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Forsiden: 
Stor gøgwrt er en af de truede · og me
get efterstræbte · vilde planter i Dan· 
mark. Den kræver meget specielle jord
bundsforhold og absolut uforstyrrede 
omgivelser for at kunne trives. Læs om 
de andre planter og dyr, cler ogsd stil
ler krav om [reel og ro, i artiklen pd 
side 7-9. 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

Kaffe og grønne 
skove , 
De tropiske skove forsvinder fortsat med 
alarmerende hast. Årligt ødelægges der så 
meget som fire gange Danmarks areal. Og 
problemet er ikke på vej til at blive løst. 

Skovene forsvinder, selv om alle er enige 
om, at det ikke må ske. Selv om befolknin
gerne i mange lande, bl.a. i Danmark, op
fatter rydningen af tropeskovene som et af 
verdens alvorligste miljøproblemer. 

Verdens hidtidige indsats for bevarelse af 
skovene er simpelthen utilstrækkelig: 
e FNs landbrugsorganisation, FAO, har 

arbejdet med skovbevarelse i over ti år -
uden resultater. 

e Den Internationale Tropiske Tømmer
Organisation, ITTO, har arbejdet for 
bæredygtig p roduktion af tropisk træ -
uden resultater. 

e Alverdens lande enedes o m principper 
for bæredygtig skovdrift ved FNs store 
miljøkonference i Rio i 1992 - uden re
sultater. 

Hvis de tropiske skove skal reddes, må 
der nye initiativer til. Regeringerne må gå 
sammen om bindende regler for bæredyg
tig skovdrift og bevarelse af skovenes enes
tående dyre- og planteliv. Men regler er ik
ke nok. Det skal også gøres økonomisk at
traktivt at forvalte skovene bæredygtigt. 

En vigtig opgave er at sikre en stabil og 
bæredygtig landbrugsproduktion i de skov
områder, som allerede er blevet ryddet. 
Det kan nemlig være med til at mindske 
presset på de resterende skovområder. 
Bønderne skal tjene nok til at leve af deres 
eksisterende jord, og de skal have en påli
delig indtægt, så det giver mening at inve
stere i langsigtet bæredygtighed. Naturbe
varelse er kommet ti l at handle om at skaf.. 

Generalsekretær Lene Witte 

fe lokalbefolkningen nye indtægtskilder 
som alternativ til f.eks. rydning af regnskov. 

WWF Verdensnaturfonden er gået med 
i et initiativ, som giver hver enkelt af os 
mulighed for at være med til at skabe en 
mere bæredygtig produktion af en af de 
vigtigste afgrøder fra tropeskovene. Det 
drejer sig om kaffe. Initiativet hedder Max 
Havelaar, og det sikrer en bæredygtig pro
duktion ved at garantere kaffebønderne 
stabile, høje priser og ved samtidig at stille 
krav om bæredygtige produktionsmetoder. 
F.eks. er monokulturer ikke ti lladt, og bru
gen af pesticider stoppes . 

Vi kan ikke redde de tropiske skove bare 
veJ at drikke Max Havelaar kaffe. Men det 
hjælper. Og det er en måde, hvor vi kan 
gøre noget konkret i vores dagligdag. 

Læs mere om Max Havelaar kaffen på si
de 23. Og køb den fremover, der hvor du 
køber ind til daglig. Det er den med ele
fanten. 

WWF- Wo rld W ide Fund fo r Narure · er en privat og uafhængig international miljøorganisation, som 
arbejder fo r at løse globale naru r-og miljøpro blemer. WWF har afdelinger i 30 lande, og WWF Verdens· 
narurfonden er den danske afdeling. Fo rmålet m(.'{l WWF's arbejde er at bevare narurens mangfold ighed 
(den biologiske d iversitet), at sikre at udnynclsen af narurens ressourcer sker på en bæredygtig måde og at 
bekæmpe forurening og unødigt fo rbrug af ressourcert>g energi. 
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Tekst og foto: 
Elisabeth Kiørboe 

1 
eg fø ler mig som en heldig kar· 
ro ffel , når jeg på fo rdækket af 
motorbåden suser afsted på 

1azo nfloden mod narurresetva· 
ret Pacaya-Samiria. Som o ftest står 
solen højt og bruner mine vinter· 
blege danske kinder. Regnskovens 
monotoni på begge sider af floden 
med den lave, frodige, grønne be
voksning giver fred til en fortravlet 
sjæl og inspirerer til overvejelser 
om livsbetingelser, livskvalitet, kul
rurelle værdier og udviklingspoten
tialer. 

Jeg føler mig heldig på flere må
der: Fordi jeg har mulighed for at 
læ re nogle af de men nesker at ken· 
de, der bor her, og opleve naturen , 
som omgiver dem. Og fo rdi jeg ik
ke er tvunget til at overleve under 
d eres betingelser. For livet i jung· 
len er ikke en dans på roser, selv
om man kunne forledes til at tro 
d et, når man ser d et udefra. 

Naturreservatet Pacaya
Samiria 
Reservatet er på størrelse med 
halvdelen af Danmark og blev op
rettet i 1982. Her bor ca. 33.000 
indbyggere fordelt på 99 landsby· 
er, som alle ligger langs flodbred
derne. O mkring 80 pct. af befo lk
ningen er efterko mmere af Co
cama-indianerne, som har beboet 
området i mange århundreder. 

Resten af befolkningen er "mes
tizos" · blandingsracer mellem spa· 
niere og indianere. 80 pct. af area· 
let oversvømmes i 6 måneder o m 
året, når smeltevandet fra Andes
bjergene og troperegnen få r floder· 
ne til at gå over deres bredder. 

l årh undreder har cocama-india· 
nerne være udsat for grov udnytte!· 
se af spanske missio nærer, lokale 
og udenlandske herremænd, han-

Projekt Junglevagt for Amazonas: 

Et hjørne 
azoilas indre 
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WWF har sammen med AlF, 
Arbejdernes Internationale Forum, arbejdet for 

at sikre en bæredygtig udvikling i 
naturreservatet Pacaya-Samiria i Peru siden 1993. 

Projektet -Junglevagt for Amazonas -går godt. 
Elisabeth Klørboe er ekstern konsulent på projektet, og 

her fortæller hun om de sidste to års erfaringer 

Fællesmøde i landsbyskolen danner afslutningen pd 4 dages arbejde i landsbyen 
Nueva lnclependencia. Fællesmøderne er meget t'igtige, da alle fdr mulighed fo r 
at git~e deres bes)V med. 

JelstiJlk og lokale myndigheder. l 
Jag e r de \'Cd at miste Jeres sprog 

og traditionelle levevis. Di rekre ad
spurgt af fremmede indrømmer de 

ikke, ar de er cocama-indianere • 

de n~d af erfaring, ar det e r smar
test at skjule dere~ indian ske op
rindeb e. 

l det j'et lianske samfund er 
man trcdier.mgsbo rger. hvis m;m 

er tndiancr. De rfo r går de også 

kh\.xlr i almindeligt vc~rl igt roj, og 
tale r spansk. Men deres eftc•rnavne 

w l'Cr deres mdia nske rodder -
Mumyan, Tamam, Manihuari, Ca

naquiri er gamle cocama-fiunilil'-

navne. 

Pacaya-Samiria projektet 
l juni 1993 startede WWF Ver

Jcn~namrf(mJen og Arl>cJdcrnes 

Internationa le Fontm er intl'grcret 
udvikling,;- og regnskovshcvarende 

projekt 1 20 h1ndshyer i nantrrescr

vatet. M;\lsærningen for de fi 1rste 2 
års a rl'Cjdc var at J anne grundla

get for udviklingen af et miljovcn

ligr res~ourceforvaltningssystcm, sa 
bade men nesker, flora og fauna 
kan fa rimdige ove rlevclsesl'Ctin
gel,er. 

Projektets nyligt af~luttede f(,lke

oprælling i de 20 landsbyer ,·istc et 

befolkningsral på 5.072. Det er e n 

meget ung l>cfolkning vi har ll1L'<l 

ar gmc - 51 per. e r under 14 ar og 
kun 4 per. bliver 55 år og derover. 

Køn sfordelingen e r o mvendt af 

den dnn.,ke - 55 pct. er mæ nd og 

4 5 per. e r k'Vi n de r - og dettt• 
mon ster holder sig stort set i ~o:cn

nem alle aldersklasser. Vi ved tkke 
helt præcist, hvorfo r kvinderne ik

ke bliver i overtal i voksenalde ren , 

men vi regner med , at det skyld t's 

en swrrc Jødelighed hland r kvin
der p.g.a. d e mange burncfodsler. 

Dt:t er ikke u normalt at b:indernc 
f~xlt:r l O hurn, hvoraf kun halv,le

len eller en trc<ljLxlel ovcrb·er ,le· 
fliNe ) itr. 

WWF 

Pilot-fasen 
(gen nem 2 år har vi f(,rsø~rt at stør

te landsbyerne med at or~:aniserc 

sig, forl>cdre deres hmgsr- og dyrk
ningsmet(xler samt deres uddan

ndscs- O!.! sundh,-..bscrvice. Vi har 

taget udgangspunkt i erkendelsen 
ai, at hvis menneskene i nanlrre

ser\',ltet ikke har rimelige livsbetin

gelser, sa har nantrl'n ,ler heller ik

ke. 

Så længe indianerne skal kærn
pc en hårJ kamp for Jen daglige 
ovcrk·vdsc, er ,(c nø..h til at udnyt

re alle muligh,-..ler omkring sig og 

,ler kan J!il ud (>\'Cr nanlrrcssour

cernc. Behovet t<•r en pengeøkono
mi er til stL-..Ie i hm,lshyerne; sko, 
arl'Cjdsrcdskal'Cr, hanerier, medi

cin, etc. er de n•x lr til ar køl>c for 

penge. 

Når overw••mmdserne har hær

get i længere rid end sæJvanli1.rt. 
har indianerne og<i brug for ar 
kol>c såsæd til n;cstc dyrkningspe

riodc. Den ai~:r.xk de n<kJe at 

høste, bliver hrugt til at holde sul

ten fra døren. l re~,:nti<lcn må l>c
t<llkningcn leve af ,lt·rcs høstfor
r,\d, af tisk og af de dyr. Je kan 

iangc i det indre reservat - aher, 
sktldpaJder, vildsvin, hjorte. 

Jeg bruger den lange transport

ud ud til rl'seMitct til .lt J.:enncm
tænke, hvordan vi l>cdsr kan støtte 

en harmonisk udviklin~o: ior disse 
t(Jlk og deres (>mgivclst•r. Samme 

emne vcndc.s ot.: drejes m,-..1 lands

byl>cbocrnc, med dt• lokale imlia
ncrorganisarioncr ADECOP og 

A lOECOS '')..' mt,l dt· peruanske 
ansatte pa pwjektt•t. 

