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WWF Verdensnatufonden har et nært samarbejde med Albatros Trave!, der arbejderfor at udvikle bæredygtig turisme. A lle der 
rej ser med Albatros Trave l vil opnå et års medlemsskab af Verdensnatwfonden, modtage dette blad og blive orienteret om fondens 
aktiviteter. l hvert nummer af "Levende Natur" vil Albatros tilbyde en række spændende rejserfor medlemmerne. På denne side 
findes en kort omtale af disse rejser. 1 

ANTARl{TlS 
Krydstogt fra Patagonien til Antarktis 2. januar til 

20. januar 1996. Tilmelding med rabat inden l. april 1995. 

Det har altid være forbundet med 
enorme omkostninger at opleve 
Antarktis, og kun ganske få tusin
de mennesker fi nder derfor vej til 
dette spændende iskontinent i den 
korte sommer, hvor himlen er 
mere blå og luften friskere end 
noget andet sted på k loden. Det er 
imidlertid lykkedes A lbatros 
Trave) at tilrette en helt eneståen
de rej se ti l en pris på rundt regnet 
det halve af normalprisen, da man 
har chartret hele skibet sammen 
med den norske pecialist Sval
hard Polar Trave!. Den ekspedi ti
onsaglige rej se ledes af en gruppe 
danske, norske og canadiske 
polarfarere og biologer. 

Vi tlyver via A rgentina til Ildlan
det, hvorfra turen går videre i eks
peditionsskib gennem Beagleka
nalen og Drakes Sund til Sydshet
landsøerne og Den antarktiske 
Halvø. Vi går i land fra special 
byggede gummibåde og ser de 
enorme kolonier af pingviner, 
sæler, søelefanter og havfugle, der 
stort set ignorerer os. Rundt om 
bådene ses mange forskellige hva
ler jage kr il l langs pakisen. Stor
slåede landskaber og naturfæno
mener præger hele rej sen fra Pata
gonien til Antarktis og retur. 

I tilslutning til rejsen vil der være mulighed for forskellige 
tillægsarrangementer til bl.a. lguassu og Påskeøerne. 

Prisen er 30.000 indtil l. april (hvor den stiger med 1.500 kr. 
på grund af kontraktmæssige forhold) og inkluderer flyrejse, 
kryds med helpension og diverse hoteller og arrangementer i 

Argentina. Rekvirer udførligt program. 

Albatros TRAVE L - WWF, Verdensnaturfo.ndens officielle rejsebureau 
Tlf.· Albatros Trave l 33 32 24 88 - Afrika afdeling 33 32 48 l O - Østen afdeling 33 32 75 30 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

Kuk i kønslivet 
Der er nu alarmerende tegn på, at giftige 
kemikalier truer selve fund amentet/ar livet 
på Jorden, nemlig evnen hos dyr og men
nesker til at fo rn1ere sig. 

Blandt fo rskere har der i mange år været 
enighed om, at klo rholdige kem ikalier er 
meget skadelige fo r miljøet. U tallige under
søgelser i bl.a. USA, Canada, Sverige og 
Danmark har vist, at klo rfo rbindel ser o p
hobes i fedtvævet i kroppen, hvor nogle af 
dem opfører sig som det kvindelige køns
ho rmon, østrogen. 

Det er efterhånden heller ikke nogen 
hemmelighed, at en ræ kke dyrearter, som 
har disse ophobninger af klo rholdige fo r
bindelser i fedtvævet, har problemer med 
forme ri ngsevnen. Dyrene har f.eks. mis
dannede eller n1 anglende kønsorganer, og 
nogle er tvekønnede. 

Hvad forske rne mangler, er at bevise en 
di rekte sammenhæ ng mellem de klo rhold i
ge stoffer, deres virkninger og dyrenes fo r
meringsevne. 

Videnskaben er nu også begyndt at inter
essere sig for, om der er en sammenhæ ng 
mellem mænds fa ldende sædkvalitet og op
hobningen af klo rholdige stoffer i miljøet. 
Indicierne herfo r synes stæ rke, og WWF 
Verdensnaturfonden mener derfo r, at man 
allerede nu bør finde alternativer til de ke
mikalier, der er under mistanke. Fo r selv
følgelig skal tvivlen komme naturen til go
de. Alt andet er at spi lle russisk roulette 
med livet på Jo rden. 

Efter WWF Verdensnatu rfonden opfat
telse bør myndighederne i alle lande: 
• Teste virkningen pa bl.a. frugtbarhed og 

ikke kun på, om de kan fremkalde 
kræft, før nye kemiske stoffer frigives 

e Undersøge, o m der er skadevirkninger i 
andre dele af verden. Vi har ikke megen 
viden om kemikalier og deres vi rkninger 
i Afrika, Asien og Sydamerika. 

• U ndersøge de klo rbaserede kemikaliers 
virkning på mennesker og miljø og ef
terforske mulighederne for at begrænse 
brugen af dem 

Generalsekretær Lene Witte 

e Ikke vente på de endelige resultater af 
disse undersøgelser, men straks begræn
se brugen af skadelige kemikalier og ud
vikle metoder til at fo rhindre deres ska
devi rkninger 

e Koncentrere indsatsen om at forhindre 
forurening med kem ikalier i stedet for at 
bruge så mange kræfter på at rydde o p, 
når skaden er sket 

Problemet er så alvorligt og har så ufatte
lige ko nsekvenser, at alle ansvarlige kræfter 
må skride ind nu. Vi må alle lægge et så 
stort pres på myndigheder, politikere og er
hvervsliv, at der sættes en effektiv stopper 
fo r kemiforuren ingen. 

Men hertil kommer, at vi hver især kan 
gøre en indsats i vores dagligdag: Vi skal 
nemlig sørge for at leve så grønt som muligt. 

Som en service over fo r vores medlem
mer har vi nu en fast rubrik i Levende Na
tur, hvor man kan læse sig ti l grønne råd. 
Vi har fået miljøjournalist Kjeld Hansen -
ham med "Den G rø nne Forbrugerguide" -
til at ko mme med gode miljøti ps, som pas
ser til årstiden. Og som hver især er en lil
le håndsrækning til naturens forplant
ningsevne. Og vores egen. 

WWF - World Wide Fund for Nantre-er en privat og uafhængig international miljøorganisation, som 
arbejder for ar løse globale natur- og miljøproblemer. WWF har afdelinger i 30 lande, og WWF Verdens· 
nantrfonden er den danske afdeling. Formaler med WWF's arbejde er ar bevare narurens mangfoldighed 
(den biologiske diversitet), at sikre ar udnyttelsen af nantrens ressourcer sker på en bærcdy~,stig måde og ar 
bekæmpe forurening og unudi!,rt forbrug af ressourcer og energi. 

• 
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Naturperle 
og zoologisk 
"gul be" 
i Vietnam 
Af Tommy Dybbro 

En helt ny okseart og en ny 
hjort:. De er i løber af de sid· 
ste par ar kommet til viden· 

skabens kemiskab fra det samme 
regnskovsområde i Vietnam. Og 
det er lidt af en zoologisk sensati· 
o n. 

lormalr gar der lang tid imel
lem, at videnskaben beskriver en 
helt ny parredyrart. Vel at mærke 
af de store arrer. Små gnavere og 
flagermus bliver der opdaget og be
skrevet nogle stykker af hvert ar. 
Og nye art:<!r af små hvaler dukker 
ogsa op med jævne mellemrum. 
Men nye store landparredyr er der 
langt imellem. 1800-rallets zoolo
ger har beskrevet og navngh'et 
næsten alle store parredyrarrer fra 
se h· den fjerneste afkrog af verden. 

Frem til 1992 var der derfor kun 
ganske fa store pattedyr, som var 
kommet til videnskabens kend
skab i løbet af hele dette årh undre· 
de. Det gælder bl.a. følgende tre: 
Den giraflignende okapi, der lever 
skjult i Congo· regnskove, blev vi
denskabeligt beskrevet i 1901. l 
1937 gjorde man det første fund af 
kouprey-okscn i regn km•ene i det 
fjerne Østen. Og i 1975 observere· 
de biologerne for tØrste gang cha
co-navlesvi net i Paraguays bjerg· 
regnskove. 

Vu Quang-oksen 
Med "opdaget" menes i denne 
sammenhæng en videnskabelig re· 
gistrering og navngivning af dyrt!· 
ne. Den indfØdte betdkning har 
selvfølgelig kendt de pilgældende 
dyr i lang tid. Således også det dyr, 
som biologen John MacKinnon 
kom på sporet af i maj 1992, da 
han sammen med kolleger fra Vi
etnam la\"ede undersugeiser for 
WWF Verd<!nsnaturf(mden i Vu 
Quang Rcsen·atet i det nordvestli· 

ge Vietnam. Området var i 1986 
blevet erklæret for naturresenrat. 
Nogle landsbybeboere viste ham 
horn og kranierester af et dyr, som 
han straks kunne se måtte stamme 
fra et hidtil ukendt pattedyr. 

Det gjorde det også. På grundlag 
af DNA-analyser af vævsprøver 
kunne man i foråret 1993 på Zoo
logisk Institut i København be
stemme dyret til en primitiv okse· 
art, selv om det med sine lange, 
slanke horn minder en hel del om 
en oryx-antilope. Ikke alene var Vu 
Quang-oksen, som den blev kaldt 
efter findestedet, en ny art for vi· 
denskaben . Den var en helt ny 
parredyrslægt, der blev adskilt fra 
sine nærmeste okse-lignende slæ&>t· 
ninge for 5-1 O millioner år siden. 

Flere horn og skind dukkede ef
rerhamlen op, men først i juni 
1994 sa videnskabsfolkene det 
første levende eksemplar af Vu 
Quang-oksen. Det var en ung kalv, 
som myndighederne havde beslag· 
lagr hos en lokal jæger i en skov li· 
ge udenfor reservater. Dyret blev 
anbragt i en zoologisk have, men 
døde nogen tid efter, fo rmodentlig 
fordi man ikke vidste, hvad man 
skulle fodre det med. 

Ny muntjak-hjort 
På det tidspunkt var der imidlertid 
kort: forinden dukket endnu en ny 
dyreart op fra det samme område. 
Ogsa dette dyr havde lokalbefolk
ningen haft kendskab til og jaget i 
generationer. Det drejer sig om en 
muntjak-hjort, der adskiller sig fra 
sine slægtninge andre steder i Asi· 
en ved at være klart større end dis· 
se. Dette dyr er også blevet be-
temt til en særlig art ved hjælp af 

D A-analyse. 
Eftersom udforskningen af Vu 

Quang-reservatet stadig er i sin 

vorden, er der hab om, at der kan 
gemme sig yderligere flere hidtil 
ukendte pattedyr. MacKinnon be· 
tegner området som en "zoologisk 
guldgrube". Et område, som hidtil 
blot har ligget udenfor videnska
bens rækkevidde. 

Fra nanu·ens side er det en 
næsten uigennemtrængelig, meget 
bjergrig regnskov, der var totalt 
ubeboet, indtil vietnameserne 
trængte derind i 1950'erne. l 
århundreder var det et område, 
der af de skiftende magthavere 
blev holdt isoleret fra omverdenen. 
Under de senere årtiers krige og 
politiske ustabilitet har det heller 
ikke været muligt for zoologer at 
trænge ind i o mrådet. Men nu 
åbner det sig endelig fo r mulige 
undersøgelser. 

Mangfoldig flora og fauna 
Vu Quang reservatet når højder på 
op til 2.000 meter over havet. Fra 

de laveste dale, der ligger i k u n 
200 meters højde, gar det de fleste 
steder meget stejlt op, mest i form 
af typisk regnskov. Det er utrol igt 
svært at bevæge sig i terrænet. l 
regntiden styrter regnen ned i stri· 
de strømme, og i den (l idt) mere 
tørre tid af året er skoven indhyllet 
i en tæt tåge, samtidig med at en 
tæt, slimet algevegetation p;i kl ip
perne gør det næsten umuligt ar 
stå fist. 

