale, 
miljømæssige og kulrurelle område. 

Det vil nok få det til at løbe 
koldt ned ad ryggen på en del 
mennesker, når d en fulde sandhed 
om virkningerne af den globale fri
handel uden miljøhensyn går op 
fo r dem. Der er da også ved at bli
ve uro i rækkerne af regeringer, 
der ellers går ind for frihandelens 
velsignelser. 

Der er så småt ved at vågne en 
forståelse for, at frihandel ikke blot 
skal betragres som noget, der på 
kort sigt få r der til at skæppe i kas
sen. Frihandelen skal styres, så 
den også på langt sigt tjener be
folkn ingernes behov. Og det kan 
man opnå på fle re måder, f.eks 
ved at betale en reel pris for en va
re - nemlig d en pris, der afspejler 
de sande omkostninger ved varens 
produktion. Også de miljømæssige. 

Der, der skal til, er enkelt: Hen
syner til miljøet og til bæredygtig 
udvikling skal bygges ind i mar
kedsøko nomien og GA TI. Og 
WTO skal have en srærk og per
manent handels- og miljø-komite, 
der skal holde sine møder - i mod
sætning til GA TI - i fi.tld o ffentlig
hed. Denne komite skal vurdere 
de faktiske miljømæssige konse
kvenser af GATI-aftalen og fo reslå 
ændringer i det internationale han
delssysrem, der kan sikre bevarelse 
og bæredygtig udnyttelse af ver
dens naturressourcer. 

Og så skal man selvfø lgelig sør
ge for, at GATI-aftalen ikke er i 
modstrid med de eksisterende, 
møjsommeligt tilkæmpede miljøaf
taler. F.eks. de aftaler, man netop 
under stor ståhej har indgået på 

Rio-konferencen. Det er ikke for 
sent. På papiret er bæredygtig ud
vikling nu en del af ethvert lands 
udviklingsplaner. Miljøet er med 
på dagsordenen, hvor landene mø
des og forhandler. Nu må det sik
res, at de afgørende økonomiske 
spilleregler i verden , herunder spe
cielt GA TI-systemet, kan refonne
res, så det ikke arbejder imod løf
te rne fra Rio. 

Teorien om frihandel er blot en 
af flere økonomiske teorier - men 
ligesom andre videnskabelige teori
er indholder den ikke et moralsk 
aspekt. Det er op til politikerne at 
sikre, at der er moral i frihandels
aftalerne. Lad det ske! • 

De urimelige handelsaftaler fdr en 

odelæggende virkning pd nalur-udnyl

!elsen. 

Vækst kontra 
udvikling 
l 1970'erne fo rtalte eksperter 
det lille mellemamerikanske 
land, Costa Rica, at det kun
ne opnå økonomisk vækst 
ved at eksportere oksekød til 
det amerikanske hamburger
marked og rræ til vestens byg
geindustri. Der blev o ptaget 
massh•e lån, skO\·ene blev ryd
der og kvægfarme oprettet. 
Men efter få år begyndte det 
at gtl galt: Den næringsfattige 
jord i de afskovede om råder 
kunne slet ikke holde til in
tensiv kvægd rift. Muldlaget 
skyllede bort i den tropiske 
regn og tilmudrede floder og 
kystom råd er. Statens bruno
nationalprodukt voksede dog 
stad ig, og økonomer sagde, at 
Costa Rica havde opnået er 
mirakel. Men 20 år senere, 
da man begyndte at indregne 
o mkostningerne ved skovl)•d
ninger - dvs. ødelæggelse af 
naturressourcer - viste det sig, 
ar værdien af landets skove, 
landbrugsjord og kystfiskeri 
\•ar fa ldet med 4 milliarder 
dollars. De penge, som Costa 
Rica havde fået i n d fra si n 
eksport havde ikke dækker de 
o mkostninger, som miljøøde
læggelserne havde medført. I 
dag står Costa Rica med en 
gæld i form af mistede skov
ressourcer, ufrugtbare områ
der og andre miljøødelæggel
ser, der anslås at have beg

rænset mulighederne fo r øko
nomisk udvikling med helt 
op til 30 per. 

De uskrevne principper i 
global frihandel: 

l. Jo billigere dit produkt er, 

jo mere kan du sælge 

2. Selvom billigt betyder skov

rydning, forurenede søer 

og floder og anden miljø-

ødelæggelse skal du ikke 

være bekymret, for frihan

delen vil gøre dig så rig, at 

du får råd til reparere på 

alle skaderne senere. 



BREVKASSEN 
Skriv til Levende NaUJr, 
mærket "Brevkassen". Spørgs· 
mål vil blive besvaret af et panel 
af WWF Verdensnaturfondens 
videnskabsfolk og eksperter. 
Spørgsmål, der ikke er plads til 
i bladet, besvares personligt. 

Når løveunger 
aflives 
Kan det være rigtigt, at de små 
løveunger skal lade livet efter 2 år, 
fordi der ikke e r plads til deml 
Kan man ikke bare sende dem til 
en anden zoologisk have eller 
måske til Afrika? Det kan godt 
være, at det koster penge, men det 
er dyreliv, vi taler om. Jeg synes, at 
det er forkasteligt at tage livet af 
uskyldige dyr · vi har jo ikke for 
mange flotte dyr. Hvis ungerne al· 
ligevel skal dø, hvorfor lader man 
så løverne parre sig? Sig ikke, at 
det er for ar rilrrække Ulrisrer, for 
dyr skal ikke lide for vores for
nøjelse. Jeg er ikke alene om ar fø
le raseri over det! 