En nvlig <llholdt 6 m;\nL-..Iers 

c\·alucringsprvn·, lllL"-1 alle 20 
landshyer har f{>r f,•rstc gang givet 
dem mulighed for systemarisk at 

g.:nnemrænke, lw ilh• problemer 
de har, hvacl arsagen er ril dem, og 

h,·ordan de kunne t<)resrille sig at 

l1>sl! dem. 
Vi er a lle klar (l\'er, .lt Jer ikke 

findes nogen patl'ntl~>sning på de

res problemer. Vi har s1mmen 

vurderet, at l."ningcrne primært 
skal findes indenf{,r ) områder: 

ejendomsret til jordt•n, forbcJrL'<.le 
fangst- og dyrkningsmet<xler samt 

adgang til afs;ctningsmarkt,\et af 
alternative nid1l.'pr<><.lukrcr. Ugek~ 
des l>cstræl>cr vi os pa .lt t{,rl't.-..lrc 

sundhedstilsranden og sk(>leundcr· 
,·isningen. 

Samarbejdet 
De to mdiancr<lT!:(anisationcr AI

DECOS og ADECOP. som pro· 

jcktet har sruttct oprt·ndscn af, er i 
gang med clet ,·anskdigt• arl>cjJe 
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med at skaffe landsbyerne ejen
domsretren ål jorden og udarbejde 
jordfOrdelingsplaner. De bliver 
hJulpet af projektets juridiske rådgi
ver og af det store registreringsar
bejde af territoriet, som projektet er 
i gang med at gennemføre. 

Forbedringen af fangst· og dyrk
ningsmetoderne gennemføres lø
bende ~ hjælp af uddannelse og 
støtæ ål mindre familiebaserede 
produktionsenheder. Vi lægger 
vægt på, at bevarelsen af miljøet er 
en fOrudsætning fOr at kunne øge 
produklionen. Der skal holdes et 
vlgent øje med fiskebestanden, 
med dyrdivet, med træer og palmer 
og med kvaliæren af afgrøderne. 

De næste 3 år af projektet skal 
bl.a. bruges ål at gennemføre for
slcdlige typer eksperimenter med 
afsætning af halvforarbejdede pro· 
dukter som røgede, salrede og file
rerede fisk, desållaåon af alkohol 
fra sukkerrør, ukrudtsbekæmpel
sesmidler udvundet af planter og 
buske, olie fra jordnødder etc. 

Sundhedsålstanden forsøger vi 
at fOrbedre ~ at gennemføre kur
ser i hygiejne, familieplanlægning, 
ernæring og brug af planremedicin. 
De små landsbyapoteker bliver 
støtæt via kurser i administraåon. 

Pi undervisningsområdet støtter 
VI oprem:lsen og driften af en eks
perimentel to-sproget skole for 
børn fra 5 ål 16 år i en af de 
større landsbyer. Derudover giver 
VI såpendier ål 8 unge cocama-in
diant~re. som uddanner sig som to

sprogede lærere. De skal efter endt 
uddannelse ålbage til området og 
undervise. 

Virkelighed ell~ illusion 
Når solen går ned over junglen, og 
vi samles til en skål suppe og steg
te bananer, går snakken om da
gens aktiviteter og oplevelser. Vo
res tvivl lagger lige under overfla
den, og vi har brug fOr at høre 
hinandens meninger om de store 
og små spørgsmål. T vivlen tvinger 
os til at se med kritiske øjne på 
projekæt og på, hvad det er fOr en 
udvikling, vi sætter i gang. 

Vi tror på projektet og tror, at vi 
har fat 1 den rigåge ende. Men alli
gevel helt herude i junglen, så 
langt vælt fra den såkaldte civilisa
tion, kan man godt blive i tvivl, 
om man befinder sig i virkelighe
den eller i en illusion. • 

CNeT 50 pct. af befolkningen i 
PtiCII,ø-Sømena tf Kndtr 14 dr. Her 

tf det t1'e s.slcende pd l O, 8 og 2 dr. 

Danske solceller pd taget af huset 1 

baggrunden gi1oer strøm til projektcen· 

tret, kirken og hat'Tiepladsen 1 lands· 
lryen San Manin. Foran huset gdr 

Elisabeth Kiørboe og projektets pen<· 
anske leder, ]ose Lopez Parodi. 

Der findes mange forskellige dyre· og 
planteaner i Pacaya-Samiria natur· 
reservatet. Her er der en flodskild
padde, der er p4 vej op pd bredden. 

\;:·.24~~~ .. : i;· •• 
.H_ .. .M 4 • 

. ' 



Mangedyr 
og planter i 
de danske 
naturskove 

I to år har WWF's naturskovsekspert 
Peter Friis Møller og hans hold af med-eksperter 

gennemtravet danske skove for at undersøge, 
hvor mange forskellige dyre- og plantearter, 

der findes - og hvor de fmdes. 
Holdet har gjort mange spændende fund, 

men det overraskende var alligevel, 
at eksperterne fandt 11 arter, 

der aldrig før er set i Danmark. 
Og tre af disse arter er endda helt ukendte for 

videnskaben - helt nye arter. 
Det drejer sig om tre arter af pansermider, 

nogle små uanselige dyr på et par mm. 
Her fortæller Peter Friis Møller 

om arbejdet med at kortlægge mangfoldigheden 
i de danske skove 

Af Peter Friis Møller 

-

I de sidste årtier har der været 
stor opmærksomhed om Jor
dens n a ru rskove, især regnsko

vene og truslerne imod dem. 
Først i de senere år er man for 

alvor begyndt at stille skarpt på vo
re egne narurskove og deres truede 
nan1rværdier. 

Det førte i 1992 til Miljømini
steriets narurskovsstrategi, som er 
den h idtil største indsats for at gav
ne skovenes oprindelige plante· og 
dyreliv. 

Vores viden om de danske na· 
rurskove og skovenes biologiske 
mangfoldighed er imidlertid ikke 
tilstrækkelig og i mange henseen
der forbløffende ringe. Derfo r lod 
WWF-Danmark i 1992 årets Pan· 
dapris gå til et projekt, som skulle 
øge vores viden og dermed forbed
re grundlaget for beskynelsesarbej
det. Projektet nærmer sig sin af. 

sluming og her skal bringes et par 
fo reløbige resultater. 

Kulturskov, naturskov 
og urørt skov 
De danske skove er alle stærkt 
påvirket af mennesker, og langt det 
meste skov er direkte skabt af os. 
Som oftest består skovene af frem· 
mede træarter og er kulrurskov. En 
mindre del nedstammer fra den 
narurligt indvandrede skov, og er 
narurskov. Den kan være bøge
skov, egekrat, ellesump eller artsrig 
løvblandskov. 

Alm forselig skov: Nørreskov. 
Klassisk bøgesøjlehaL Flot er den, 
men ensarte!, ensaldrende og uden de 
hullede eller døde træer som er sd af
gørende for mange arter. Desuden fdr 
den næppe lov til ae blive gammel. 



Både kulrurskov og nant rskov 
kan være urørt skov · dvs. skov, 
hvor mennesker ikke længere må 
blande sig, men skal lade naturen 
råde frir. Mest interessant er den 
urørte nantrskov, for det er der, vi 
kommer nærmest til urskovens 
skovbillede. 

Projekters mål er nt undersøge 
mangfoldigheden nf dyr og plnnter 
i urørt nnrurskov, snmmenlignet 
med fo rstligt drevet skov, og klar
lægge, hvilke forhold der er af
gørende for fo rskellene. 

Der arbejdes på to fronter. Den 
relevante litterantr granskes, og • 
som det vigtigste · skovene under
søges. Otte nnru rskovsområder 
blev udvalgt, nemlig de bedste der 
kunne opdrives på Sjælland og 
Lolland. 

Områderne er ikke alle helt 
urørte, og slet ikke hvad vandstan
den angår. Kun knap halvdelen 
har en form fo r urskovsagrig struk
mr. Desuden er de ret små; det 
største område er på omkring 20 
ha, og det mindste er på 2 hektar. 

Områderne ligger i både stats
skove, private og fondsejede skove. 
Fordelt med fire i Nordsjælland, et 
i Ho rnsherred, to på Sydsjælland 
og et på Lolland. Fire områder er 
bøgeskove, mens de fire øvrige er 
mere blandet skov med bl.:~ . ask, 
el, bøg, cg, elm og lind . 

Det lykkedes også i de fleste 
tilfælde at finde et rimel igt stykke 
forstligt drevet skov i nærheden til 
sammenligning. Områderne er 
valgr så deres størrelse og nam rfo r
hold, hældning, jordbund, trænr
ter osv. så vidt muligt er de samme 
som i de urørte skove. Kun d riften 
er forskellig. 

Undersøgelserne 
Omkring 25 forskellige forskere, 
smderende og kyndige amatører 
medvirker i projektet. Skovhisto
rie, jordbundsforhold og vand
stand er klarlngr. Og så omfatter 
undersøgelserne alle plantegrup
per: træer, buske, urter, mosser, la
ver, svampe og en række dyregru p
per: smældere (biller), stankelben, 
edderkopper, pansermider, snegle, 
fugle og flagermus. 

Smælderne er en lille gruppe af 
biller, hvoraf flere arters larver le
ver i hule træer og dødt ved. Pan-

Urskovsagtig naturskov: Susewp 
Skov. S10r l'ariation i arter, aldre og 

l)·sforhold. De ældste træer er 3-400 
d r. Mængeler af dødt ved ·og mange 

a rter. 



sermider er små, næsten mikro
sko piske dyr i jordbunden og i de 
frønnede stammer. 

I de fleste tilfælde er der fundet 
ret tydelige forskelle på såvel 
artsantal, sammensætning som in· 
d ividantal. De urørte skove er gen· 
nemgående mere artsrige og har 
flere specielle arter end de fo rstligt 
drevne. 

Resultater 
Den mest markante forskel ses og 
høres hos fuglene: 

Om foråret er det en utrolig op
levelse at gå fra det urørte til det 
fo rstlige område. Fra en hæftig 
hakken og trommen af spætter, 
knævren nf stære, fi len af mejser, 
hujen af hulduer og skræppen af 
alliker i den urørte skov til en i 
snmmenligning næsten tyst skov. 

O pr..--cllingerne viser da ogsa, at 
der er to til tre gange så mange 
fugle og flere arter i den urørte end 
i den fors tlige skov. 

Smælderne og pansermiderne 
udviser meget sto r fo rskel på de 
urørte og de forstligt drevne. Min· 
cire forskelle sås hos stankelben og 
hos skalbærende snegle. 

