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Rejser med 

Verdensnaturfonden ~ 
& Albatros TRAVE L 

WWF Verdensnaturfonden har indledt et nært samarbejde med rejsebureauet Albatros Travet, der fremover bliver WWF Verdens
naturfondens officielle rejsebureau. 
Albatros' kunder bliver herefter automatisk medlem af Verdensnaturfonden (hvis de ikke allerede er det) og bureauet vil i stigende 
grad arbejde for at fremme den bæredygtige turisme og udvikle begre/Jet i praksis. Derudover skal bureauet arrangere en række 
spændende naturrejser rejserfor WWFs medlemmer og støtter. l detfølgende bringer vi en kort omtale af nogle af disse rejser. 

Ecuador & Galapagos 
samt Peru 

Denne spændende natur- og kul
turrejse til det sydamerikanske 
kontinents fredelige oase fører os 
mellem Andesbjergenes sneklæd
te ti nder til farvestrålende indian
ske markeder, gennem den frodi 
ge Amazon jungle og videre til 
Darwins enestående Galapagos 
øer. 
Det er en meget gennemført rej
se, hvor vi har lagt vægt på et høj t 
indhold, ekspert rejseleder, ri me
lig hotelstandard og det bedst 
tænkelige krydstogt på Galapag-

ge i Amazonas, Mishualli , Banos, 
damptog til Guayaquil og vulka
nen Cotopaxi. 
Opholdet spænder fra gode hotel
ler over den smukke, rustikke 
Hacienda la Cienega til det helt 
primitive i junglen. På Galapagos 
har vi flottet os med en lille 20 
personers l . kl. yacht, der har den 
store forde l, at den kommer dob
belt så hurtigt frem som de mere 
kutterlignende både, og samtidigt 
kan gå ind i små vige. 

os. Deltagerne vil blive tilbudt et til-
Rundrejsen er ret traditionel og lægsarrangement til Peru , der 
omfatter bl.a. Quito, Otavalo, omfatter Cuzco, Machu Picchu 
Cotacachi, Anaconda jungle Lod- og Titicaca samt La Paz i Boli via. 

Afrejse: 20. oktobet· og 23. februar. Pris: kr. 24.990,
(Maximalt 20 deltagere). 

Vore spansktalend e, danske rejseledere et·: biolog Martin 
Vestergaard (Zoologisk Museum) og biolog Hanne Bloch. 

Kenya for WWF medlemmer 
Vi har lavet en særlig god og bil
lig Kenyasafari for WWFs med
lemmer fra 6/1 2 til 2 1/12, hvor 
der stort set ikke er turister i nati
onalparkerne, fordi det er lige i 
forlængelse af regntiden (novem
ber) og før j ulerejserne starter. 
Safarien vil omfatte de bedste 
lodges og nationalparker som Tsa
vo, Amboseli, Nakuru og Masai 
Mara og de sidste dage slapper vi 
af på kysten. Rejsen vil således 

inkludere den berømte Kilaguni 
Lodge i Tsavo, Treetops i Aberda
re og ikke mindre end tre nætter i 
den berømte Masai Mara park. 
Det er en lang og an trengen de 
rute, men man skal nok få set det 
meste af Kenyas enestående dyre
liv. Prisen ligger på kr. 10.990,
(og så er det meste inkluderet). 
Der kan deltage 20 (7 i hver bil). 
Rejseleder bliver en af vore gar
vede Kenyaspecialister. 

Detaljeret program og tilmelding til 
Albatros Safaris på 
telefon 33 32 48 l O. 
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Forsiden: 
Gorillaen er udover chimpanzen 

menneskets nærmeste slægtning. 

Dens udseende og skræmme-adfærd 
har gi w t den et ry som en skrækkelig 
menneskedræber. l virkeligheden er 
gorillaen en uhyre fredelig planreæ
der. Her er det en lavlandsgorilla. 
Læs om gorillaerne på side l 0-12 . 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

Rent van4 et stadig en 
mærkes~ 

l 
Forårets store debat om rent drikkevand i 
Danmark har allerede givet positive •resulta
ter. Men der er langt igen, før vi k~m være 
sikre på at have rent vand til os selv, vores 
efterkommere og dyrene og planterne om
kring os. 

Miljøministeren har fået forbudt syv af de 
værste giftstoffer, der truede kvaliteten af vo
res drikkevand. Det er godt, men det er kun 
toppen af isbjerget Ministeren må arbejde 
videre og få fjernet den række af andre gift.. 
stoffer, son1 ifølge udenlandske undersøgel
ser kan være lige så problematiske. 

Det er også godt, at landbrugsministeren 
nu har erkendt, at den danske pesticid
handlingsplan fra 1986 ikke har virket efter 
hensigten. Målet var at opnå en halvering af 
landbrugets forbrug af giftstoffer inden 
1997, men år for år er det blevet tydeligere, 
at målet ikke kan nås uden yderligere initia
tiver. Ministeren har nu bebudet, at regerin
gen vil indføre en afgift på pesticider, og 
samtidig har man forbed ret støtten til det 
giftfri, økologiske landbrug. WWF Verdens
naturfonden har længe ønsket forbedringer 
på d isse områder, så vi hilser ministerens 
udspil velkommen. Men begejstrede bliver 
vi først, når vi ser, at initiativerne også bli
ver stærke nok til at få den nødvendige virk
ning. 

Samtidig lykkedes det den danske rege
ring at undgå, at de nye EU-regler om pesti
cider blev en katastrofe for miljøet i Dan
mark. Vi kan heldigvis opretholde de dan
ske standarder o m, at der ikke må være pes
ticider i grundvandet Dermed er reglerne 
gode for Danmark, men de er til gengæld 
dårlige for Europa, fordi de giver de andre 
EU-lande nye muligheder for at svække de
res nationale standarder for, hvad der må 
være i grundvandet 

Kampen om det rene vand er altså lanat o 

fra vundet endnu. Der forestå r store slags-

Generalsekretær Lene Witte 

mål i EU, bl.a. om direktivet om drikke
vand, som indeholder regler for, hvilke stof.. 
fer der må findes i drikkevandet. Direktivet 
skal behandles i EU i løbet af efteråret. Igen 
vi l der være ønsker om at tillade fremmede 
giftstoffer i vandet Og igen vil det være af.. 
gørende, at der er et folkeligt pres på den 
danske regering- og på de andre regeringer 
i EU-landene - for at få dem til at forstå, at 
rent vand er et folkekrav. 

Den underskrifts indsamling, vi startede i 
sidste nummer af Levende Natur er et led i 
det fo lkelige pres på regeringen. Indti l nu 
har over 11.000 WWF-medlemmer og -støt
ter skrevet under på kravet om rent vand, 
en opbakning som vi er meget glade for. V i 
vil aflevere underskrifterne ti l miljøministe
ren i slutningen af september, så de kan 
være med ti l at inspirere hans indsats i den 
kommende samling i folketinget. 

Hvis du ikke har skrevet under endnu, kan du sta· 
dig nå at være med. Ring til os på telefon 35 36 36 35 
og rekvirer en underskrifrsblanket. Hvis vi har din un
derskrift inden den 26. september, kommer den med 
til ministeren. Jo flere vi er, jo stærkere står kravet. 

• 
WWF- Wo rld Wide Fund fo r ature · er en privat og uaf11ængig international miljøorganisatio n , som 
arbejder fo r at løse glo bale natur- og miljøproblt:mt:r. WWF har afdelinger i 30 lande, og WWF Verdens· 
naturfo nden er den elanske afdeling. Fo rmålet med WWF's arbejde er at bevare naturens mangfoldighed 
(den biologiske diversitet), at sikre at udnyttelsen af nantrens ressourcer sker på en bæred ygtig måde og at 
bekæmpe fo rurening og unødigt fo rbrug af ressourcer og energi. 



Befolkningseksplosion og overforbrug af Jordens ressourcer. 
For naturen handler det om ... 

Mennesket som problem 
Verden står over for en befolkningseksplosion, 

der kan få det til at løbe koldt ned af ryggen på enhver. 
det er i virkeligheden ikke så meget an~llet af mennesker, der giver problemer 

- det er alt det, disse mennesker forbruger 

Hvert minu blh·er vi 18 
mennesker QII;:JC på Jor
den. Det er tre per 6ner 

mere pr. sekund. 'Eller 92 millio
ner pr. år. Fra '!Ir 1 efter Kristi fød
sel tog det 1.600 år, fø r Jordens 
befolkning var fordoblet. Fra 1950 
tog det kun 37 år at nå en fordob
ijng af befo lkningstallet. Og selv 
om stigningstakten ser ud til ar bli
ve lidt langsommere nu, regner 
man med, at den næste fordobli ng 
,;r) blive nået pa 40-50 år. 

Der er klart, at det har voldsom 
betydning for verdens narur, når 
Jorden skal brødføde så mange 
nye mennesker hver dag. Og det 
har da heller ikke skortet på advars· 
ler om, at befolkningsvæksten' vil 
f"'re til en økologisk karasrrofe. 

l dag står det klart for lar\gt"de 
fleste, ar dt.!t vil være umuligt at 
opnå den bæredygtige udvikling, 
alle raler så meget om, hvis ikke 
vi sl<lrgcr fo r at stabilisere befolk
ningstallet og menneskehedens 
forhmg på er niveau inden for Jo r
dens bæreevne. Det er nødvendigt 
ar gøre noget hurtigt -og effek ·vt 
for at ~dsk~ befolkningsvækst· 



del e af prohlemet, er der lanJ,'f 
igen, før vi kan ~ig~. at en løsning 
er i sigte. l lande som Kina, Thai· 
land, Cuba og Singapore er befolk
ningsvæksten g;\et voldsomt ned i 
de seneste ryve år, men i mange 
andre lande er væksten så stor 
som nogensinde. Samtidig er de 
befolkningsprogrammer, som nog· 
le lande har gennemført, blevet 
voldsomt kritiseret for at være bru· 
tale og baseret på tvang og kræn· 
kelse.af men neskercnigheder. 

FNs Befolkningskonference 
Det er baggrundom for, ar FN har 
indkaldt til en international befolk
ningskonference i Cairo i septem· 
ber. Konferencen skal handle om 
sammcnhæn!,-en mellem befolk
ningstilvækst, ukonomisk vækst og 
bært'tlygtig udvikling. 

WWF vil deltage i konferencen 
for at sikre, at den også sæner fo
kus p:\ furholdet mellem bcfolk
ningstilvæ~t og miljø. Tidligere 
har dennl! 'aehat ofte været præget 
af forsimplede budskaber og pola
riserfl'lt 

Millioner af born vokser op i 
shunkvarierer soln deue udenfor 

Mexico Ciry. 
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Mange rige lande har givet be
folkningstilvæksten i de fattige lan
de skylden for alskens globale mil
jøproblemer · og derved søgt at 
fjerne opmærksomheden fra andre 
meget vigtige årsager: overforbrug 
af ressourcer, fattigdom, sundheds· 
problemer, dårlig uddannelse, lige· 
srillings· og socialpolitik og ulige 
fo rdeling af jorden. 

De rige lande har fremført, at ai
Je problemer kunne løses, hvis de 
farrige lande fik styr på befolk
ningsstigningen . De fattige la nde 
har svaret igen ved at forlange en 
reduktion af forbruget i de rige lan
de. 

Håbet for FNs befolkningskon· 
ference er nu, ar man bn komme 
ud over den golde gensidige kritik 
mellem rige og fattige lande, og nå 
frem til løsn inger, der ser på både 
den hurtigt voksende befolkn ing i 
de fattige lande og der voksende 
ressourceforbrug og forureningen i 
de rige lande. Løsninger, som ta· 
ger udgangspunkt i det fælles an· 
svar for at sikre, at menneskehe
den ikke ødelægger sit eget livs· 

l de rige lande er der en OFerflod af 
valgmuligheder. Problemet er ikke at 
{d nok at spise· men snarere ae t•ælg~ 

fra, hvis mdlet er overlevelse. 

grundlag ved at ~dele og forbruge 
mere end Jorden kan bære. 