Venlig h ilsen 
Anja Nielsen 

Gr.Mikkelsensvej 9 
9800 Hjørring 

Aflivning af dyr· og især dyreunger· 
i zoologiske haver er altid forbundet 
med mange modserielende følelser. Pd 
den ene side er man nøde til ae aflive 
ungerne, hvis der ikke er andre zoolo
giske haver, der vil afcage dem · og pd 
den anden side har ingen zoologiske 
haver lyse cil ae aflive mnde og raske 
d)•r. At sende d)•rene tilbage ti! A[ri· 

ka er en ddrlig løsning: Løver, der er 
opvokset i fangenskab, har ingen 

chancer for ae overleve i den barske 
nawr, med mindre de inclgdr i et 

egenelige udsætningsprojekt Den 

slags projekter laver man kun for tru· 

ede d)•r, og den slags løver, der findes 
i Afrika (og i danske zoologiske ha
ver), er ikke truet. Sættes løverne bloc 
ud i nawren, vil de i løbec af [d dage 

Dyr i Kina 
Fornylig så jeg et program i TV 
om Kina og landets miljøproble
mer. Det chokerede mig, at der 
blev fanget vilde dyr til restau· 
rante r, f.eks skildpadder, frøer 
og slanger. Derfor vil jeg gerne 
vide, om l også gør noget for de 
stakkels dyr i Kina. Det var sim
pelthen flygteligt at se f.eks. 
skildpadderne, som lå samlet i 
store net oven på hinanden. 

Med venlig hilsen 
Mette Bøjer Pedersen 

L'luge Kochs vej 4 
8200 Århus N 

WWF Verdensnaturfonden har i 

mange d r arbejder med naturbeva
relse i Kina. Mest kende er vores 
projekt for ae redde den c ruede 
panda. Men vi har ogsd arbejder 
med andre truede dyr, og i samar
bejde med myndighederne ·været 

med til at oprette naturreservater 
og sikre score nacuromrdcler, især 

regnskove og vådområder. På dec 
område har vi faktisk ret stor ind

flydelse i J.(ina. Ndr du rejser 
spørgsmåler om fangst af vilde d)·r 

til bntg i bl.a. restauranter, er det 

derimod langt sværere at gøre sin 

indflydelse gældende. l hele Østen 

er delen helt anden tradition for, 

hvordan man bntger vilde d)•r til 

fors~eilige formål, og herunder og· 
så h~ordan man behandler dyrene. 
WWF forsøger energisk at stoppe 
bntgen af f.eks. tigerknogler og 
næsehornshorn, da det er en alvor· 
lig trussel mod arternes eksistens. 
Men mere generelle dyreuærnss· 
pørgsmål, som dem du nævner, er 
ikke WWF's sag. Vi er en natllr· 

organisation, og ·vores styrke og 

gennemslagskraft ligger i, at vi pri· 

mære arbejder med sager omkring 

nawrbevarelse. 
Med venlig hilsen 

Tommy Dybbro 
Videnskabelig medarbejder 

Dee er vigtigt for de voksne løvers trivsel, at de [d r lov til at få linger 
og derved [d r mlllighed for at udføre yngelpleje. 

blive æde af andre løver eller hyæner, 
eller ogsd vil de Slllte ihjel, fordi de 
ikke har lære ae gd på jage. 

Hvorfor sd overhovedet lade løver
ne i Zoo [d unger? Der gør man af 
flere gnmde. Den vigtigste begmndel
se er at give de voksne løver mttlighed 
for ae leve sd natlirligt som mllligt. 

Ndr løverne [dr lov at følge deres in

stinkter, [d linger og udøve yngelpleje, 
fdr de der bedre. Hvis de ikke [d r Iou 
at følge deres instinkter, kan man ri

sikere, ae de [d r adfærdsforstyrrelser · 
de bliver "sindssyge". Man lader 
alcsd løverne [d unger for de voksile 
løvers skyld. 

Desuden er der ogsd med til at give 
gæsterne i en zoologisk have en større 
og mere fuldstændig oplevelse af dyre· 

ne. Og det er sd igen med til at øge 
gæsternes forståelse for dyrene og na· 
tttren, og vil måske få gæsterne til at 

rage større hensyn til nawren i deres 
dagligdag. Man md ikke glemme, at 

en af de vigtigste opgaver for de zoolo· 
giske haver nerop er ae øge nawrkend· 
skab og forståelse hos befolkningen. 

Man kan derfor vælge ae opfatte 
løveungerne som ec nødvendige offer 
for, ae naturen kan [d dec bedre. 

Men det er naturligvis ikke rart at 

rænke på, ae de smukke og dejlige 
løver skal aflives. Til gengæld sker 
det fuldstændig smertefrit, og løverne 
wd ikke noget om, at de skal af! i ves. 