Undersøgelserne af urterne an· 
tyder, at der i gennemsnit nok er 
færre arter i en enkelt stikprøve i 
den urørte skov. Det skyldes gen· 
nemgående mindre lys, og at blad
ansamlinger og dødt ved ganske 
enkelt tager plads op. Til gengæld 
ser der ud til alt i alt at være flere 
plan tearter i det urørte skovsystem, 
fordi der simpelcl1en er flere le
vesteder og større variation. 

Laverne i skovene er generelt 
præget af den høje luftforurening 
og fo rsuring, der dels hat udtyddet 
mange arter, dels påvirker lavsam· 
fundenes sammensætning og for· 
deling. I projektet er kun bøge
træers lavflora undersøgt, men og· 
så her er fundet en entydig forskel. 
De urørte narurskove er artsrigere 
og huser flere sjældne arter. Det 
samme gælder for svampe og mos· 
ser. 

Nyopdagede arter 
De mest epokegørende resultater 
er ved rørende pansermiderne. 

lait blev der fundet 7 5 forsketl i· 
ge arter, hvoraf de l I er nye for 
Danmark og de 3 tilmed er helt 
nye for videnskaben, elvs. ald rig 
har været beskrevet før. Opdagelse 
af nye arter er bestemt ikke usæd
vanligt i regnskovene, men at det 
også kan ske i dansk narurskov i et 
WWF-projekt, er nok overraskende. 
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Konklusioner og anbefalinger 
På baggnmd af de fo reløbige re· 
sultater kan man se, at en række 
forhold har særlig stor betydning: 
e Dødt ved har afgørende betyd-

ning for forekomsten af en 
række arter af især svampe, 
insekter og mider. 

e Store, gamle træer er • både 
indvendig og udvendig • sær· 
deles vigåge levesteder, og især 
når de kan gennemføre deres 
fulde livsforløb; f.eks. når bøge 
i stedet for at blive fældet se· 
nest som I 20-årige kan få m u· 
lighed fo r at blive deres narur· 
lige 2-300 år og derefter indgå 
i kredsløber påny. 

• Høj fut,otighcd er et gode. En 
ikke-drænet skov med fugåge 
lavninger huser flere arter. 

• T ræartsvariation, forekomst af 
flere fo rskellige træarter • især 
af de hjemmehørende, giver 
flere levesteder og flere arter. 
Bl.a. er en art som ask vigtig. 

e Narurskovens vedvarighed · det 
at der er tale om gamle skovsy· 
stemer · har sto r betydning for 
en række arter. Det gælder 
især arter med en lav spred· 
ningsevne, f.eks. flere svam pe 
og laver samt pansermiderne 
og en række insekrarter, hvor 
selv en skovsti kan være en uo
verskridelig hindring. 
Set over et længere tidsrum vil 

forskellene mellem de urørte og 
de forsdigt drevne områder blive 
endnu større, bl.a. fo rdi gamle 
træer i de fo rsdigt d revne skove 
står foran hugst i de kommende 
år. 

Man må nok erkende, at om· 
råderoe skal være store, hvis de 
også på langt sigt skal kunne hu
se de mange arter. Der skal være 
plads ål alle skovens udviklings
stad ier, bl.a. lysninger i skoven, 
hvor lys· og varmekrævende arter 
kan tilgodeses. For at virke som 
selvstændige skovsystemer skal 
urørte skove ifølge undersøgelser 
i Mellemeuropa helst være på 
I 00 ha og derover. Men selv me· 
get små områder har deres betyd· 
ning for arters overlevelse, som 
trædesten og i det hele taget som 
åndehuller. 

Muligheder 
Der er muligheder for at forbed
re vilkårene for skovenes narurli· 

ge plante· og dyreliv. 
Fugtighedsforhold kan ændres 

fra dag til dag ved lukning af 
grøftesystemer. Dødt ved rager 
noget længere rid, mens store, 
gamle træer og urskovsagrige 
strukrurer tager menneskealdre at 
udvikle. 

Fuglene er nok den artsgrup
pe, som reagerer hurtigst på nye 
muligheder. Det varer ikke læn· 
ge, fø r spætter flytter ind i et 
dødt træ, og i kølvandet på dem 
mejser, stære, hulduer osv. De 
arter, som kræver lang vedvarig· 
hed, er derimod sværest at tilgo
desc på anden måde end ved at 
sikre og udvide de områder de al
lerede lever i. Miljøministeriets 
narurskovsstrategi sætter ind på 
alle planer. 

Mange svampe 
let-er pd gamle 
træer. 

Mange laver er 
knyttet til ældre 
træer • her er det 
almindelig skæg
lav. 

Nogle træbukke· 
arters lart!j!r er 
knyttet til døde 
træer. 

En særlig stor udfordring er at 
få indarbejdet nantrhcnsynene i 
de 95 pct. af skovarealer, som ik· 
ke omfattes af fredninger, reser· 
vater, narurskovsstrategi m.v., så 
man så langt som muligt kan la
de den uundværlige træprodukti
on gå hånd i hånd med nantr· 
hensynene. 

Projekt i Letland 
Som en opfølgning på oven· 
nævnte projekt blev Pandaprisen 
for 1994 givet til et tilsvarende 
projekt i Letland. Målet er bl.a. 
at sammenligne namrskov i de to 

lande og navnlig se på, hvad vi 

kan gøre for at bevare og helst 
forbedre forho ldene for et narur· 
ligt plante· og dyrdiv. • 

9 
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Menneskekrokodiller tiltænkes 
alle mulige onde gerninger. Mange 
ulykker, f.eks. dødsfald, forklares 
ofte ved, at en menneskekrokodille 
har været på spil. Bliver en person 
mistænkt for at være en menneske
krokodille, er det en meget alvorlig 
sag, og vedkommende vil ofte 
være nødt til at flytte. 

Ikke uventet er det svært at af
sløre en menneskekrokodille. Det 
egentlige 'bevis' fås først, når det 
lykkes at d ræbe en krokodille. 
Hvis den er den ene part af et af 
de farlige dobbeltvæsner, vil dens 
menneskeskikkelse straks blive 
dårlig og dø. Sammenfaldet af de 
to uafhængige hændelser giver fol
ketroen en bekræftelse på antagel
serne om en sammenhæng. 

Ældgammel dyregruppe 
Kigger man nærmere på krokodil
lerne, bliver man hurtigt fascineret 
af d isse meget særprægede dyr. 
Krokodiller er en ældgammel dyre
gruppe, hvis stamtræ kan føres 
helt tilbage til dinosauruserne for 
ca. 200 millioner år siden. Til 
sammenligning kom vi mennesker 
først på banen fo r knap 4 millio
ner år siden. 

Der er fundet flere hundrede 
fossile former for krokodiller i 
jordlagene fra de mange årmillio
ner, men i nutiden kendes blot 23 
arter. Flest findes i Nord· og Syda-

Oversigt over levesteder og beskyttelsesbehov for de 23 nulevende 
krokodille arter. 

Art/Beskyttelsesbehov 

Akut beskyttelsesbehov (7 arter) 
Siam-krokodillen 
Filippiner-krokodillen 
Kinesisk alligator 
Cuba-krokodille 
Sunda-gavial 
Orinoco-krokodillen 
Ganges-gavial 

Stærkt beskyttelsesbehov (5 arter) 
Sort kaiman 
Panser-krokodille 
Spids-krokodille 
Sump-krokodille 
Saltvands-krokodille 

Moderate beskyttelsesbehov (6 arter) 

Udbredelse 

Sydøstasien 
Filippinerne 
Kina 
C uba 
Sydøstasien 
Nordlige Sydamerika 
Forindien 

Sydamerika 
Vest· og Centralafrika 
Mellemamerika 
Forindien 
Sydøstasien til Australien 

Bredsnudet kaiman Sydamerika 
Yacare kaiman Sydamerika 
Bredsnudet krokodille Mellemamerika 
Nil-krokodille Afrika 
Ny Guinea-krokodille 
Dværgkrokodille 

Lavt beskyttelsesbehov (5 arter) 
Australsk krokodille 
Mississippi alligator 
Brille kaiman 
Glatpandet kaiman 
Dværg kaiman 

Ny Guinea 
Vest· og Centralafrika 

Australien 
Nordamerika 
Mellem· og Sydamerika 
Sydamerika 
Sydamerika 

N if.krokodiller i farme udgør i dag en 
stærkt stigende økonomisk aktivitet i 

en række lande. 

merika med elleve arter. Ni arter 
findes udbredt i Asien over til Au
stralien, mens der i Afrika kun fin· 
des tre arter. De nulevende kroko
d iller inddeles i tre familie r: de rig
tige krokodiller (14 arter), alligato
rer og kaimaner (8 arter) og ende
lig den særprægede gavial (l art). 

Sværvægterne blandt krokodil
lerne er saltvandskrokodillen, der 
kan nå o p på 9 meters længde og 
veje op til 1300 kg. l den modsatte 
ende bliver dværgkrokodillen kun 
bliver op til 2 meter lang. 

Omsorgsfulde mødre 
Krokodiller er i modsætning til, 
hvad de fleste mennesker tror, me
get omsorgsfulde mødre. Alligato
rerne bygger rede til deres æg, 
mens krokodillerne og gavialen 
graver æggene ned i sandet. 

Hunnerne vogter over æggene, 
indtil de er udruget. Nil-krokodil
len, som man ved mest om, ophol
der sig ved æggene døgnet rundt i 
de ca. tre måneder, det tager for 
æggene at b live klække-modne. 
Hunnen under end ikke sig selv et 
kølende bad i al den tid. O g bliver 
solen for meget for æggene, lægger 



hun sin tunge krop beskyttende 
hen over reden. 

Allerede inden ungerne er kom
met ud af æggene, udstøder de en 
høj, kvækkende kalden, og denne 
lyd får hunnen til at grave æggene 
ud. Efterhånden som de små un
ger dukker op, tager hunnen dem 
forsigtigt i munden. Når hun har 
samlet sig en mundfuld, bærer 
hun dem ned til floden og slipper 
dem løs. Så tilbage til reden efter 
en ny mundfuld. Først når alle un
gerne er samlet i det lave vand ved 
flodbredden, bliver hun hos dem. 

I de følgende uger passer hun 
omhyggeligt på sine unger - og si
ne medsøstres med for den sags 
skyld. Ungerne entrer ofte hunkro
kodillens ryg, hoved og snude og 
får sig en hvilepause. Hunnen ta
ger også ungerne ind i munden og 
"tygger" grundigt på dem, før hun 
slipper dem løs igen. Man ved ik
ke hvorfor, men det hører tilsyne
ladende med til yngelplejen hos 
krokodiller! 

Når ungerne er omkring en 
måned gamle, begynder de at strej
fe om på egen hånd. I begyndelsen 
af deres tilværelse lever de mest af 
insekter, men efterhånden går de 
over til større bytte. Først når de er 
over to meter lange, går de for al
vor over til fisk, fugle og mindre 
pattedyr. Kun meget store kroko
diller på 3-5 meter kan finde på at 
angribe så stort et bytte som et 
menneske. 