Floraen er utrolig mangfoldig, 
og flere arter fungerer som medi
cinplanter for lokalbefolkningen. 
Det srore antal forskellige planrear· 
ter afspejler en riisvarende righol
dig dyreverden. Med o mråders iso
lerede bel iggenhed og det bjergrige 
terræn er Vu Quang rigt på ende
miske arter, dvs. arter som ikke 
findes and re steder på Jo rden. De 
nyopdagede parredyr er kun nogle 
af de mest iøjnefaldende. Faunaen 
o mfatter utallige andre, som har 
en meget begrænset udbredelse, og 



som derfor er sjældne og truede. 
Af de i air 720 fuglearter, som er 

kendt i Vietnam, er omkring 300 
registreret i Vu Q uang. Af st:ørre 
parredyr optræder f.eks. den indi· 
ske elefant, den sjældne gaur-okse, 
tigeren , leoparden og mange an· 
d re. 

Trusler mod området 
De lokale fo lk i omr:\der holder 
mest til i dalene langs med floder· 
ne, hvor de dyrker den frub>rbare 
jord. De er dog også afl1ængig af ar 
kunne ud nytte skoven, og i be· 
grænser omfimg jager de nogl.: af 
skovens d yr. Ligeledes samler de 

Indtrykkel af W! Wif.lejren i 

Vu Quang er oven •;e/dende gronl · 

og fugugL 
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Se/t• om den lille sao la slet ikke 
ligner en ko, er dens nærmeste sl<el(l· 
ning alligeu:l oksen. 

brænde og andre produkter i sko
ven. 

Myndighederne har forbudt 
brugen af skydevaben i r.:servarer, 
hvilket har resulteret i en opblus· 
sen af krybskytteri og anvendelse 
af snarer og andre fælderyper. Tid· 
ligere foregik der ulovlig jagt på 
elefunrerne, hvilket ført.: til, ar b.:
standen gik tilbage, og at all.: dyr 
med stødtænder stort set bb· ud
rydder. 

l dag koncentrerer kl)·bskyrrernc 
sig o m dyr, der kan skaffe dem fo
de. Brugen af snar.:r udgur .:n risi· 
ko for alle større parredyr i om r:\· 
der, og der har bl.a. vist sig, ar 
mange folk i området har trofæer i 
form af horn af den nyo pdagede 
Vu Quang okse. Med mindre der 
gøres en drastisk indsats for ar h1 
stoppet brugen af fælder er der ri· 
siko for, at flere af de sjældne pat· 
redyr, bl.a. de nyopdagcdc arter, 
helt uddør. 

SarnJerU1teresse 
Samtidig vil krupelløse trofæsam· 
lere verden over utvivlsomt vær.: 
villige til at ofre næsten alt for at f.\ 
fingrene i eksemplarer af de nye 
dyr · nu de er blevet kendt. Dyrene 
vil simpelthen repræsentere en 
stor samlerværdi. Og det vil ikke 

WWF 

1·ære >''ært ar fa tim1ge bonder eller 
hestikkelige emhed:,mænd til ar le
vere de sj:ddne dyr. Spørgsmal.:t 
er derltlT, om de nye parredyrarter i 
virkeligheden havde 1·ærer bedst 
tjent med at forblive uopdageJe i 
den l'ktnanw;iske regnskov. 

Der er ingen tvivl om, at de ny· 
opdagede dyr tidligere har været 
lanJ.>r mere udhredr, maske over 
store dele af Syd~,srasien. Men 
menneskelige indgreb har pa fa ar· 
tier indskrænket regnskovenes ud
bredelse markant. For blot 40 år 
siden havde Vietnam stadig om· 
kring halvdelen af sit opri ndelige 
skovdække intakt. l dag er der kun 
10 per. tilbage. 

Plan for reservatet 
Eti:er anh:fuling fra WWF Ver· 
densnamrlond.-n har de vietname
sisk.- myndigheder udvidet Vu Qu
;mg reservatet fra 160 til 560 b·a· 
dratkilomcrer. Der er planen, at de 
380 hadrarkilometer skal udgøre 
er cgentli).>r kerneomrade. Her bor 
der slet ingen mennesker, og akri· 
vireterne skal både nu og fremover 
indskr;l:nkcs til er minimum. Re
sten af områder, ln·or der tidligere 
foregik hugst af træer til rømmer, 
skal ligge urort hen, for at skm·en 
kan få mulighed for at sk·yde op 
i g~ n. 

Der er indion roralt jagtforbud i 
om rader, og f.ddning af træerne til 
brug for tommer er ophørt fra og 
med 1993. De f(llk, der er ansat af 
sknvmyndigh~\.lcrne. har f,1et nye 
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opgaver. l sK'\.lct for at beskæftige 
sig mt!<.l sko,·fældning, er det nu 
primært beskyttdse af skoven, som 
er deres opgaw, samt træplantning 
i den bufferzone p<\ l 50 l..·vadratki
lomcter, der ligger uden for reser
vatets kerneområde. 

l...c..xlercn a i WWF' s Viernam· 
kontor, David Hulse, er af den op
fattelse, at disse folk med deres 
kendskab til skoven også er de ret
te til at beskytte den. Men det vil 
naturligvis tage nogen tid at ændre 
deres måde at opfatte skoven på. 

l bufferzonen uden for det 
egentlige reservat ligger Jer et stort 
antal landsbyer, med i alt ca. 
20.0<'0 mennesker, forddt på 
4.500 fitmilier. Her kan de menne
skelige aktiviteter iorcga som hid
til, men under hensyntagen til be
sk)nelsen af seh·e rcsen·atet. Der 
hli\'er saledes fort nøje konrrol 
me,l, at udnyttelsen af skoven kun 
sker i de rilgræn:.ende arealer, og 
at denne udnyttdse, f.eks. brænde
samling på bjergsiderne, ikke fø rer 
ri l ødelæggelse af vegetationen med 
efterf~)lgcnde erosion. 

Ole Stenrtm og Vagn Petersen 
lægger an til optagelse. 

For at aflaste udnyttelsen af Jen 
nantrlige skov til brændesamling 
er der iøvrigt planer om at anlægge 
egendige bræmlerræs-plantager, be
stående af hurtigtvoksende træar
ter. Bestræbelserne går også i ret
ning af at øge udbynet fra landbru
get i dalene ved at forbedre dyrk
ningsmetoderne. F.eks. satser man 
på, gennem en minimal regulering 
af vandtilførslen, at kunne høste 
ris to gange om året i stedet for 
som nu kun en gang. 

Spørgsmålet er sil, om disse 
skridt er nok til, at skovområderne 
fremover vil blive udnyttet på en 
bæredygtig måde. Og at det vil 
være muligt at holde krybskytterne 
i ave og dermt!<.l sikre områder og 
de nyopdagede pattedyr. Det vil 
være ikke så lidt af en zoologisk 
tragedie, hvis dyrene skulle udd~), 
inden man for alvor fik lært dem 
at kende. 

En af <le fem swlmencle flocler omkring WWF-Iejren i Vu Quang. 
Her har TV-hol<lct og lejrens beboere besluttet sig for en clukkcrt. 



I regnskoven 
Her fortæller journalist Henrik 
Grunnet om optagelserne til en 
TV-udsendelse om Vu Quang, 
der sendes i TV2 i løbet af fo
råret. Henrik G runnet var i Viet
nam i slutningen af 1994 sam
men med filmfotografen Ole Ste
num, kameraassistenten Henrik 
Lundø og lydmanden Vagn Peter
sen 

Af Henrik Gnmnet, TV-producer 

Vandet går mig til brystet. Gang 
på gang får flodens rivende strøm 
mig til at dratte omkuld og tabe 
den femten kilo runge sten, jeg li
ge med møje og besvær har hen
tet op ad vandet tre meter længe
re nede. 

Vi er spærret inde på 12. 
døgn. Omgivet af fem floder, 
som alle er gået over deres bred
der. Vandstanden er så høj, at 
vores bil ikke kan køre over no
gen af dem. 

Vi forsøger at samle sten og 
klippeblokke og smide dem på 
flodbunden, så de kan danne en 
bro til bilen under vandets over
flade. Men efter fem timers sisy
fosarbejde er vi kun nået halwejs 
over den første flod, og vi ved, at 
den kommende nats regnskyl vil 
give floden fornyet styrke til at ri
ve alt vores arbejde op igen. 

Vi må give op. 
Mens vi graver os ned i sove

poserne og forbe reder os på end
nu en regnfYklt nat i junglen, 
tænker jeg tilbage på den forårs
formiddag, da WWF i Køben
havn fortalte mig om denne helt 
unikke jungle i Vietnam, Vu Qu
ang, hvor nye pattedyrearter bli
ver opdaget med korte mellem
rum. 

"Det område må vi lave en 
film om", var min første reaktion . 
l dette århundrede er der i alt 
kun fundet seks nye pattedyrar
ter, og mindst to af dem er altså 
med korte mellemrum opdaget i 
en forholdsvis lille jungle i Viet
nam. 

"Hvad er årsagen til, at der le
ver dyr i den jungle, som ikke fin
des and re steder ?", spurgte jeg. 

"Regn", lød det korte svar. 
Ifølge biologerne har vedvaren

de regn og konstant temperarur 

gennem millioner af år bevirket, 
at dyr, der er uddøde andre ste
der, stadig findes i Vu Quang
junglen . 

Jeg tror ikke, jeg på det tids
punkt var helt klar over, hvad det 
betyder, når der i gennemsnit fal
der fire meter regn om året. 

Men det blev jeg hurtigt. 
Efter atten timers kørsel gen

nem et terræn, hvor hjulsporet til 
sidst var visket ud af regnskyl, 
nåede vi endelig frem til Camp 
Sao La i centrum af Vu Quang
junglen. 

Til et forunderligt landskab, 
grønnere end det grønneste, med 
plaskende vandfald, dampende 
skyer, der smøg sig ned over 
bjergsiderne og et væld af dyr og 
planter, vi ikke havde set andre 
steder. 

Men hurtigt mærkede vi idyl
lens bagside. Den konstante fugt 

gjorde, at vores tøj aldrig var tørt 
fra den dag, vi ankom. Efter blot 
en uge sad der mug overalt på vo
res kameraudstyr. På l O. dag gik 
lydudstyret ned. Efter 14 dage var 
det kameraet, der satte ud. T il 
sidst var det os selv, der blev 
spærret inde af vand masserne. 

Og så iglerne. I massevis sad 
de overalt på grene, i blade og i 
underskoven og ventede blot på 
at komme til at suge blod af os. 
Kameraassistenten opnåede re
korden, da han efter en dags op
tagelser måtte hive og brænde el
leve igler af benene. 

Vi begyndte at forstå, hvorfor 
ingen biologer fra den vestlige 
verden tidligere har været i områ
det. Først i l 992 begyndte viden
skaben at interessere sig for det 
ugæstfri område, og det har ført 
til de sensationelle opdagelser af 
nye dyrearter. 
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Fugten i regnskoven er det største 

problem, ndr man skal filme. 
Men ft<gten er samtidig drsagen 
til den overvældende frodighed. 

På nærmeste hold fulgte vi i tre 
uger de besværligheder, frustratio
ner og glæder, biologerne kom
mer ud for, når de vælger at ar
bejde i et af de sidste områder, 
hvor naturen stadig bestemmer. 

Selv måtte vi til sidst hente 
hjælp i den nærmeste landsby 25 
kilometer væk fo r at få fuldført 
stenvejene under floderne. Efter 
fjorten dages indespærring kunne 
vi komme ud af junglen og hjem 
med vores optagelser. • 
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be skindet rent • og til sidst sy af 
det. 

Seh·om arbejdsopgaverne er 
klart o pdelte, er kvindens rolle 
større, end d et umiddelbart ser ud. 
Det er kvindens arbejde med skin
det, d er afgører kvaliteten af skin
det. Hvis hun har fle re skind, der 
skal behandles, kan fangeren ikke 
tage ud og fange fle re sæler, før 
hun er færdig med de skind, hun 
er i gang med. 

Skindet lægges på et skrabebræt, 
og derefter skrabes det rent for 
spæk med med en ulu, den runde 
kvindekniv. Så vaskes og garves 
det. l gamle dage garvede man 
skindet med urin . 

T il sidst spændes skindet ud til 
tørring, enten på en ramme eller 
på jorden. Skindene bruges til tøj, 
te lte og kajakker. Remmesælens 
skind skærer man op på en helt 
speciel måd e: Det b liver, som man 
kan hø re pa navnet, brugt til rem· 
me, fo rdi skindet er specielt hold
bart. For at f."t remmene lange, 
skærer man skindet af i lange spi· 
raler hele vejen rundt o m sælen , 
når man flænser den . 