Venlig hilsen 

Anne·Marie Mikkelsen. Redaktør 

LEVENDE NATUR 

WWF 

WWF 
BETALERIKKE 
ARVEAFGIFT 

Naturen får fuldt og helt 
glæde af en arv til 

\>I'WF Verdensnaturfonden. 
Som hjælpeorganisation er WWF 

nemlig fritaget for at betale 
afgift til staten. 

For nærmere oplysning 
og brochure kontakt 

venligst j ene Marie Kilsgaard 
på telefon 42 11 l O 43. 
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BLIV 
MEDLEM AF 
STØTTEKREDSEN 
Du kan trække hele beløbet fra 

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

i mindst l O år. 
For nærmere oplysning 

kontakt venligst Else Eriksen 
på telefon 35 36 36 35. 

SKRIV 
TIL WWF 

Ris og ros fra læsere af 
Levende a tur modtages med 

taknemmelighed. 
Send dine kommentarer til 

Anne-Marie Mikkelsen. 
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Træerne 
forsvinder på 
Haiti 
Stor fattigdom tvinger landmænde
ne på øen Haiti i Det karibiske 
Hav til i stor udstrækning at fælde 
flere og flere af øens bevoksninger 
af træer og buske for at kunne 
høste nogle hurtige afgrøder. Over
alt på øen forsvinder skovene og 
andre naturlige bevoksninger, hvil
ket for det meste fører til en hurtig 
udpining af jorden, der efter kort 
rid må opgives. 

Ingen har overblik over øde
læggelserne, siden militæret gen
nemførte et kup i 1991, men om
kring en trediedel af landet skøn
nes nu at være helt omdanner til 
ørken og eroderede bjergskrånin
ger. • 

De nyeste ral over de samlede 
bestande i naruren af verdens 
fem nulevende tigerracer er ned-

. slående: Den bengalske riger 
med hovedforekomst i Indien er 
med knapt 3.600 dyr den ene
ste, som er direkte uden for fu. 
rezonen. Sumatra-tigeren tæller 
500 dyr, fordelt på fem isolerede 
områder på øen. Af Indokina-ti
geren fra det østlige Asien er der 
kun få hundrede tilbage. Bestan
den af den sibiriske tiger, der 
trues af krybskytter, er nede på 
300 individer, mens der er un
der 50 af den kinesiske tiger. 
T re tigerracer er uddøde i dcne 
århundrede på grund af forføl
gelse: Den kaspiske riger, Bali-ti
geren og Java-tigeren. • 

Stramning af fugleeksporten 
fra Tanzania 

Myndighederne har vedraget en 
plan, der skal sikre, ar eksporten 
af fugle fra lander til b urfugle
hold verden over ikke går ud 
over bestandene af de pågælden
de arter. Fra 1994 er der indført 
strenge regler for eksport af vil
de fugle. Der bliver fastsar en 
kvote for Iwer af de fuglearter, 
hvor der rillades eksport. Kvo
ten fastsættes ud fra principper
ne om en bæredygtig udnyttelse, 
så de pågældende arter ikke be
lastes. Hver godkendt handler 

Handelmed fugle ril burhold er 
almindelig srorr ser ot·er hele ver
den. Millioner af fugle indfanges· 
og mange af dem dør, inden de 
ndr frem Ul deres endelige destina· 
t ion . 

får licens til at eksportere et be
stemt antal. For ar øge kontrol
len har man indskrænker antal
let af eksporduftha\'ne til kun 
to.to. • 

Invasion af 
søstjerner 
En særlig art søstjerne, der oprin
deligt hører hjemme omkring Ja
pan, er i de senere år dukker op i 
(.,,vandene ved Tasmanien syd fo r 
Australien, lwor den hurtigt har 
bredt sig. Her har den forgrebet 
sig på de lokale muslinger og krab
ber, og den truer nu det meget be
tydningsfulde fiskeri i området ef
ter østers, muslinger og andre 
bløddyr. Tilsynelaelende findes der 
ingen midler til at begrænse den 
fremmede søstjerne, der formo
dendig er kommet til Tasmanien i 
ballast-ranke på skibe. • 

Ugle genfundet og 
forsvundet igen 
Da en WWF-repræsenrant på øen 
Madagascar i august 1993 opdage
de et eksemplar af Madagascar
sløruglen i et bur i en fjern lands
by, var det først anden gang i løbet 
af de sidste 50 år, nogen forsker 
havde set den sjældne ugleart. Ar
ren var af mange betragret som ud
dod, og det er den måske også. 
T rods grundig pleje døde der 
pågældende eksemplar er par måne
der senere. WWF har nu udsat en 
dusør ri l den, som kan påvise, at ar
ten endnu eksisterer i naruren. I så 
fuld kan der iværksættes en hand
lingsplan for artens overb·else. • 

Denne tiger lever en kummerlig rilt•ærelse i fangenskab pd krokodillefarmen Samurprakarn f Thailand, 
hvor den beundres af turisterne, der er kommer for ar se pd krokodiller. 