Fattigdommen 
Befolkningsvæksten e r størst i de 
fattigste lande. Fattigdommen 
hænger sammen med dårlige 
sundhedsforhold, lav uddannelse, 
mangel på socialt sikkerhedsner og 
manglende adgang ril prævention. 
Og alle disse mktorer er med til ar 
holde befolkningsvæksten oppe. 

l dag lever en femtedel af Jor· 
dens befolkning under fattigdoms· 
grænsen. Disse mennesker er ofte 
henvist til at klare sig med dårlig 
vandforsyning og håbløst ufrugtbar 
jord. Og deres eneste sikkerhed i 
alderdommen er at have en stor 
børneflok, som kan forsørge dem. 
I deres bestræbelser på at overleve 

fra dag til dag tvinges de farrige til 
at overudnytte og ødelægge de sid
ste rester af den nawr, som de er 
så afl1ængige af. Mill ioner af men· 
nesker verden over er i dag fanget i 

Fattige mennesker i Karachi i Paki
swn samler de rejer op, som ikke kan 
sælges, fordi de ikke er friske nok. 

denne svikmølle: Miljø- og natllr· se mennesker · verdens fattigste · 
forringelser skaber fattigdom, og har overlevet med utilstrækkelige 
f.'lttigdom skaber miljø- og natur· boligforhold, manglende sanitære 
forringelser. forhold, urent drikkevand og snav-

Mange vælger som en sidste ud- ser vand til personligt brug. 
vej at søge ind til byerne. Men der I 1993 brød 50 millioner men-
fanges de blot i en ny svikmølle: nesker op fra landområderne i Ki· 
Mangel pa rent vand, tag over ho- na og trak ind til byerne. Året før 
vedet, lægehjælp og skolegang. forlod 24 millioner kinesere deres 
Plus voldsom industriel foruren ing landbrug. Hvorfor? Fordi jorden i 
og generel håbløshed. Og mange yderomrader i Kina 
igen er børn den ene· er ufrugtbar · bl.a. på 
ste form for alder· De 57,5 millioner ekstra grund af forkert 
doms-sikring, de mennesker i Nord vil forurene udnyttelse . ou løn-
har til rådighed. kloden mere end de 911 millioner ningerne på l~ndet 

Sin1ationen er de- ekstra mennesker i Syd generelt e r lavere 

sperat for mange millio- end lønningerne i byom-
ncr fattige, der bor i og omkring raderne. Dis e mange millioner 
storbyerne i u-landene. T re millio- mennesker lever nu som en kæm-
ner mennesker lever i slumkvarte· pemæssig arbejds-hær, der flytter 
rer omkring lairobi · henvist til at rundt i landet til de mange bygge· 
leve af tiggeri, tyveri og samling af projekter, der foregar i disse år i 
affald; et ukendt antal millioner le· Kina. Problemerne med at huse, 
ver en ku mmerlig tilværelse i mid
lertidige bol iger omkring Mexico 
City; i Rio de Janeiro bor tre milli
oner mennesker i slumhusene, 
hvoraf to trediedele klamrer sig til 
de stejle bjergskråninger, der om
kranser byen. Generationer af dis· 

bespise og give disse mennesker. 
en ordentlig tilværelse er uover· 
skuelige. 

Mange steder bliver nomadefolk 
tvunget til at opgive deres traditio
nelle tilværelse og lever som flygt· 
ninge · ofre for krig og opstande. 
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Et gammelt slumkvarter i udkanten 
af Rio de ]aneiro, Favela Rosina. 
Her er generationer af mennesker 
vokset op, og kt~n de færreste opndr 
at forbedre deres levestandard. 

7 

Eller som miljøflygtninge - menne
sker på flugt fra områder, der er 
ødelagte af tørke, skovfældninger 
og overgræsning. 

l de mest grelle af disse situatio
ner løser befolkningsproblemet sig 
selv. Men en menneskeværdig 
løsning af problemerne forudsæt· 
ter en koncentreret indsats for at 
bekæmpe fattigdommen med pro
duktiv beskæftigelse, bedre sund
hedsforhold og bedre uddannelse, 

l Rio de ]aneiro bor de fattigste men· 
nesker pd skrænterne rundt om b)·en. 

l Danmark er det de rigeste, der bor 
med udsigt. 

især for kvi nderne, som o ftest er 
de hårdest ramte af fattigdommen . 
Hvis kvinderne er bedre uddannet 
og bedre økonomisk stillet, får de 
færre børn. F.eks. få r kvinder 
uden uddannelse i Brasilien i gen
nemsnit mere end 6 børn, mens 
børnetallet for kvinder med bedre 
uddannelse er 2-3. 

Sideløbende med denne indsats 
må der sættes ind på at skaffe fa
milierne øget adgang til præventi
on. l Afrika har kun 25% af de 
kvinder, der ikke ønsker at få flere 
børn, mulighed for ar skaffe 
prævention. En undersøgelse viste, 
at skaffede man prævention til alle 
de kvinder, der giver udtryk for, at 
de ikke ønsker flere børn, vi lle an
tal let af børnefødsler falde med 
27% i Afrika, 33% i Asien og 
35% i Latinamerika. 
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Forbruget 
Men befolkningsproblemet kan ik
ke løses ved en i n d sats i de f,lttige 
lande alene. For befolkningspro
blemer er egendig ikke er spørgs
mål o m antallet af mennesker, 
men et spørgsmål om, hvor meget 
d isse mennesker forbruger. 

Air andet lige vil bekæmpelse af 
f.-lrrigdommen i u-landene fø re til 
et øget forbrug af Jordens ressour
cer: land, va nd , kul , olie, dyr, 
planter og mineraler. Og derfo r 
må farrigdomsbekæmpelsen ses i 
sammenhæng med en strategi fo r 
menneskehedens samlede ressour
cefo rbrug. 

Her må vi rette opmærksomhe
den mod os selv i de rige lande. l 
øjeblikket er der sådan , at den 
femtedel af Jordens befolkning, 
der bor i de rige lande, fo rbruger 
80 pct. af klodens ressourcer og er 
ansvarlige fo r hovedparten af al 
forurening og aff.'l ldsproduktion. 
Den ne ubalance har en indvirk
n ing på miljøet, som ligger til 
grund fo r mange af de globale mil
jøproblemer, vi kender i d ag.Vi 
kan belyse ubalancen med nogle 
amerikanske eksempler: Amerika
nerne bruger mere end fi re gange 
så meget stål og 23 gange så meget 
aluminium som deres naboer mod 
syd i Mexico. Papirforbruget i 
USA er mere end rolv gange så 
højt som i er gennemsnitsland i 
L'ltinamerika. En person i USA 
bruger lige så meget energi som 
150 indere eller 300 mennesker 
fra Mali . 

l 
Når man dertil lægger forventet 

levealder for en amerikaner, bety· 
der der, ar et amerikansk barn \"il 
få samme indvirkning på miljøet 
som 500 afrikanere fra d et centrale 
Afrika. 

Hver person i de rige lande pro
ducerer l O gange så meget affald 
som Iwer person i et farrigt land • 
inclusive o mkring 240 millioner 
ton fa rligt eller giftigt affald i USA 
alene. En gennemsnitsperson i 
Nord er ansvarlig for 20 gange så 
meget vand- og luftforurening som 
en gennemsnitsperson i Syd. An
svaret for en reduktion af overfor
b ruget kan kun placeres i de rige 
lande. Hvis ikke ressou rcefo rbru
ger og produktionen af affald ænd
res, vil de 57,5 millioner ekstra 
mennesker, der fødes i de rige lan
de i løbet af l 990'erne fo ru rene 

Når vi t•ælger al lilberede maden 
udendors, er det ikke af mangel på 
indedørs kokkenfacilileler, men 
ud lukkende for hyggens skyld. 

Jorden mere end de 9 11 millio ner 
ekstra i de farrige lande. 

Konsekvenser for naturen 
Nantrens mangfoldighed er i dag 
mere truer end nogensinde. Det 
skyldes bl. a. forurening, illegal 
jagt, overfiskeri og ulovlig handel 
med vilde dyr og planter. Men de 
vigtigste årsager er uden tvivl tabet 
af levesteder, når naturområder 
inddrages til landbrugsfo rmål, når 
sko,·ene fældes eller overudnyttes 
til flyrreagerbrug, eller når byer, in· 
d usrri og minedrift vokser ud over 
landskabet. 

l d e rige land e sker tabet af bio
logisk mangfoldighed i fo rbindelse 
med indd ragelse af natur ril indu
stri, beboelse eller rekreative for
mål. Og som følge af d en forure
n ing, vores aktiviteter skaber. l d e 
farrige lande sker mbet oftest som 
følge af voldsom befo lkningsstig
ning og behovet for at indd rage 
skov og andre naturo mråder til 
landbrugsfo rmål for at brødfød e 
befolkningen . 

l de farrige lande, der jo har den 
største befolkningstilvækst, findes 
også den største biologiske mang· 
foldighed • i tropeskovene, på ko
ralrevene og på de udstrakte savan-

ner. De er samrigdig verdens mest 
sårbare økosystemer · og d e findes 
i lande, der af politiske og økono
miske årsager ikke har ressourcer
ne til at bevare dem og ud nytte 
dem efter bæredygtige principper. 

Vi mennesker udnytter allerede 
o mkri ng 40% af den energi, som 

Millioner af fa uige kinesiske bønder 
Sironaner ind 1il de s10re byer, der 
lokker mccl clrømmen om h11rtig rig· 
clom. Men kun et fåwl opnår andet 
end el ussel l job som underbetalt 
fabriksarbejder. 

landjo rdens planter o ptager fra so- fo rbrug og teknologien , så vi bliver 
len. Og selv o m vi ikke kan sige i stand til at producere mere med 
præcis hvor grænsen går: er det færre ressourcer. Og de løsnings· 
klart ar der ikke er plads ri l at udvi- fo rslag, der udarbejdes, skal re-
de dette forbrug særlig meget. Hvis spekære Jordens evne til at brød fø-
der skal være plads ril den le- de os alle, dvs. de samlede 
vende natur her på . . . ressourcer af fødeva-
Jorden , må vi af. . Hvert ~menkansk barn vil_t rer, , ·and , ren luft, 
passe vores rræk srn level!~ bruge _mer~ en~rgt 0~ jord og mineraler. 
på Jordens res- den·~~ fa storre mdv~knmg pa Løsningen af be-
sourcer efter, hvad miljpct end SOO afnkanere folknings- og for-

Jorden kan bære. Og brugsproblemerne vil 
uden den levende natur, som er kræve noget af os alle, og d en 
med ril at regulere klimaer, skaffe største byrde må bæres af os, der 
os regn og rent d rikkevand, generi- har ressourcerne ril der. De rige 
ske ressourcer og mange and re landes regeri nger må sørge fo r, ar 
ring, som gør det muligt fo r os at det kan betale sig fo r enkeltperso-
overleve, vil vi være ilde stedt. ner og virksomheder at handle 

bæredygtigt. Virksomhederne må 

Hvad skal der gøres 
Der er WWF's opfattelse, at be
folkningsproblemer ikke skal an
skues isolerer. Der skal ses i sam
menhæng med bekæmpelsen af 
farrigdom og omlægn inger af vores 

im·esrere i renere og mindre res· 
sourceforbrugende teknologi. Vi 
må hver især omlægge vores for
brug, spare på vander, smide min
d re væk og købe mere miljØ\·enlige 
varer. 

Samtidig må de rige landes rege
ringer større bekrem pelsen af farrig
dommen i u-landene, både ved bi· 
stand og ved ar give u-landene bed
re muligheder for at tjene pen ge 
ved ar producere og sælge varer ril 
os. Og de må sørge for, at det ikke 
er pengemangel, der h ind rer, at fat
tige men nesker får adgang ril d en 
præventio n , mange ø nsker. Dette 
fo rudsætter en væsendig øgning af 
den del af u-lanclsbisranden, d er 
anvendes ril familieplanlægn ing. 

De første skridt i d enne retning 
må rages af FNs befolkni ngskon fe
rence i Cairo. • 



Indkomstforskel mellem 
de rigeste og fattigste 
20 pct. af verderis befolkning. 

Indkomstforskel: 
Rigeste 20 pct. • Fattigste 20 pct. 
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DetgørWWF: 
WWF har ikke ekspertise 
til at arbejde direkte med 
familieplanlægning, dertil 
findes der andre specialise
rede organisationer. Men 
WWF arbejder alligevel 
med befolknings- og for
brugsproblemer på en lang 
række felter: 

• Vi deltager i FNs befolk
ningskonference og an
dre internationale dis
kussioner med henblik 
på at få verdens regerin
ger til at erkende proble
mernes alvor og igang
sætte initiativer, der kan 
sikre, at befolkning og 
forbrug holdes inden for 
Jordens bæreevne. 

e Mange af vores projekter 
sigrer på at hjælpe lokal
befolkninger med ar ud
vikle og fo rbedre deres 
levevilkår, uden at de 
samtidig ødelægger net;
op den natur, som de er 
afhængige af. Til gavn 
både fo r mennesker og 
dyr og planter. 

e Vi udfører omfattende 
undervisningsprojekter -
både direkte i lokalområ
det og i skolerne for at 
skabe forståelse for sam
menhængen mellem na
mrbevarelse og udvik
ling. 

e Vi laver livsstilskampag
ner i de rige lande for at 
få reduceret overtorbru
get og stoppet fo ruren i n
gen. 

e Og vi arbejder hele tiden 
for at sikre, at udnyttel
sen af Jordens ressourcer 
skal ske på en bæredyg
tig måde. 

