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Glædelig grøn jul 
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Hvis du drømmer om en grøn • 
men i øvrigt ganske almind elig 
jul, så udgør juletræer et vanskeligt 
problem. 

Vil familien have juletræ · og 
det vil de fleste af os stadig-.·æk · så 
er et rigtigt træ nok bedre end et i 
plast. Ellers vokser børnene bare 
op i den tro, at når alle skovens 
træer er ødelagt, kan vi erstane 
dem med plasn ræer. 

Men på den anden side er den 
danske storproduktion af juletræer 
og pyntegrø nt særdeles giftig. 

De "naturlige" grantræer frem· 
avles med et massivt forbrug af ke
miske sprøjtemidler. Insekter ud
ryddes på stribe, og alle blo mster· 
planter mellem rækkerne af jule
grønt sprøjtes ihjel. 

Mange danske skove vokser i 
dag oven på de ressou reer a f 

' l , ' t , 

.l. , t . 
.,. 

gru ndvand , der rummer fremti· 
d ens drikkevand. Det gælder fo r 
private såvel som statens skove. Al
ligevel dyrkes der juletræer med 
anvendelse af kemiske sprøjæmid· 
ler på disse arealer. 

Men hvad gør den miljøbevidste 
forbruger, mens vi venter pa skov
brugets selvransagelse? Køb et træ 
med rødder, og brug det samme 
træ ar efter år. Når det vokser sig 
for stort til stuen, kan det plantes 
ud i haven. Bor d u i lejlighed, så 
spørg efter juletræer, der ikke er 
fremavlet i en sky af sprøjtemid ler. 
Eller køb det plasnræ1 

O g så er der gaverne ... 
For det fø rste: Der bruges eno r· 

me mængder af overflødig embal· 
lage op til jul. Enten for at friste os 
til at købe gaver, vi no rmalt ikke 
ville købe · eller til at betale en 
pris, vi normalt ville finde alt for 
høj. Affaldsbjergene vokser kraftigt 
i julemåneden. 

~+L . '~ 
l o ~ø 

For det andet: der sælges og 
købes et utal af ting og sager, som 
hverken giver elle r modtager har 
særlig glæde af. De fleste af os har 
jo alt i forvejen. Men prod uktio
nen af alt dene tingel-tangel har 
sin pris fo r miljøet. 

Men man kan sagtens glæde an
dre, uden samtidig at være årsag li l 
skader på miljøet. Her er et par 
ideer ni julegaver med fremrid i: 

"Flasker" er en meget alminde
lig gave. De fleste af os sæner pris 
på de gode årgange, men hvorfor 
ikke prøve med økologisk vin, cog· 
nac eller champagne? De dyrkes 
uden kemiske sprøjtemidler eller 
kunstgød ning. Mange af disse vine 
er ikke bare fremragende, men en 
såd an gave kan også give anled
ning til interessan te diskussioner 
om bæredygtigt landbrug. U ndgå 
dog de franske produkter, så længe 
Frankrig sprænger ato mbomber i 
Stillehavet .. . 

Medlemskab af en miljøorgani· 
satio n er en anclen o plagt gaveid e, 
ikke mindst til vore børn. Det kan 
ofte være begyndelsen til en sund 
interesse for livet. Samtidig yder gi· 
veren et helt ko ntant bidrag til det 
private mil jøarbejde herhjemme. 

Og lige til slut: Hvis havens fi.tg· 
le også skal mærke, det er jul, så 
køb en god og varieret frøblanding 
i stedet fo r et af de dyre, men tyn· 
d e havreneg. De kan måske nok se 
d ekorative ud , men som oftest in· 
tieholder d isse neg flere avner end 
aks. 

Husk at forrsæne fod ringen gen· 
nem hele vin teren. Især i hårde 
kulde· og sneperioder har fuglene 
brug for den da gi ige gratis bespis· 
n ing, når først de er blevet vænnet 
til den. 

Glædelig grøn jul! 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

Se så at komme 
• t gang 

Naturbevarelse handler desværre ikke me
re om kun at frede skø nne områder eller 
sjældne dyr. Virkelighedens verden er især 
gennem de sidste 50 år blevet en anden. 
Jo rdens befolkning er vokset eksplosivt. 
Og fo rureningsproblemerne har ændret 
sig fra at være lokale problemer med lokale 
løsninger til at væ re globale problemer, 
der griber dybt ind i det naturgrundlag, 
som både mennesker og natu r er helt af.. 
hængige af. 