PandaMarch 
o 

iArhus 
WWF's lokalafdeling arrangerede 
for femte gang i år en Panda 
March ved Moesgaard uden for 
Århus. Marchen, der er tilrettelagt 
i samarbejde med Skov· og Na
ntrstyrelsens narutvejledere og an· 
dre nantrkyndigc, foregik søndag 
den 8. maj, og delragerne gik hen· 
ho ldsvis 6 og l 2 km. Der var po
ster med forfriskninger langs rurer· 
ne og en bod med salg af nantr· 
mærker, T-shirrs og andre minder 
om en dejlig dag ved start· og mål
pladsen. CERES gav sodavand, 
BKI gav kaffe og Carletti gav cho
kolade. Den Danske Bank sørgede 
for, ar de mange frivillige hjælpere 
fik en madpakke. • 

Stor sympati 
forWWF 
WWF kom ind på en tredieplads, 
da Jyllands-Posten spurgte dansker· 
ne, hvilke velgørende organisatio
ner de har sympati fo r og tillid til. 
Spørgsmålet lød: "Tilkendegiv, i 
hvilken grad Deres holdning til 
følgende organisationer er positiv 
eller negativ?". Der var nævnt l O 
organisationer, og man kunne sva
re "i høj grad positiv", "overveje n· 
de positiv", "ncun-a1'1 , .. ovetvejen .. 
de negativ", "i høj grad negativ" el
ler "ved ikke". 

68 pct. af de spurgte havde en 
posriv holdning til WWF, og det 
bragte WWF ind på en tredieplads 
lige efter Hjerteforeningen og 

Dansk Røde Kors. • 

Elektroniske 
konferencer 
Der findes en mængde databa· 
ser med informationer, diskussi· 
oner, spørgsmål og svar om mil
jøemner, som kan nås via for· 
skell ige datanet ved hjælp af en 
telefon, er modem og en compu· 
ter. 

U CED, klimaforand ringer, 
skove, genbrug, nantrbevarelse, 

WWFpå 
forårsmesse 
WWF's lokalgruppe i Aalborg 
var med på den store Forårsmes· 
se '94 i Aalborghallen. Hallen 
havde giwt lokalgruppen en flot 
placering midt i kælderen, og det 
betød, at de fleste af de 48.000 

Gavekalender 
Mange af modtagerne af Gaveka
lenderen l 994 bruger de månedli
ge girokort. Gennemsnitsbeløbet 
på bidragene til WWF på girokor· 

Besøg Panda
butikken 
Pandabutikken på Søndre Bo
ulevard i Odense har åbent 
hver dag fra mandag til fredag 
i perioden kl.l4-l 7. Ud over 
salg af forskellige varer kan 
man få informationer om 
WWF's arbejde for at bevare 

namren . • 

luftforurening, truede dyr, biolo
gisk dh·ersiter, bæredygtigt land
brug · der er blot nogle eksem
pler på emner, som er behand· 
let på de elektroniske konferen· 
cer. 

WWF har oprettet en elektro· 
nisk konference, WWF News. 
Mere information om, hvordan 
man får adgang til den og andre 
konferencer på bl.a. "Green· 
net", kan fås via "Fidonet" i 
London. Telefon er 00 44 71 
60 81 899. • 
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besugende pa messen kiggede 
forbi. På WWF-standen .var der 
informationer om WWF og vo
res naturbevarelsesarbejde og 
salg af et mindre udvalg af vores 
,·arer. • 

\.'\1\.'\IF-swnden pd forlirsmessen i 

Aalbc/rghallen vakre stor interesse 

blande de 48.000 besøgende. 

tene er på 75 kr. ·men mindre be
løb er nantrligvis også særdeles vel
komne. Gavekalenderen blev 
sendt som tak til alle de mange 
støttemedlemmer, der gav et bi· 
drag til Efterårsindsamlingen 1993 
på mindst 75 kr. • 

Ændrede 
fradragsregler 
Fradragsreglerne for bidrag til 
WWF Verdensnamrfonden er 
ændret med virkning for indkomst· 
året 1994 (Ligningslovens §8A). 
"Bundgrænsen" er den samme, 
altså 500 kr., men det maksimale 
beløb, der herefter kan trækkes fra 
på selvangivelsen, er fo rhøjet fra 
3000 til 5000 kr. Det betyder, at 
hvis der f.eks. indbetales bidrag i 
løbet af 1994 på ialt 5.500 kr., er 

de 5000 kr. fuldt fradragsberettige· 

de. • 

Sjette B tll 
EuroDisney 
Vindere af WWF's lodtrækning 
blandt skoleklasser, der havde 
solgt Naturmærkehæftet 1993, 
blev 6.B fra Lille Næstved Skole i 
Næstved. 6.B blev udtrukket 
blandt de ti klasser i Danmark, der 
havde solgt flest hæfter. Alle ele
verne i de ni andre klasser har fået 
en flot T-shirt. 6. B besøgte Euro-
Disney i april. • 

WWF 

GLÆDEN 
LILLE VEN 

Et medlemskab 
af WWF's børn e klub 

PA IDA-klubben er en god 
og populær gave. 

Og sa koster den kun 80 kr. 
Ring pa telefon 35 36 36 35 

og få til endt 
indmeldel e materialer. 

BRISTE 
ELLER 
BÆRE 
WWF Verdensnaturfondens bog 

"Den Globale Alliance" 
forklarer pa en letlæ e lig måde, 

lworfor den samlede 
menneskehed 

ma lære at le,·e bæredrgtigt. 
Bogen ko ter H kr. 

og kan be tille 
pa telefon 35 36 36 35. 