Det kan du gøre: 
Som en del af de 20 pct. af 
Jo rdens befolkning, der le
ver i de rige lande, og som 
forbruger 80 pct. af Jordens 
ressourcer, kan du gøre dit 
til at bevare livsgrundlaget 
for os alle ved at reducere 
dit forbrug af alle namrres
sourcer. 

9 
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Af Tommy Dybbro 

Historierne og myterne om 
gorillaens \'ildskab og 
blodtørstighed var baseret 

på de første eventyreres beretnin· 
ger om mødet med gorillaer i Vest· 
afrika for 150 år siden, men d e 
holdt sig indtil for blot 30 år si· 
den. l regneserier og romaner, og 
ikke mindst med alle tiders succes· 
film om gigantgorillaen King
Kong. Udfra d isse vidste alle, hvad 
man skulle mene om er sådant 
uhyre. 

Ethvert fo rsøg fra narmhisrori ke· 
re og selv storvildtjægere på at give 
et mere nø~:ternr og besindigt bille
de af gorillaen som et fredeligt dyr 
prellede af. Det generelle indnyk 
af gorillahan nen var et grusomt 
dyr, altid fo rsynet med en knippel 
i næven , parat til at smadre pande
skallen på enhver, der trængte ind 
på dens do mæne og heller ikke 
bleg for at bortføre hjælpeløse (lwi· 
de) kvinder til en skæbne værre 
end døden. 

Det image holdt sig lige til zoo
logen George Schaller sammen 
med sin kone drog ril Cenrralafri· 
ka i 1959 for at smdere gorillaens 
levevis. Som smdieobjekt valgte de 
den rærbyggede bjerggori lla, der 
først blev opdager i der østlige 
Congo så sent som i 1902. De op
holdt sig i 20 måneder sammen 
med gorillaerne. Da deres iagttagel
ser udkom som en diger videnska· 
belig afhandling, vakre d et opsigt 
langt uden for fagfolks kredse. l 
stedet for regneseriernes og filmens 
dæmoniske u hyre tegnede der sig 
nemlig er billede af er særdeles fre· 
deligr væsen , som fø rer et hyggeligt 
familiel iv. 

King-Kong - og virkeligheden 
Urskovens uindskrænkede hersker. 

Dyret, som med de bare næver flår træer op med rode. 
Indbegrebet af vilddyret i det mørke Afrika. 

Det var helt op til nyere tid den generelle forestilling 
om den største og tungeste af menneskeaberne - gorillaen 

Nt'lr de t•oksne gorillaer holder en 

pause, leger ungerne. Den store han er 
fører af fl okken. Han velger over flok
ken, og der er ham, der farer frem for 
a r skræmme ubudne gæster bon. 



Gorillaens skuespil 
Selvfølgelig oplevede Schaller det 
samme som tidligere eventyrere 
havde set eller hørt om. Gorilla
flokkens anfører, der på en drama
tisk måde forsøger at skræmme 
den ubudne gæst bort. Det vel
kendte o ptrin, hvo r hannen rejser 
sig på bagbenene, tro mmer med 
hænderne på brystet og udstøder 
nogle høje brøl. Hvor den river 
blade og kviste af træerne og kaster 
dem op i luften. Og derefter bru
ser gennem skoven på alle fi re og 
hamrer i jorden med hænderne. 

Hele dette skuespil udfører den 
store abe for at forskrække freds
forstyrreren og fo rdrive ham fra 
territoriet. Men det er tomme tru
sler, og det kan misforstås. Men 
det var først, da Schaller og hans 
kone fik mod til at blive stående 
ganske rol igt, når hannen ko m 
brusende, at de opdagede, hvad 
der skete. Nemlig at gorilla-han
nen altid stanelsede op nogle me
ter fra dem og derefter forsvandt i 
det tætte krat. Efterhånden fandt 
de to zoologer ud af, at gorillaerne 
i virkeligheden er fredsommelige 
dyr. Og at man - hvis man o pfører 
sig o rdendigt over for dem · uden 
risiko kan færdes ubevæbnet 
blandt dem. 

Berømte bjerggorillaer 
Bjerggorillaerne er de bedst unele r
søgte af de to gorilla-former. I 
fortsættelse af familien Schallers 
banebrydende undersøgelser er de 
nærmest gjort verdensberømte 
gennem Dian Fosseys mangeårige 
studier. Ikke mindst hendes legen
dariske arbejde for at redde dem 
fra krybskytter i V irunga-bjergene i 
det vestlige Rwanda. Det arbejde, 
der til sidst førte til drabet på hen
de, er udødeliggjort i filmen "Gor· 
illaer i disen" . 

Det fortrænger næsten den 
kendsgerning, at de sjældne dyr 
også fineles andre steder i Afrika. 
Faktisk ho lder halvdelen af ver
densbestanden til i den 330 kva
dratkilometer store Bwindi Natio
nal Park i Uganda. De nyeste op· 
gørelser af bestanden her i "Omu 
Bwindi", der betyder "mørkets 
sted", siger 280 dyr. 

Bwincli ligger i det sydvestlige 
Uganda, i umiddelbar forlængelse 
af Virunga-bjergene i Rwanda, og 
udgør den ene af de fire natio nal
parker i Afrika, som er hjemsted 
for bjerggorillaer. De andre ligger i 
nærheden, nemlig Mgahinga Gor
illa National Park, også i Uganda, 
"Vulkanernes Park" i Rwanda, 

Fakta om gorillaen 
Gorillaen er den tungeste af 
menneskeaberne. En vo ksen 
han vejer mellem 140 og 200 
kg og kan blive op til 180 cm 
høj, når den står oprejst. En 
voksen hun vejer 70..11 5 kg. 
Sammen med chimpansen er 
gorillaen det dyr, som er nær
mest i fumilie med menne
sket. Lavlands-gorillaen findes 
i regnskovene i Vestafr ika. 
Bestanden tæller mange tu· 
sind dyr, men er mange ste
der i fure på grund af fæld
ning af skoven og krybskytte
ri. Bjerggorillaen fi neles kun i 
fi re o mråder i det centrale 
Afrika og tæller ca. 600 dyr. 

De unge gorillaer lærer af deres 
mødre, hvilke planter der er spiselige. 

Borgerkrigen i Rwanda 
Det er usikkert, hvilke følger 
de dybt tragiske hændelser i 
det lille centralafrikanske land 
får for den i forvejen truede 
dyreart. Meldinger i juli 
måned tyder imidlertid på, at 
der ikke er akutte trusler mod 
dyrene, som holder til i de 
meget øde og uvejsomme 
bjergskove i den vesdige del 
af landet, på grænsen ind til 
Zaire. Men hvis borgerkrigen 
i landet fortsætter, og med 
den de eno rme flygtningepro
blemer, er bjerggorillaernes 
skæbne mere usikker. 
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hvor Dian Fossey arbejdede, og 
endelig en nationalpark i Zai re. Så 
hele verdensbestanden på ca. 600 
bjerggorillaer er koncentreret i græn· 
seområclet mellem de tre lande. 

Turistens gorillaer 
I de to sidstnævnte national parker, 
altså dem i Rwanda og Zaire, har 
det i flere år været mu ligt for turi
ster at besøge særligt udvalgte flok
ke af gorillaer. Men i de allersene
ste år har uro og borgerkrige i om
råderne, og senest tragedien i 
Rwanda, enten begrænset eller 
gjort det helt umuligt at besøge 
o mråderne. 

I Uganda besluttede man fø rst i 
april 1993 at satse på denne sær
deles lukrative form fo r turistbe
søg. Først gav man tilladelse til fi re 
daglige besøg af små turistgrupper 
til en særl igt udvalgt gorillaflok. 
Senere er endnu en flok udpeget 
til at være mål for besøg. Det hele 
koordineres af Ugandas national
parkvæsen, i nøje samarbejde med 
og med rådgivning fra bl.a . WWF 
Verdensnaturfonden . I den anclen 
af de to parker med bjerggorillaer i 
Uganda er der også flokke, som i 
fa tvejen har vænnet sig til besøg af 
mennesker. De omfatter dyr, som 
krydser over grænsen fra Zaire, 
hvor der som nævnt tidl igere har 
været turistaktiviteter. 

I n teressen for at se de spænden
de dyr på nært hold er ovetvæl
clende. Efter ar det for tiden er 
udelukket at komme til områderne 
i Rwanda og Zai re, samler interes
sen sig om de nye steder i Ugan
da, og man må i øjebli kket påreg
ne lang tids forudbesti lling, hvis 
man vil deltage i en guidet gorilla
tur. Den koster ca. 1.000 kr ud
over prisen fo r at komme ind i na
tionalpark en. 

Selv om der er betyddige ind
tægtsmuligheder i at vise gori llaer
ne frem fo r interesserede turister, 
e r myndighederne indstillet på at 
holde turistpresset på et niveau, så 
dyrene ikke lieler overlast. Det vil 
også fremover kun være få udvalg
te flokke, som det vil \·ære muligt 
at besøge. Det store flertal af 
bjerggorillaer lader man helt i fred. 
Men den kenelsgerning at gorilla
erne nu repræsenterer en økono
misk værdi for landet, e r utvivl
somt af afgørende betydning for, at 

de også er sikret en fremtid. • 

De gorilla-flokke, der jævnligt får be
søg af rurister, har for længst vænnet 

sig til, at mennesker kommer nær. 



Kinasluger 
Asiens dyreliv 
Kinas økonomiske mirakel har skabt et enormt vacuum, 

der suger dyr til sig fra hele Asien. 
Dyrebestandene i det meste af Asien brandskattes 

for at fylde de sydkinesiske kødgryder. 
Journalist Kjeld Hansen har været på rundrejse i Asien 

og har talt med en række eksperter på området 
Resultatet er denne artikel, som ikke er for sarte sjæle 

Tekst og foto: 
Kjeld Hansen 

meri ka n
ske tolde-
re arrescc .. 

Det er især be
hovet for ~jældne 

ingredien~er til 
den traditionelle 
folkemedicin, der 
sender miljomyn
digheder, toldere 
og politi p;\ over
arbeJde JOrden 
rundt 1 et despcr.lt 
forsug pa ar be
skytte de sicbre 
tigre, næsehorn 
og elefamer mod 
den illegale han-

rede i juli 1993 ro 
mænd i Lo> An
geles lufthavn, 
fordi den ene 
mand virkede nu
srænkcli!.'t velpol
stret i s m pa klæd
ning. Der viste 
~ig, at han havde 
18 levende slan
ger i nylonpmer 
bunder ril arme 
og ben. Y derligc-

Denne hjon har ftlet knust forbenet, del. Stigende cf.. 
stl den holder s1g 1 ro. rersporgscl p<\ 

stantssymboler i 

re 34 slanger blev fimdet i baga
gen. De to mænd var ki nesere, og 
de havde flybilletter til hm'L"<.lsta
den Taipci på Taiwan. 
. Da indisk politi i august 1993 

beslaglagde der "tur,te pani ri
gerknogler nogen'>tnde i et raid 
mod en \'Clkendt dyresmugler, 
stoJ der Ki na pa adres~esedlen. 

En contamer med 486 kilo elfen
ben fra elcfan~rodrændcr, der blev 
beslag1a!.tt i oktober 1993 i Dur
ban, Sydafrika, skulle smugles til 
Taiwan. 

l 1993 importerede Sydkorea 
1883 kilo rigerknogler ifulge dt:t 
koreansk~: toldvæsens statis ri~ke 
~ rhog: l 563 kilo kom fra Kina. 

Kincst:rncs umættelige ~:fter

spørgscl pa dyr og dyæprcxlukter 
mærkes i stigende grad <wer hele 
wrden. 

fo rm af sjældne 
skind eller udstoppede dyr ram
mer tigre, leoparder og and re karre
dyr; men selv ikke kinesernes egen 
folkekære panda g<\r ram forbi . 

Kinas voksende impon af min
dre sjældne dyr er også ved at 
komme i søgelyset. Dyrebestande
ne i store dele af As1en brandskat
res, legalt og illegalt, fo r ar fylde de 
sydkinesiske kødgryder med bizar
re retter som stegte aber, kogte 
slanger og suppe af bjø rncporer; 
for ikke at nævne skildpadder, ug
ler, kæmpesalamandre, flyveegern , 
isfugle, m. m. 