Vores nuværende livsstil har bragt civi
lisatio nen i fare. I den fattige verden fødes 
der for mange børn i forhold til jordens 
bæ reevne. Og i den rige verden er overfo r
bruget af jo rdens ressourcer så voldsomt, 
at det har globale følgevi rkninger. 

Der må gøres noget: V i kan ikke bare 
lukke øjnene og håbe på mirakler. 

WWF var med til at sige det allerede 
for 16 år siden, da vi gjorde klart, at natur
bevarelse i form af fred ning ikke læ ngere 
giver nogen mening. V i må samtidig be
kæmpe den værste fatt igdom i udviklings
landene og det voldsomme overfo rbrug i 
den rige verden. Nøglebegrebet for det er 
bæredygtighed. 

Og denne bæredygtighed opnås ikke 
uden ændringer i livsstilen. 

En strategi fo r denne ændring var 
WWF med til at fremlægge i 1991 i 
"Værn om jorden". 

I udviklingslandene skal fødselsraten 
ned på 2, l pr. kvinde. Og i den rige ver
den skal vi have bugt med et voldsomt res
sourcemisbrug. Målt i energiforbrug skal vi 
ned på mindst det halve. 

Generalsehetæ 1· Lene \Viue 

Begrebet Økologisk Råderum er et 
fremragende redskab for den vesdige ver
dens regeringer og befolkninger. Det op
regner helt konkret, hvor meget forb rug, 
der er plads til hos det enkelte menneske 
og den enkelte familie , hvis vi ikke skal 
overskride en ligeværel ig fo rdeling af jor
dens ressourcer. 

Den elanske regering har på meget in
spirerende vis taget begrebet til sig som et 
arbejdsredskab. Og det er godt. Men det 
kommer til at kræve store politiske musk
ler at omstille vores samfund til noget, der 
bare ligner bæredygtig livsstil. Det fø rste 
skridt er at indse det og at ville det. Vi skal 
nok som naturbevarelsesorganisation blive 
ved med at presse på. 

(se artiklen side 8) 

WWF- World W ide Fu nd for Namre- er en privat og uafh æ ngig internarional milj<:K>rganisarion , o m 
arbejde r for at løst: globale natur· og miljøproblemer. WWF har afdel inge r i 30 land..:, og WWF Verdt!nS· 
namrfonden er d en danske afdeling. Formalet med WWF's arbejde er at bevare natUr\!nS mangfoldighed 
(den biologiske diversitet), at sikre at udnyttelsen af namren s ressourcer sker pil en bærcdy~,'tig måd e og ar 
bekæmpe forurening og unodigt forbrug af ressourcer og energi. 
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Enestående økologisk barometer 
midt i det danske land 
Hvis man vil vide, hvordan Danmark så ud ved 
Kristi fødsel, så skal man kigge på høj moserne. 

Hvis man om l 00 år vil vide noget om 
luftforureningen i Danmark i 1995, så skal man 
kigge på højmoserne. 

Og hvis man vil vurdere den øjeblikkelige 
belastning med kvælstof fra landbrug, transport 
og industri, så skal man også bare kigge på 
højmoserne 

Af Nanet Pot<lsen 

Da den berø mte tyske ba
ro n Von Mi.inchhausen 
fo r flere hund rede år si· 

den kom hjem fra en af sine vid
underlige rejser og påstod , at han 
havde hevet sig selv o p ved håret 
efter at væ re faldet ned i en kanal 
fu ld af dynd , var ingen i tvivl o m, 
at det var det pure opspind . 

O pspind er det derimod ikke, at 
vi i Danmark har en naturtype, 
der rent faktisk kan "hive sig selv 
op ved håret". Som i kraft af, at 
den er bygget op af nogle helt 
særegne planter, ikke alene hæver 
landskabet, men også har den 
særlige egenskab, at den ikke 
springer i skov, med mind re den 
er ude af balance. 

Samtidig er den en klimamåler 
og et perfekt økologisk baro mete r. 
O g så kan den ved hjælp af et 
mind re nylleri omdanne ikke
næring til næring. 

Højmosen kan også fortælle hi
storie. Den kan fo rtælle, hvordan 
det danske landskab så ud ved K ri· 
sti fødsel, hvornår skoven blev ryd
det i det omkringliggende land
skab, hvornår danskerne begyndte 
at dyrke ko rn. Den kan fortælle ef. 
terticlen o m det nuværende bly- og 
svovlned fald. 