DET ER 
IKKE 
FORSENT 

Naturmærket fra 
\\'WF Vcrdensnamrfonden 

kan bruges hele året. 
Pa konvolutten, postkortet, 

pakken, skolebogen, bre,'papiret 
og meget andet. 

Et ark koster 30 kr. 
og kan be lille 

på telefon 35 36 36 35. 
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WWF i fritiden 
Når nogle af WWF's støttemed
lemmer få r en opringning fra 
WWF, er det ofte Henning Vester· 
gaard, der er i telefonen. Henning 
Vestergaard har valgt at bruge en 
del af sin pensio nisttilværelse på 
som ulønnet frivillig at hjælpe 
WWF, og det gør han bl.a. ved at 
ringe til udvalgte grupper af støtte· 
medlemmerne og stille "nærgåen
de" spørgsmål. Henning Vester
gaard har arbejdet i mange år i 
SAS, men gik for nogle år siden 
på førtid spension i forbindelse 
med sygdom. Og så besluttede han 
at bruge noget af sin nyvundne fri· 
tid på at h jælpe WWF. • 

Henning Vestergaard, som en del af 
støttemedlemmerne har snakket med 
i telefonen i løbet af det sidste drs 
tid. 

Fangerne o 

tænkerpa 
WWF 
Selv om deltagerne i action-quiz'en 
"Fangerne på Fortet" i TV 3 har 
nok at se til , får de alligevel tid til 
at tænke på WWF, og det har fo re· 
løbig resulteret i, at vi har modta
get 88.250 kr. til nan1rbevarelsesar· 
bejdet. Det var hold lederne, roe
ren Yvonne Knudsen og politike
ren Helge Adam Møller, der 
"knoklede" pengene sammen til 
WWF. Tak for hjælpen. • 

Gaver og bidrag 
Perioden 5.1.-15.4.1 994 

WWF Verdensnaturfonden øn· 
sker at sige tak til alle bidragyde
re. Det er alene pladsmangel, der 
tvinger redaktionen ti l kun at 
bringe oversigter over bidrag på 
500 kr. og derover til WWF's 
hjælpearbejde. Tak for hjælpen. 

Olav og Karen G. Adler·Nis.en !.(XX), Hen n k 
Ahnfeldt·Mollemp 500, Benina Aller 
l .000, Bendt Andersen 500, Claus Bogh 
Andersen 500, Ellen Andersen 1.000, 
Helge Andersen Auromoboler AS 1.000, 
jens Andersen 500, Jeppe Andersen 500, 
Karin Andersen 500, K. Stenold Andersen 
500, Niels Ebbe Ander>en 1.000, Otto 
Højmark Andersen 2.000, Soren Ander· 
sen 1.000, Tim Andersen 500, T. Sto
kholm Andersen 500, Aase Andreasen 
500, Carl Arnkjær 500, Asnop Kro 500, 
Batic AIS Memlvarefubrik 500, Connie 
Kra1,oelund Bann 500, Nids Gusmv Bar· 
denfleth 500, Lone Bentsen 500, Jesper 
Bennen 500, Benny Automobiler 500, 
Gunnar Berg 500, Trine Berg 500, Rosa· 
lind Bevan 500, H. Bildsue 500, Inken Bi· 
schoff 500, Benina Bisgaard 1.000, A. 
Bjørklund 1.500, lise Blegholm 1.000, Us 
Bodilsen 750, T. Bonde 1.000, Torben 
Bond rup 500, Kenneth Bove 500, Eli<a· 
beth Bille Brahe 500, Inger Brandt 500, 
Else Broundal 500, H.C. Bmmmerstedt 
l .000, Karen Marie Bruun 500, Kåthe Bu· 
chhol: 500, Hans Busk 500, M. Schann 
1.000, Chaufforernes Fagforcnong, Koben· 
ham 500, Gerda Romlund Chrisrensen 
500, Fm H. CnnStensen 500, jens P. 
Christensen 500, Mal'l10t Christen<en 
3.000, Mikael Christensen 500. )an Grun· 
lund Christensen 500, Anders Crone 
1.000, Durdica Cupek 500, Vobeke Dal· 
bro 500, Daloon AIS 1.000, E. gr.~·• 
Danneskiold·Samsoe 500. Dansk Energi 
Management 1.000, Dansk Frisurforbund 
500, D BPs sekremriat l 0.000, Vibeke Do.o· 
kat 500, Helge Eisensee 500, Anne-Mene 
Ejlersen 500, )ens Elmeros 500, Kirsten 
Engberg 500, Maja Usa Engdhart 1.000, 
Thor Erichsen 750, Ib Eriksen 1.000, Eli· 
se Fasting 500, Ivan Fencker 500, Birte 
Fiensberg 500, Dea Fogh 1.500, )an W. 
Folting 500, Grethe Fonnosbech 620, Ely 
& 0rto Forman 620, Niels L Frandsen 
500, Birgit Frederiksen 1.000, H.R. Frede
riksen 3.000, Lene Frederiksen 500, Poul 
Frederiksen 500, Poui·Erik Frederiksen 
500, A. Fredsue 500, Kurt Fntsen 500, 
Diana Fnn 500, Peter Gerner 500, Louose 
Gerstrøm 500, Bjorn Giessing 650, B. 
Gjerding 500, Poul Gjessing 500, Nanna 
Gjol 500, Egon Goberg 500, P. Godiksen 
500, Bent Grønborg 6 7 5, Peter Goache 
500, )ens hage 500, Astrid hagcmp 500, 
Gudmn hallas-Muller 500, Bent Hansen 
500, Birgit Hansen 500, Boe Hansen 500, 
Gudmn E. Hansen 1.500, H. Hansen og 
S. Sch,varn 500, Karen M. Hansen 500, 
Merete Bøg Hansen 500, Susanne Skou 
Hansen 500, T age Hansen 500, Vi m Han· 
sen 500, Annene Hasmop 500, P. Harren 
& Co. 500, Grit Househild 500, Lene 
Shila Hedengran 500, Asger Henneman 