Sæløkonomi 
Sæljagten spiller en livsvigtig rolle 
for fangere og fo r jollefl skere, spe· 
cielt i de nord lige bosteder. Sælens 
betydning skyldes, at islag det me
ste af året gør jagt og flskeri af an· 
dre dyr uhyre besværl ig. De skind, 
fangerfamilien ikke selv bruger, 
sælges. Størsteparten af kødet bru
ges privat, resten går til hundefo
d er. De penge, skindet indbringer, 
bruges til køb af patroner, benzin, 
proviant til de længere fangstrejser, 
samt hvad der ellers måtte være af 
behov til d e d aglige " fo rnødenheder 
- husleje osv. 

I andre områder af G rønland er 
sælfangsten et vigtigt su pplement 
for jolleflskeren i de tider på året, 
hvor fisken trækker til varmere 
farvande. Sælfangsten er en del af 
fangerens overlevelses-cyklus, end
d a en vigtig del, da den flnancierer 
næste jagtntr. 

Støtte til fangsten 
Grønland har i dag et garveri, G re
at G recnland, der aftager skind fra 
fangere, med hen blik på industriel 
bearbejdelse. G a1veriet har sin 
egen systue, der har haft kendte 
d esignere som L1rs 1-lillingsø, til at 
d esigne sælpclse, med hen blik pa 
salg til det euro pæiske marked. 
Ganreriet ejes af G rø nlands Hjem
mestyre. Sælfangsten i G rø nland 

Sælfangstens. 
betydning 

l 1993 blev der fanget ca. 
130.000 sæler i Grønland. Året 
før blev der indhandlet ca. 
70.000 skind til en p ris af gen
nemsnitligt 300 kr. pr. stk. Pri· 
sen omfatter den statslige støtte, 
dvs. at markedsprisen ligger be
tydeligt lavere. 

Selv om prisen på skind hol
des kunstigt oppe, er fangernes 
indtægter meget beskedne. 
G rønlands Statistiske Kontor 

har lavet en u ndersøgelse af ind
komsternes størrelser og deres 
fordeling i byer og bygd er. Den 
'l'ser, at knap 50 pct. af beboer
ne i bygderne har en ind tægt på 
1Jnder l 00.000 kr. om året. l by
erne er det kun ca. 20 pct. af be
boerne, der har en indtægt un
der l 00.000 kr. o m året. Der er 
eksempler på fangerfamilier, der 
har indtægter på helt ned til 
40.000 kr. om året. 
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e r subsidieret, hovedsagelig på 
grund af markedets sammen brud i 
begyndelsen af 1980'erne. 

l prisen fo r de skind som Great 
G reenland aftager, er der indreg
net en støtteordning til fangeren. 
Uden den ne støtteord ning ville 
fangeren få ned til l/ l O af de pen
ge, han i dag får for skindet, på 
gru n d a f fa ldet i priserne på ver
d ensmarkedet · som skyldes baby
sæl-kampagnen i begyndelsen af 
1980'erne. 

Alternativet til fangertilværelsen 
vil væ re en yderligere fraflytni ng 
fra bygderne til byerne. Her her
sker boligmangel og manglende 
beskæftigelse i fl skeindustrien, 
som er G rø nlands hovederhverv, 
på grund af svigtende fl skeri. 

Set ud fra et samfundsøkono
misk synspunkt er d et langt at fo
retrække at subsid iere sælfangsten 
frem for at udbetale socialhjælp og 
arbejdsløshedsunderstøttelse til 
fangerfamilierne. 

For ikke at tale o m øgede hospi
talsudgifter og hvad der ellers føl
ger af udgifter i kølvandet på den 

sociale nedtur. • 

kr. • Anli-sælskindskampagne 
260 
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_../'> ! ? 
Årsagerne til denne nedgang i ind
komstforholdene fo r fangerne er 
hovedsageligt de sælskindskampag
ner, der har , ·æret i 1970'erne og 
1980'erne. Som det fremgår af fl. 
gtlren, faldt priserne på sælskind 
d rastisk i de år, hvor kampagnerne 
har foregået. Kampagnen i begyn· 
delsen af 1980' erne huskes vel 
bedst ved den lille sælunge, Brigit· 
te Bardot holdt i sine arme. Men i 
virkeligheden forholder det sig an
derled es: Sælungen var død og ud
stoppet. 

Thule-fa nger røgter sæl-garn. Game· 
ne sæues under isen gennem et af 
sælens dndelwller. 
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Sælarter i Grønland 
Man har ingen præcise tal på, hvor 
mange sæler der findes ved Grøn
land. Samtidig har rapporteringen 
af fangsterne været mangelfuld ind
til for nylig. Men fra 1993 har det 
grønlandske hjemmestyre indført 
rapporteringspligt gennem anskaf. 
felsen af et fangstbevis, hvorfor tal· 
lene for dette år har en dæknings
grad på ca. 85 pct. 

På grund af sælernes spredte 
ynglepladser (New Foundland, Jan 
Mayen, Hvidehavet) er det ikke 
muligt at drive en effektiv storstilet 
jagt. Det vil være for bekosteligt det 
grønlandske hjemmestyre at skulle 
udstyre et skib med brændstof, 
proviant og mandskab for blot at 
skaffe skind, der ikke kan indhente 
en høj nok pris på markedet. 

Ringsæl - også kaldet netside 
Ringsælen er udbredt overalt i 
Grønland. Den er mest almindelig 
fra nordsiden af Kane Bassin mod 
syd til Disko Bugt og fra Juliane· 
håb Bugt syd om Kap Farvel og op 
langs Østgrønlands kyst til Nordo
strundingen, dog aftagende fra 11-
loqqortoormiut (Scoresbysund) og 
nordefter. Ringsælen er det havpat
tedyr, der bedst har evnet at tilpas
se sig livet i Arktis både sommer 
og vinter. Den formår at holde sine 
åndehuller åbne selv gennem svær 
vinteris på 2 meters tykkelse og 
derover. Derfor er ringsælen i 
stand til at tilbringe hele vinteren 
under fastisen i og ved Grønland. 
Ringsælens faste tilstedeværelse har 
i meget høj grad gjort der muligt at 
bebo G rønlands kyster. Fangsten i 
Grønland svinger meget efter isfor· 
holdene. På grund af ringsælens 
spredte ynglen er det vanskeligt at 
vurdere bestandens størrelse, men 
der er formentlig 2,5 · 5 mio. dyr i 
det cirkumpolare område. Den 
grønlandske bestand er ubekendt. 
Der fanges 50.()()().80.000 dyr 
årligt. 

Grønlandssæl -også kaldet 
sortside eller blåside 
Den voksne grønlandssæl har en 
saddellignende sort side· og ryg reg
ning. Farven skifter fra den helt 
hvide unge, "white coat", over søl
vgrå ungsæler med blågrå ryg, til 
de voksne sæler i sortbroget saddel
dragt. Den hvide unge har ikke no
get grønlandsk navn, da den aldrig 
er set i Grønland, der kun besøges 

af voksne sæler. Grønlandssælen 
er udbredt i drivisens grænseområ· 
der. Det er en typisk træksæl, der 
om vinteren kun ses i ringe tal ved 
Grønland. Den yngler på isen i St. 
Lawrence Gulf, ud for Newfound
land, ved Jan Mayen og i Hvideha· 
vet. De første sæler kommer til 
Grønland tidligt i maj og de sidste 
forlader de grønlandske kyster i fe
bruar. I sammenligning med den 
kommercielle udenlandske fangst 
er grønlændernes fangst lille og 
spredt langs en stor kyststrækning. 
Grønlandssælen bestand er vurde
ret til 2 • 3 mio. dyr i det Nordve
statlantiske område. Der fanges 10 
• 20.000 dyr årligt. 

Remmesæl 
Remmesælen, den sæl man laver 
remme af, er udbredt over alle de 
arktiske landes kontinentalsokler, 
men den er ikke talrig nogen ste
der. l Grønland træffes remmesæ· 
len ved alle kyster og i drivisen. 
Farven er blågrå til brunlig. Rem
mesælen er værdifuld, dels på 
gnmd af dens størrelse på op til 
800 kg, dels på grund af dens 
svære og stærke skind, der kan an· 
vendes til kamiksåler, remme, hun· 
deskagler, hundepiske, fangstliner 
m.m. En dygtig fangerkone kan 
spalte et remmesælskind op i 2-3 
tyndere skind. Der findes igen vi· 
denskabelig vurdering af bestan· 
den, eller om der findes een eller 
flere adskilte bestande ved havet 
omkring Grønland. Bestanden 
skønnes totalt til at være på en 
halv til en hel million dyr i det ark· 
tiske område. Der fanges under 
2.000 dyr årligt. 

Klapmyds 
Klapmydsen er udbredt overalt i 
Vest- og Østgrønland. En fuldvok
sen klapmyds er grålig med mørke
brune pletter. Klapmydserne ved 
Grønland optræder i træk, et 
"fedt" træk og et "magert" træk. 
Det fede træk kommer til Syd
grønland samtidig med storisen. 
Fra midt i juni til midt juli fælder 
dyrene i isen mellem Ammassalik 
og Island. Efter hårfældningen 
spredes klapmydserne igen, passe
rer Kap Farvel og går nordpå • det 
magre træk. Bestandene blev i mid· 
ten af 1980'erne vurderet til følgen
de: Vestatlanten (yngler ved Newfo
undland) 325.000 dyr, Østatlanten 

(yngler ved Jan Mayen) 200.000 
dyr. Der fanges ca. 6.000 dyr årligt. 

Spættet sæl -også kaldet 
spraglet sæl 
Den spættede sæl er ikke så talrig 
ved G rønland. Den forekommer 
fra Illoqqortoormiut (Scores
bysund) syd om Kap Fatvel og 
mod nord langs vestkysten til 

Upernavik. Dens smukke og bløde 
pels er højt værdsat til festdragter, 
og den spættede sæls kød er Grøn· 
lands mest velsmagende. Den er 
fredet fra l. maj til 30. september. 
Ungsælerne må dog jages hele året, 
men deres skind må ikke eksporte· 
res. Bestanden ubekendt. Der fan
ges ca. 500 dyr årligt. 

Thule-fanger med get,ær, skydesejl og resultatet af jagten. Fangeren bn1ger det htli· 
de skydesejl til at gemme sig bag, mens han sniger sig ind pd skudhold af sælen. 

Remmesæl. 

Spættet sæl. 





Af Jonna Odgaard 

Sælerne soler sig i Vadehavet. 
I USA svæver den hvidhove
dede havørn majestætisk 

over G reat Lakes. I Canada leger 
hvidhvalerne i St. Lawrence-Iler 
den. Og i Sverige jager vandrefal
ken sm:\fugle, som den altid har 
gjort. Namren er smuk og idyllisk. 
Slæm- følger slægters gang, som de 
har gjort det i mill ioner af år. 

Man idyllen er ku n tilsyneladen
de. Fo r selv om de voksne dyr ser 
sunde ud og opfører sig normalt, 
er de nævnte bestande på længere 
sigt truet af udryddelse. Deres for
plantningsevne er i høj grad øde
lar,>t. De dyr, vi ser i dag, kan være 
de sidste i en given bestand. 

Forskere har fundet de samme 
tegn hos en række forskellige dy
rearter: De er ved at blive kvinde
liggjort. Forklaringen er, at der er 
sluppet for mange kemiske fo rbin
delser, der opfører sig som kvinde
lige kønshormoner, løs i namren. 
De snuu rner fra nogle af de Ul· 

sindsvis af kemiske stoffer, vi b ru
ger. Mennesket har blandet sig i 
naturens orden. Idyllen er krakele-

Truslen er klor 
T ntslen mod narurens o rden er d 
klo rholdige kemiske se(lffur, der 
findes i sprøjtegifte og industrike
mikalier. Stoffer DDT, PC8, 
PVC, pioxin, atrazin, dielJrin g 
lindan. 

dannede kønsorganer, lesbianisme 
og andre tegn på, at kvindeliggørel
se og kemisk kastration truer en 
række dyrebestande. Typisk er det 
arter, der udgør øverste led i føde
kæden og som lever i eller af det 
marine miljø. 