Kort sagt: Højmosen er en gan· 
ske særlig nan lrt:ype, som yderme
re er levested for sjældne planter 
og dyr. 

Sart, udsat og truet. Det er den 
også. 

Redningsforsøg 
De danske højmoser er mere end 
8000 år gamle. I dag er kun 1-2% 
af de o prindelige højmoser tilbage. 

.. Det er små klaner på mellem 3 og 
6 hektar med nogle få und tagelser, 
med Lille Vild mose i Nordøstjyl-

Moseperlemorsommer{t<gl og vilelsvin 
hører hjemme i højmosen. 

Her ligger de 
elanske højmoser. 

land som den største på omkring 
2300 hektar. 

I det fo rgangne efterår startede 
det, der er blevet kaldt Danmarks
histo riens største fredningssag. 
Den største og fines te af Nordeu
ropas højmoser, Lille Vildmose 
skal fredes · eller renere: Lille Vi ld
mose er egentlig meget større, men 
d isse sid ste 2300 hektar ligger sta· 
d ig hen i naturtilstand . Det er 
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Nordjyllands Amt, Sej lflod Kom
mune og Danmarks larurfred
ningsforening, der sammen har 
rejst fredn ingssagen. 

Og nu skal der gøres en særlig 
indsats i Holmegårds Mose på 
Midrsjælland, der med sine 27 
hektar højmo e er Østdanmarks 
største og ogsa smukkeste. Hedc
selskaber udarbejder for amt og 
kommune der indledende materia
le til en særlig indsats, der skal 
iværksættes i 1996. 

Der er naturgenopretningspro
jekter i gang med den succesfu lde 
genopretning af Draved Mose i 
Sønderjylland som den mest i øj nc
faldende. Her er der lykkedes tek
nikere og biologer fra amtet pa me
get få å r ar fa planredækker i de ud
tørrede rørvegrave til ar udvikle sig 
igen .' Man har først og fremmest 
fokuseret på at få tilbageført det 
vand til mosen, som har ,·æret 
drænet bort. 

Samtidig ove1våges de danske 
højmoser intensivt gennem bevil
linger fra Danmarks Miljø Under
søgelser. Professor Bent Aaby fra 

larionalmuseet vurderede rilstan· 
den i de danske højmoser i slut
ningen af 80'erne. Planredækkcts 
sammensætning blev undersøgt, 
vandstand og jordbund blev un
dersøgt og områderne blev målt. 

lerop nu er han og hans team 
halvvejs i midthalvfemsernes over
vågning. 

Så opmærksomheden er ril ste· 
de. Myndighederne erkender, at 
de da nske højmoser er værdifulde 
levende arkiver, og at der skal 
gøres en særlig indsats, hvis de 
sidste rester skal bevares i deres 
nanmilsrand. 

Trylleri med tågen 
Der blotte øje kan ikke se det. 
Men rent faktisk sa er en højmose 
ofte 2-3 meter højere på midten 
end i kantom rådet. Det skyldes 
disse helt specielle rørvemosser, 
der hører højmosen til. Mosserne 
er en slags svamp, der indeholder 
celler, der minder om minivandbe
ho ldere. De gør, ar mosen selv i de 
rørreste perioder er plaskvåd. 

Mosmernc og deres trækken sig 
selv op ved håret har givet højmo
serne deres navn. Men det er sam
tidig en anden enestående ting ved 
dem · nemlig at de ikke, som alle 
andre planter, lever af grundvand. 
De lever af regnvand, sne og rage, 
og de danner deres helt eget 
grundvandspejL Alle andre mosc
typer lever af grundvand og er af
hængig af dettes tilstand. 

Der er stort set ingen næring i 
himlens regn, s~ tolYemosserne 
har skabt deres eget tl)'llcnummcr: 
de ombytter ioner. De afgiver de
res egne brintioner og fi\r i stedet 
mineraler som jern, kalium, natt·i
um osv. Resultatet er et ekstremt 
surt milju, er ekstremt næringsf.'lt· 
rigt og ,·adt miljø, et miljø, der er 
kenderegnet ved den deraf følgen· 
de artsfattigdom, og samtidig et 
miljø, der afslører ubabnce, hvis 
for mange næringskrævende plan
ter pludselig kan få far og gro. 