500, ''end E. Henriksen 2.000. Knud 
Hermansen 500, Jørgen Hestbech & Dor· 
te Gregersen 500, Janus Hillerup 1.000. 
Hollift Hinn 500, HK·Ungdom Koben· 
ha,•n 500. Hoechst Danmark A/S 500, 
Knud Holm 500, Richard Holm 500, Else 
Holmgaard 500, Thomas Holn onann 
l .000, Else Horndrup 500, HT 500, Lars 
H.U.G. 500, Husligt Arbejderforbund 
tobenhavn 500, Elsebeth Hofelsauer 500, 
Kenneth Hol! 500, ). HO)'nop 1.000, Fre<le 
Jversen 500, H.). & B. Jacobsen 500, So-

'• lwcig Jacobsen 500, U. & V. Jacobsen 
1.500, Verner Lynge Jacobsen 500, Kjær 
Lundo Jakobsen 500, )asas Autodele 500, 
Annene Jensen 500, Bjarne ). Jensen 500, 
Elisabeth Jensen 500, Jørgen Leth Jensen 
500, Inger Jensen 500, Margrethe Fogh 
Jensen 1.000, Peter Leo Jensen 500, 
Susanne )en sen 500, T age Villy Alstrup 
Jensen 500, Vagn Jensen l .000, Mene 
Jespersen 500, Bo Johansen 500, Honne 
Knose Johansen 500, Ida )Orgensen 500, 
Hans Justesen 500, Ole )uS!esen 500, )op, 
Ove & Myrrhu ApS 1.000, E. Jørgensen 
500, Grethe Jørgensen 7 50, Henrik )or· 
gensen 500, K. M. Jørgensen 500, L1rs )ør· 
gensen 750, Kaj kampp 1.000, Mia Katva 
500, Kavo Danmark 500, Jesper o~ Anerre 
Kennebo 500, Grethe Marianne Kirkebæk 
500, l nge Kis bo 500, Søren Kjeldsen 500, 
)o'l,oen Kjep 500, Eva Kjer & Kim Hansen 
1.000, Karen M & Ove Kjær 500, Marion 
Klein 500, Tang Koch 500, Hanne Kofod 
500, E. Sejr Knudsen 500, Frede Knudsen 
500, Marianne Knudsen 500, Niels 
Westerboaard Knudsen l .000, Ulla Knud· 
sen 500, Chr. Knuth 500, Knuthenbo'J! 
Safaripark 1.000, Una Knuth·Wonterfeldt 
500, Helle Kristensen 500, Mamn Kn· 
stensen 500, Camilla Kristiansen 500, ).T. 
Kristiansen 500, E'"' Kromann 500, K. 
Kruse 500, Dagny KrOger 500, l. KrOger 
Systems AIS 2.500, Kvindeligt Arbejder· 
forbund, afd. l , 500, Kvindeligt Arbejder· 
forbund, Hovedkontoret, 1.000, Anerre 
M. Larsen 500, Anne Larsen 500, Jan U. 
Larsen 500, Karin Gry Larsen 1.000, Ken· 
neth Larsen 500, Ole Janus Larsen 500, 
Inger lassen 500, Poul L1uriosen 1.000, 
Jannie Laursen 500, Susanne L.1urscn 
500, Johan K. Lcgarrh 500, Anne & Erik 
Undberg 1.000, Steffen Unstow 500, 
Va~n Undstrøm 500, LO·Odense 500, 
L(). Viborg Amt 500, Søren Robert Lund 
500, ln~oe Lunde 500, Berend Lundt 500, 
Vina Lysgaard 1.000, F.N. Madsen 500, 
Manin Madsen 1.000, Anne-Marie 
Marcussen 500, )yrre Marholt 500, Anne 
Use Mathiasen 1.000, Mene Mauli t: 500, 
McKinscy & Company Ine. 500, Grethe 
Meyer 500, Henning Mikkelsen 500, Erik 
Mogensen 500, Murerfo rbundet o Dan· 
mark 1.000, Camilla MOnter 500, Kimen 
Moller 500, Ole Moller 500, Sorcn H. 
Moller 500, Gerd E. Nellemann 500, Ar· 
ne Vinten Nielsen 500, Ebbe R. Nielsen 
500, Emilie og Alfred Nidsens Minde 
500, H.C. Nielsen 500, Henry Nielsen 
1.500, Kim Nielsen & Malou Gronborg 
1.000, Kirsten Nielsen 500, Lene Nielsen 
500, Per Bruhn Nielsen 750, Poul Kjærs
goani Nielsen 500, Thomas Grønlund Ni
elsen 1.000, Tina Nielsen 500, Trine Nils
son 500, Eva Nissen 500, Helmuth Nor· 
sker 500, U12ie Norstrand 500, Novo 
Non.lisk Farmaka Danmark A/S 1.880, 
Tage Olesen 500, Hanne Olsen 500, )or· 
~"n Olsen 500, Morten Olsen 500, Olaf 
Olsen 1.000, Om A/S Markedsafdelin~en 