Velo rganiserede ~muglerbander 

Alt-erdens rædsler · afdelingen for 
lllde d)•r p<2 Qingpmg-markedet. Det 
er ikke alle, der miSter appetitten. 
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og udbreJt kormprion blandt poli· 
ri, toldere og militærfolk sørger for 
en uhindret strom af alverdens dy
re\'ildt O\'er de kinesiske grænser • 
fra Vietnam, Laos, Burma, Nepal, 
Indien og en lang række andre 
lande. 

Selv de små sangfugle må nu 
holde for. Det regnes ikke længere 
fo r "politisk dekadent" at holde 
kæleJyr i Kina, og overalt i de kine
siske byer er fuglemarkederne atter 
Jukket op. Alene i hovedstaden 
Beijing skønnes der nu at være 
mindst 250.000 fugleholdere. Fug
lene vurderes efter deres sang, og i 
modsætning til de fleste euro
pæiske fugleholdere yngler man ik· 
ke meJ dem. Det årlige behO\• fo r 
friske fo rsyn inger er derfor enom1t. 

David Melville, der er direktør 
fo r WWF Verdensnamrfonden i 
Hong Kong, karakteriserer simario
nen meJ disse o rd: 

· Den eksplosive økonomiske 
udvikling i Kina har skabt et 
enormt vakuum, der suger dyr til 
sig fra hele Asien. 

Enorme profitter 
Det er åbningen af de kinesiske 
grænser, især meJ oget samfærdsel 
med Taiwan, der muliggør den 
voksende syndflod ind og ud af Ki· 
na af millioner af dyr årligt. 

Udlands-kinesere fra Taiwan, 
Hong Kong og andre kines1ske 
samfund besoger i dag uhindret 
moderlandet, og blandt utallige lu
krative forremingsmuligheJer ka
ster mange sig over den illeb'l!le 
handel meJ sjældne dyr. Profitter· 
ne er eno rme: En heldig dyre· 
smugler kan se frem til en fo rtjene· 
ste, der er 400 til 1265 procent 
over den indkobspris, han har be· 
talt i Kina. 

Samtidig betyder den rivende 
økonomiske udvikling i selve Kina 
meJ årlige vækstratt!r på 8-14 pro
cent, at J er bliver stadig flere rige 
kinesere, som kan betale de o fte 
skyhøje prist!r for produkter fra \'il· 
de dyr. 

De åbne grænser betyder og å, 
at det er blevet lanj.,>t sværere at 
skaffe tal for omfånget af den lega· 
le handel meJ dyr. Tidligere fo re· 
gik J en helt overvejende gennem 
Hong Kong, hvor Jer blev ført sta· 
tistikker af blandt andet veterinære 
hensyn. 

De sælger for knap 900 kroner 
pr. kilo 01-er hele Kina. Skulle være 
gode, bl.a. ul s11ppe. 



l 1979 omfunede Jen officielle 
eksport af fi.1gle fra l long Kong 
541.0(1() eksemplarer. Men 1 dag 
eksporteres der hundrederusinder 
af dyr og fugle direhe fra Guan· 
gzhou, Shenzhen, Shangha1 og Ti· 
anjin til andre lande, dog især Tai· 
wan og Japan. Kme"erne offentlig· 
gør ikke tallene, og det er tvivl
somt, om de overhovedet indsam· 
les. Er forsigtigt \kon an-.b r den 
årlige eksport af sangfugle fra Kina 
til ar omfane 1·3 mil lioner indivi· 
der. Dertil skal lægges den 1llegale 
eksport .. . 

Den øgede grænsd1<mdd med 
Viemam, Laos og Burma 1 sydve;,t 
og de tidligere USSR-repuhhkker i 
nord skaber ah-orhgl' trusler mod 
disse landes dyrehesmndc. Dav1d 
Mel,•ille gwer et cbcmpd: 

• Efter sammenbruddet 1 USSR· 
republikkerne greb alle et maskin· 
gC\·ær og lob ud for at skyde saiga· 
antiloper. Horn og <Indre dele hb· 
så brugt i bynehandler, n:\ r en hus· 
fuld rusM!re kom ned nl Kina for 
ar drive græmehandd. Kineserne 
anvender ho rnene '>Om erstatning 
for de langt mere k<"tbare horn 
fra næseho rn. Men resultatet blev, 
ar antilope-hestanden hnxl sam· 
men. Fra ar rælle 1-2 mill ioner dyr 
i 1990 er den nu nede under 
5 (l(). 000. 

l Hong Kong og p;\ de -.ydkme· 
siske dyremarkeder ses 1 dag er me· 
ger srorre ud\~1lg af dyre· og fi.1g· 
learter end for bare l O ;\r siden. 
David Mcl\'ille mener, ar der kan 
skyldes, at Sydkina er \'Cd at \'<t:re 
tømt for almindclij.,rt forekommen· 
de dyr og fugle, samtidig med at 
den mere lemfældige grænsekon· 
rrol og øgede samfærdsel gør det 
mulii,rt ar til føre markederne hidtil 
ukendte dyr og fugle fra der øvrige 
Asien. 

Men der er kun gænerier. David 
Melville siger: 

• Vi ved næsren ikke noget om 
disse .ting, og måske vil der være 
for sent ar gøre noget, n;\r vi en· 
gang fimler ud af det. 

Stegt tiger 
En populær anekdote siger om 
folk fra Sydkina, ar de spiser alt 
med fi re hen, der ikke er er bord; 
alt med vi nger, der ikke er en flyve· 
maskine; og alt der SVlJmmer, und· 
tagen undervandsbade. 

Kinesisk kogekunst er udvikler 
som er hungerkøkken, hvor nøden 
t\'ang den sulrende fumilie til at 
spise alt uden ar spilde der mind· 
ste del af et dyr eller en plante. 
Hvad der 1 dag betraj.,rte;, som ekso-

tiske delikatesser, var tidligere fatti· 
ge bønders eneste middel til ar 
holde sultedøden stangen. Fiske· 
hoveder, andefødder, hunde og 
kane, roner, slanger · og alle for· 
mer for ,-ilde dyr, fugle, krybdyr og 
sågar insekter · blC\' spist. 

Men i dag, hvor Kina er selvfor
synende med mad og økonomien i 
enorm \'æksr, er den vilde fauna 
kommer pa der eksklusive spise· 
kort. Samtidig bidrager folketro og 
myrer til ar holde efterspørgslen le
vende og priserne høJe. Mange h 
nesere mener, ar man kortvarigt 
optager der dyrs egenskaber i sig, 
som man spiser • man er, hvad 
man spiser. Derfor betragres kød 
fra tigre, leoparder, bjørne, ugler 
og rovfugle som særligt styrkende. 

Pa Taiwan foregik der midt i 
l 980'erne en række veldokumentc· 
rede offentlige slaj.,rtninger af tigre 
(ho\'edsageligt opdræncr i fungcn· 
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skab), hvor dyrenes enkelte dele 
blev bortauktionerer til de højest· 
bydende. En Ilaske blod kunne 
indbringe 370 kroner, kød gik for 
240 kroner kiloer, øj nene for l l 00 
kroner, en penis for I l .000 kro
ner og skinder · som der mest vær· 
d ifu l<..le · kunne indbringe 25.000 
kroner. Efter en storm af lokale og 
internationale prorester ophørte 
d isse offentlige slagterier. 

Også i Hong Kong har myndig· 
hederne strammer reglerne betyde· 
ligr for, h\'ad der kan serveres på 
millionbyens utallige restauranter. 
Bizarre rener som tigerpenis, bjør· 
ncpører og abehjerner er forlængst 
fjt: rnet fra spi>ekortet:, men allige· 
vel fe,res der af og til på sjæld ne 
dyr. Der foregar n u i privat regi, 
men ryj.,rterne siver ud • og der er 
fukrisk også meningen. 

David Melville fort::l! ller: 
· Er par j.,-:mge om årer hører vi 

om en eller anden rig forretnings· 
mand, der har købt en IC\·ende 
sneleopard eller ung tiger for ar in· 

WWF 

SlangebiO<l, der cappes fra letende 

slanger og blandes med alkohol, be· 
tragtes som en potensSI)rkende dnk. 
Ht·er aften sen·eres denne dnnk 1 

Snake Alley 1 TaipeL Indenfor kan 

man købe kogl slange· og lige mndt 

om hjørnet ligger bordellet. 

virere 25 udvalgte venner på barbe· 
cue. Der sker helt klart for ar føre 
sig frem og vise, hvor rig man er. 

For de mindre velbeslåede er 
der opst:\et en regulær "mad-ruris
mt:" til Sydkina, hvor kinesere fra 
Taiwan ellt:r Hong Kong rager en 
mr over grænsen for ar spise for· 
budt vil<..lr i Shenzhen eller Guan· 
!,'Zhou. 

Små lyspunkter 
Myrerne om maden og troen på 
folkemedicinen ligger d ybt foran· 
krer i mange kineseres sjæl, men 
der er små forand ringer undervejs. 
Sporg en Shanghai-kineser om 
hans syn på Guangzhou·indbygger· 
nes madvaner, og han vrænger 
nedladende. Der samme gør de 
unge smarte kinesere i Hong Kong 
ad deres forældre, når de snakker 
om gamle dages bizarre fesrmåh:i· 
Jer. 

På den anden side har Guan· 
gzhou-indbyggerne fået starus som 
1rend-se11ere, fo rd i de tjener masser 
af penge. Vil man være med på 
noderne, så efterligner man dem, 
også i deres madvaner og tro på 
folkemedicinen. 

David Melville fortæller om en 
akruel spørgeundersøgelse b landt 
fo lk i Hong Kong, der viste, ar 80 
procent af de udspurgte ha,·de 
spist slange. 



• For andre arter går Jer dog 
ned, siger Melville. · Ofte er der 
pral, når nogen siger, de har spist 
tiger eller leopard. l selve Kina 
er der også kræfter, der fo rsøger ar 
ændre fo lkets indstilling. Den 
statslige undervisning kommission 
i Beijing har uopfordret søgt kon· 
takt med WWF Hong Kong med 
henblik på materialer til miljøop
dragelse af børn. David Melville 
blev i januar i år inviteret til en 
workshop i Kina om landets be
hov for miljøuddannelsc. Desuden 
satser WWF også på miljoprojek· 
ter, der skal formidles gennem rige 
udlands-kinesere, Jer bygger sko
ler, universiteter og læreanstalter i 
der gamle hjemland. 

iovgivningen ftndes 
Kina underskrev allerede CITES
konventionen om international 
handel med dyr i l 981 , men forst 
i 1993 · efter massivt imernationalr 
pres • udstedte regeringen er offici
elt dekret o m forbud med handel 
med ho rn fra næsehorn og ti· 
gerknogler. Effekten af forbudet af.. 
hænger dog helt af, om der særres 
handling bag ordene. 

Taiwan, der ikke har mulighed 
for at tilslurre sig C IT ES, har alle
rede gennemført en national lov· 
givning, der fuldt ud lever op til 
C ITES..konventionen, som også 
gælder i Hong Kong. 

Tigerskmd til salg 1 Lhasa, Tibet. 
Pris: ukendt. 

Både Kina og Taiwan vedtog i 
1989 nationale love, der særrer 
skrappe restriktioner for handel 
med alle former for dyr. Alligevel 
har en række grundige under,øgel
ser siden da afsløret, at Jer næsten 
intet gøres for ar dæmme op for 
den illegale handel. Den mest 
åbenlyse effekt af lm•givningen har 
været ar tvinge dyrehandlerne un· 
der jorden. 

Som en enkelr,mende demon
stration af myndighedernes beslut· 
somhed destruerede politiet i Har· 
bin i det nordøstlige Kina 500 kilo 
tigerknogler i januar 1994. Knog· 
Jerne var konfiskeret fra mere end 
l 00 butikker for traditionel medi
cin. Men David Mel,•ille ser ingen 
grund til optimisme: 

· Så længe Je kan tjene penge 
på handel med dyr, vil de gøre J er 
uden tanke eller forståelse for den 
langsigtede effekt. De er i fuld 
gang meJ ar tomme Asien for dy
reliv, og selv dyrene i Jeres egne 
naturreservater sælger de ud af, 
uden spor af forståelse eller indsigt 
i effekten. De kenJer ikke antallet 
af dyr, dere ynglebiologi, populati· 
onernes vækstpotentiale · de ved 
intet om disse ting. Kina sælger 
simpelthen alt i disse år, Jer kan 
give penge. 

Riget i 
Kina er er af de største lande i 
verden med et areal på 
9.~6 1.000 km'. Kina er 222 gan· 
ge større end Danmark, men 
kun l 0,1 pct. af arealer kan dyr· 
kes, og blot 12,1 pct. er dækker 
af skov. Af Danmarks 43.000 
km2 er 64 ,9 pct. opdyrket, mens 
11 ,4 per. er dækker med skov. 