Jo færre arter jo bedre 
Når a lle de danske højmo er grad
,·ist gen nem de sidste tyve ar er 
blevet mere og mere artsrige, mere 
og mere dækket af blomster, træer 
og buske som blåtop, gederams, 
pors, birk, pil, tytte- og blåbær, så 
er det et fares ignal. Det er et signal 
om, ar der er for meget kvælstof i 
nedbøren. Og det er er signal om, 
at fredning alene bevarer ikke de 
danske højmoser for eftertiden. 

Lektor Ib Johnsen fra Køben
havns Universitet siger: -Fredning 
er en meget ,·ærdinJld ring. Den gi
ver højmoserne flere ar at leve i. 
Men hvis der ikke samtidig sker 
fo rbcdringer på andre områder, så 
er de danske højmoser væk om 
100200 ar. 

Synderen er noget så vanskeligt 
ar påvirke og forandre som den 
vestlige levevis. Trafikken med 
dens kvælstofudledning betyder 
mere kvælstof i regnvandet og er 
dermed en trussel mod der sure 
miljø i hojmoserne. Energiproduk
tionen påvi rker på samme made. 
Udledningen af ammoniakdampe 
fra landbrugets husdyrhold er en 
anden meget væsentlig hælstofkil-

Det økologiske barometer 
Højmosen er den sureste og sar
teste narurrype, Danmark har ar 
byde på. Og det er den narurrypc, 
der allerførst og tydeligst reagerer 
pa forhøjelser af luftens kvælstof. 
niveau. Derfor er den et eneståen
de økologisk barometer. Vi kan ba
re kigge på højmosens planresam
mensætning, hvis vi ikke kan bli
ve enige o m forureningsniveauet. 

Hujmosens rørv er bygget op af 
plantedele· pollenkorn fra alle de 
planter, der gennem hele dens nl· 
sindilrige levetid har groet på 
den . Po llenko rnene er aflejret i 
de ofte Aere meter rykke rørvelag. 
Samtidig aflejres rungmetaller frn 
regnvand er i rørvelaget. Og frø, 
der ikke har haft vækstbeti ngelser 
til at blive til planter i mosen, vil 
være a flejret sammesteds, sålede 
at højmosen også bliver et leven
de frøa rkiv. 



Faresignaler i højmosen: Bidtop t.v. og pors t.h. 
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de. Her kunne man gøre meget, 
hvis gyllen ikke blev spredt fra 
sprøjtemaskiner, og slet ikke o m 
vinteren , og hvis der f.eks ikke var 
s~ mange huselyr indenfor en radi
us af et par kilometer fra højmo
serne. 

Når status quo 
er en forbedring 
-Det enkelte menneske kan ikke 
gøre noget, e rkender Ib Johnsen . 
Det er et område fo r myndigheder
ne, og problemerne er grænseover
skridende. Det er det allen ·ærste. 

· Lyspunktet, solstrålen kan man 
næsten sige, er, at det tilsyneladen
de ikke er blevet værre de sidste 

fem år. 
Bent Aaby, der nu er kommet 

gennem halvdelen af den igang
værende overvågning af Danmarks 
høj moser siger: 

-Med alle mulige fo rbehold for, 
hvad den sidste del viser, så er det 
min fornemmelse, at det ikke er 
blevet værre. Sid ste gang vi over
vågede, kunne vi se fon,ærri nger i 
forhold til tidl igere. Men siden er 
det ikke blevet endnu værre. Det 
ligner stams quo. Og det er jo 
næsten en solstråle. 

Er der alligevel håb for de d an-
ske højmoser? • 

Når højmosen er i balance, kan der 
vokse soldug. Den kødædende plante 
har her fangec en moseblåfugl. 
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Danskerne fylder for meget 
"Det økologiske råderum" 

kan blive et redskab for både myndigheder og private 
til at bringe balance i Vestens ressourceforbrug 



Af Hans Pedersen 

! vindueskarmen står der en 
kakn1s indført fra Mexico. 
Knægten har et akvarium med 

vandplanter, der er Aøjet ind fra 
Thailand og tropefisk fra Indonesi
en . Han har for nylig for sine spa
repenge købt et terrarium og en 
Blånmge Skink fra Gaza. 

Målt på detme måde er boligen 
større end dens grundareal. 