Det tavse forår 
Det var amerikaneren Rachel Car
son, som med sin bog "Det tavse 
forår" i 1962 fo r f~<Jrste gang adva
rede verden om konsekvensen af 
brugen af de kemiske stoffer i na
turen, f~<Jrst og fremmest sprøjte
midlerne. Hun beskrev et billede 
af en verden uden fugle og satte 
med sin bog for alvor gang i miljø
debatten. 

l 1960'erne opdagede man, at 
det vidt udbredte sprøjtemiddel 
DDT var ved at tage livet af en 
række rovfug Iea rter. Som øverste 
led i fødekæden var de særligt ud
satte. Giften ophobedes i deres or
ganisme og de lagde tyndskallede 
æg, hvorved rugningen mislykke
des. Resultatet var, at DDT blev 
fo rbudt i de fleste vesdige lande. 
Dermed troede man, at der var sat 
en stopper for DDT. Men DDT 



14 LEVENDE NATUR 

WWF 

Lesbiske måger 
Allerede for 20-30 år siden opda
gede forskere, at mågerne på Santa 
Barbara øen ud for Californiens 
kyst opførte sig mærkelige. Hun
måger delte rede med hinanden og 
han-mågerne mistede interessen 
for det andet køn. Undersøgelser 
viste, at både hun- og han-mågers 
kønsorganer \'ar misdannede. 
Huri-måger udviklede dobbelte 
kønsorganer og han-måger udvikle
de både mandlige og kvindelige 
kønsorganer. x~rsøg udført af for
skeren Michael Fry på University 
of California afslørede i løbet af 
1980'erne, at forklaringen ,·ar for
giftning med DDT. I sommeren 
1994 fandt Michael Fry præcist de 
samme tegn hos terner, der levede 
i nærheden af en kemikalielosse
plads, forurenet med PCB. 

Kvindagtige alligatorer 
I den modsatte ende af USA, i 
Florida, fandt forskeren Louis Gu
illette fra University of Florida for 
seks år siden lignende tegn hos al
ligatorer i Floridas fjerde største 
sø, Apopka. Han opdagede, at 95 
pct. af æggene hos alligato rerne i 
Apopka ikke klækkede, og at unge
dødeligheden var ti gange højere 
end hos alligatorer i andre søer. 

Undersøgelser af æg og unger 
viste dobbelt så meget østrogen 
som normalt hos hunnerne og 
næsten ingen testosteron, mand
ligt kønshormon, hos hannerne. 
Sidste sommer undersøgte Guillet· 
te igen de samme alligatorer og 
fandt, at voksne han-alligatorer i 
Apopka ha,·de en penis, der kun 
var halvt så stor som normalt, og 
at hunnerne havde_golde æggestok· 
ke. 

Forklaringen, mener Guillette, 
er, at en kemikaliefabrik i 1980 
forurenede søen med pesticiden 
d icofol, der i opbygning ligner 
DDT. Ved en høring i oktober 
1993 understregede Guilette, at 
han endnu ikke 100 pct. har be
vist sammenhængen. "Men det, vi 
har fundet, er det nærmeste et be
vis, videnskaben efter al sandsyn
lighed vil komme", sagde han. 

Spredes med luften 
Mågerne, ternerne og alligatorerne 
har været udsat for en direkte for
giftning. Men dyr i områder, der 
ligger langt fra en forureningskil
de, har vist samme slags skader. 

I 1990 offentliggjorde WWF 
Verdensnaturfonden sammen med 
canadiske miljømyndigheder en 

Han-alligatorer i Apopka-søen i Florida har en penis, der kun er halvt sCI stor 
som normalt og hunnerne er golde. Forklaringen er ifølge forskere, at søen er 
fontrenet med klorholdige kemikalier. 

rapport om Great Lakes-området 
på grænsen mellem USA og Cana
da. Great L'lkes omfatter otte stater 
og rummer verdens største fersk
vands-resen·oir. Rapporten, skrevet 
af WWF-zoologen, Dr. Theodo ra 
Colborn, afslørede tilsvarende hor· 
monelle skader hos 16 fo rskellige 
dyrearter, heriblandt fisk, fugle, 
oddere og mink. En af de berørte 
arter er USAs nationalsymbol, lwi· 
dhovedet havørn. 

Den eneste forklaring på de sto
re koncentrationer af DDT, der er 
fundet hos bl.a. fisk og fugle i G re
at Lakes, er, at stoffet bæres med 
luften over rusinder af kilometer, 
understreger de amerikanske og ca
nadiske miljømyndigheder. DDT 
har været fo rbudt i begge lande i 
mange år, men sprøjtegiften bru
ges stadig i Mexico og Sydamerika. 

Den dyrebestand, der trues mest 
af de østrogen-lignende kemikalier 
er sandsynligvis hvidhvalerne, der 
lever i St. Lawrence floden i Cana
da. Sammenlignet med hvidhvaler 
andre steder i verden måles hos 
hvalerne i St. Lawrence den højste 
koncentration af klor-holdige kemi
kalier som DDT, PCB og mirex. 

Unge dyr har den allerhøjste 
koncentration, som udtryk for, at 

de får giften ind med modennæl
ken. l St. Lawrence-hvalerne er 
fundet ikke mindre end 45 giftige 
kemikalier, 11 af disse anses af 
miljømyndighederne fo r at være 
blandt de mest truende for frugt
barheden, herunder stoffet mirex. 
Men mirex har aldrig været produ
ceret eller brugt omkring Great La
kes. Giften er spredt via luften , 
vandet og fødekæden. 

PCB i Vesterhavs-sæler 
Dyr forgiftet med klorholdige ke
mikalier findes ikke kun i ord
amerika. De findes også i vores 
nærhed. 

Den hollandske forsker Peter 
Reijnders fandt i midten af 
1980'erne nedsat forplantningsev
ne hos sæler, der blev fodret med 
fisk fra Vesterhavet sammenlignet 
med en tils,·arende gruppe sæler, 
fodret med fisk fra Atlanterhavet. 
Reijnders mener, at årsagen er 
Vesterhavs-fiskenes indhold af 
PCB. Det danske miljøministeri· 
u m skriver da også i Miljøindikato
rer for Nordsøen 1993, at de høje 
PCB-ko ncentrationer i visse områ
der af Nordsøen truer sælbestan
dens frugtbarhed. 

Senest har s\·enske ornitologer i 
december 1994 rapporteret om 
fund af DDT i 2/3 af æggene fra 



svenske vandrefalke. Fundet er 
konstateret i falkeæg fra hele lan
det. Da fundet netop er DDT og 
ikke nedbl)•dningsproduktet ODE, 
mener de svenske ornitologer, at 
forgiftningen er af ny dato. Forkla
ringen kan være, at lande i Øst-Eu
ropa har åbnet for gamle lagre af 
DDT. Øst-Europa har haft en stor 
produktion af DDT, længe efter 
stoffet blev forbudt i Vesten, oply
ser dyrlæge Bjarne Clausen, Dan
marks Miljøundersøgelser. Stoffer 
kan enten være kommet til Sverige 
via luften eller via fødekæden . Fal
kene lever af fugle, der trækker 
gennem eller overvintrer i Øst-Eu
ropa. Er DDT i brug i Øst-Europa, 
er det kun et spørgsmål om rid, f0r 
vi igen vil se en stigning af DDT i 
Østersøens fødekæde. Stoffet er 30 
år om at nedbl)•des. Om der fin
eles DDT eller ODE i danske dyr, 
vieles ikke. Der foretages nemlig ik
ke DDT -ove1vågning i den danske 
natur, oplyser Bjarne C lausen . 

Bestande uddør 
Det lumske ved de klorholelige ke
mikalier er, at de ikke umiddel
bart er giftige, men at de kan over
leve meget længe i naturen og op
hobes i fødekæden og i organis
mens fedtvæv. 

- For nogle bestandes vedkom
mende er vi nået til det punkt, 
hvor de voksne individer ser sun
de nok ud, men deres forplant
ningsen1e er så ødelagt, at det kun 
er et spørgsmål om tid før bestan
den uddør, siger forskeren Brent 
Palmer fra Ohio University. 

Ydermere er det blevet klart, at 
kun ganske små doser, mindre do
ser end der skal til for at fremkalde 
kræft, kan påvirke forplantningsev
nen, påpeger Dr. Theodora Col
born. Netop kræftfremkaldende 
egenskaber er en af de indikatorer 
forskere og miljømyndigheder bru
ger, når der skal fastsættes grænse
værdier for kemiske stoffer, eksem
pelvis i fødevarer. 

De forskere, der beskæftiger sig 
med de østrogen-lignende kemika
liers virkning på dyr, er skræmte 
ved tanken om, hvad fundene kan 
betyde for menneskeheden. 

Måske får Høvding Seattle ret i 
sin spådom. I 1854 sagde han: 

"Hvad er mennesket uden dyr? 
Var alle dyr væk, ville mennesket 
dø af sjælens store ensomhed. For 
hvad der sker med dyrene, vil 
snart også overgå menneskene. Al
ting er forbundet med hinanden". 

• 
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V il det, der er sket med dy
rene, også ske med men
nesker: at de kunstige hor

moner påvirker forplantningsev
nen? Vi ved det endnu ikke. Men 
mistanken er så alvorlig, at danske 
forskere og miljømyndigheder nu 
har sat en udredning i gang. 

Den første tanke om en sam
menhæng mellem menneskers og 
dyrs reaktion på de kunstige hor
moner opstod i 1991, da professor 
Niels E. Skakkebæk fra Rigshospi
talet på et WHO-møde i Køben-___. 

Hvidhvalerne i St. Lawrence-floden i 

Canada fdr kun halvt sd mange un

ger som deres artsfæller i de arktiske 

omrdder, 80 pct. af hunnerne fdr 
ingen unger og tmge-dødeligheden er 
stigende. Hvalerne i St. Lawrence 
har den højeste koncentration af klor
holdige kemikalier, der er fundet hos 
nogen hvidhval-bestand. 

Mennesket -en truet art? 
Vi ved, at mænds sæd
kvalitet er faldet til det 
halve på 50 år. Vi ved, 
at antallet af mænd 
med testikelkræft er 
steget med 300 pct. i 
samme periode og vi 
ved, at der fødes et sti
gende antal drenge 
med abnorme kønsor
ganer. Forskere og mil
jømyndigheder er nu 
gået i gang med at 
klarlægge, om synde
ren også her er de 
klorholdige kemikalier 

Samtidig med at mænds sædkvalitet 
er faldet til det halve, er antallet af 
mænd med testikelkræft steget 300 
pct. De to ting hænger sammen, 

fastsldr professor Niels E. Skakke
bæk. Skaderne sker sands)•nligvis al
lerede i fosterstadiet. Årsagen kendes 
endnu ikke. Men de klorholdige ke· 

mikalier er under mistanke, fordi de 
giver den slags skader hos d)•r. 
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havn præsenterede foruroligende 
oplysninger om drastisk nedsat 
sædkvalitet hos mænd. På bag
grund af materiale fra hele verden 
omfattende 15.000 mænd fra 20 
lande kunne Skakkebæk og hans 
kolleger konstatere, at mænds sæd
kvalitet er fa ldet til det halve gen
nem de seneste 50 år. Andre indi
cier på, at fo r store mængder østro· 
gener er på spil , er, at antallet af 
mænd med testikelkræft er steget 
med 300 pct. i samme periode -
Danmark har verdensrekord i testi
kelkræft - og at der fødes et stigen
de antal drenge med abnorme 
kønsorganer. Da der på samme 
møde blev fremlagt undersøgelser 
af de kunstige hormoners virkning 
på dyr, blev mistanken vakt. De 
skader, der fandtes hos dyr og 
mennesker, var for ens til, at for
skerne kunne negligere dem. 

Mistanken blev i 1993 udmøn
tet i en artikel i det ansete lægevi
denskabelige tidsskrift The L·mcet, 
hvor Niels E. Skakkebæk og hans 
skotske kollega Richard Sharpe pe
gede på, at de østrogen-lignende 
kemikalier kunne være forklarin
gen på de alarmerende skader på 
mænds forp lantningsevne. 