500. Us Ott::en 500, Finn K. Oxenbøll 
500, Fam. Pedersen 500, H. Nonbo Peder· 
sen 500, Johanne Pedersen 500, Use Pe
dersen 500, Lykke Pe<lersen 500, Steen Pe
dmen l .17 5, Torben Palersen 500, Edith 
E. Peder<en 500, Johanne Bak Pivat 500, 
Maria Ploug 2.656, PMF København 500, 
PM F Sonderjylland 500, Henning Poulsen 
500, l na R.1hbek 1.000, Rapo-T ryk ApS 
1.000, Sven R.1Sk 500, Birte Rasmus-Niel· 
sen 500, Knud Rasmussen 500, Kaare 
R.1Smussen 500, Peter R.•smussen 500, 
Vil1l,'O Rendbæk 500, C.1Spar Rostbell 
500, RGS 90 500, Ulla Ryum l .000, Hen· 
rik Raagaard 500, Henrik Saxtorph 1.500, 
). Scharlong 500, V. Scheelhardt 500, F. 
Schjorr 750, Ib Seedorff 675, Inger Seifer· 
held 500, Eva Selsing 1.000, S.I.D. Glo
strup 1.000, S.I.D. Munkebo 500, Helle 

ocsto 500, Solkeborg Hujskole 500, Vil· 
helm )orgen S1oberg 500. Skanderborg 
Champognon 500, Kjeld Skjærbæk 1.500, 
Grete Skov 500. Carsten Skaarup 1.000, 
Sven Sparholt 500, Special· & Fabrikar· 
bejdernes Fagforening Glostrup 1.000, 
Sunnc Sporrag 500, Michael Srogusz 500, 
Kate L tendal 500,L Srryhn & Tom 
L•ursen 500, Poul Erik Sundstmp 750, 
Erik Solbeck 500, Marianna Sølvberg 500, 
Uffe Søndergaard l .000, Daugaard Søren· 
sen 1.000, Ebbe Sørensen 500, Ingvard 
Sorensen 750, jerre Malling Sørensen 
750, Aase R. Sørensen 500, Hugo Teng· 
ste<lt 500, Hassel Teudt NS 500, Niels 
Them 500, Søren Tholle 500, Erik H. 
Thomsen 1.000, Helmuth Thomsen 500, 
)ofl!en Thomsen 500. Palle Tobiesen 600, 
H. & F. Troelstrup 500, Gine Tynell & 
Anders Eriksen 500, Susanne T onder 
500, Lone Tonnesen 500, Vemmetofte 
Kloster 500, Korsten Vendelboe l . 700, 6. 
kla<se Veslos Skole 1.1 00, Vetco Gray 
Denmark 500, Vilvorde Kur.;us Center 
500, Claus Virmer 500, John Virger 500, 
Bellis Vogelous 500, Carl-Erik Welt: 500, 
Pm & Allan \Y/esse! 500, Esrrid Wilhjelm 
1.000, Kirsten Wolhjelm 500, Heidi T rod· 
rup Woller 500, A. & 0. W.,rts 500, )\tte 
Zoeler 620. 

Bidrag fra 
fonde og legater: 

GN Store Non.] Fondet 50.000, Fabrikant 
Mads Clausens Fond 25.000. 

Nye støttekreds
kontakter 

2.000 kr. pr. :\r: )orgen A. HO)'. 

Testamentarisk 
gave: 

Fra boet efter Kamma L•ger har WWF 
Vcrdcnsnarurfonden modmj,>et 5.000 kr. 



F o 
Årets Naturmærke 
trykkes i både en 
danskogen 
grønlandsk udgave. 
Salget i Grønland 
startede den 9. maj 

Af Mik Steenberger 

WWF Verdensnamrfon
dens Namrmærke 
1994 har fået en meget 

fin modtagelse i Grønland, og det 
kan ikke undre, for kunstneren 
bag de 30 smukke motiver fra 
G rønlands enestående natur er 
den kendte grønlandske kunstner 
Jens Rosing. Rosing har fonnået at 
indfange det specielle arktiske lys 
gennem brugen af sarte pastelfar
ver. 

G rønlands Spejderkorps, KNI 
Service (tidligere Kongelige Grøn
landske Handel) og Grønlands 
Postvæsen sørger for, at så godt 
som hele den grønlandske befolk
ning får mulighed for at købe ar
ket. 

Salget startede 9. maj og fortsæt
ter året ud . 

I WWF Verdensnaturfonden er 
vi meget taknemmelige for den 
sponsorstøtte, det grønlanelske 
mærke har fået fra Royal Aretic 
Line og Grønlandsbanken. 