Vigtig rolle i økosystemet 
Nutidens krokodiller er især ud
bredte i tropiske vådområder, men 
enkelte arter findes også i de var· 
mere dele af selv tempererede kli
maområder. De fleste krokodiller 
findes i ferske vådområder, men 
flere arter når også ud i brakvands
områder og saltvand. 

I naturlige vådområder indrager 
krokodiller en nøglerelle i den øko
logiske balance. De er de største 
vandlevende rovdyr, der lever i fers
kvand, og som overvejende fiskespi
sere har de stor betydning for at re
gulere fiskebestandene. I dele af 
Afrika, hvor krokodillerne er blevet 
udryddet eller reduceret kraftigt, er 
der også sket en markant nedgang i 
fangsten af spisefisk. 

Det viser sig nemlig, at krokodil
lerne har holdt visse fiskearter, der 
lever af æg og yngel fra andre fisk, 
nede på et lavt antal. Efter kroko
dillernes forsvinden er disse rov
fisk blomstret op til stor skade for 
de spisefisk, der er vigtige for lokal
befolkningen. 

Dværgkrokod i lien er en af de dårligst 
kendte krokodiller. Den lever især i 
vådonmlder i regnskove, og den er 

svær en [d at se. 

Truede krokodiller 
Krokodiller er i dag truet af en 
lang række menneskelige aktivite
ter. Kommerciel udnyttelse og for
følgelse har betydet dramatiske 
nedgange i de fleste bestande og 
sammen med fo rringelser og tab af 
levesteder har det ført til, at der i 
dag er hele 7 arter, der er akut tru
ede af udryddelse. Andre 5 arter 
må betegnes som stærkt truede. 

Siam-krokodillen findes måske 
slet ikke mere i vild tilstand. Cuba
krokodillen findes kun i et vådom
råde, og både Filippiner-krokodil
len og den kinesiske alligator er 
nede på vilde bestande på omkring 
l 000 dyr. Mange bestande af de 
resterende arter er stærkt reducere
de og truede. Ikke mindre end 17 
krokodille-arter er i dag opført 
med hele bestande eller delbestan
de på den skrappe liste l under 
CITES-konventionen, der regule
rer handel med produkter fra true
de dyr og planter. Det vil i princip
pet sige, at der er totalt forbud 
mod handel med dyr eller dele af 
dyr fra disse bestande. 

Ganges-gavialen fineles kun i 
nogle få og små bestande i floder i 
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Ny Guinea krokodillen er mdl for et omfattende opdræt i farme, men det er 
samtidig en af de ~rter, hvor der stadig sker en betydelig jagt pd de vilde 
krokodiller, der dog endnu findes i betydeligt antal pd øen. 

15 
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Nepal og det nordlige Indien. 
Dæmningsbyggerier har ødelagt 
vigtige dele af floderne, ligesom de 
har isoleret bestandene fra hinan· 
den. Desuden har den tilragende 
afskovning af Himalayas skrån in· 
ger berydet så kraftig jorderosion, 
at floder tilsander og dermed øde
lægges som levesteder for gavialen. 

For denne art er der igangsat et 
beskyttelsesprojekt, hvor eksiste· 
rende bestande hjælpes med ud
sætning af dyr fra opdrærscentre, 
ligesom der arbejdes på genudsæt· 
ninger i artens tidligere levesteder i 
Pakistan og Bangladesh. Lignende 
projekter er startet for 5 andre af 
de akut truede krokodillearter, 
men der er endnu ikke tegn på, at 
indsatsen vil lykkes. Det er bereg· 
net, at kun omkring 2 pct. af kro
kodillens æg i naruren bliver til 
voksne dyr. 

Opdrætscenerene fungerer der· 
for ved, at æg lagt af vilde kroko
diller indsamles og klækkes under 
beskyttede forhold. Herved kan 
der sikres en overlevelse til voksen· 
alderen på op mod 70 per. Unger· 

ne er nemme at passe, og først når 
de når over en meters længde, bli· 
ver de sat tilbage på deres oprin· 
delsessted eller flyttet til det nye 
område, hvor arten ellers er for· 
svundet. 

Udnyttes af mennesker 
Krokodiller er blevet udnyttet af 
mennesket siden tidernes morgen. 
De er blevet jaget for deres kød el
ler forsøgt bekæmpet som trusler 
mod mennesker eller husdyr. Nog· 
le krokodiller er også blevet jagtet 
for at fremskaffe ingredienser til 
folkemedicin. Hannen af Ganges· 
gavialen har f.eks. i yngletiden en 
udposning på snuden, der til· 
lægges kønsstimulerende effekt. 

Den menneskelige udnyttelse af 
krokodiller er dog fø rst for alvor 
blevet udbredt i de sidste par hun
drede år, hvo r der er opstået kom· 
mercielle markeder for krokodille
produkter, og hvor udbredelsen af 
skydevåben har gjort jagten nem. 

Tidligst b lev Mississippi-alligato
ren udsat for en om fattende jagt, 

der i første omgang skete fo r at ud
vinde fedt til smøring af floddam· 
pere og bomuldsmøller i datidens 
USA. Før~t i ~l utningen af sidste 
århundrede blev det fashionabelt 
at bruge alligatorskind til sko, ta· 
sker m.v., og dette satte ekstra 
skub i jagten. 

I løbet af få årtier var alligatorbe· 
standene i USA så kraftigt overud· 
nyttet, at man vendte sig til andre 
arter for at holde nit med den 
kommercielle efterspørgsel. Først 
og fremmest gik det ud over kroko
dille-arter i Mellem· og Sydameri· 
ka, men også i Afrika skete der en 
øget jagt. Efter 2. verdenskrig 
spredte den kommercielle udnytte!· 
se sig til alle verdens krokodillebe
stande. 

På verdensplan kulminerede 
denne alt andet end bæredygtige 
udnyttelse af vilde krokodiller alle
rede i l950'erne, hvor mellem 5 
og l O millioner skind blev for· 
handlet pr. å r. Overalt har man set 
det klassiske billede, at i rakt med 
at de umi~elbart anvendelige ar· 
ters bestande blev voldsomt redu· 

Yacara kaimCinen forekommer fm 
det sydlige Bmsilien og ned til det 
nordlige Argemina. 

cerer, så skiftede jagttrykket til de 
mindre velegnede arter. Sidst blev 
de sydamerikanske kaimaner mål 
for jagten. Det skyldes, at det kun 
er skindet på kropssiderne, der er 
anvendelige til forarbejdning. I dag 
er de to arter af kaimaner i midler· 
rid hovedkilde til de ca. 1.5 millio
ner krokodille-skind, der fo rhand
les på årsbasis. 

Hurtig profit 
I listarien om jagten på krokodiller 
er desværre et kun alt for ofte set 
eksempel på en kommerciel fangst 
uden reguleringer: Der fokuse res 
med et utroligt kort sigte på hu rrig 
proAr, og inden nogen får ta'!nkt 
sig om, kollapser bestanden. For 
nogle arter har det taget bare et par 
årtier at nå til dette negative vende-



punkt. Så længe der blot kan skif
res til at overudnytte en anden art, 
sker der ikke afgørende ændringer. 

Den generelle situation i dag er 
for mange lokalsamfund derfor, at 
den blinde udnyttelse har betydet 
fjernelsen af et betydeligt ø ko no
misk potentiale. P:i Solomon-øerne 
har det vist sig, at hestanden af 
saltvandskrokodil ler nu er s:\ over
udnyttet, at det er p:ikncvet rned et 
totalt jagtstop i l O ft r elle r mere, 
fo r at bestanden kan bringes op på 
et niveau, der vil kunne give en 
konstant renwbcludnyttclse. 

Håb fomde 
Trods den dystre historie er der 
begrundet håb for verdens kroko
diller. Det skyldes ro fo rhold: Der 
er i dag en m:crkha r effekt af de 
internationa le handdsresn·iktio ner 
- handlen med krokodilleskind er 
gået markant til bage. Og der er ef
terhånden en række gode erfarin
ger med opdra:t af krokodiller i 
fa rme. 

Opdræt tilgodeser ikke alene de 
kommercielle interesser, men er 
også til direkte gavn for de vildtle
vende krokodiller. Det skyldes det 
enkle forhold, at den mest effekti
ve måde at drive f.1 rrnene på er ved 
at hente æg i nanu·en , klække dem 
under beskyttede forhold og deref
ter fod re dyrene op ril en størrelse, 
der kan give både et fornuftigt kød-

udbytte og et værdifuldt skind. 
Pointen i dette system er, at de 

vilde krokodiller får en attraktiv 
økonomisk værdi som leveran-
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dører af æg. Og samtidig udgør de 
en god alternativ indtægtskilde, og 
bliver derfor forståeligt nok nem
mere at tolerere i et om råde. Selve 
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Siam-krokodiller i en thailanelsk 
fmm. Arten er mllske udelød i den 
vilde natur, men fineles swclig i en
kelte farme. Her er der desværre sket 
en vis opblanding med den nærc
beslægtede saltvancls-krokodi!le. 

indsamlingen af æg betyder ikke 
noget for bestanden, da langt de 
fleste krokodiller, der klækkes i na
Uiren alligevel dør som helt unge. 

l Zimbabwe findes kun en art, 
Nil-krokodillen. I starten af tresser
ne var bestanden blevet stærkt fo r
ringet p.g.a. jagt. Men samtidig 
startede man med at opdrætte kro
kodiller i farme på grundlag af æg 
indsamlet i nan1ren. l årene fra 
1965-1987 var indsamlingen 
stærkt reguleret, idet de enkelte 
krokodille-farme blev tildelt en 
årlig kvote på, hvor mange æg 
hver måtte indsamle. 

Siden 1987 er restriktionerne 
blevet lempet, idet der nu i p rin
cippet er fu ldstændig fri indsam
ling mod, at der indleveres nøjagti
ge opgørelser over, hvor der er 
indsamlet æg og hvor mange. Dis
se informationer lægges nu til 
grund for den nøje overvågning af 
bestanden, der er nødvenelig for at 
sikre en fortsat bæredygtig udnyt
telse. 

I dag indsamles i timsindvis af 
æg, men det skønnes at Zimbabwe 
har en vital vildtlevende bestand af 
krokodiller på omkring 50.000 
dyr, mens der findes 150.000 dyr i 
farmene. Zimbabwes indsats for 
bevarelsen af den vilde bestand af 
Nil-krokodiller førte til, at arten for 
Zimbabwes vedkommende er flyt
tet fra den skrappe liste l under 
C ITES-konventionen til den lem
peligere liste 2. 

Zimbabwe har derfor i dag mu
lighed fo r eksportere produkter fra 
krokodillerne, og alene i 1991 var 
der en eksport af skind til en vær
di af IO millioner d anske kro ner. 