Virker på flere måder 
De østrogenlignende kemikalier 
kan muligvis påvi rke mænd på fle
re måder. Dels i fosterstadiet, hvor 
det hos dyrene har vist sig, at gan
ske små doser kan føre til misdan
nelser i kønsorganerne og an læg 
til testikelkræft, dels som nyfødte, 
hvor børn kan få kemikalier ind 
med modermælken og endelig 
som voksne, hvor forgiftn ing 
måske fører til nedsat sædkvalitet. 

T rods de skrærriinencle perspek
tiver har myndighederne været 
længe o m at komme ud af starthul
lerne. Først et år efter Skakkebæks 
artikel i The Lancet tog den dan
ske Miljøstyrelse affære ved at ind
kalde til et møde om sagen i efter
året 1994. 

Fra drikkevandet 02 maden 
De østrogenlignende Kemikalier 
får vi i kroppen på utallige måder, 
blandt anclet fra drikkevandet og 
maden, hvori der findes rester af 
klorholelige kemikalier. De kom
mer hovedsagelig fra landbrugets 
brug af sprøjtemidler. Men myn
d ighederne mener ikke, kemikali
erne fo rekommer i sundhedsskade
lige mængder. 

Farl igheden af pesticider i 
grunelvand og d rikkevand er Mil-

jøstyrelsens ansvar. Det er M il
jøstyrelsen, der stå r for god kendel
se af sprøjtemidler. Vurderingen af 
stoffernes skadelighed for menne
sker og miljø foretages på bag
grund af forsøg og oplysn inger, le
veret af kemikalie-producenten. På 
spørgsmålet om ikke det er noget 
naivt at stole på producentens op
lysn inger i betragtning af de milli
arder, der er på spil fo r kemikalie
ind ustrien , når et stof skal godken
des, svarer kon torchef G unw r 
Bennekou, Miljøstyrelsens bekæm
pelsesmiddelkontor: 

- Det er vores eneste mulighed. 
Vi må stole på, at oplysningerne er 
korrekte. Vi har ikke råd ti l selv at 
gennemføre forsøgene. Blot et en
kelt dyreforsøg kan koste fem mil l. 
kr. 

Sintationen er den samme i Lev
nedsmiddelstyrelsen. Her fo rsikrer 
afdelingsforstander Joh n C hr. L'lr
sen, at de grænseværdier, der er 
sat for pesticidrester i fødemidle r, 
er så lave, at restindholdet ikke ud
gør nogen sundhedsrisiko. Han 

Levnedsmiddelstyrelsen finder DDT og PCB i bla. torskelever. l 1992 {andres 
PCB-koncentrationer i svinenyrer højere end "nornwlniveauer". Der findes ingen 
grænseværelier for PCB i Danmark. Genereli fineler Levnedsmiddelstyrelsen 
overskridelse a{ grænseværelien for pesricider i 2 pct. a{ de danske fødevmer, 
bla . findes nogle a{ de stoffer, der er misrænkt for ostrogenligncnde virkning. 

Hos inuit·kvinder i Canaela har forskere i modermælk og væv fundet koncentrati· 
oner af PCB, DDT og lindcm, der ligger 30-50 pct. over W HOs grænseværdier. 
Grunden er sandsynligvis en tenelens til, at de klorholelige kemikalier samles i 
polaronmlderne via luft· og havstromme og fødekæden . De arktiske folk synes 
særligt udsatte, fordi de lever af fisk og havpattedyr. Danske forskere er nu gclet 
i gang med en tilsvarende undersageise af gron/andske ltvinder. 

anfører, at niveauet af PCB og 
DDT i fødevarer er faldet drastisk, 
og at de sprøjtemidler, der bruges 
nu om dage, ikke o phobes i orga
nismen. Også Levnedsmiddelsty
reisens oplysninger til riskovurde
ring og Iimsættelse af græ nse,·ærdi
cr, stammer fra pesticid-producen
terne. Men det bekymrer ikke 
John Chr. L'lrsen. 

- Der er f.'lstsat internationale 
standarder fo r fo rsøgene og de 
kontrolleres af myndighederne, så 
der burde ikke kunne fuskes, siger 
han. 

Ukendt kemisk cocktail 
Spn"jtemidlers hormonlignende ef
fekt på mennesker og dyr er dog 
ikke blandt d e forhold , producen· 
terne skal undersøge for at få et 
stof godkendt. For den misranke 
er så ny, at der ikke er sti llet krav 
om det. Den effekt kendes altså ik
ke. Og de undersøgelser, d er ligger 
til grund for risikovurdering, er ba
seret på dyreforsøg, lwor et stof ad 
gangen testes pi\ en enkelt dyreart. 

Men mennesker udsættes gen
nem et liv, der er væsentlig længe
re end dyrenes, for en kemisk 
cocktail af hundred evis af forskelli
ge kemiske stoffer fra et u tal af for· 
skellige kilder. Hvordan de virker 
sammen, ved myndigheder og for
skere meget lidt om. 

Vi ved ikke, om stofferne for
stærker hinandens virkning. Vi 
kender ikke virkningen af deres 



Hvor findes kemikalier 
med østrogen-virkning 

Det korteste svar på ovenstående 
spørgsmål er: overalt. De findes i 
luften, i haver, i grundvander, i 
regnen, i maden, i jorden, i dyre· 
ne, i plast-produkter, vi bruger 
hver dag· og i os selv. 

WWF..zoologen Dr. Theodora 
Colborn har foreløbig udpeget 45 
kemikalier, der misrænkes for 
østrogen-virkning. Over halvde
len indeholder klo r. Miljøstyrel· 
sen har udpeger en række stoffer, 
som vides ar være østrogen-lig· 
nende, blandt andet de forbudte 
DDT og PCB samt stoffer som 
nonylfenoler og phthalater. Fæl· 
les fo r stofferne er, at de bæres 
med luften, er fed topløselige og 
nmgmed brydelige og derfor O!> 
hobes i dyr og mennesker. 

På Dr. Colborns gift-liste er 
blandt andet følgende stoffer: 

DDT er en sprøjtegift, der blev 
forbudt i de fleste vestlige lande i 
slutningen af 60'erne, men som 
stadig bruges i mange u-lande og 
måske også i Øst-Europa. 

Hvad gør myndighederne 

I USA har præsident C linton 
fo r et år siden iværksat en I B
måneders undersøgelse af klo r 
for at klarlægge stoffets sund
hedsskadelige virkning. Formålet 
er om nødvendigt at vedrage re
striktioner i brugen af klo r eller 
helt forbyde det. 

Landene bag Paris-Ko nventio
nen, der handler om Nordsøens 
miljø, besluttede på Nordsø-ko n· 
ferencen i 1992 at reducere ud· 
ledningen af stoffer, der ophobes 
i o rgan ismen, er mngtnedbryde
lige og giftige med 500;6, nogle 
stoffer, bl.a. dioxin med 70%. 

Den hollandske regerings ud
spil til næste Nordsø-konference 
i juni 1995 er, at udledningen af 
miljøfremmede sto ffer til havet 
skal stoppes helt indenfor en ge
neratio n. 

I Danmark har Miljøstyrelsen 
foretaget en ny vurdering af 25 
sprøjtegifte, heriblandt de fl re 
mest brugte i Danmark, de klor· 
holdige pesticider mechlorprop, 
dichlorp rop, MPCA og 2,4-D, 
tilsammen kaldet fenoxysyrer. 
Miljøstyrelsen finder Il af de 25 
produkter uacceptable af sund
heds- og miljømæssige grunde, 

PCB er en række industrikemi· 
kalier, over 200 fo rskellige, som 
er blevet brugt i transformatorer, 
olier, maling, trykfaJVe og køle
skabe. PCB er under udfasning, 
men det findes stadig i fødevarer 
og i namren, især i havet, hvor 
det ophobes. 

Dioxin er et uønsket biprodukt 
ved produktion af klorholdige 
stoffer, PVGplast, klorbleget pa· 
pir samt affaldsforbrænding. Fra 
ulykker, bl.a. i Seveso, ved man, 
at det er ekstremt giftigt for men· 
nesker. Der findes ingen grænse· 
værdi for dioxin i Danmark. 

Sprøjtegifte som dichlorprop, 
mechlo rprop, MPCA og 2,4-D, 
tilsammen kaldet fenox'Ysyrer, er 
de mest brugte sprøjtegifte i Dan· 
mark. Mange sprøjtegifte siver 
ned i grundvandet og nedbrydes 
til stoffer, vi ikke kender virknin· 
gen af. I 1994 fandt Danmarks 
Geologiske Undersøgelser sprøj· 
tegifte i 9 per. af prøverne fra 
vandværksvand og 15 pct. af 
prøverne fra r:\vand, heriblandt 
de fire fenoxysyrer. 

Lindan blev det forbudt at 

bl.a. vurderes det, at 2,4-D "giver 
betænkelighed med hensyn til 
udvikling af kræft". Miljøstyrel
sen lægger derfor op til, at 11 
sprøjtemidler, heriblandt fenoxy· 
syrerne, skal forbydes i løbet af 
1995. Men foreløbig har impor· 
rører og producenter fået fris t til 
l . marts til at kommentere Mil
jøstyrelsen vu rdering, og heref. 
ter yderligere ro måneder til at 
indkalde en ekspertVUrdering, 
hvis de er uenige med Miljøsty· 
relsen. Danmarks Geologiske 
Undersøgelser erkender, at myn· 
dighederne hidtil har undervur· 
deret giftstOffe rnes nedsivning til 
grundvandet. 

En stamsrapport om de østro
genlignende kemikaliers virk· 
ning p:\ mennesker er ved at bli
ve udarbejdet på baggrund af et 
internationalt seminar, som Mil· 
jøstyrelsen holdt i slutningen af 
januar i år. Rapporten skal dan· 
ne basis for vurdering af forsk
ningsbehovet og for danske 
myndigheders evenmelle tiltag. 
Den vemes færdig i marts. 

Endelig har de nordiske lande 
i samarbejde iværksat en under· 
søgeise af en række af de mis
tænkte stoffers virkning på dyr. 
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markedsføre i Danmark fra l . de· 
cember 1994, men landbruget 
må anvende stoffer indtil .! . juli i 
år. Linelan findes bl.a. i myremid· 
ler og hundeshampoo. 

Nonytrenoler bruges bl.a. i pla
stik, rengøringsmidler, lak og 
sprøjtemidler. 

Phthalater anvendes som 
blødg~ringsmiddel , bl.a. i PVG 
plast. PVCplast findes overalt, 
eksempelvis i fi lmen, vi lægger 
over maden, legetøj, ringbind, af. 
løbsrør, havemøbler og gulvbe· 
lægning. 

nedbrydn ings-produkter, som ofte 
er meget giftigere end selve stoffer. 
Og vi kender ikke langtidseffekten 
på mennesker. Det bekræfter pro
fessor i økologi og miljølære ved 
Danmarks Tekniske U niversitet, 
Finn Bro-Rasmussen. Han er for· 
mand fo r EU-Kommissionens råd· 
givende komite om giftvirkning af 
kemiske stoffer. 

· Vi kender kun toppen af is· 
bjerget, siger Finn Bro-Rasmussen 
og tilføjer: · Jeg er generelt bekym
ret over det tomle kemikaliepres, 
som vi ikke har kontrol over. 

Inuitter særligt udsatte 
Selv oprindelige folk, der lever 
langt fra de industrialiserede lan· 
des landbrug og forbrugsmø nster, 
ffi r giften i sig. En canadisk under· 
søgeise tyder på, at arktiske folk, 
der lever af fisk og havpattedyr er 
særl igt udsatte for de klorholdige 
kemikalier. Undersøgelse af mo
dermælk og væv hos inuitter i Qu· 
ebec-området har vist et indhold af 
PCB, DDT og lindan, der er 30. 
50% højere end WHOs grænse· 
værdi. 

WWF 

· Der synes at være en tendens 
ril ar srofferne samles nordpå, for
klarer forskeren Rune Dietz fra 
Grønlands Miljøundersøgelser. 