Befolkningen tæller ca. 
1.200.000.000 indbyggere, og 
det gør Kina til det mest folkeri· 
ge land i verden; hver S. indbyg· 
ger på Jorden er kineser. For 
hver dansker fi ndes der 230 ki· 
nesere. 93 pct. er erniske Han-ki
nesere, mens resren fo rdeler sig 
på 55 minoriteter, der beboer 
o mkring 50 pct. af de kinesisk 
komrollerede territorier (Tibet, 
Xinjiang, Indre Mongoliet, m.fl.). 

T rocls skrap fødselskomrol er 
den årlige tilvækst i befolknin· 
gen på l ,4 pct. Der betyder, ar 
den kinesiske befolkning fordo b
les på 49 år. Gennemsnirsleveal· 
deren er 66 år mod 74 ,5 år for 
danskere. 4 1 pct. af kineserne 
bor i byerne, mens 59 pct. lever 
på landet 

·dten 
Siden begyndelsen af 1980'er· 

ne har ko mmunistpartiet gradvis 
liberaliseret økonomien, og i dag 
er Kina midt i en rivende udvik· 
ling med årlige vækstrater på 8-
14 pct. Overalt i landet, men 
især i de syd- og østlige kysrpro
vinser, skyder titusinder af fa
brikker, horeller og boligblokke 
op. Talrige motorveje og broer 
er under opførelse, mens havne 
og lufthavne hastigt udvides. På 
15 år er økono mien fordobler. 

Den dystre miljøbagside af det 
økonomiske boom er en akut 
energi mangel og voldsomt sti
gende forurening af vand, luft og 
jord, samtidig med at presser 
øges på de begrænsede resurser 
af landbrugsjo rd. Alene fra 1992 
til 1993 blev 5 ,5 pct. af land· 
brugsjorden o pgiver eller inddra
ger til byggeformål, samtidig med 
at 50 millio ner bønder opgav ar 
dyrke jo rden fo r at d rage ri l byer· 
nc på jagt efter jobs i de nye in· 
dustrier. Nogle Kina-analytikere 
ser en reel risiko fo r hungersnød 
i de fattige provinser, hvis denne 
negative udvikling fortsætter. 

Et spinkelt håb for 

Panda-grollen er børnenes yncll ing.med i den zoologiske have i Sichua n-provin· 
sens hovedstad, Chengdu, h110r mere end 40.000 kinesere deltog i den første 
internationale panda festival i september 1993 for aL fremme beskyttelsen af 
den sorthvide bamse. 
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Det kinesiske rædselskabinet krylxlyr, søheste og meget mere. 
Indtil sidste 1 1980'erne solgtes og
sa leoparJ-skmd, elfenben og horn 
fra næsehorn her, men stigende 
internationalt pres har t\'tmget 
denne handel under jorden · og 
priserne i vej ret. 

For mange udlændinge er hunde
slagterens bod der salgssrc..l, der 
,·ækker mest kvalme, når man går 
på sightseeing pa Qingping·marke
der i G uang:hou (Canron) i det 
sydlige Ki na. 

Afpelsede og ler ristede rcpræs· 
en tanter for men nc~ket~ hcd;,re 
,·en , ophænJ.:t pa slagtl·kroge, på 
rad og række som w inckmppc i 
en dansk slagterburik af den gam
meldags type • det er fi1r meget for 
de fles te fra vor kultur. 

Men hundene (og imortf..'t ogs<i 
de parterede kane) opdr:cnes ude 
på lander fm at ende Mlm aftens· 
mad for en kinesisk famtlie. Pa 
samme måde som den danske wi
neavler u rger fo r "tej..>t flæsk, kote· 
letter og svinemo rbr:1d til vore 
middagsborde. 

Ga hundrede meter længere · så 
er der til gengæld al mulig grund 
til ægte ~·alme: lemlæstede, døen
de og d øde dyr i beskidte bure, lag 
på lag, rusindvis af dyr og fugle 
stabler værre end i den mest horri· 
ble burhunscfab rik, uden vand, 
uden mad , uden nogen som helst 
fo rm fo r respekt. 

Det er her, vilde dyr og fugle af 

pandaen 
l sommeren 1993 konfiskerede 
toldvæsenet i Hong Kong tre pan
da-skind. De triste trofæer ligger i 
dag i Hong Kong-myndighedernes 
samling af alverdens sjældne dyr 
som vidnesbyrd om den tilsynela
dende forgæves kamp for at redde 
de sidste eksemplarer af de fred
s.ommelige sorthvide bamser fra 
bambusskovene i Kinas sydvestlige 
hjørne. 

Det begyndte ellers så godt. l 
1980 rykkede WWF ind i Sichu
an-provinsen med stor enntsiasme 
og en million dollars, men allere
de efter få måneder var panda-pro
jektet løbet sur i gensidige misfors
tåelser, dybe kulntrelle forskelle og 
uenighed om projektets udførsel 
mellem WWF og den kinesiske re
gering. WWF ville bruge pengene 
på feltsntdier og beskyttelse, mens 
kineserne krævede, at der først 
blev bygget en sto r statio n til yng· 
leforsøg i fangenskab. 

Det blev kineserne, der vandt · 
og pandaen, der betalte prisen. 

enhver slags fra Sydkina og sto re 
dele af Asien ender livet i et mare
ridt af sult, snavs og mishandlmg. 

Her ligger en lille hjort, levende, 
men helt stille. Den kan ikke an
det · dens ene forben er knust og 
hænger blot i et par halvrådne 
hudsrrimler. 

Der aser og maser en ku rvfuld 
sto re landskildpadder; i dagevis 
har de været undervejs som smug
lergods fra nabolamlet Vietnam, 
hvor kapitalst<-erke kinesiske han· 
delsmæ nd er i fuld gang med at 
tømme nantren for dyr. 

En stor hornugle, bundet med 
en sntmp snor o m den ene fod , 

l Wolong reservatet, hvor yngle
stationen opførtes, blev bestanden 
halveret fra omkring 14 5 dyr i 
1974 til blot 72 i 1986; officielt 
lagde man skylden på fødemangel, 
men i virkeligheden var de skyldi
ge krybskytter, der kan få enorme 
priser for illegale skind i Taiwan, 
Japan og Hongko ng. 

Den kendte biolog George 
Schaller, der påbegyndte sine o m· 
fattende panda-sntdier i Kina i de
cember 1980, skriver i sin bog The 
Last Panda fra 1993: • Aldrig har 
udryddelsen af pandaen foregået 
så hurtigt som i de år, hvor vi snt· 
derede den, og jeg hjemsøges kon
stant af den tanke, ar projektet kan 
have skadet mere end hjulpet pan· 
daen. 

Først i l 989 lykkedes det at ska
be enighed om en handlingsplan, 
som den kinesiske regering vedtog 
i 1991. Der er tale om en ambitiøs 
10 års-plan til 50 millioner dol
lars, som vil føje 14 nye resetvater 
til de 13 eksisterende. Nok så vig
tigt er et net af korridorer mellem 
reservaterne, så de små isolerede 
grupper af pandaer kan opnå kon
takt med hinanden. 

Zoologen John McKinnon fra 

Hundeslagterboder pil Q mgpmg·mar· 
kedet 1 Gtwngzhou. 

sidder og dør for tilskuerens øjne · 
nej, ikke endnu, den få r et stik 
med en bambuspind og retter sig 
lidt op. Den skulle jo gerne holde, 
indtil en af de travle husmød re har 
besluttet sig for netop den. Kinesi
ske husmudre kræver levende råva
rer til aftensmaden. 

Q ingping har også en afdeling 
for ingredienser til den traditionel
le fo lkemedicin: Hjortetakker, 
knogler og kønsorganer fra forskel
lige dyr , skæl, slangeskind, tørrede 

Hong Kong, der er hovedforfatter 
til den nye handlingsplan, ser me· 
re optimistisk på fremtiden: 

· WWF mener, at der blev be
gået en række fejl i Kina, hvoraf 
den største var at give dem l milli
on dollars uden kontrol over, hvor
dan pengene ville blive anvendt. 
Sådan tænker jeg ikke. Jeg ser den 
ene million dollars som en ad
gangsbillet til Kina, og ganske bil
ligt. Pengene blev brugt til at bygge 
ynglesrarionen og til udstyr • de 
blev ikke ædt op af korruption. Vi 
fik også udført en forbløffende god 
kortlægning, der gav et meget 
præcist billede af pandaens udbre
delse og som tillod os at udarbejde 
en meget god overlevelsesplan. 

Dødsstraf skræmmer ikke 
Med den nye handlingsplan er der 
skabt håb for pandaen, men det er 
i sidste øjeblik. Zhang Hemin, vi
cedirektør for centeret i Wolong, 
siger: • På nogle lokaliteter vil al 
vor viden om pandaen komme for 
sent til at redde den der. Men 
standser vi denne handlingsplan 
nu, så vil det om bare 5 år være 
for sent alle steder. 

Men skind af tigre og leoparder 
· ja, selv pandaskind · ligger stadig 
klar til levering i G uangzhou. Pen· 
gestærke kunder fra Taiwan, Ho ng 
Kong og Japan står i kø for at sikre 
sig et af de sidste eksemplarer, 
mens det illegale marked stadig er 
Ieveri ngsdygtigt. 

Adgang til det hemmelige mar· 
ked få r man dog kun gennem "gu· 
anxi", det kinesiske begreb der 
oversættes nogenlunde dækkende 
som "forbindelser", men som o m· 
fatter lanf..>t mere end blot de rette 
adresser. Guanxi er selve det kulm
reile fundament i alle kinesiske 
samfu nd: uden den rigtige dialekt, 
de rigtige ordfraser eller rette ko n
takter til betydningsfulde personer 
har man ingen chancer fo r at træn
ge ind i de illegale netværk af dyre
handlere. 

Derfor er det kun kineserne 
seh·, der kan optrevle net\>ærket. 
Eller lukke rædselskabinetter for 
ægte kvalme · Qingping-markedet i 
Guangzhou. 

Der er formentlig færre end 
l 000 pandaer tilbage i bambus
skovene i Sichuan-provinsen, og 
de udgør måske kun det dobbelte 
antal af, hvad der nødvendigt for 
at opretholde den genetiske variati
on, der kan forhindre indavl. Des
uden findes der knap l 00 pandaer 
i fangenskab, heraf 80 procent i 
Kina. 

Truslerne er først og fremmest 
den opdyrkning og skovhugst, der 
æder bid for bid af pandaens le
vesteder, men dertil kommer en 
omfattende illegal jagt og fangst. 
Selv ikke indførelsen af dødsstraf 
synes at skræmme krybskytterne. 
Smugler ud til Taiwan, Hong 
Kong eller Japan kan et pan
elaskind indbringe op til 40.000 
dollars (ca. 260.000 kroner), mens 
et levende dyr kan sælges for helt 
op til l 00.000 dollars (ca. 650.000 
kroner). 

T rods henrettelse af mindst seks 
kinesiske panda-smuglere og åre
lange fængselsstraffe til flere andre 
fortsætter den illegale handel. Som 
en krybskytte sagde til politiet: 
• Havde l ikke fanget mig, ville jeg 
jo være blevet rig. 
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BREVKASSEN 
Skriv til Levende Natur, 
mærket "Brevkassen". Spørgs
mål vil blive besvaret af et panel 
afWWF Verdensnan~rfondens 
videnskabsfolk og eksperter. 
Spørgsmål, der ikke er plads til 
i bladet, besvares personligt. 

Spar på 
vandet-men 
hvordan? 
I sidste nummer af Levende Natur 
foreslår l, at man skal lægge et par 
store sten eller en plastflaske med 
vand i WCcisternen for at spare 
på vandet. Det er en rigtig dårlig 
ide, fo r hvis WC'et ikke skylles 
med det antal liter vand, som det 
har kapacitet til, risikerer man at 
tilstoppe afløbet. Det har jeg læst 
et sted - kan I be- eller afkræfte 
denne påstand? 

Med venlig hilsen 
Malene Harder 

Smålandsgade 4, 3.tv 
2300 København S 

Der er ikke noget orakelsvar pd dit 
spørgsmdl. l nogle tilfælde er der in· 
gen problemer med at sænke cister· 
nens vandforbrug, mens man i andre 
tilfælde skal være mere forsigtig. l 
elageejendomme, hvor stømedelen af 
afløbet sker via en faldstamme, er 
der næppe problemer forbundet med 
at begrænse vandforbruget som om· 
talt. Samtidig er afstanden fra bebo
elsesejendommen til kloakken sjæl
dent særlig lang. Har man eget hus, 
er der andre forhold, som skal tages i 

betragtning. Afstanden fra toilet til 
kloak eller septiktank er af betydning, 
men endnu vigtigere er, hvilket mate· 
riale afløbsrøret er lavet af. Moderne 
PVC.rør yder næsten ingen mod
stand, og derfor er risikoen for tilstop
ning meget lille, selvom man nedsæt· 
ter vandforbruget. Har man derimod 
gamle cementrør, stiller sagen sig an· 
derledes. Den nt overflade i cement· 

Eralledyr · 
ikke lige vigtige? 