Da penge som bekendt er et af 
de stærkeste styringsredskaber, er 
der god grund til at tro, at kroko
dillerne alligevel har en fremtid på 
Jo rden. Krodillerne kan så småt 
begynde at tørre deres tårer. • 

Den australske krokodille findes i 
ferskvand i kontinentets nordlige dele. 



Der er et liv efter døden. 
Hjælp os med,at bevare det. 

Brug kuponen, hvis De vil vide, hvorfor 
det er en god ide at oprette et testamente. 
Eller hvis De villåne WWF Verdensnatur
fondens smukke videofilm om emnet. 

De er i øvrigt altid meget velkommen til 
en personlig kontakt med vores rådgiver på 
arv og testamente, Jette Marie Kilsgaard, 
på telefon 42 11 l O 43. 
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WWF beskytter 
naturområde i 
Kenya 
WWF Vcrdcnsn~turfonden beslut· 
tede i foråret 1995 s~mmen med 
myndighederne i Kenya at udarbej· 
de en p la n for en fremtidig beskyt· 
telse af et meger vigtigt naturomr:'t· 
de i det nord lige Kenya. Det drejer 
sig o m d et 2 50 km 2 store Kiunga· 
reservat • et kystområde nær 
grænsen til Somalia. Det indehol
der koralrev, mangrover og et stort 
antal interessante, marine dyr som 
søkøcr, havskildpadder og del fi· 
ner. Samtidig huser en af småøer· 
ne i det kystnære omrf1de verdens 
største ynglekoloni af rosen terner . 

Havskild
padderi 
Grækenland 

• 

De vigtigste ynglepladser for hav· 
skildpadder i Middelhavet ligger 
på den græske 11 Zakynthos. Man 
regner med , at o mkring halvdelen 
af alle hunner i Middelhavet bru· 
ger strand ene pil denne ø, når de 
lægger deres æg. WWF-Græken· 
land har nu , efter fle re års for· 
handli nger med ejerne, opkøbt 
den vigtigste af alle strandene, med 
hen blik på at sikre denne som en 
ideel yngleplads for de truede dyr. 
Pengene er tilvejebragt gennem 
private indsamli nger og med støtte 
fra EU. Samtidig har de græske 
myndigheder lovet at gøre hele 
den bugt, som stranden er en del 
af, til en marin nationalpark, hvor 
der vil ske begrænsninger i færd· 
sel, fiskeri og anden menneskelig 

udfoldelse. • 

Bjørne 
vandrerind 
i Norditalien 

Godtnyt om 
bjerg-zebraen 
Den mest sjældne zebra er den 
sydafrikanske race af bjergzebraen. 
Den ser nu heldi&IViS ud til at være 
uden for fa rezonen. Bestanden 
øges med 7 procent om året, og 
d et samled e antal dyr udgør n u 
o mkring 700. I arbejdet med at be
vare den særlige zebraform er op
stillet en målsætning o m at få be· 
standen op på 2.500 dyr. Med den 
nuværend e vækstrate vil dette mål 
være nået i år 2013. De to største 
cnkeltbesronde findes i national
parkerne Karoo og Mounroin Ze
bra, og herfra sker der n u overfør· 
sel af dyr til andre nationalparker i 

Sydafrika. • 

LEVENDE NATUR 19 

Bestanden af brune bjørne i det 
tidligere Jugoslavien er i god frem· 
gang. Fra de bjergrige o mråder 
mod nord strejfer flere og fle re dyr 
nu vestover og ind i alpeområder· 
ne i det' nordøstlige Italien. Her 
planlægger fredni ngsfolk at plante 

WWF 

bl.a. frugttræer langs dyrenes fore· 
trukne ruter for at etablere en fo rm 
for beskyttelsesko rridor, der skal 
holde bjørnene fri af de større veje 
og samtidig undgå, at dyrene kom· 
mer for nær områder, hvor der er 
mange husdyr i bjergene. • 

Bønder er sjældent glade for at have bjørne som naboer, men problemer kan 
11ndgds, hvis man sørger for passende kompensation til bønder, hvis h11sdyr en· 
der som bjørneføde. 

Kun en dansk 
paddeart i fremgang 

Samtlige 14 danske arter af pad
der, med undrogelse af bjergsala
manderen, har været i tilbage· 
gang herhjemme i d e senere årti· 
er. Det fremgår af en nylig ud· 
kommet bog "Bevarelse af Dan· 
marks padder og krybdyr", der 
markerer Nordisk Herpetologisk 
Forenings 50-års jubilæum. En 

meget målrettet og energisk ind
sats, med bl.a. gravning af vand
huller de steder i Sønderjylland, 
hvor bjergsalamanderen findes, 
har medført en betydelig frem· 
gang for denne art. WWF Ver· 
densnaturfonden har støttet d et· 
te arbejde økonomisk. • 
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BREVKASSEN 
Skriv til Levende Natur, 
mærket "Brevkassen". Spørgs· 
mål vil blive besvaret af et panel 
afWWF Verdensnamrfondens 
videnskabsfolk og eksperter. 
Spørgsmål, der ikke er plads til 
i bladet, besvares personligt. 

Ergrønne 
T-shirts mere 
grønne? 
Jeg ser så mange "grønne" T
sh i rts, nå r jeg er i byen for at kigge 
på roj. På nogle står der, at det er 
håndplukket bomuld, andre at det 
er økologisk bomuld, og nogle helt 
tredie hedder det eller det andet 
med "Eco" eller "Green". Hvad er 
fo rskellen mellem betegnelserne, 
og er de egentlig mere grønne end 
andet røj? 

Venlig hilsen 
Marie Louise Østergaard-Hansen 

7140 Stouby 

}eg kan godt forstd, at clu bliver for
virret. Nogle af cle "grønne" mærker 
er rent fup, mens andre sideler pil 
produkter, som er produceret pc! en 
meget mindre miljøbelastende milde. 
Det er kompliceret at producere tekst i· 
ler, bl.a. fordi produktet behandles 
pil flere forskellige virksomheder. 
Men der er tre lecl i denne proces, 
hvor hensynet til miljøet har den 
største effekt. 

Dyrkning af bonwlcl: Dyrkning og 
høst af bomuld belaster miljøet meget 
kraftigt. Der bruges kunstgødning og 
sprøjtemieller uneler dyrkningen og af. 
lovningsmidler uneler høsten (sil bo
mulden bare kan samles op fra jor· 
den). Nilr der stdr "hilnclplukket" pil 

et bon~t~lclsproclukt, har der altsil ikke 
været bmgt afløvningsmidler. Hvis 
cl er stil r "økologisk cl yrket", er cl er hel
ler ikke bntgt kunstgødning og pestici· 
der. Pil engelsk vil der i sil fald stil 
organic catton" eller "organic 

grown". Der findes endnu ingen kon
trolordning i Danmark for økologisk 
bomuld, sil man mil stole pil for· 
handleren. 

Fremstillingen af tekstil: Der bru· 
ges meget vcmcl og energi ved fremstil
lingen af tekstil, heruneler i den 
silkaicire mekaniske proces som spin· 
ding og vævning. Nogle producenter 
renser og genbruger vanelet pil fabrik
ken og anvender en mincire energifor· 
brugende teknologi. Det er er vanske
ligt omrilde for producenterne, men 
clet er meget vigtigt. 

Behandling af tekstiler: Bomulds· 
stoffet behandles mecl en række kemi· 
ske stoffer, inelen clet S)·es til T-shirts. 
Det sker i clen silkaicire vilclproces. De 
mest miljøbelastende dele af vilclpro-

cessen er blegning, farvning og tryk. 
Som regel bwges klor til blegning, og 
det er det værste. Andre gange bruges 
brintoverilte, der er mere skilnsomt. 
Det er bedst ar købe ubleget bomuld. 
Lan~ de fleste tekstilfarver indehol
eler store mængeler af wngmewller, 
cler leeles ud i miljøet gennem spilele
vanelet (eller via slam fra rensnings· 
anlæg). Nogle af de "gronnc" T-shirts 
lir farvet med tekstil{arver, cler ikke 
indeholeler umgmetaller. 
• Der arbejdes i øjeblikket i EU-regi 
pil en kontrolorclning, sil man kan ud
styre "grønne" tekstiler med e! EUmi~ 
jømærke. WWF Verclensnatur{onclen 
har været med til at udforme betinge!. 
serne for, at tekstiler kan fil et sådant 
mærke. WWF er ikke helt tilfreds 
med ordningen · bl.a. synes vi ikke, cl! 
den er skrap nok: Der mangler krav 
om, at der skal bruges økologisk og 
hilndplttkket bomuld og generelt renere 
teknologi. Ordningen omfatter i øje· 
blikket kun krav om begrænsninger er{ 
sprøjtemidler, ingen brug af tungme· 
raller eller anclre giftige stoffer og in· 
gen klor. Kriterierne skal revideres om 
tre ilr. EU-mærket er en lille blomst 
med stjerner, og den vil dukke op pil 
tekstiler i løbet af et ilr. 

Hvis du vil vide mere om "grønt 
tøj", kan du kontakte Grøn lnforma· 
tion, Fiolstræde 17, 2. sal, Il 71 
København K, tlf. 33 13 66 88. 

Venlig hilsen 
Susanne Toft, Cancl.scient.aclm. 

Bomuld hostet pil naturvenlig 
vis · med hilnclkraft. Meget økologisk 
bomuld kommer frcr Tyrkiet, hvorfra 
cleue billede surmmer. 

GIVWWF 
EN HAND 

Den bedste håndsrækning, 
du kan give 

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

telefon 35 36 36 35 
og få tilsendt hvervefoldere. 

WWF 
BETALERIKKE 
ARVEAFGIFT 

a turen får fuldt og helt 
glæde af en arv til 

WWF Verdensnaturfonden. 
Som l~ælpeorganisation er W\W 

nemlig fritaget for at betale 
afgift til staten. 

For nærmere opl) ning 
og brochure kontakt 

venligstjene Marie Kilsgaard 
på telefon 42 Il IO 43. 

NOGEN 
BURDE GØRE 

NOGET 
Hvis du har lysttil at gøre noget 

for naturen, er det en 
god ide at hjælpe 

WvVF Verdensnaturfonden med 
at få flere medlemmer. 

Ring til Magdalene Rue på 
telefon 35 36 36 35 

og få tilsendt hven·efoldere. 

VARER 
l ODENSE 

Pandabutikken på 
Sdr. Boulevard 83 over for 
Zoologisk Have har åbent 

mandag til fredag 
kl. 14.00-17.00. 