Nu er danske forskere gået i 
gang med en undersøgelse af grøn· 
landske kvinder som led i et inter· 
nationalt fo rskningsprogram om 
de arktiske områder. De første af i 
alt 150 blodprøver fra gravide 
grønlandske kvinder er taget, men 
endnu ikke analyseret oplyser lek· 
ror, dr. med. Jens Carl Hansen, 
Instimt for Miljø og Arbejdsmedi
cin ved Arhus Universitet. Resulta
tet ventes i løbet af 1995. Hvis 

Køb økologisk røj. Bon111ldsmarker 
kan 11ære sprøjtet mecl klorholdige ke
mikalier. Der er ogsd fundet dioxin i 
T-shircs fra Østen. 

prøverne viser det snmme som i 
Cannda, og hvis det viser sig, at de 
klorholdige kemikalier skader re· 
produktionsevnen, kan det få kata· 
strofale konsekvenser for de arkti
ske folk, siger Jens Carl Hansen 
og tilføjer: 

· Det uhyggelige er, at de ikke 
kan værge sig imod det. 

Skræmmende billede 
Det billede, der er ved at tegne sig, 
er så skræmmende, at fo rskere og 
myndigheder gang på gang advarer 
mod at opskræmme befo lkningen, 
før beviserne er på bordet. 

• Det er en kendsgerning, at 
mænds sædkvalitet er blevet ringe· 
re. Og det er en kendsgerning, at 
der er sto ffer i miljøet, der kan vir· 
ke som kvindelige kønshormoner. 
Der er koblingen mellem to kends· 



18 LEVENDE NATUR 

WWF 

gerninger, der endnu er en hypote
se, siger N iels E. Skakkebæk. 

Der er også en kendsgerning, at 
de fo rsøg, der ligger til grund fo r 
risikovurderingen af de kemiske 
stoffer, er udfø rt på dyr. Alene der
ved beviser forskere og miljømyn
d ighedcr, at de skader, sto fferne gi
ver på dyr, har relevans for menne
sker. Ellers var fo rsøgene jo værdi
løse. 

Mens miljømyndighederne tøver 
med at sætte ord på perspektivet, 
tør folketingsmedlem Elsebeth Ger
ner Nielsen godt. På et møde i Fol
ketingets Tekno loginævn i oktober 
1994 om dansk landbrug, begrun
dede en landmand den fortsatte 
brug af sprøjtemid ler med behovet 
for at producere fødevarer til ver
dens voksende befolkn ing. Til det 
sagde Elsebeth Gerner Nielsen: 

· Vi behøver slet ikke bekymre 
os om befolkningstilvæksten, for i 
år 20 1 O er alle mænd i de indu
strialiserede lande sterile! 

Hertil kan føjes, at hvis Skakke
bæks hypotese holder, gælder det 
ikke kun mænd i i-lande, men og
så mænd i u-lande, der stadig bru
ger DDT og mænd blandt de op
rindelige folk, der lever af og i na
turen. Forgiftningen er global. In
gen går fri . 

- Da menneskers reproduktion 
er så langsom, er vi mere truet end 
dyr som eksempelvis mus og rot
ter, siger Niels E. Skakkebæk. 

Billedet, der tegner sig, er værre 
end den værste science fletion 
film. Der er billedet af en menne
skehed, der er ved at udslette sig 
selv med alle de kemiske stoffer, 
den bruger. • 

Dyrk din have økologisk. Plæne-rens er ec af de produkter, der kan indeholde 
klorholdige kemikalier. Dee samme kan hundeshampoo. 

DU kan gøre allermest 
for at stoppe forgiftningen 
Du kan gøre meget for at forhin
dre, at de hormon-lignende kemi· 
kalier spredes yderligere. Faktisk 
er du den, der kan gøre allermest 
for at stoppe forgiftningen af 
mennesker og natur. For som for
bruger er du i sidste instans afta· 
ger af de produkter, der indehol
der de klorholdige kemikalier. 

Hvis du i dine daglige indkøb 
undgår de varer, der indeholder 
de giftige kemikalier, gør du det 
bedst mulige, både for dig selv, 
dine nulevende medmennesker 

og kommende generationer. 
Fo rbrugernes adfærd virker langt 
hurtigere og mere effektivt end 
nok så mange nationale og inter
nationale aftaler, love og påbud. 
Det har den eksplosive efter
spørgsel efter økologiske varer i 
Danmark bevist. Det er forbru· 
gernes fortjeneste, at dansk land· 
brugs to p efter mange års vræn
gen på næsen ad økologisk land
brug i en nytårsudtalelse i l 994 
meldte ud, at dansk landbrug nu 
i langt højere grad skal satse på 

Detgør.WWF 
WWF og Dr. Theodora Col
born har flere gange arrangerer 
videnskabelige konferencer om 
de østrogenlignende kemikaliers 
virkning på mennesker og dyr, 
senest i april 1994. Fra denne 
konference udsendte de 23 for
samlede videnskabsmænd en er
klæring, der konkluderer: "Be
stande af mange dyrearrer er for 
nedadgående, nogle er på ran
den af udslettelse, uden at folk 
ved det. De beviser vi har nu, 
peger mod skræmmende per
spektiver. Vi ved simpelthen ik
ke, hvad vi behøver at vide om 
disse kemikaliers skadelige virk
ning". 

økologi og dyrevelfærd. 
Vælg økologiske fødevarer. 

Derved undgår du fødevarer med 
pesticidrester og du medvirker til, 
at grundvandet ikke fo rurenes 
yderligere. Der findes 1400 for
skellige økologiske produkter på 
det danske marked. 

Ryd kemikalieskabet i hus og 
have. Vaskepulver og maskinop
vask er nogle af de produkter, der 
kan indeholde klorholdige kemi
kalier. Du behøver ikke en masse 
giftige kemikalier til vask og 
rengøring. Du kan få råd om mil· 
jøvenlige vaske- og ren· 
gøringsmidler hos Grøn lnforma· 
tion, tlf. 33 13 66 68 eller For· 
brugerstyrelsen, tlf. 31 57 Ol 00. 

Undgå PVCplastik eksempel· 

Forskerne fremlagde en hand
lingsplan med følgende anbefa
linger: 
e Forbcdring af test-metoder. 

De nuværende er ikke gode 
nok. Såvel nye som gamle ke
mikalier skal resres fo r hor
mo n-virkning og kemikalier 
bør tesres i mindst to genera
tioner, før de sli ppes løs i mil
jøet 

e En voldsom styrkelse af den 
tværfaglige forskning i emnet 

e Verdensomspændende under
søgelser af stoffernes brug og 
udbredelse i miljøet 

e Planer for udfasning af stof
ferne og udvikling af uskadeli
ge alternativer 

e Afskaffelse af stofferne skal ik
ke afvente videnskabelige be
viser. Den viden, vi allerede 
har, er alvorlig nok til at sætte 
afskaffelsen i gang 
- Det afgørende er, siger Dr. 

T heodora Colborn, at vi fremo
ver satser på en strategi, der fo
rebygger forurening. Vi må sim
pelthen se på hele vort fo rbrug 
af stoffer i industri, landbrug, 
handel og hverdagsliv på en ny 
måde. Gør vi ikke det, vil man
ge af Jordens dyrebestande være 
på vej mod udslettelse med eks
presfart. 

Professor Niels E. Skakkebæk 
siger det samme: 

- Der er noget fundamentalt 
galt med den måde, vi lever på. 
Vi skal til at definere livskvalitet 
på en anden måde end ved øget 
fo rbrug. 

vis når du køber film, plastposer. 
Undgå klorblegede papirpro

dukter. 
Det er altafgørende, hvad du 

og andre forbrugere gør. Alene 
frygren for at miste markedsande
le kan få industrien til at ændre 
produktionen i miljøvenlig ret
ning. Hvis du og alle andre for
brugere ved at fravælge produkter 
med klorholdige kemikalier giver 
kemi-industrien et signal om, at 
giftstofferne ikke kan tolereres, så 
vil produktionen af dem efter
hånden høre o p. 

Selv om problemet med de 
klorholdige kemikalier synes ufat
telige stort, så er det dine daglige 
handlinger, der er begyndelsen til 
løsningen. 
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Find de 12 steder på kurven, 
hvor det er bedst at købe. 

R igtigt gættet. Det er januar, februar, marts, 
april, osv. Jo oftere De køber, jo mindre bliver 
risikoen. 

Systemet er kendt som suppleringsmetoden. 
Man supplerer sin beholdning fast en gang om 
måneden. Og man geninvesterer alle udbytter 
og gevinster. 

Det var virksomt både under det store børs
krak i 1929 og det lille i oktober 1987, fordi det 
udjævner de daglige kursspring på Fonds
børsen. 

Tag f.eks. oktober 1987. Mens den samlede 
presse fortalte rystende historier om, hvor 
mange penge aktie-ejerne havde mistet på de 
3 dage, fortsatte kloge mennesker med at 
købe. Og de tabte intet. De vandt. 

Allerede 3 måneder efter "krakket" var 
kurserne så højt oppe, at de, der havde brugt 
suppleringsmetoden, havde vundet alt ti lbage. 

Med andre ord: Hvis De køber regelmæssigt 
-f.eks. hver måned eller hvert kvartal - sætter 
De Dem ud over de daglige op- og nedture. 
Alting udjævner sig. Jo flere køb, og jo længere 
opsparingsperiode, jo mindre risiko. 

Den nemmeste måde at bruge supplerings
metoden er at blive tilsluttet SystemSpar, fordi 
alle afdelingerne under SystemSpar kan gen
investere gevinsterne. Via PBS kan De indsætte 
et fast beløb om måneden. De kan frit vælge 
mellem flere aktieafdelinger og en obligations
afdeling. 

Selv om det egentlig er stik mod supplerings
metodens ånd, kan De hæve Deres penge 
næsten fra dag til dag. 

De kan få vores brochure om SystemSpar ved 
at bruge kuponen eller ringe på 39 27 70 11 . 

r------------------------------------------------

Rygårds Alle 131 A, 
DK-2900 Hellerup, 
tlf.: 39 27 70 11 ' 
fax: 39 27 58 11 . 

iD·Sparin'/est 

0 J a tak, jeg vil gerne have Deres brochure om SystemS par, 
så jeg kan læse om, hvordan jeg får mere ud af mine penge. 

Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

Postnr.: By: 
--- --------------- t 

o 
o 
:7i Telefon (dag): 

-------- - ----- - - - ------ -- U 

Sendes i lukket kuvert tiiiD-Sparinvest, Rygårds Alle 131 A, 2900 Hellerup. 

:g 
~ 



BREVKASSEN 
Skriv til Levende Natur, 
mærker "Brevkassen". Spørgs· 
mål vil blive besvaret af et panel 
af WWF Verdensnaturfondens 
videnskabsfolk og eksperter. 
Sporgsmål, der ikke er plad til 
i bladet, besvares personligt. 

~ 1. 
Trillionerne gav anledning r il mange 
fncstrationer i redaktionen ..... 

Mange uck for hjælpen! Problemerne 
omkring brugen af trillioner i USA 
og herhjemme har git>et anledning til 
mange diskcessioner både her på re· 
daktionen og hos forfaueren til artik· 
len, Ulllc Lccnd. Hcc n t•algte den · tro
ede hccn · sikre løsning, ar fll Den 
Danske I3ank pil Rådhccspl(l(lsen til 
at omsæue de amerikanske trillioner 
dollars ril danske trillioner kroner. 

Med hensyn ril problemerne om· 
kring wrisrindccsrriens oms;erning i 
1992, der mtgit·es til l ,86 US-rrillio
ner US-$ , og som med en 5 pct. 's 
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Tal-forbistring 
I artiklen "Naturen beraler prisen 
for skituren til Alperne" i seneste 
nummer behandles problemerne 
forbundet med en tiltagende mris· 
me i følsomme namrområder. Jeg 
er grundlæggende enig i artiklens 

l. 

konklusioner, men i in(ormmions· 
boxen "Turisme i ral" har der ind· 

sneget s1J: nogle fejl. I bcdsrc fa ld 
er der rale om ubetænksomhed · 
men det ligner næsten talmanipu· 
lation. 

l tri llion i USA er (l 012.) c;;;=-- 1 l .000.000.000.000 

.t .000.000.000.000.000.000 l tri llion i Danmark er ( l O 18.) \" 

2. 

49.600.000.000.000 kr. 

49.600.000.000.000.000.000 kr. 

4.960.000.000.000.000.000.000.000 kr 

Der er ikke umiddclbarc nogen sammenhæ ng mellem omsæt· 
ningstallene l ,86 US-trillioner US-$, 8 US..trillioner US..$ og en årlig 
vækst omkring S pct. Der skyldes måske anvendelsen af flere fo rskelli· 
ge kilder, men bor man ikke have et kritisk forhold til anvendelsen af 
kildemateriale? 