Det generer mig lidt med jeres 
pusse-nussede pandaer og andre 
kæledyr. Nu er det så den sibiri· 
ske tigers tur. Jeg fo rstår godt, at 
det er lettere at samle penge ind 
til et stort og flot dyr. De taler til 
folks plejeinstinkter. Men prin· 
cipielt er vortesvin, edderkopper 
og klapperslanger akkurat ligeså 
værdifulde. De duer bare ikke til 
at samle penge ind, da mange 
betragter dem som væmmelige. 
Hvad med alle de rustne tønder 
med giftstoffer på bunden af ver
denshavene. Dem vil jeg hellere 
have samlet op end at redde en 
tiger, fo r de truer hele livsgrund· 
laget· også for tigeren. 

Med venlig hilsen 
Otto Berg 

Hedevænget l 76 
8800 Viborg 

WWF Verdensnawrfonden arbej· 
der for at sikre naturens mangfol
dighed af dyr og planter. Og der· 
med hele naturen og de levesteder, 
hvor dyrene og planterne findes. l 
hele vores arbejde er det netop hel-

heden og samspillet i nawren, der 
er det væsentlige. Herunder at {d 
ffernet de mange forskellige tmsler 
mod natttren · ogsd forureningen, 
sbm du nævner i brevet. Dette for· 
'hindrer os dog ikke i ved lejlighed 
at fokusere pd enkelrdyr, som i for· 
dret den sibiriske tiger, der pd det 
tidspunkt havde behov for en akut 
og ekstraord i nær hjælp. Det sker 
ogsd til stadighed med andre dyr, 
f.eks. næsehorn, elefanter, panda
er, gorillaer og oddere. Men det er 
slet ikke omkring disse enkeltdyr, 
vi koncentrerer vores indsats. Som 
dr1 erfarede, var det f.eks. kra!!et 
om rent vand, der var temaet i ju· 
ninummeret af Le!!ende Nawr. 
Generelt har WWF i de senere dr 
bevæget sig i retning af at beskæfti· 
ge sig mere og mere med nye emner 
som forurening og unødigt forbwg 
af ressourcer. Men de store og flot· 
te dyr, som hverken vi selv eller na· 
turen kan tdle at miste, vil fortsat 
have vores opmærksomhed. 

Med venlig hilsen 
Tomm)' Dybbro 

Videnskabelig medarbejder 

Regnorm er uhyre vigtige dyr at bevare· men de er ganske rigtigt svære at 
samle penge ind til. Og det er heller ikke penge der skal til, men snarere 
stop for forureningen. 

rørene bremser transporten, hvorfor 
en reducering af skylle-kapaciteten 
kan medføre at afløbet tilstoppes. Det 
kan være svært at danne sig et over· 
blik over, hvorvidt man kan anvende 

den foresidede metode eller ej. Er 
man i tvivl, bør man konsultere en 
VVS-virksomhed. 

Venlig hilsen 
Frands Hjordt-Carlsen, Biolog 

GIVWWF 
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 hvervefoldere. 

WWF 
BETALERIKKE 
ARVEAFGIFT 

Naturen får fuldt og helt 
glæde af en arv til 

WWF Verdensnaturfonden. 
Som l~ælpeorganisation er WWF 

nemlig fritaget for at betale 
afgift til staten. 

For nærmere oplrsning 
og brochure kontakt 

venligst Jette ~!arie Kilsgaard 
på telefon 42 11 l O 43. 

NOGEN 
BURDE GØRE 

NOGET 
Hvis du har lyst til at gøre noget 

for naturen, er det en 
god ide at hjælpe 

WWF Verdensnaturfonden med 
at få flere medlemmer. 

Ring til ~Iagdalene Rue på 
telefon 35 36 36 35 

og få tilsendt h1·ervefoldere. 

BØGER 
TIL SALG 

\o\TVVF's eget forlag har udgivet en 
lang række bøger og hæfter, som 
alle egner sig til undervisning. 

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

tilsendt vores katalog. 



Zimbabwe flytter 
næsehorn 
Myndighederne i Zimbabwe er i 
færd med at flytte de fleste af de til
bageværende n:~;sehorn i landet til 
stærkt bevogtede om rf1der i den 
nordlige del af landet. Samtidig 
fortsætter aA10rningen af dyrene 
for at begn1.:nse krybskytteriet mod 
dem. De scnesre :"n-s voldsomme 
tilbagega ng i antaller af næsehorn 
uden for de st:~;rkt bevogtede om
råder skyldes udelukkende kryb
skytter, der endda nedlægger næsc
horn uden horn. En af forkla rin
gerne på, at selv hornløse dyr ikke 
gå r fri, bunder i en kynisk speku la
tion om at ud rydde næsehornene i 
det sydlige Afrika for at øge prisen 
på de nrsinder af horn, der ligger 
på lager i Asien. • 

Trusler 
mod vigtig 
tyrkisk sø 
80 per. af hele verdensbestanden 
af hvidhoveder and samles om vin
teren .p:i en enkelt lo kalitet, nemlig 
Burdur·S(,>en i det sydvestlige Tyrki
et. Søen huser også meget store 
koncentrationer af andre vandfug
le, og de rfor e r det væsen ti igt at 
fjerne truslerne mod den. Den go
de nyhed er, at Burdur-st1en blev 
medraget på listen over naturlokali
tete r af inte rnational betydning, da 
Tyrkiet i december 1993 rariflce re
de Ramsar-konventio nen om be
skyttelse af vådområder. Den d;i rli
ge nyhed e r derimod, at søen fort
sat trues af forurening fra omlig
gende industrie r og planerne om 
at anlægge flere nye industrie r 
samt en sto r inte rnational lufthavn 
ved bredden af søen. • 
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Redningsprogram for øfugle 
Små oceanøer, der ligger langt fra 
fastlandet, har ofte et helt en e
stående dyreliv. Dyrene har gen
nem fi rtusinder tilpasset sig d et 
særlige liv på øerne. Og på grund 
af den isolerede tilværelse har 
mange udviklet sig til nye, selv
stændige arter. Med menneskets 
komme til øerne e r den økologiske 
balance ofte blevet fonykket, og 
mange arter er uddøde. I Maria
ncr-øgruppen i Stillehavet er biolo-

Godtnytfra 
Garamba
nationalparken 
Mange å rs arbejde med at forbedre 
forholdene i Garamba-nationalpar
kcn i det nordlige Zaire ha r baret 
frugt. Parken er e r det eneste sted i 
verden, hvo r den nordlige race af 
hvidt næsehorn findes. De 3 1 in
divider, som bestanden nu tæller, 
er godt en fordobli ng af antallet fra 
1984, da arbejdet med at sikre par-

Flereulve 
i Sverige og 
Norge 
Ulven er så småt ved at vende til
bage til Norge og Sverige. En op
tælling i vinteren 1993/94, pri
mært baserer på spor i sneen, ko m 
frem til, at der nu formodentlig e r 
i størrelsesordenen 20-25 dyr, for
delt på 3-4 smallokke samt nogle 
f.'i strejfere af enkeltdyr. Efter en 
hysterisk og oppisket hadkampag
ne mod ulvene i 1980'erne, hvo r
under adskillige dyr blev skudt ille
galt, har holdningen ændret sig 
meget pa det seneste. Og i be1,ryn-

ger gået i gang med at indfange in
divider af tre fuglearter, som er i 
akut farefor helt at uddø. Det d re
jer sig o m en lokal kragefugl, en 
brillefugl og en frugtdue. Gennem 
et målrettet avlsprogram i ameri
kanske zoologiske haver forsøger 
man ~\u at øge bestanden af disse 
meget sjældne fugle, og derved sik
re, at 'arterne overlever, selv om de 

eventuelt skulle uddø i naturen. • 

kens fremtid for alvor startede. An
rallet af e lefanter er nu oppe på ca. 
9 .000. Men de r er fortsat t rusler. 
50.000 flygtninge fra Sudan har 
sliiet sig ned i områderne uden for 
narionalparken, og hvis de ikke 
modrager nødhjælp udefra, vil de 
være tvunget til at søge føde og 
brænde inde i nationalparken. 
Ktybskytteri er også en stadig trus
sel. Der a rbejdes på at gøre det 
muligt for turiste r at besøge den 
særdeles spændende nationalpark. 
Der vil give hå rdt tiltrængt frem

med valuta til områder. • 

Mange myter om gl ubskhed knytter 
sig til ulven. l virkeligheden lwr mcm 
ikke et eneste eksempel på, at en uh' 
lwr dræbt et menneske. 

delsen af 1990'erne har ulvene 
produceret yngel på mindst ro lo
kaliteter. De fleste ulve holder til i 
fje ld- og skovområderne i der cen
n·ale Norge og Sverige, f.eks. Jamr
land og Harjedalen , med enkelte 
strejfc rc mod syd til Småland. Her 
har de tilsyneladende også størst 
chance for at bl i ve accepteret. l det 
nordligste Sverige e r der ingen 
iagttagelser af ulve, og i det no rd
ligste No rge kun ro. Dette afspejler 
fo rmodendig samernes traditionel
le syn på ulve. • 

WWF 

HUSK 
DINE 
FRADRAG 

Af de t samlede, årlige bidrag 
udover mindstebidraget på 175 kr. 

kan mellem 500 og 5000 kr. 
trækkes fra på selvangivelsen. 

Det e r og å en slags penge. 

BLIV 
MEDLEM AF 
STØTTEKREDSEN 
Du kan trække hel<' hcløhrt fra 

i skat, h1~s du forpligter dig 
t il at betale et å rligt bidrag til 
WvVF Verdensnatur fonden 

i mindst l O år. 
For nærmere opl)'sning 

kontakt venligst Else Eriksen 
på telefon 35 36 36 35. 

SKRIV 
TIL WWF 

Ris og ros fra læsere af 
Levende Natur modtages med 

taknemmelighed. 
Send dine kommentare r til 

Anne-Marie Mikkelsen. 
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Panda Prisen 
til Letlands 
naturskove 
Panda Prisen 1994 gik til Projekt 
Namrskov i Letland. Prisen er på 
250.000 kr. og spo nsoreret af 
Skandinavisk Tobakskompagni 
A/S. Projektet går ud på ar under· 
søge mangfoldigheden af dyr og 
planter i naturskov i Letland. Re· 
sulraret af undersøgelsen skal sam· 
menlignes med resultatet af en til· 
svarende undersøgelse i dansk na· 
turskov. Den danske undersøgelse 
fik Panda Prisen for ro år siden. • 

Posten støtter 
naturen 
WWF Verdensnamrfonden har 
indgået en aftale med P& T om 
salg af namrmærker 1994. I sep
tember og oktober kan man på 
lanelers posthuse købe arket med 
de 30 smukke grøn landske moti· 
ver, regnet af Jens Rosing. Namr· 
mærket koster fonsat 30 kr. p r. 
ark, og overskuddet af salger går di
rekte til WWFs namrbevarende ar· 
bejde. • 

Stor opbakning 
Sommerindsamlingen 1994, der 
omhandlede vandmiljøer i Dan· 
mark, viste med al ønskelig tyde· 
lighed, at WW!='s medlemmer/ 
støtter ser med ,ror alvor pa for
ureningen og overforbruger af 
det ferske vand 1 Oanmark. Rig· 

tig mange har givet et bidrag, og 
endnu flere har med deres un· 
derskrift tilsluttet sig vores krav 
ti l regeringen om at sta iasr i El l 
pa sporgsmal om rent drikh·· 
vand og spmjtegili:e. • 

l forbineleise mecl pris· 
overrækkelsen blev 
cler arrangeret en eks
kursion til Lerlancl, 
og deltagerne besøgte 
en sumpskov. Her er 
deltagerne stoppet op 
i omrdclet mellem 
kulwrskot•en og 
nawrskot•en. Pris

mOlhageren Ugis 

Rotbergs, yderst til 

hojre, er ved at for· 
kime, hvordan projek
tet skal gennemfores. 

l nawrskot•en er cler 
stor forskel pcl træer

nes alder, og clet giver 

gocle muligheder for 
en række dyre· og 

plantearter, der er af
hængige af f.eks. 
gamle og eloende 
træer. 