Velkommen 



Naturmærket tll statsministeren 

Generalsekretær Lene Wine over· 
rakte statsminister Poul Nyrup 
Rasmussen et smukt indrammet 
ark af årets Naturmærke 1995, da 
statsministeren var pa en lille uges 
besøg i Baltikum i slutningen af 
marts. Naturmærket 1995, der vi
ser dyr og planter i Baltikum, skal 
minde statsministeren o m de ene
stående naturrigdomme, der findes 
neto p i Estland, Ledand og Litau
en. WWF har mere end 30 pro-

Ny 
videnskabelig 
medarbejder 
Henrik Dissing, 34 år, er fra marts 
ansat som ny medarbejder i 
WWF's videnskabelige afdeling. 
Han skal fø rst og fremmest be
skæftige sig med de projekter, 
WWF udfø rer i de balriske lande 
og Rusland. Henrik Dissing er ud
dannet civilingeniør med speciale i 
miljø planlægning og regional ud
vikling, og har siden 1991 arbejdet 
i DSB's miljøko ntor, specielt med 
miljøvurdering af bygge- og an lægs
projekter. Han har sideløbende 
deltaget i miljø- og udviklingspro-

Bodil Petersen. 

Statsminister Poul Nymp Rasmussen 
blev glad for arket med de sma1kke 
nawrmærker, som generalsekretær 
Lene Wlitte overrakte ham. 

jekter i de baltiske lande, og har 
bl.a. været med til at sørge for op
renelse af flere naturreservater. 
Årets Naturmæ rke 1995 er tegnet 
af den kun 23-årige kunstner Carl 
Christian T o fte. • 

Henrik Dissing. 

jekter, dels for Birdlife i Vietnam, 
dels for Cowico nsult i Polen. Han 
har i en årrække været aktiv orni

tolog. • 

Passer 
receptionen 
Bodil Petersen , 49 år, er fra marts 
ansvarlig for WWF's reception og 
telefonomstilling. Hun kommer 
fra Spies og Tjæ reborg, hvor hun 
med sikker hånd har styret neto p 
reception og omstilling siden 
1976. Bodil Petersen kan lide at gå 
ntr i skoven og ved stranden. Og 
så er hun glad for havearbejde, 
som hun har mere tid til nu , hvor 
hendes to børn er blevet voksne. • 
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Hold da helt ferie! 
Af Kjeld Hansen, Bæredygtighed ApS 

Ferie! Ferie! 
Hvide strande, blåt hav og da

ge med strålende solskin. Vi 
slapper af, plejer os selv eller går 
på opdagelse i et fremmed land 
med en spændende nanar. 

Ferierejsen er et velgørende 
åndehul i millioner af travle 
menneskers hverdag, men for 
miljøet er den en hård belast· 
ning. De kilometerlange køer af 
privatbiler på Europas motorve
je med pirrelige familiefædre 
bag ranet producerer udstød
ningsgasser i så enorme mæng
der, at de er ved at kvæle skove
ne i Tyskland og Østrig. 

Endnu værre står det til langs 
Middelhavets engang så berømte 
strand e. Den årlige invasion af 
l 00 millioner charternarister har 
for længst nedslidt det miljø, der 
stadig lokkes med på ntristbro
churernes fa rvestrålende fotos af 
friske, dybblå vande. Samme 
nedntr har ramt den jyske vest
kyst, hvor ntristslummen breder 
sig i takt med nedslidningen af 
det sårbare kliclandskab. 

Hvad gør den miljøbevidste 
fe riegæst? Ja, allerbedst er det at 
blive hjemme: Nul transport, in
tet ekstraforbrug og moderat 
pres på nantren. Men mind re 
kan også gøre det. Hvad med en 
cykle- eller vandreferie? Eller 
hold ferie herhjemme - og uden 
bil. Tag toget. 

En gruppe fremsynede danske 
hoteller og feriecentre er gået 
sammen i projekt "Den G rønne 
Nøgle". Vælg et af dem... de 
sparer f.eks. Il<'~ vandet ... 

Det kniber det til gengæld 
med hos de hundredemsinder 
af familier, der har det privilegi
um at råde over en Iillebine 
stump af den danske muld . 
Sommer og havevanding hæn
ger sammen, selv om der er ud
stedt vandingsforbud i mange 
kommu ner for at spare på de 
dyrebare dråber. 

Hvad gør den snilde haveejer? 
Installerer et simpelt anlæg til 
opsamling af regnvand! Masser 
af gratis, kalkfrit vand falder ned 
fra himlen, hver gang den åbner 
fo r sluserne. 

Den simpleste metode er at 
samle vand i en trillebør, der får 
lov at stå ude, når det regner. 
Uden det store besvær kan man 
også etablere et enkelt opsam
lingsanlæg ved at forb inde ned
løbsrøret med en rønde. Læs 
selv hvordan i Guide til Gen
brug, der er udgivet af Høst & 
Søns Forlag i 1994. Håndbogen 
rummer også anvisninger på et 
automatisk drypvandingsanlæg 
til drivhuset· selvfølgelig baseret 
på himlens dråber. 

Og endelig - når vi nu snak
ker om vand, så er der også no
get, der hedder varmt vand . Fle
re end 15.000 danske familie r 
har nu investeret i et solvarme
anlæg, der gør det muligt at 
slukke for oliefyret i sommerhal
våret • og alligevel have masser 
af varmt vand. l dag er anlægge· 
ne så effektive, at de betaler sig 
tilbage i løbet af 5-8 år. 

For miljøet betaler de sig alle-
rede fra den første dag. • 
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KøbNatur
mærket i 
Pandabutikken 
Narurmærket kan hele året fås i 
Pandabutikken i Odense, som og
så har et mind re udvalg af WWF's 

Gaver og bidrag 
Perioden 3.1-7.4.1 995 

WWF Verdensnarurfonden øn
sker at sige tak til alle bidragyde
re. Det er alene pladsmangel, der 
rvinger redaktionen til kun at 
bringe oversigten over bid rag på 
500 kr. og derover til WWF's 
hjælpearbejde. Tak for hjælpen. 

)an AI:S,'<! rholm 500, Bettina Aller 1.000, 
lnj,'<!r Abrrup 1.200, Anne Marie Ambiørn 
500, Allan Andersen 500, Bendt Andersen 
500, ChriMina Andersen 500, C laus Bøgh 
Andcr.cn 500, Ellen Andersen 2.800, Hel· 
ge Andersen 500, Henrik Ander>en 500, 
Karin Ander;cn 2. 500, Knud Andersen 
500, K. Stcmld Andersen 500, Us Kornme
yer AndcrM!n 500, Lm i Andersen 500, Ni· 
el> Ander-..:n 2.000, Nicb Ebhe Andcr;,cn 
500, Ole N. Andersen 1.200, Susanne An
dersen 500, Svend Andersen 600, T. Sto
kholm Andersen 500, Aa<e Andreasen 
500, A >trup Kro 500, Baj,'\!ner Aurion 500, 
Axficld Comulr 500, Sil(fn..J Bach 500, 
Knud Bah r 600, Ib Ibsen Bank 600, Ht~ 

len og Kurt Bessermono 1.000, Rosalind 
Bevan 500, )\tre Br~m 500, H. Bildsøe 
500, A. Bjørklund 1.000, El"c Bjørklund 
1.000, E1.-il Blaabjerg 500. L11la og Poul 
Boel 600, Boli!..forenm""'" Ung..lom>bo 
500, Boli!..forcnmj,'\!0 Vesterbro 500, Tor· 
ben Bondrup 1.500, Lene Bordin og Fmn 
Erik Kristiamen 500, Kenneth Bove 500, 
Brandt 500, Pia Hein Branebjerg 500, Fru 
E. Bremcrdab Dyrd<>tld 600, H.C. Brum· 
mcmedt 500, lnj,>e Bruun 600, Hans Busk 
500, Olaf B5renholdr 1.000, Klaus Bønd· 
ing 500, Svend Car.rensen 500, Ki rsten 
Cash 500, Chauff."ernes Fat.forening 
Kbhvn. 500, Werner ChriS!ell 1.500, Ger· 
da Romlund Chri<tcnscn 500, Fru H. 
Chri"emen 500, jens P. Chmrensen 
1.000, Marianne Chri"en>Cn 1.000, Mika
el Chri>tcn<en 700, G. Chnstiansen 500, 
Pta D. Chmrofferscn 1.4 30, Marwethe 
Clausen 500, Marianne Collin 500, An· 
der. Cmnc 2.2CO, Dun.liea Cupek 600, Ni· 
colaj Dahl 500, Daloon NS 1.000, Johs. 
Damhalt 500, Danish Barnboa 1.200, 
Damk FnsørforbunJ 500, Dan>k Memlar· 
bejderforbunJ Nyborg 5CO, DONG 1.000, 
Dragør Sysrem Scn•icc 500, Henning Du
ch l .000, Dyrepa".erne 1 Zoologisk Ha,•e 
1.000, U>c Eberhard 1.000, Anne·Mctte 
Ejlersen 500, Bodil Elling 500, )ens Elmer· 
os 500, Alis Elsas. 500, Maja Usa Ens;el
hardr 1.000, n ,or Erichsen 500, Ib Erik
sen 2.200, Fabrik & Srt'Cialarb. Fo rb. 
500, Helle I'errold 500, Mogens riM:her 
1.000, Peter F01.>tdal 500, jan W. Folting 
1.000, Fo rrnra ApS 500, Nils Fo.s 1.000, 
HKH Kmnpnm Fn..Jerik 1.000, M. og S. 
Fredeoksen 500, A. Fredsøe 500, Anja Fri· 

postord revarer. Butikken har til 
huse på Sdr. Boulevard 83, 5000 
Odense C · lige over fo r Zoologisk 
Have. Der er åbent mandag til 
fredag kl. 14.00 • 17.00. Telefon: 
65 9 1 36 35. Desuden kan Namr
mærket bestilles fra WWF Ver
densnamrfondens konto r i Køben
havn på telefon: 35 36 44 05. Pri· 
sen er 30 kr. pr. ark. • 