I øvrigt er jeg godt tilfreds med save! hladcr Levende amr som 
WWF Verdensnamrfondens arbejde generelt. 

årlig vækst skeelle bringe ucllet op på 
8 US-trillioner US-$ i år 2005, har 
dtc helt ret · det er noget sludder, på 
den nultie der sulr i informmionsbox· 
en "Turisme i w l". 

Forklaringen på, lll man ikke kan 
tjekke regnesrykket temidele/ban er føl· 
gende: Det forste utl inddrager kccn 
den grænseoverskridende IHrisme · og 
altså ikke den nationale teerisme i 
landene. Det skyldes, lll nwnge lande 
kccn opfauer den grænseot•erskridende 
reerisme som interessant, fordi den gi· 
t'er mlccw. Derfor har de indtil for 

Med venlig hilsen 

Jesper Jensen 
Gl.Kongevej l 52 B,4 
1850 Frederiksberg C 

nyligt kccn ucget den grænseoverskri
dende Ilerisme med i opgørelserne. 
Det sidste tal er et fikrivt tal, der om· 
fauer al rmisme · så vidt mlcn kan 
estimere. Man regner med, at den na· 
tionale Ilerisme er mindst lige så stor 
som den grænseot·erskridende. Og 
dertil kommer, at tallene swmmer 
fra forskellige kilder: Det første tal 
fra 1992 kommer fra Wlorld Tocc· 
rism Organizalian (\XITO), mens det 
andet wl kommer fra \XIorld Trave/ 
& Totcrist Coccncil. l øvrigt er alle 
tallene anslllede, fordi der ganske en· 
kelt ikke findes præcise opgordser 
ot•er den iiiiernationaie og nationale 
wrisme. 

Det burde t•i natterligvis hat·e gjon 
opmærksom på i informationsboxen. 

Ulla Lund har en meget la ng kil
dcliste til sin cmikelserie om ttcrisme 
og miljo ·artiklen i Levende Natter er 
kun en ccd af mange, som /1tcn har 
skret•et i lobet af 1994. Nogle af de 
vigtigste kilder er folgende: 
Teerisme/frit id · en eriH·erPsokono
misk anai)'Se (Erlwervsfremmestyrel· 
sen 1993), Den Gode Turist (Katie 
\XIoocl og S)·d House, dansk tulgave 
1993) og Fælles Fodsl(lw (Ttcristrå· 
det, Planstyrelsen, Skot•· og Nlttursty· 
relsen, Turismens Fællesrlld 1992). 

Venlig hilsen 
Anne-Marie Mikkelsen 

Reclltktor 

WWF 

Den bedste hand~rækning, 
du kan gil·c 

WWF \'erdensnaturfonden, 
er at kaffe et nyt medlem. 
Ring til ~Iagdalenc Rue på 

telefon 35 36 36 35 
og lå til endt lwervefoldere. 

BETAI!ERIKKE 
AR\lEAFGIEJ 

Naturen lår fu ldt og helt 
glæde af en arv til 

\\'\VF Verdensnaturfonden. 
Som l~ælpeorganisation er W\VF 

nemlig fritaget for at betale 
afgift til staten. 

For nærmere opi)'Sning 
og brochure kontakt 

l'enligst Jette ~l arie Kilsgaard 
på telefon 42 Il l O 43. 

Hvis du har ly ! til at gøre noget 
for naturen, er det en 

god ide at l~ælpe 
\\'\\'F Verdensnaturfonden med 

at lå nere medlemmer. 
Ring til ~ lagdalene Rue på 

telefon 35 36 36 35 
og lå tilsendt hvcrvefoldere. 

Pandabutikken på 
Sdr. Boulevard 83 01·er for 
Zoologisk Hare har åbent 

mandag til fredag 
kl. 14.00 - 17.00. 

Velkommen 
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WWF 

Der er en ror og glædelig til lur
ning til WWF Vcrdensnamrfo n
dcn~ firmamedlemskabcr. Flere 
end Il 00 vi rksomheder har 
som et synligt bevis pil deres 
srørrc modtager bl.a. et smukt 

Ny arv 
tilnaturen 
Sradig flere betænker WWF 
i deres tesramente. Senest 
har vi med stor taknemme
lighed modraget 255.000 kr. 
fra boet efter Birthe Jensen, 
Bagsværd. A tven vil gøre 
det muligt for os at styrke 
vores aktive indsats for at 
sikre blandt andet den me
get sårbare arktiske natur. • 

certifikat signeret af Hans Kon
gelige HojhL'<.I Prinsen . 
re info rmation o m firmamed
lemskaber kan fås hos Magdale
ne Rue på telefo n 35 36 .36 35. 

Rekordstor 
indsamling 

• 

Aldrig tidligere har WWF's med
lemmer og størrer bakket en ind
samling så flot op som tilfældet var 
med Efterårsindsamlingen 1994. 
Det gode resulme - 630.000 kr. -
betyder, at WWF kan yde en ek
stra stor indsats for at bevare de 
tropiske regnskove i bl.a. Indo nesi
en, d er rummer en kolossal rig
d om af d yre- og plantearter. Tu
sind tak til de mange, der har gjort 

det muligt! • 

Gavekalender 1995 
Arers Gavekalender, som en række 
af vores medlemmer og støtter har 
modtaget som rak for en indbeta
ling på 125 kr. eller mere ved Ef. 
terårsindsamlingei) 1994, rummer 
l 2 smukke fotografier og spænd
ende beretninger om de natlirom
rader og dyr, som WWF er med til 
at bevare. Vi råder 0\'er et lille rest· 

lager, sa hvis du vil sikre dig et ek
semplar for 125 kr., skal du være 
hurtig på telefo n 35 36 36 35. • 

Den floue gat•eka lender, som ma n 

kan swclig kan nå at sikre sig el 

eksemplar af. 

" 

Marts: 

Nu kribler det i 
fmgeme 

Perioden 8.1 0.1 994-2.1.1995 

WWF Verclensnantrfonden øn
sker at s ige tak til alle bidragyde
re. Det er alene pladsmangd, der 
tvinger redaktionen ril kun ar 
bringe oversigren over bid rag på 
500 kr. og derover til WWF's 
hjælpearbejde. Tak for hjælpen. 

llarniJ A~"rlc-,• 2.000, P. A~or l .000, lkt· 
una Aller 1.000. Carl Alle" l:.r.thlhscmem 
1.@, Jens AnJc~n 500, K.tnn Andcr· 
<en 1.500, Ken AnJer>en 500, N1d> Ebbe 
AnJc~n 2.000, Birgmo Andr<"Ol\cn 500, 
Enk Andrca<en 500, Birgit Ank 500, B. 
Ankarfcldt 500, Eskil Arontoft 1.000, 
A>trup Kro 500. Axelsen 500, G. llal!!.'"o 
500. Baltic NS Mctahmcf;~brik 500, Janus 
BarfO<·d 500, Ruth Baun~''"'"l 500, Benny 
Automoblier l .000. Lone Bendtsen 500. 
Gunnar Berg 500, Hcnn T. Bu·ch 620, 
BJcrrc~'3ard & Co. N· l. 500, li <.e Il k'!!" 
holm l .(X"(), T orbcn IXmdmp 500. l n~'l:r 
Br•ndt 500, El...: llrounJol 500. l<;uhc Bu· 
chh<>l: 500. ha Buch·l.ar...:n l. 500. )l1tc 
C;~prnm l .000, Enk CaNcnscn 500. Gun
nar Chnstcn"'Cn 500, lnS,'\":ln.l Chrl'lt\!n-.en 
500, Mikael Chri>rcnscn 1.000, Bmdrcnc 
D.thl a/< 1.000, Henrik Rulwk D.1hl 500. 
A.B. Dahl-Hansen 500, D.m"h Bamhoo 
AIS J.(X"(l, Maj·Brin Dau~a.trJ 500. Cmo 
O.w,doff 500, A'\1." Oavid-.cn l 00.®. Vi· 
I'Cko Oukat 500, Donhc D.cndlcr 500. Jo· 
hannc' Edelberg 5. 500. H. E~'lllum-Pota· 

>Cn 1.000, Annc-Usc Eicr>t<'-1 600, Bntta 
Ebcnst.-c 500, Ejendomsfunktionærernes 
Fagforenm~ 500, Dennis Ejbscn 500, Bo
dil Ellm~ 1.000, Ilelene El>a>S 1.000, D-,·· 
vckc Ewcn~n 650, htl~ccr Tolvmanasfon.'
nmg 1.000, B1ne ~lcml'Crg 500, Jan W. 
Folnn~ 500, B"~"tto Frier 500, B. Frilm~ 
500, ln~>cr Fms 1.@. jan O. Fmshau~ 
J.(X"(l, Anette l'ul<~.10 rJ 750, Amparo Gie
se 500, O. Glh.lik·Suren~n 500, Hcnnm~ 
Holck 2.®, Hilary Bodil Hokor>Cn 500. 
Bent llan,cn 500, Bnmo Han,en 500, H. 
Hansen & S. &hwom 1.000, Heidie P.S. 
Hansen 500, u, G. Hansen 800, Tom llir
ch Han<en 1.234,50, Verner Paulin lian• 
sen 500, Haubr<~Sunrup Friskole 2.500, 
Bo Hau~'tn'P 1.000, Joh,. Haug>trup 500, 
Jonmc Hcnnk-.cn 500. Karen Eberhardt 
Henriksen l .000. s,·onJ E. Henriksen 
500, ln~"r HJuler 500. Hel~" Holm-larsen 
500, Holm,trup r>,rekluh 500, Ken Hol<t 
500, Arne 1Iomann 500, Adam H)lle.<tcd 
1.000, K.M. Hu~,bcrg 500, Gunnar Haa
gensen 500, INDU-LAK 500, Winnie Ry 
h'3r>Cn 500, Car<ton Iversen 500, U. 01: 
V. Jacoh,en 500. Bnan Jensen l .000, 
Chrisnan Jensen 500. Emil Jensen 750, Ir· 
mo Jcmcn 500, K"'l''" Jensen 500, Kir
sten Jen -.en 1.000. 'il' K. Jensen l .200, 
Us Munch jcn<cn 675. Ketty Jessen 500. 
Irma Johan-en 500, Han< P. Johnsen 500. 
j.G. Johomen 1.@, O.mn)' JourJoin 500, 
Jn'l."" jor)!cn'cn 500. KaJ Kampp l .000. 
K. K.ampm;HU\ 500. Jonna Kan,h~11'\'ll 

500. Grethe Mori" '"'" Ki rkebæk 500, 
Map B;mg Kirkcg.10ro.l 500, Ida Kjcllcmp 
500. Bcnrc Kjull')c 500. Nid< Otto Klin~· 

"""" 500, Knud Khtj:.tard 500. Erik SeJr 
Knudo.cn 500. J. Ehlcn Knuthen 500, Y. 
Kock 500. Ddt.• Kncfo.xl 500. Hanne K<> 
foJ 500, L"' Ole Komtun 5.500, Va~n 



Af Kjelcl Hansen 
Bærcclygtigltecl ApS 

Sa er der lige før , man arrer kan 
komme;: i haven. 

Rundt om hjø rner lurer foråret, 
og det e r ikke spor for ridligt ar 
lægge haveplaner for den kom
mende sæson. Hvilke hede ska l 
rumme hvilke gr~msager, hvor 
ska l der st<i kartofler, guk:rmlder, 
ærter, jordba:r, gronkal, morgen· 
fruer og roser · og skal der sprojt· 
es? 

Ar dyrke sin egen have handkr 
om glæden ved at Sl' tingene gro, 
men skal det sh· rm·d kemiske 
sprøjtegifte og kunstgodning, ga r 
der skar i gl:\!dcn. Sa lworf(u· ikke 
dyrke efter den okologiske mern
de? 