Ny Arv 
tllWWF 
Flere og flere betænker WWF i de
res testamente. 

Senest har vi med stor raknem
melighed modraget 144.566 kr. fra 
boet efter Stella Birgitte Thorup. 
Arven vil være med til at styrke vo
res aktive indsats fo r ar bevare bl.a. 
de tropiske regnskove i det centra· 
le Afrika, hvor der nu kun er o m· 
kring 600 bjerggorillaer tilbage. • 



Blivftrma
medlem 
I midten af maj begyndte WWF 
VerdensnaUJ rfonden at til byde 
virksomheder et fi nnamedlem
skab. Siden da har 2 I 7 virksomhe
der modtaget blandt andet et 
smukt, ind rammet certifi kat signe
ret af Hans Ko ngelige Højhed 
Prinsen som et synligt bevis på, at 
de nu er medlemmer af WWF 
VerdensnaUJrfonden. 

Nærmere info rmation o m firma
medlemskaber kan fås hos Magda
lene Rue på telefon 35 36 36 35 .• 

12 mill. kr. 
frasalg af 
jubilæums
mønt 
Da WWF for otte år siden - i I 986 
- fejrede sit 25 års jub ilæum, blev 
der udgivet en jub ila;umsmønt. 
Salget af denne mønt har n u givet 
et overskud på ca . 12 mil!. kr., 
som WWF har modtaget. Her er 
det Anthony Spink fra fi rmaet 
Spink and Son, der har produce
ret mønten , der overrækker den 
store check til WWF's internatio
nale præsident, Hans Kongelige 
Højhed, Prins Philip. • 

Gaver og bidrag 
Perioden 16.4.-4. 7.1 994 

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

Ketty Ahnfddr·Molltntp 500, Dan Albr<' 
chr..,n 500, Allan Ander>en 1.000, Anne 
Rov::.ing Andcr::.en 500. Ell~n Andelben 
500. H. 1 n,>aanl Ander.en 500, jan Skot
re Andersen ;oo, Jens AnJcr!-cn 500. 
John AnJcr:.en 500, Karin Andcr.en 500, 
Ken Andern:n 500, Ole Andcr.cn 500, T. 
Stokholm Andcr.-cn 500, 1\ma Anker 
500, A,rmp Kro 500, Jør~cn Bang 500, 
Nils Kri~rian BcrJ.! 500, &!nina Bisgaard 
500, Janus Barfo..'<l l .000, Jesper Bent.:cn 
5ro. Lone BcnJrscn 500. Benny Automo
biler 500, Brira Hau~>en Bcr~ 500, Torben 
Bondntp 1500, Katrine Bontm 500, Eli· 
sabeth Bille Brahe 1.000, Janne Br<xlkjær 
500, Bjørn & Corinna 1\rcit.:ke 500, Kim 
Bro~'<lanl 2. 500. Yupha & Srcf.m Bnthn 
5ro, H.C. Bn nnmer>tc.Jr 500, Pctor Ole 
Bmun 500, Bræ<.brnop ~>trykkeri sro, 
Kjdd Rund~<mrJ 500, Margir Chri~t~nscn 

500, G. Chri; rian<en 1.000, Kaj Ravn 
Chri::.tianscn 500, Marl-!rcrhc Cl:1u:,en 
5(1(), Durdica Cupek 5()(1, llcrlu( Dalhof 
5()(1, Vibeke Dukat 500. Bodil Ell ing 5<'0. 
Jen> Elnll'ro> 5(1(), Li> Elvang 500, M. Eri· 
chsen 500, Lone EMiing 500, lls<' Faither 
5(\), Anna Sofie rlaman,l 500. Si<sc Dor· 
de Holler Gadegaani l .000, Nanna Gjol 
500, Pia G lavind l .0<Xl. Janne & )"~en 

Gla:>cl 500. Gotl1 & R,,((el 500, Bine 
G unnersen 500, Gudnon Halla".Møllc r 
500. A .. ~'Cr Hansen ; OQ, Bent Haneo.cn 
SOO, Bnmo Han~cn SOO, Else Hnn:,t·n 
500, Gudnon E. Han>en 5(1(), H. Han,en 
& S. Schwan: 500, lhc Han>cn 500, )\1te 
t lan:-.t·n S(X), Karin Han-.en 500, Tina 
Hansen 500, T om Btrch H amen 500, 
Verner Paulin Hansen 500, L.·a Nid s HL-.. 
delund 500, C . Hebtc'\1 700, Alger Hen· 
ncm:m 500, Karen Ehcrhardr Hcnrikl'~C n 

,., 
,, ,, l ~ ~ \\\\l 
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67 S, Ermr Herlevsen 500, Elisab.:th Holm 
500, Johs. E. llo lm 500, Peter Holrer 500, 
L" s P. Hoy 500, Michael Hø<;g 500, In· 
Wcar's Perronalcaf,l. 500, Hdle Jacobsen 
500, U. og V. Jacobsen 500, Vcrm.·r Lynge 
Jacobsen 500, Bcnr Jensen 500, Lene 
Jcn~cn 508. Minna Irene Jensen 500, 
Rcinhnrdt jcn~cn 500l Erik M. Jeppesen 
500, Vagn Jeppesen 500, H.C. W . Jesper· 
'en l .(1()() 1 icholas )e» Cn 500, P. & C. 
Johansen 500. Hans P. John>en 500, Don· 
ny jourdain 500, H. J"rgerhcn 5<X'. J'"rna 
Jør~.,..tcn 500, Kjeld )ør~>cnscn 500. jens 
Kailan 500, K. Kampmann 750, Kan):..'<lOl i· 
m 50Q. Vil,.,kc Karls.on 500. Kavo Dan· 
mark. 500, Eva Kje r & Kim Han.cn 
l. 500. Michael Kja:r 5(1(), Niels Kjær~>aanl 

500, Sø~ Knaucr 500, K:u sren Hd t Knutl
sen 500, Allan Krisrensen 500, Poul Kri· 
stian:>en 500, Rasmu:; Kromann 500, Vi· 
beke Kronborg 500, Da~ny Kl)'!,>er 500, 
Kvindcli~>t Arbejderforbuml l .000, Jurgen 
Kylbo 500, L Kfncr & Anne M. Nidsen 
500, John L"1g 500, Astn L">cn SOO. 
Carsten L'fM:n 750, Ib W . L"scn 500, 
Ruth & Mo~en• LN•cn 500. Valborg L'll· 
rirten l .000, Henning Leiff 500, Winnte 
Undemark 500, Mene ljungJahl 500, 
Hans V.R. Lor~ntzcn 500, Agnete Lunds
rrøm 500, Inge Lu nde 500, Eva Lønberg 
500, Elly Madsen 500. Anne W'e Marhia· 
sen 1.000, Finn Mathitsen 500, Mene 
Maulit.: l .000, Kar>ten Melgaard 500, 
Gn:tht Mc.'ycr ;oo, Jen~ Mogcn~cn 500, 
Kanny Mont'n~cn 500, Gitte! Munch·P\.'· 
tersen 500, Rikke Holm Møller 500, Han· 
nc Nebcling 1.000, Anders Nemetil 500. 
Eva Mnrgr. ~idsen 500. Kim . iclscn & 
Malou Grønborg 1.000, LG. Nielsen 
500, Lene . idscn 500. Thomas Gron· 
lund 1 iclsen l .000, Thyra Nicben l . 500, 
KnuJ Nor~kttr 500. Uz:i\" 1 or:.nnnd ;oo. 
L'ila Olesen 500. Morren Ovcrb'<lanl 500, 
Søl'l!n Panofr 500, Elsebeth Pc ... ler>cn 600. 
fam ilien Pedersen 500, Gen S. Ptxlcr::)Cil 
500, Henning Pc'<lcr>cn 500, U.clone Pe
dersen 500. A/S j. Petersens Bcsla~.fabrik 
500, Chr. Rolf Pete rsen 500, )ens Erik Pc· 
tersen 1.000. Lone Petersen 500. Peter Pc
le~n 500, V. Percr<cn 500. A. & ). Plag· 
ho~·Møller 500, M:ma Ploug 2.000, Poly· 
sh<'CI A/S 500. Ellen Pouben 5ro, Kristi· 
an Pouben 500, Susan Poulsen 500. Tine 
Poulsen 500, L, i]a Quist 500, Peter R,,,k 
& u<annc Lund 500, Henrik R.wnild 
500. 0 1c Rk·mcr ;oo, Vig_go Ro!!lcn::,tLxit 
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750, Ryc Gardiner SOO, Mogc1b Sandahl 
l .000, Sck"Ct Spon 500, Eva Scl" ng 
1.000, SI D Glo>rmp I.C'OO, SI D 1ørrc
sundby 600, Vilhelm Jmgcn Sj.,berg 5('{\, 
Arne Skouboc ;ro, Alice Skouv 500, G re
re Skov l .l 20, Car~ten Sb antp 500, Lone 
Stc'Cnbjcrg 500, Sng S. Stc'Cnhjcll! 500, L 
Stl)•hn & Tom I ... ,ur,t.'n ) ('\(), Kathrine 
Str.,nwig & Thomas Dreyer 500, Mik Su· 
urballc l .000. Doris Svendsen 500, Nieb 
Bruun Sn:nd:;cn 5('(), Peder Søn.:nsen 
500, Ken neth Sørig 500, Bjorn Thomsen 
750, Palle Tobie>cn 500. Tol>!mp 500, 
Tune Goldsmeclie 500, Ubro A/S 500. 
Vl•mmcroftc KloMcr ;oo, Kirsten Vcndd· 
boc 500, E~"'n Verner 500, Peter Vesn 
500, Vibeke Vos ... Vind 1.000, Gunnar 
Værge 500, Tina N. Wahlmøm 1.000, S. 
& C. Wcnnctwald 500, Lena Wicd 500, 
Kin.~en Wilhjclm 7 50, Per Wolrhe,.,. 
1.000, A. & O. Wuns 500. Kim Zaar 
500, Amon Ø>tcrg.~ard 500, jens Ø",·r· 
~'<lanl 500. 

Testamentarisk 
gave: 

Fra boet efter Stella S irgine Thomp har vi 
modtn&'Cf 144.566 kr. 

Bidrag fra 
fonde og legater: 

Bikubm (ondcn 30.()('>() til videoen "A tv o~ 
narurb.:vard.c", Danlind Miljø ton,l 
264.03 3.67 ol nantrh .. •varclscsprojckr i Ga· 
bon, Snc'Clkcrmcster Axel Wichmann O(! 

Fru Else Wichm:mn's Fond 10.000 ril 
\Xf\X/F' , (ort:mrrc arbejde, Famil ien Ha le 
Nicbens Fond 5.000 til regnskovsprojck· 
ter, Au~~•stinu. Fonden 40.000 til be"ard· 
se af den europæiske bison i Rushmd, J. 
Scifcrt·Sorcns;,ns lc.").'<lf 3.000 ril regn· 
skovsprojckter, Sparekassen Nordjyllands 
Fond 1.000 til \V\VF's ari'Cjde, Margrethe 
O!! joh •. F. la Cours Fond 1.('('{\ til n.ogn
skov~projckter. Luo,VBugg:c'~ L..·gat 
20.000 til vort fortsane arbejde. Gc'Oil! 
Bestie o~ Hu>tru'• Mindde~>al 20.000 til 
frcm.:,rilling af undcrvisn ing~marcrialt·, 

H.R. l'rc'<lerikscn og G rete Siim Fre-derik· 
sens Fond 120.(1()() ril fo rt;;at drifr af 
\XIWP. a(,lelin~ på Mada~t.•scar, 70.000 til 
lx-skynd:,c af More p.·utL-dyr i Vietnam OJ! 

140.01..'0 ril narurlx.'\"arclsesprojekter i Balt
ikum, M aurir:cn la Fonmine Fonden 
50.000 til projekt "Rent Vaml", Inge O(! 

Skjold Burnc• Fond l 50.()('() til lx.vard;,c 
af E.tlands vådområder . 

Ekstraordinære 
indsamlinger 

Vlxl en jaJ,.rtridning pa Gjor:-.k"\' God~ biL'\· 
J er imlsamler 3.017,25 kr. ril \XIWF's ar
bejde. 

Vcxl Danish Sprin~ R,,lJy. alholdt a( Ole 
Sommer's Vcrernnbil Mu,cum, blev der 
VLxl en wlgørcnh~o..xlsaukrion indsamlt.·t 
21.3 7 3,· kr. til projekt "J a~~•a ren 1 Sydame
rika. 

WWF rakker for hjælpen. 