edrichsen 600, Ole de Funss 500, Johan 
Garde 620, Jacques Gaugin 500, Jette Gc' 
ertsen 1.000, Peter Gerner 750, Helle Ger· 
now 500, Ebrahim Azami Ghad ikolahr 
500, Bjørn Gjessing 700, Mette Giunl:' 
Christian<en 500, Nanna Gjul 3.000, Lars 
Hugh Grammy 500, Gudrun Grandal 600, 
Ninna Grandal 600, Torbjørn Grenne" 
600, Birgit Grøn 500, O. Gudrk-Sorcn>Cn 
500, Charlotte & Fmn Gutz'><he 500, )ur· 
gen Halberg 500, Bente Hammer 500, A>
ger Hansen 500, Bettina Hansen 500, Bru· 
no Han>en 1.000, Ellen Han...:n 500, EJ,c 
Hansen l .000, Gitte Schack Hansen 500, 
Gudrun E. Hansen 500, Hanne Han""n 
500, H.B. Bøving Hansen 600, Hcnmng 
Hansen 1.000, Henrik )uel llan"'n 500, 
Us G. Hansen 600, Lone HanM:n 500, 
Pernille Arup Hansen 500, R.1lf Hansen 
500, Susanne Skou Hansen l. l 00, Søren 
Hansen 675, Ta1,oe Hansen 500, Torben 
Fredløv Hansen 600, Erich Hartroann 
500, Annette Hastrup 500, Eva Hccquer 
500, In~,-e Herrmann 1.000, Karen Eber· 
hardr Henriksen 2.000, Knud Hcrman«!n 
500, J. Hestbech & D. Gre~,ocr"'n 5CO, In· 
ger Hirsch 1.000, HK-Ungdom Kuben· 
havn 500, Knud Holm 500. Richard Holm 
500, Anette Holmfred 500, Ken Hobr 
500, Preben Holst 1.000, Hornsyld 
Købmandsgaard 1.000, Mariane Hounum 
1.200, Husligt Arbejderforbund Vanlw.c 
500, Husligt Arbejderforbund Frederiks
berg 2.600, ). Høyrup 1.000, Ht.Jdr Haack 
600, lndu Lak 500, Morten lpsen 500, 
Knud Aage h·er.cn 500, Hj. & B. Jacob
sen 1.000, Solweig Jacobsen 500, Stephan 
Jacobsen 500, U. og V. Jacobsen l. 500, 
Kjær Lundø Jakobsen 500, Usberh Jakob
sen 500, A.G. Jensen 500, Anne Marie 
Jensen 1.000, Asra n ,omsen Jensen 1.200, 
Bjarne ). Jensen 500, Chri>tian Jensen 
1.200, Dan Mønster Jensen 500, Henrik 
Jensen 1.000, Inger Jensen 500, jan Loren· 
tz Jensen 500, )ø11,oen l..erh )en>Cn 650, Kir
sten Jensen 500, Mmna Irene Jensen 
1.800, Poul H. )en>Cn 500, Sonja Ro<cn· 
vold Jensen 500, Su.anne Jensen 500, T a· 
ge Villy Alsrrup )en>c:n 500, Vagn Jensen 
1.500, Inge Johannesen 600, l..eif Bui:S,'C Jo
hansen 500, Hans )mrescn 600, Ki rsten 
)usresen 500, In&" )•mdrup 500, )øp, Ove 
& Myrthu l. 500, Bi"'"' )ørgen<cn 600, 
Grethe Jørgensen 750, Ham Georg Jur· 
gensen 500, Kjeld )orj,>enscn 500, L1rs )10r· 
gensen 1.000, K. Kampmann 1.000, Kavo 
Danmark 500, Knud Krrk 500, Soren 
Kjeldsen 500 Eva Kjer & Kim Han.en 
500, Karan M. & Ove Kjær 500, Ole Kjnl
ler 675, Klausen & Partners 500, Irene 
Klausen 500, Marion Klein 500, Grete 
Kleiss 500, Frt-..lc Knudsen 500, Leif Bar
bre Knudsen 2.000, P. Knudsen l .000, Ul
la Knudsen 500, Chr. Knuth 500, Tang 
Koch l. 500, Bjarne Kok 600, Helle 
Kou.rrup 500, L1rs Krarup 600, Mai-Britt 
KriSlensen 500, Camilla Kri•tiansen 1.000, 
Hanne Krøger 500, K,;ndeligr Arbejderfor· 
bund l. 500, Jakob K5hler 500, Jan Kølner 
1.200, Eva Kaas-P<terscn 500, I.Jsberh 

Deler Lotto
gevinstmed 
WWF 
Da den unge skuespiller Christian Dams
gaard Nielsen var så heldig at vinde i Vi
king l.oao, var han ikke er øjeblik i rvrvl, 

Landstrøm l .000, P. Lan~,.,.Han""n 500, 
Anne Iarsen 500, Anette M. L1rsen 500, 
Inge Iarsen 500, Kenneth L1rsen 500, Ma
rianne Larsen 1.000, Poul la>sen 500, 
Edith L1uridsen 900, Dina B. L1urscn 
500, Eva Uebst·X·T urdc 600, B. & S. I.J. 
nander 500, VaJ(O Undsrmm 2.000, Sref· 
fen Unsrow 500, Flemming Lund 500, In· 
1,-c Lunde 500, Berend Lund! 500, F.N. 
Madsen 500, Hanne T. Madstn 500, Palle 
Madsen 750, Ernestine & Palle Marth 
500, Anne-Marie Marcus<cn 500, Anne U
se Marhia""n 1.500, Mette Maulitl 500, 
Poul Mcrkelsen 500, Grethe Meyer 500, 
Mads Michelsen 600, Per Mikkelsen 500, 
Ruben Mikkelsen 500, Jens Mogensen 
500, H.H. lensgreve Molrkc 500, Bø11-oe Il. 
Moltved 500, Kim Muhlenfeldr 500, Søren 
H. Møller 500, Jørgen Mønrp 500, Anne 
M. Maarbjerg 500, Gerd E. Nellemann 
500, Allan Nielsen 500, Arne Vinren Nicl
sen 675, Claus David Nielsen 1.000, Dier
nis Nielsen 500, Ebbe R. Nielsen 500, 
Emilie og Alfred Nielsens Minde 500, 
Henry Nielsen 1.500, ). Nielsen 1.000, Fn r 
Mac~-aard Nicben 1.000, Kim Nidsen & 
Malou Grenborg 500, Niels Buh! Nielsen 
500, Saren Høving Nielsen 500, Thyra Ni· 
elsen 500, Uuie Norsrrand 1.000, Inger 
N10rholm 500, Ta1.-e Olesen 500, Grete Ol
"'" 500, )e>per Olsen 500, )øl'l,oen OI>Cn 
600, Finn K. Oxenbøll 500, Anette Wcr· 
ner Pedersen 500, Elsebeth Pedersen 
1.000, Familien pedersen 1.000, H. Non· 
bo poslersen 500, ). Pedersen 500, jens Vc
selsky Pedersen 500, Johanne Pedcr.en 
1.000, Kan: n & Kenno Pedersen 7 50, Lyk· 
kc P<'<.lersen 500, Poul Pedersen 500, S~c-cn 
Pedersen 500, Svend Erik poslersen 500, 
NS ). Petersen 500, Bent Smdel Petersen 
750, Edith E. Petersen 500. Helle Kragh 
Petersen 500, Susanne Petersen 500, Kim 
Pfeiffcr 500, Suzanne Piehard 500, Annene 
Pii 500, Uni Pinholr 500, Maria Ploug 
1.11 5, PMF København 500, PMF Sun· 
derjylland 500, Susan Poulsen 1.000, Mor· 
ren 1\m 500, Peter rask & Susanne Lund 
500, Sven Rask 500, Frederik Bnrun 
Rasmussen 500, Inge Kaos R.1>mu•scn 
600, Porse Rasmussen 500, $\-end ra;mu>
sen 500, Else Retster 500, Nina Remark 
500, Keny Rolfsgaa rd 500, Annie Roscnby 
500, Mariann Rosenø rn 600, Henrik Saxr
orph 1.175, Henrik R. Scheel 1.500, Kim 
Schou 500, M. Schoubye 1.000, Kri.,er M. 
Schwenn 500, Per Schroder 500, Ib St"<.'<i· 
orff 675, Vilhelm Jørgen SjOberg 500, M. 
Sj.,rslcv 500, Skanderborg Champij,'OOn 
500, El <e S kjærbæk l. 700, Kjeld Skjærbæk 
1.000, Grete Skov 1.000, Helge Skytte 
500, Car.ten Skaarup 500, Sven Sparholr 
500, Ully Sparre 500, Spccial· & Fabrik
arb. Fab.foren. Glostrup 1.000, )ens ). Spo
na~ 500, Stig S. Steenbjerg 500, Dorte 
Srcndevad 600, Rob. Stenstrøm 500, Mere· 
re Stephens 500, L Snyhn & Tom L1Ur· 
scn l .000, Jesper Søe 500, Eva S..ndcrj,'O· 
ard 500, )ens S..nde'l,'aard 500, Kell S.m· 
nichsen 500, C. B. Gynther Sørensen 600, 
Ebbe S. ~rensell 500, Elga Thulsred Søren· 

WWF skulle have de l 00.000 kr. af ge
vinsttn! Christian h:..r derfor oprettet et 

l O-års gavebrev ri l fordel for WWF. Vi er 
IIICj,>e! glade og mknemmelige for dette 
initiativ og ønsker Christian held og lyk
ke i karrieren; for tiden laver han børnc
teater i Århus. • 

<en 600, Henrik jan S.>n:nsen 500, Lars 
Sorenscn 500, Villy Sørensen 500, H. Har· 
d31.•cr Tarallo 500, Tena lnve<! 500, Hugo 
Teng;tc'I.It 500, Erik ThaiJing 500, Ida Thc
ilade 1.000, Svend-Erik Thesrrup 1.000, 
Louise og Soren Tholle 500, )øl'l,oen Thom· 
scn 620, Ki rsrcn Pagh Thomas 500, L 
Thom"'n 500, Chrisrine Thorslund 500, 
Tr~w Pre» lnremaoonal 500, Palle Tobi<~ 
"'" 500, Fntz T~ 500, Finn Tholsrrup 
1.000, H. & F. T roelstrup 1.000, Robert 
Troemej,'Oard 6.000, Ida Tørsleff 875, 
Charlotte Vangsgaard 500, Vemmetofte 
Klo>tcr 500, KrNen Vendelboe 500, Han· 
nc Ve"er~-aaru 500, C lau> Rene Villadsen 
7 50, Vilvorde Kursuscenter 500, Mette og 
jens Carlsen Virklund 1.000, Carl-Erik 
Wcltt 500, Kai Wc>r l .000, l..ena Wied 
500, E.trid Wilhjelm 1.500, Williams Re
klamebureau 675, Arne Wohlcrt 600, A. 
& O. Wnrt> 500, Jytte Ziclcr 720. 

Bidrag fra 
fonde og legater: 

O.P. Christcn!;Cn og Hustrus Fond 
l 0.800, Fonden af 8. juli 1983 l 0.000, 
Unrdanmark-fonden l 0.000. 

Nye støttekreds
kontakter: 

Alan We><el 1.000 kr. ilrli~>t, Claus Peder· 
"'" l . 500 kr. il rlij,>t, Christian Damsgaard 
Nielsen l 0.000 kr. årligt. 

Arv 

WWF har modrager 25.000 kr. fra boer ef
ter Oda Adeline Herdis Jensen og 3.000 
kr. fra boer efter Karla Ma1.odalene Matrine 
Moncn~n . Vi e r mtg(:t mknem mclit,"C 
over, at Acre og flere betænker WWF i dc
res tc\t:tmcnte og på denne måde sætter os 
i 'rand til at g.>re en smdig større ind.-..1c. 
for ar bevare naruren til glæde for de kom· 
mende J,>encrntioncr. 