Ar arbejde med nawren, og ik
ke mod nanrn::n nH.xl sprøjtemiel
ler og kunstgk>dning, · de r ligger 
glæden ved at dyrke sin have øko
logisk. Og glæden bliver ikke 
mindre ved ar kunne sætte egne 
sunde og giftfrie grø nsager på bor
det. L-cg dertil, at jorden , planter· 

Korss:aanl 500, S.M. Km~ 500, HeiJ1 Kn· 
srensen 500, ))'!te Kmrcnsen 500, Rurh 
Mol~,.anl Kmtcnsen 620, Svend Smhl Kn
"en.en 500, G"'the Krhuan>en 500, An
nelise Krogh 500, K. Kruse 1.000, Hennk 
Kræmer 500, Kvmdeh~~ Arl>eJJcriorbuml 
AfJ. 5. 500, Klaus Kuhler 500, u ;bcrh 
landstrom 500, Jesper Lmghc'l: 500, Larco 
NS 5.000, l nh'C '·''"'n 500, R>kkc Laursen 
500, LC 7, VeJle 750, Lorte og Bjurn ullc
soc 500, undb,cr~:hus 500. M. Undgn."en 
500, A nnelise undhard 1.000, LO.Oden;c 
500, Arne l-und 1.000, Aage Lund 500 In
ge Lunde 1.000, Ali,mir MieMillan 500, 
Dorte Madsen 500, llenri Ejnar Mad,cn 
700, Palle Madwn 675, P1a Mad$cn 1.130, 
Andreas M>J:nu;;en 500, S.•ren Malling 
1.000, Manthorpe 500, Jytte Marholt 500, 
Vibe Marky-Nichen 1.000, Erik Markm;cn 
500, Anne use Mathi.I<Cn 1.000, A!.ce 
Mayne 1.000, Merte Maulm: 500, Mcml 
13Jcmn~:bro 500, 13cntc Mct:dortf 500, Jimi 
Meshulam l .000, Enk M<>~.'Cn>cn 500, Jem 
P. Moncnscn 500, Jens Chnsuan Mount
<en 500, Muln- h1pp1ng 500, H. MohrinJ:
AndeMn 1.000. Klaus Mulholm 500, ln.'
ne Rud Morch 500, N.N. 60.000, Anne 
Nathansen 500. Hanne Nehcling 500, 
Cari.Chr. Nicben 675. E~'On ielsen 600, 
T1l Emilie og Al(n!J Nielsen' Mmde 500, 
Henl)' Nielsen 500, Ib N1clscn 500, jurn 
Nielsen 500, Fabribnt KaJ E. Nielsen & 
Gudrun E. Nielsem Fond 1.000, Kun N•cl· 
sen & Malou Gr.,nborg 1.000, Knud Nid· 
sen 500, Fn> Macgaanl Nielsen 500, Sonja 
Q. Nielsen 500, Sv. E. Nicben 500, Tina 
Nidsen 500, Villy Nielsen 500, Eva Nissen 
500, Raklamehurc.1u Nurg;1nl\l 500, Inger 
N<>rholm 500, Marianne 01'\en 500, OP 
Reprodukt. Po,tcrs 500, EJnar Padc 500, 
Birte PcJcrscn 1.000, El;ebcth PcJcr;en 

ne, insekterne, smadyrcne og fug· 
Iene får der bedre i den usprøjtc· 
de ha,·e. 

Man kan vel ogsa fremføre, at 
skal begreber som "miljøansvarlig· 
hed" og "ba::redygtighed" have no· 
gen men i n g, sii er her di n chance 
I(H· ar hidrage med dcn lillehitte 
stump jo rd, det e r dit privilegium 
at rfllle over. 

Sii alle gode grunde taler for at 
tage skridtet i a r · ski (r over til den 
okologiske metode. 

Der er ikkc sv;\!rt, og alle kan 
være med. Den kendte økologiske 
havemand, Troels V. Østergaard , 
skriver i indledningen til sin nyre
viderede håndbog, Økologisk 
Køkkenhave: 

"Økologisk dyrkning er ikke 
forbeholdt folk med store haver. l 
den mindste have, ja, selv i altan· 
kasser, i e t stille hjørne i gården 
eller for den sags skyld på rager, 
kan man have glæde af at dyrke 
grønsager og gøre det økologisk." 

L-es selv videre, hvorelan man 
griber omstillingen an ... 

Og mens vi snakker o m haven, 

500, Gert S. PcJci'Cn 500, Ole A. P.xlcr· 
sen 6.000, SwnJ 81fkcJal PcJer-cn 600, 
Torben Pedersen 2.000, U«e just Palersen 
675, Bjorn Petersen 1.000, J. Pcrc""'n' Be
slal(i'abrik 500, Mal')..r Pctei">Cn 500, Maria 
Ploul! 1.650, PM F 500. Poly;hc-ct NS 
1.000, F.H. Poulsen 750, Helle Q\Yist-Hof
(mann l .000, Johs. R.1fn 500, La .... Henrik 
Rahbck 500, Jurgen Ellehammer Rasmu<
>en 500, N1cls R.1Smussen 500, N1cls Chr. 
Ra;mus;cn 500, O le Colhn R.,;mussen 
1.000, s,·end Rasmussen 500, Sng Rcbncr 
500, O le R>cmcr 500, R>sskov l mlumic.• 
1.000. just Rosenmeler 500, Niels Roukj;e r 
500, jor1,'tn Rud(dd 500, Mike Rulis 
2.500, MO!,>ens Sandahl 500, C1rm Scort· 
Hansen 500, Ib S..'<.'<lorif 500. Bir~me Sen· 
;tius 500, Chri;ren T. Sunonscn )00, Vil· 
hdtn Jo~n Sj6bc~ 500, Jesper SkeJnæs 
500. Arne Skoulx:ic 500, Ahcc Skouv 500. 
Ully Sparre 500, Sproglx'~"' ApS 500, Sns: 
S. Srecnbjel'l! 500, Ri~mor Srecn><:n ;oo, 
Hans Jurgen Srehr 500. B<>l').>e Srcn 500, 
Kri;tiane Srræl:væm 1.000, Il. Snlrup 500, 
Pia Snlrup 3.000, Poul Enk Sundsm•r 
800, Enk S.,lbeck 500, K"'sren S..ndcl').,.. 
an! 500, VaiJ. RiiS S.mdcl')."'arJ 500, Han< 
Soren>en 500. Svend Otto S.m:n>en 500, 
Tclmi;k L1ndsforbund Fyn 500, Km.tcn 
P3l,.fl Thomas SOO, J\'ltC Thomsen 500, 
Helmur Thomssen 600, 7. kl.lS,e Tommcr
by·u ld !kole 1.101, Vemmetofte Klmrer 
1.000, Orro , . Villesroft 500, Kjeld H. Vil· 
lund 500, Erik Vogler 500, Michael Vaa· 
ben 500, Jan Wei> l .000, J<>r~en Wcntllcr 
1.000, usa Wcstcngaanl 500, M. Wibcr~ 
675, Lena Wie<l 1,175, L1r Wohlert 
2.000, Hans Øster 500, Arnold Østcrg;lar~.I

Frnndsen 500, G. Aa~-escn 500. 

si\ er der ill\'errfald en ring, der 
kan gøres nu: Gamle fuglekasser 
renses og repareres, og nye hæn
ges op. Der er ikke spor for rid
ligt. 

Har man ikke selv fingersn ilde 
· eller muligheder for hjemmefa
hrikatibn · så sælger Dansk O rni· 
tologisk Forening solide, prisbilli
ge kasser til alverdens fuglearter. 
Ring ril DOF-salg på tlf. 31 31 85 
63 ( kl. li · 16) og få riisendt en 
brochure. 

Men gør det nu: Ha,·ens fugle 
star snart i kø ved de ledige redt:· 
huller. 

Endelig e r der vel på ride at få 
hængt den rørresnor op? En elek
trisk tørrerumbier sluger let strøm 
for mere end J 000 kr. om året, og 
det giver følgende forureningsucl
slip: 5,4 kg svovldioxid, 4,5 kg 
kvælstofilter og J ron kuldioxid. 

På tørresnoren tører tøjer gan
ske gratis · og uden miljøproble
mer. Og lufttørret tøj dufter enel

da sa herligt forårsfriskt • 

Bidrag fra 
fonde og legater: 

Vinhand ler N.O. Ancler ens Le
gat l 0.000, Steen Daugaards 
Fond 10.500, JI..,.Fo ndet l 54. J 75, 
Villiam H . Michaelsen's Legat 
9.000, Tuborgfo ndet 25.000, 
Snedkermester Axel Wichmann 
og Fru Else W ichmann's Fond 
J 0.000, Knud og Rigmo r W iede
manns Fond 200.000. 
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WWF 

HUSK 
DINE 
FRADRAG 

M det samlede, årlige bidrag 
udO\·er mindstebidraget på 175 kr. 

kan mellem 500 og 5000 kr. 
trække fra på sel\'angi\'elsen. 
Det er også en slag penge. 

BLIV 
MEDLEM AF 
STØTTEKREDSEN 
Du kan trække hele beløbet fra 

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

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

komakt venligst Else Eriksen 
på telefon 35 36 36 35. 

Nye støttekreds
kontakter: J SKRIV 

1.500 kr. pr. år: Kristian Jensen . 
2.000 kr. pr. år: Dick Gelbjerg· 
Hansen. 25.000 pr. å r: Lars O le 
Ko rn u m. 

Ved Elly Veste rgaard Nielsens død . 
l forbindelse med bisærrclst:n af 
Elly Vestergaard Nielsen blev der 
o pfordrer til i stedet fo r blomster 
a r betænke WWF med et beløb. 
Vi er meget glad e fo r dette smuk
ke initiativ, som indbragte 1.585 
kr. 

TIL WWF 
Ris og ros fra læsere af 

Levende latur modtages med 
taknemmelighed. 

Send di ne kommentarer til 
Anne-Marie Mikkelsen. 



. ' 
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Da jeg engang i tidernes 
morgen flyttede langt ud 
på landet, der hvor kra

gerne vender og verden ender, var 
det naturen der rev i mig. 

Ikke en højtråbende spektaku
lær natur, der gør sig i positur på 
postkort og kræver poetiske ud
brud, men en beskeden vestsjæl
landsk mose med lidt søer, køer, 
siv og skov som læ for vildtet. Og 
herisomlinien ikke at forglemme! 
Hver eneste dag bliver man ved sy
net af Jo rdens krumning i Univer
set mindet om, at man bor på en 
planet med hvad dertil hø rer, og 
det skal man være glad for. Hvis 
jeg ikke hver dag får set hvo r ver· 
den ender, et det lige som om da
gen ikke er begyndt. 

Derfor går jeg i mosen Iwer ene-

Mosekonen 
Brøgger 

s te dag. Og jeg ha r gået der i fem
ogtyve år i al slags vejr. Alt efter 
årstiderne har jeg vadet i fasaner 
og harer, gule iris og nattergale i 
juni. I ny og næ et par rådyr og en 
enkelt rovfugl. 

Dengang jeg valgte mosen eller 
den valgte mig, var det ligeso m at 
finde sin udkårne. Jeg kendte ikke 
til Lovelecks Gaia-teori og vidste 
ikke, a'. mosen som våd-område 

var specielt værdifu ld fo r Jordens 
overlevelse. Jeg vidste bare at mo
sen var vigtig for min. 

Ud af mosen har jeg hentet alle 
mine bøger, ikke fix og færdige, 
men der har jeg fimdet stilheden, 
der gjorde det muligt for dem at 
blive til. Folk spørger altid , om 
man skriver på skrivemaskine eller 
computer, ingen spørger om man 
skriver me<., hav, bjerg, mose · eller 

Suzanne Brøgger 

giftgasser som baggrund. Men det 
er afgørende. Naturen giver os selv 
til bage i rette proportion og gør os 
så selvforglemmende, som man el
lers kun kan blive i elskov eller un
der indtagelse af narkotiske stoffer. 

l iver dag må jeg, som f.1st rirual, 
ned i mosen og indtage mit stof 
for at få ophævet min private eksi
stens. Mærker jeg mosen som 
gammelt offersted? Giver de gamle 
døde mig nyt liv? Eller har jeg ved 
et tilfælde fundet et af Jordens 
"akupunkturpunkter"? Sådan føles 
det. Jo rdens akupunkturpunkter 
tilbyder os kræfter større end dem, 
vi selv har til råd ighed. Flere af 
mosens hemmeligheder tør jeg ik
ke røbe. 

Suzanne Brøgger 