WWF støtter danske projekter 

A f Tommy Dybbro 

W:F Verdensnamrfon
n anvender kun en 
eget lille del af de 

indsamlede midler til projekter i 
Danmark. L·mgt det største beløb 
går til internationale fo rmål, f.eks. 
de tropiske regnskove, vådområder 
i Afrika, Østeuro pa samt andre 
projekter, der handler om bevarel
se af namrens mangfo ldighed. De 
følgende danske projekter har fået 
støtte i l 99 3 og l 994 

Danske naturskove 
l efteråret 1992 blev årets Panda
pris uddelt til projekt "Biologisk 
mangfoldighed i Dansk Namr
skov". Projektets formål er at sam
menligne artsrigdommen (d iversi
teten) af dyr og planter i henho lds
vis nam rskove og forsti igt d revne 
skove. l feltsæsonerne 1993 og 
1994 undersøges dyre- og planteli
vet i en række østdanske nanlrsko
ve og et tilsvarende antal kulnu
skove, som drives forstligt. Resulta
terne vil bid rage til en mere sikker 
viden om namrskovenes betydning 
for bevarelse af den biologiske 
mangfoldighed. 

WWF-støtte i 1993-94: 250.000 kr 
r · zzl '\ ---

Kildeområder i Jylland 
Med støtte fra EU-kommissionen 
og to danske fonde gennemførtes i 
1993 en undersøgelse af 14 jyske 
kildeområder. Projektet har bidra
get med øget viden om naturlige 
kildeområders økologiske stams. 
Desuden har projektet kastet lys 
over, hvilken ind flydelse forskellige 
kulturfaktorer har haft på namrlige 
kildeområder og deres nærmeste 
omgivelser. Endelig har under
søgelserne forbedret vores forståel
se for, hvordan disse nanlrtypcr 
kan opretholdes og forvaltes, så 
det interessante dyre- og planteliv, 
der er knyttet til kilderne, kan be
vares. 

Projekt vandspidsmus 
Vandspidsmusen fø rer en meget 
upåagtet tilværelse og dens levevis 
og stams i landet er meget dårligt 
kendt. Meget tyder imidlertid på, 
at den lille insektæder er i stærk 
tilbagegang. For at belyse årsagerne 
til dette, og hvad der kan gøres for 
at skabe bed re betingelser for ar
ten, indledte WWF i 1993, i sam
arbejde med Dyrenes Beskyttelse, 
og under ledelse af biologen Mi
chael Carlsen fra Zoologisk Muse
um, en større undersøgelse af 
vandspidsmusen og dens levevis. 
Den omfatter bl.a. en landsdæk
kende indsamling af oplysninger 
om arten, undersøgelse af dyrets 
krav til levestedet, dets fødevaner 
m.m. Projektet afsluttes i efteråret 
1994. 

\V\VF-støtte i 1993-94: 120.000 kr 
i ' ---

Grønlands ørredelve 
Fjeldørreden har altid sp illet en 
vigrig rolle fo r den grønlandske be
folkning. Hver sommer drager 
mange familier ud til ørred -elvene 
fo r at fange den fede, næringsrige 
fisk. Imid lertid har hurtige både, 
effektive nylongarn og ikke mindst 
tabet af den traditionelle fanger
etik medført et voldsomt overfiske
ri i mange elve. Det er ikke nok 
med strammere lovgivning og ko n
trol for at få ændrer disse forhold. 
Der ma appelleres til befolkn in
gens ansvarsfølelse. Dette er bag
grunden fo r, at biologen Frank 
Wille, der tidligere har arbejdet 
succesrigt med beskyttelse af den 
grønlandske havørn , i 1993 fik til
delt Årets Pandapris til projektet 
"Grønlandske Ø rredelve". l årene 
1994-95 vil Frank Wille besøge 
nogle af de vigtigste ø rredelve i 
Vestgrønland, tale med lokalbe
folkningen om indfø relse af en ny 
fiskeripraksis og udvikle planer fo r 
en bæredygtig fangst af fjeldø rre
der. De grønlandske medier vil 
vid udstrækning blive imldraget. 

o 

PASGODTPA 
ØRREDELVENE 

Den drlige udflugt til ørredelven 
har stor bet)·dning for mange familier. 

Fiskene ryges pd stedet og kan scl holde sig i lang tid fremover 
og dermed bidrage til familiens h11sholdning. 



Danske rovfugle 
WWF har tidligere givet ø ko no
misk støtte til en række feltprojek
ter o m smms fo r danske rovfugle. 
Som o pfølgni ng pli disse projekter, 
der skete i samarbejde mellem 
WWF og Dansk O rn itologisk Fo r
en ing, er der i 1994 udfø rt et fo r
midlingsarbejde o m rovfuglenes 
aktuelle sin1atio n og deres udvik
ling i Danmark. For at nå uJ ri l re
levante målgrupper, der beskæfti
ger sig med rovfiJgle og har er bety
deligt ansvar for beskyttelsen af 
disse fugle, er der bragt ialt I l ar
tikler, målrettet til tidsskrifterne: 
Jæger, Skoven, Dyrevennen, Her
regårdsjægeren , L'lndsbladet samt 
Vækst (Hedeselskabet). WWF har 
finansieret o mkostningerne til den 
nødvendige journalistiske research 
og sammenskrivning af disse artik
ler. 

W\VF-støtte i 1994: 27.000 kr 
n "' ---

Danske padder 
På baggrund af tidligere bevilling, 
suppleret med indsamlede midler 
fra bl.a. TV-udsendelsen "Med 
næb og klør" gennemfø res fortsat 
en række projekter, der har til fo r
mål at fo rbedre silliationen for de 
danske padder. Indsatsen ko ncen
treres om de mest truede arrer, i 
fo rm af sikring af vandhuller til 
løvfrøen, klokkefrøen og bjergsala
manderen. 

WWF-støtte i 1993-94: ca. 150.000 kr. 
... 'P' 1 ---

Udstilling af hvalbilleder 
I foråret 1993 Ulm erede en fotoud
stilling med titlen "l hvalens køl
vand" rundt til en række d anske 
museer. Udstillingen bestod af 26 
store fa rvefotografier, og med en 
ledsa),lende tekst viste den, hvor
dan de store hvaler opleves på tæt 
hold ude på haver. De smukke fo
tografier var rager af Peter Østrin, 
der de sid ste fi re år har arbejdet 
med hvalforskning og hvalforogra
fering. WWF gav støtte ril udstil
li ngen. 

WWF-støtte i 1293: 6.000 kr. 
.... 'l" ...... ---

Vadehavet har international betyd· 
ning som overvimrings· og rasteplads 
for trækfugle. Og Vadehavet er 
(lrbejdspl(lds for mange mennesker i 

Dmlm(lrk, Tyskland og Holland. 

Projekt Nordhval 
I et område mellem Jyske Rev og 
Norske Rende i Nordsøen, ca. l 00 
km fra den jyske vestkyst, er der 
registreret særligt mange hvidnæs
er, en lille hvalart, der kun sjæl
dent kommer nær de elanske ky
ster. O mrådet kaldes "Orions Bæl
te", og i bestræbelserne på at ud-
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forske det nærmere har Norcl
sømuseer i Hirtshals med skipper 
Peter Østrin fra havundersøgelses
skiobet "Dana" i spidsen udarbej
det en hval-logbog, som sætter fl. 
skere og andre søfurere, der passe
rer områder, i smncl til at identifi
cere hvalerne og præcist angive, 
hvo r dyrene er ser. Dette er første 

WWF 

Focoudstillingen med de mange 

dejlige hv(llbilledcr vakte stor 
opmærksomhed rundt om i l"ndec. 

fase i et projekt, som senere vil 
o mrotte egentlig feltforskning i om
rådet. Dette kan føre til beslutnin
ger om at stoppe uønsket menne
skelig aktivitet i området for at sik
re hvalerne. WWF har støttet ud
givelsen af den nævnte hval-log
bog. 

WWF-støtte i 1994: 10.000 kr 
" ---

Vadehavet 
W W F Verdensnamrfo nden har i 
mange år berragtet beskyttelsen af 
dette enestående naUirområde som 
en af si ne vigtigste o pgaver her i 
land et. Selv om Vadehavet i de se
nere år har o pnået en herydelig 
grad af beskyttelse, sker der fo rtsar 
indgreb, som d et er nødvendigt at 
kritisere og prorestere mod. Arbej· 
det har omfattet udbredelse af in
formation om Vadehavet, forsk
ning i dyre- og plantelivet og i foru
reningens konsekvenser, samt an
bef.llinger til myndighederne med 
konkrete anvisninger p~\ bed re be
skyttelse af Vadehavet. l I 994 har 
WWF givet konkret tilsagn om 
økonomisk støtte til etablering af 
et Vadehavscenter i Vester Ved
sted vest for Ribe. 
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WWF 

Effektivitet i højsædet 

1 
eg har sat WWF ind i mit testa
mente. Det har jeg, fordi jeg 
mener, at WWF er betydeligt 

cire til at sikre nantren end sta
ten . 

Fø rst og fremmest arbejder 
WWF langsigtet. Det slog mig alle
rede, da jeg først ko m i forbindelse 
med o rganisationen i 1970'erne og 
igen i en kortere periode i 1983, da 
jeg var fungerende generalsekretær. 
Jeg blev ærlig talt dybt impo neret 
over de mennesker, jeg mødte i or
ganisationen. Der var næsten ingen 

grænser for deres engagement og vi· 
sioner . 

Med stor effektivitet arbejder or
ganisatio nen sig hen imod sine 
mål. Det er en fordel, fordi det sik
rer en høj grad af succes, og der
med skaber troværdighed . Men det 
er også en svaghed, fordi den form 
for i nelsats lægger beslag på næsten 
alle ressourcer langt ud i fremtiden. 
Og dermed forsvinder muligheden 
for at reagere spontant og rykke ud, 
når der opstår akutte behov. 

WWF løser dette ved konstant at 

Dick Gelbjerg-Hemsen 

samle penge ind hos private og ved 
at samarbejde med erlweivslivet 
omkring specifikke projekter. Det 
er fint, men det WWF først og 
fremmest har brug for er frie mid
ler, som er til stede, når de akutte 
behov opstår. På den måde kan or
ganisationen koncentrere sig om si
ne langsigtede mål og samticlig have 
et beredskab til de kortsigtede. 

Ved at sætte WWF ind i sit testa
mente kan man sikre organisatio
nen de frie midler, der er så nød· 
venclige. Alle mennesker, der har 
(;\et rådighed over en kapital - uan
set størrelsen · bør lave et testamen· 
te. Det forhind rer strid og ballade i 
familien: Man tildeler sine efter· 
kommere det beløb, man synes de 
skal have. Resten af boet går til 
WWF. Og der er ofte mere i et bo, 
end man umiddelbart tror. 

Da enhver arv til WWF er af. 
giftsfri, går alle midlerne ubeskåret 
til nantrbevarelsesarbejclet. Denne 
undtagelse for afgift bekræfter i vir
keligheden WWF's berettigelse. 
Som en erkendelse af, at staten ikke 
er i stand til løfte den opgave, det 
er at bevare nann·en. 

Jeg synes, at det er uansvarligt ik
ke at lave et testamente · det er som 
at give sorteper videre. Ja, det er fak
tisk ubegribeligt, at fol k, der ha r ta
lent og evne til at opbygge kapital, 
mangler viljen til at tage ansvaret 
for, hvad der skal ske med den ka
pital, når de selv engang er døde. 

Derfor vil jeg råde alle til at 
tage en drøftelse med deres re
visor eller juridiske rådgiver. 
Hvis man ikke har en sådan, 
kan man henvende sig til Jette 
Marie Kilsgaard, tlf. 42 I l 02 
43, som gerne rådgiver i den 
gode sags tjeneste. Hun kan 
iøvrigt give navne på kvalificere
de specialister, hvor den første 
konsultation er gratis. Der er 
selvfølgelig fuld diskretion. 

Det er helt rimeligt, at noget 
af den opsparede kapital går til 
at genoprette nantren. Siden in
dustrialiseringen tog furt i be
gyndelsen af dette århundrede, 
har vi mildest talt misbrugt na· 
mren - ja, fuktisk er mange sto
re kapitaler skabt netop på be
kostning af nantren. 

Det er i høj grad vores gene
ration, der har ansvaret for at 
rette op på fo rtidens forsyndel
ser, og derfor er det også vores 
pligt at gøre noget ved det - og 
kan man ikke selv gøre det, kan 
man lade sin kapital hjælpe an
dre til at gøre det. 

Jeg kan kun tilslutte mig en 
gammel indianerhøvdings klo
ge ord: Vi arver ikke Jorden fra 
vores forældre - vi låner den af 
vores børn. 

Dick Gelbjerg-Hansen 