Tapir støtter naturen 

WWF har ind~oået samarbejde ffi<'<l finnaet 
)amom Denmark NS, der producerer Ta
pir toiletpapir og k0kkenruller • uden klor
hlej,'Oing og fremsrilier af j,"nhrugspapir. Bå· 
de p5 pakkeme og p5 •kiltene 1 butikkerne 
får forbrugerne information om WWF Ver· 
den\nantrfondcns naturbevarende arbejde, 
og der er selvfol1,•dig Oj,>S.\ opfordring ti l ar 
melde sig ind i WWF eller Panda-klubben. 



slcal. Og ringe
re af, at du ogsl skænker bfl'ebøn
deme en tanke. 

Du finder elefanten på en række 
furskellige typer kaffe i både super· 
markeder og andre butikker. Max 
Havelaar blander sig ikke i, hvad 
kaffemærket hedder, eller hvilken 
smagstype der er tale om. Max 
Havelaar er kun en mærkningsord· 
ning, som påtager sig at godkende 
og kontrollere, at kaffen er dyrket 
fornuftigt og handlet ti f' bæredygti· 
gc priser. 

Fri for spekulation 
Ma.x Havelaar-ordningen overflø
diggør de mange mellemhandlere 
og spekulanter, som på verdens· 
markedet henter bctyuclige fortje· 
nester på kaffehandel i stor skala. 
Denne spekulation er årsag til 
scærkt varierende kaffepriser for 
forbrugerne: Når priserne er i 
bund, få r bønderne alt for lidt for 
deres kaffe, og når priserne topper, 
er det i reglen mellemhandlerne, 
der tager hele avancen. 

Som forbruger bidrager du til 
en sundere fordelingspolitik, når 
du køber en kaffe, som bærer ele
fant-mærket. Så har småbønderne 
nemlig fået deres rimelige del af 
kagen. 

l 

udviklingslandene. Man mg strab 
fat på kaffen, som vi er storfurbru
gere af i mange industrialiserede 
lande, og ideen bredte sig hurtigt 
til Belgien, Tyskland, Storbritanni· 
en, Schweiz, Luxembourg, Frank· 
rig, Østrig og Japan. 

Fra 1995 kan man også købe 
bæredygtigt dyrket og handlet kaffe 
i Canada, Italien og Danmark. 

Max Havelaar Danmark 
Hvert land har sin egen nationale 
Max Havelaar organisation, som 
skaber kontakt til de lokale kafferi· 

rer eller sælger de mærkede pro
dukter. 

Efterhånden vil Max Havelaar 
Fonden markedsføre andre mær· 
kede varer i Danmark. Hvis du vil 
vide mere om ordningen, kan du 
abonnere på fundens blad, der ud· 
kommer fire gange årligt. Skriv til 
Max Havelaar Fonden i Danmark. 

Fra bonde til bruger 
Den mærkede kaffe er købt direkte 
hos småbønder, der arbejder i fa. 
miliebrug. Bønderne tilslutter sig 
Max Havelaar ordningen ved at 

af en 
ning for et .,xlt stykke arbejde • 
som typisk ligger et pænt stykke 
over den pris, mellemhandlerne 
tilbyder. 

AndelsfOreningerne optages i 
Max Havelaars internationale kaf. 
feregister, ICR Dette register dri· 
ves i fællessk:tb af de nationale 
mærkningsorganisationer, der 
samarbejder om at kontrollere de 
tilsluttede andelsforeninger og ska
be kontakt til nye. 

Katteristerierne forpligær sig til 
at købe kaffe direkte fra andelsfore
ningerne i IC R på betingelser, 
som kontrolleres af den nationale 
Max Havelaar organisation. Ud 
over den f,>arantereJe mindstepris 
bliver bønderne tilbudt langsigtede 
kontrakter og gode kreditter, så de 
trygt kan investere i at forbedre de
res produktion til gavn for miljøet. 

Max Havelaar Fonden Danmark 
c/o FKN, Nørregade 13, 
ll65 København K 
Tcl: 3315 2800, Fax: 3312 5675 
Generalsekretær Nina Schiøtz 

Kaffe er et af de helt swre eksport
produkter for u·landene. Derfor er 
det af stor betydning for kaffe·bønder
ne, at de fdr en ordentlig pris for 
deres kaffe. 



Brutalis som 
brækjern 
Af Poul Guldborg 

V i danskere er et underligt 
folkefærd. Passerer vi i bil 
en skov en mørk aft:en, og 

hører vi pludselig et bump, så skal 
der nok være nogle, der hellere så 
en gammel dame viklet ind i kof
angeren end et rådyr med beden· 
de, brune øjne. 

Vi kan ikke tile at se dyr lide, 
som Jørgen Ryg så smuh udtrykte 
det i monologen Fru Duerlund. 
Og det passer. Avisernes billeder 
af voldsofre glider ned sammen 
med rundstykkerne, men er to 
hvaler strandet, ser vi en sælu nge 
få kraniet knust af en kølle eller er 
fugle sølet ind i olie • så gør det 
ondt langt ind i sjælen. Og det er 
jo godt no k. Men af og til får disse 
følelser os til at fo retage irrationelle 
handlinger. Her er et eksempel. 

Fo r omrrent sytten år siden blev 
næseho rnet Bruralis født i en zoo i 
England. Moderen ville ikke ken· 
des ved ham, og derfor kom han i 
de første leveår til at gå sammen 
med en bassethund, der undertryk· 
te ham. Brumlis blev adfærds-van· 
skelig · fo r ikke at sige sindssyg. 
Som Sorteper gled han fra zoo til 
zoo. Med ødelæggelser til følge. l 
Aalborg zoo og Gi~sh1d Løvepark 
ødelagde han inventar for mini· 
mum 200.000 kr. 

Ingen ville have det voldsomme 
dyr, og en aflivning rykkede nær· 
mere. lndril en dag. l en safaripark 
i Namibia havde man hørt om 
Brutalis, og hvis danskerne ville 
betale for transporten, så ville de 
gerne modrage krapylet. Og som 
sagt så gjort. Aalborg og Givskud 
splejsede om d e ca. 200.000 kr., 
det kostede at flyve Bruralis til d et 
sydlige Afrika. 

Og det er jo fuldkommen van· 
vittigt. At bedøve sto re dyr er ikke 
ufa rligt · det hænder, at de ikke 
vågner op af bedøvelsen. Ville 
Brutalis klare bedøvelsen? Ville 
han kunne klare klimaskittet fra 
danske frostgrader til 40 grader i 
skyggen? Ville han kunne finde fø
de og undgå giftige planter? Ville 

han u ndgå gittslanger og :tnd re 
næseho rn? O g v:~r rese1vatet nu 
også sikret godt nok mod krybskyt
ter? Brumlis' odds var d årlige og 
prisen for Ul ren høj. 

Når man så tænker på, hvad 
man ku nne have gjort fo r de 
200.000 kr. Brumlis er et hvidt 
næsehorn, og den art er ikke læn· 
gere udryddelsestruet. Sesranden 
vokser. Derimod er der f.eks. ikke 
mange eksemplarer af de sorte 
næsehorn tilb:~ge. Fo r ca. 200.000 
kr. kunne man hyre og udruste fle
re afrikanske vagter med ri fler og 
knallerter i flere :\ r. Den indsats 
ville redde mange næseho rn og ik· 
ke bare et enkelt. 

Set ud fra et narurbevarelses· 
synspunkt var det mest logisk at af
live Bruralis og sende pengene til 
Afrika. Men sådan er verden jo ik· 
ke skruet sammen. Zoologiske ha· 
ver er private virksomheder, der 
har til opgave at sikre optimale for· 
hold for dyrene og gæsterne, og 
samtidig skal de få økonomien til 
at hænge sammen. Så lad os se det 
i øjnene: Pengene var aldrig blevet 
brugt til at redde næsehorn for. 
Men hvofor kastede de to zoologi· 
ske haver sig så ud i det risikable 
"Projekt Brutal is"? 

Vi mennesker har det med, på 
godt og ondt, at personificere dyr. 
Bruralis var allered e en kendt per· 
sonlighed i medierne og kæle
dægge blandt mange af Løvepar· 
kens gæster. Og kæledægger slår 
man ikke bare sådan ihjel. Tænk, 
hvis vi aflivede delfinen Flipper, 
collien Lassie, travhesten Taro k cl
ler pingvinen Pondus · selv om de 
var sunde og raske! Det vi lle skabe 
utrol ig badwill. 

Men vardet 
så det hele værd? 
Jeg så, hvor "ulykkelig" Bruralis 
var i fangenskab. Alt for oft:e har 
jeg mæ rket den underlige lugt af 
brændt hår i næseborene, når Bru· 
mlis med utro lig kraft: bankede sit 
fladsl idte horn mod tremmerne i 
næsehornsh uset. 

Det billede var frisk i erindrin· 
gen den mo rgen, vi lukkede ham 
ud af bomaen i Namibia. Da d et 
to ton tunge næsehorn stod i sil· 
houet mod morgensolen med små 
srøvskyer o m benene, sad hjertet 
helt oppe i halsen på os. Han kun
ne lugte os · ville han nu gå amok 
og løbe tværs gennem det tynde 
strømførende hegn? Men Brutalis 
havde fi.1ldstændig skift:et sind. 
Han nrssede roligt og smågræssen· 
de ud over savannen. 

Det øjeblik 
glemmer jeg aldrig. 
Det er nu 16 måneder siden, det 
voldsomme dyr fik friheden . Bru· 
talis har godt nok lavet buler i et 
par biler, der kom for ta~t på, og 
ind imellem har vagterne i reserva· 
tet søgt tilflugt i træerne, når natu· 
rens bulldozer begyndte at skrabe i 
jord en . Me•n terroristen fra Givs· 

Poul Guldborg er jot~rnalist og vært 
pi'! DR TV s forbrugerprogram "Rene 
ord for pengene". Pot~! Gt~ldborg var 
i januar 1994 med til at fly ve det 
uregerlige næsehorn Bruta!is til et na
tllrreservar i Namibia. 

kud lever i bedste velgående, og 
selv om han aldrig har intesseret 
sig fo r det andet køn, så har han 
nu fundet sammen med en hun, 
så måske .... 

Stik mod alle odds har han kla· 
ret sig · og det er alle pengene 
værd. Men det er i virkeligheden 
det mindste af det hele. Brutalis 
blev verdensberømt og et glimren· 
de eksempel på, at det nytter at 
bruge penge på naturbevarelse · og 
lad os samtidig håbe, at han og al· 
le de andre dyre-berømtheder kan 
bruges som brækjern for de truede 
dyrearter, der trænger til en kæ rlig 

og økonomisk håndsrækning. • 