Hvis du har lyst til at erhvetve 
dig ark med grønlandsk tekst, kan 
du bestille dem på telefon 35 36 
36 35. Sammen med arkene mod
tager du et girokort på det samlede 
beløb, der omfatter 8 kr. i porto og 
ekspeditionsgebyr. Det grønland
ske ark koster det samme som det 
danske, nemlig 30 kr. • 

Naturmærkerne fra WWF Verdens· 
naturfonden kan bruges hele clrec. 

LEVENDE NATUR 

WWF 

på Grønland 
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LEVENDE NATUR 

WWF 

Alle kan gøre noget for naturen 

M in interesse fornamren 
blev vakt allerede, da jeg 
var barn. Jeg e r så hel· 

dig, at jeg voksede op på landet i 
Himmerland. Mine forældre ha,·· 
de en gård i en lille by, Volsred, 
der ligger ca. 25 km syd for Aal· 
borg. 

Vi havde rig mulighed for natur· 
o plevelser der. Midt på vores mar· 
ker var er helr vidunderligt vand
hul med frøer, fugle og air, hvad 
der hører ril er rigrigt vandhul. l 
vores eng, som grænsede ned ril 
Lindenborg Å, var der ro kilde· 
væld, som forgrenede sig og løb 
ud i åen. l dette lille delta var en 

ø, og på denne ø voksede der tag· 
rør, og her boede der et odderpar. 

Til gården hørte også rre små 
plantager og et lille stykke hede. l 
en af bakkerne pil heden var der 
både ræve# og grævlingegrave. 

Der var namr o,·eralr, og vi 

brugre den flittigt. Men som det jo 
des,·ærre ofte gar, sådan gik det og· 
så med vores lille paradis. Min f.1r 
blev syg, og vi måtte fo rpagte jo r
den ud . Og så var det sket med na· 
m ren. 

Alt det dejlige, som min fa r hav· 
de nydt og værnet om, blev øde
lagt. Vandhuller blev lidt efter lidt 
fyldt op, den lille ø ved åen blev 

Birgiue Pomoppidan sorger for, at re

sten af WIWIF'erne kan finde rundt i 

avisudklippene. 

pløjer o p og udnyttet ril kornavl, 
og skoven blev fælder. 

Der var smerteligt at o pleve. Jeg 
kan stadig ikke rænke på det· eller 
komme i n ærheden af Volsted · 
uden at føle stor tristhed og smerte 
over det, der dengang skete med 
vores dejlige o m råde. 

Og å er det jo desværre blot et 
billede på, hvordan nan1ren over· 
alt pa vores Jord bliver behandlet. 

WWF Verdensnamrfonden fik 
jeg kendskab til i 1977, da jeg i vo· 
res lokalavis sa, at der på bibliote· 
ker i Sorgenfri var en pandaklub 
fo r børn. Jeg meldre srraks min 
datter ind , og hun havde en dejlig 
rid i klubben, hvo r der blev arran· 
geret en masse aktiviteter. Jeg del· 
rog også selv i alle de arrangemen· 
rer, hvor foræld rene kunne være 
med, og resu lraret var, at jeg blev 
opfordrer ril ar overrage ledelsen af 
klubben det fø lgende år. 

På der ridspunkt kunne jeg ikke 
afse rid ril dette arbejde, men i 
1979 var ranken om ansvarer mod· 
net så meget hos mig, ar jeg blev 
pandaklubleder. l september sam· 
me å r holdr jeg m ir første pan· 
tiaklubmøde på Sorgenfri biblio
tek. 

Der var en god beslutning, jeg 
havde rager. Pandaklubarbejdet gav 
mig mange spændende oplevelser. 
Vi rog på udvekslingsbesøg rundt 
o m i landet, samarbejdede med 
andre klubber i Iordsjælland og 
indsamlede penge til WWF ved 
hjælp af loppemarkeder og and re 
arrangementer. 

I fem år havde jeg "min" pan· 
daklub, men så syntes jeg, ar mir 
idegrundlag var brugt op, og der· 
for besluttede jeg at b ruge min rid 
på andet WWF-arbejde. 

I år har jeg arbejdet som frivillig 
for WWF i 15 år. Jeg har laver 
mange forskellige ting: Jeg har age· 
ret pandabjørn i 35 graders varme, 
været med til spændende kampag· 
nearbejde, vader rundt i mudderet 
til Roskildefestival , solgt varer i 
pandabutikken i København og 
meget mere. l dag har jeg ansvaret 
for at o rdne og sortere WWF's 
avisudklip. Det er et arbejde, som 
jeg nyder meget. Der er dejligt ar se 
en naturorganisation indefra og 
opleve, at der virkelig arbejdes ser· 
iøst med problemerne. 

Alt dette er bb·et en (j,·sstil, og 
jeg håber, at jeg har været med til 
at gøre gavn og iøvrigt stadig kan 
bidrage med mit arbejde. Jeg 
haber, at de følgende linier, som 
jeg skre,· ril min pandaklub i si n 
rid , a lligevel kan gå i op~•ldelse : 

Kom, vær med i pandaklubben, 
hjælp os i vor fælles sag, 
så vil verdens dyr og planter 
sige rak en skøn n e dag 

Birgitte Pontoppielan 