Endnu vildere bliver det, hvis vi 
regner ud , hvor stort et areal der 
skal til for at opvarme de d anske 
boliger. Dermed beslaglægger vi 
dels en del af oliefelterne i Vester
havet og dels nogle af kulmine
skakterne i Polen . 

Kraftfoderet til de d anske køer 
kan være tapioka fra Thailand og 
soya dyrket> i USA. 

Målt på denne måde er Dan
mark større end den matrikel, lan
det udgør på verdenskortet. 

En enkel ide 
Men verden er ikke større, end 
den er. 

Tilbage i 1980 fremlagde WWF 
Verdensnamrfo nden en strategi 
fo r, hvordan der kunne komme 
balance i den vestlige verdens for· 
brug i forho ld til de ressourcer, vi 
anstænd igvis kunne gøre krav på. 
Arbejdet er fulgt o p lige siden. 

Og i disse år fø rer også organi
sationen Frienels of the Earth 
kampagne fo r, at Europa skal hvile 
i sig selv med hensyn til energi og 
and re råstoffer. 

Det er som sagt ikke nyt. Det 
var grundlaget fo r den rapport, 
som No rges statsminister, G ro 
Harlem Brundtland, fremlagde i 
1987. Det var gru ndlaget for Ric
konferencen i 1992. Det nye er in
troduktionen af begrebet det øko
logiske råderum. 

Ho llænderen Maria Buiten-
kamp siger om baggrunden fo r d is
se års bestræbelser i Frienels o f the 
Earth: "Den nuværende miljøpoli
tik vil ald rig være tilstrækkelig til at 
opfylde intentionerne fra Ri o". 
Maria Buitenkamp er en af dem, 
der har været med til at give begre
bet økologisk råderum indhold. 

Ideen er ganske simpel: Hver 
verdensborger skal have rettighed 
til at ud nytte lige store dele af klo
dens ressourcer. O g samtidig ret· 
tighed til at udlede lige store 
mængder forurening. Punkmm. 

Men selv om det er et enkelt 
princip, så er det hårdt arbejde at 
bruge dette p rincip ude i virkelig
heden. 
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Det giver ingen mening, at men
nesker i Syd skal bruge lige så me
gen energi til o pvartning som folk 
i det kolde Nord . Og sine steder er 
kloden så karrig med råstoffer, at 
der ikke kan bo mennesker, med 
mind re der bliver tilført alt mu ligt 
fra and re egne. 

Intet trylleri 
Man kan ikke mane problemerne i 
jorden . Ligegyldigt hvor smart 
man formulerer sig. Skal d er laves 
om på verden, må der hand linger 
til. 

Maria Buitenkamp fortæller o m 
den måde, det økologiske råderum 
kan bruges i praksis i Ho lland: -
Målet er , at mynd ighederne sætter 
nogle præcise krav og derpå overla
der resten til de relevante grupper i 
samfundet. Den tilladte mængde 
udslip af C02 skal fastsættes af 
myndighederne. Derefter følger en 
fo rhandling o m, hvem der må bru
ge hvad . 

"Markedsmekanismen kan bru
ges her", fo rtsætter Maria Buiten
kamp. " Der kan ske handel med 
C02-udsli p. Portugal kan sælge 
dele af deres kvote til Danmark. l 
dag har Danmark langt større brug 
fo r at kunne sende C02 ud end 
Po rmgal". 

Med and re ord: Fremover vil al
le fortsat have lov til at eje en b il, 
men mynd ighederne forbyder dig 
at køre mere end f.eks. 15 km 
pr.dag, med mind re du betaler ek
stra-afgifter. 

- Hvad med store biler og store 
huse, spurgte jeg Maria Buiten
kamp, vil de blive forbud t, fordi de 
er store energislugere? 

"Hvis der er tale om ineffektive 
foretagender, så er man nødt til 
enten at købe sig rettigheder til sto
re C02-udsli p eller at gøre bilerne 
eller husene mere energi-effektive" , 
slutter Maria Buitenkamp. 

Regeringer bakker op 
Nå r der bliver fo rdel ved at spare 
på energien, så vil ændringerne 
ske. Der er den læst, ideen om det 
økologiske råderum er skåret over. 

Den hollandske græsrodsgruppe 
har haft held til at få den holland
ske regering med på ideen. Også 
den danske regering har b rugt ide
en i den "Namr- og miljøpolitiske 
redegørelse", som miljøminister 
Svend Auken hold t over dåben i 
august 1995. 

Målet er at få EU til at gå med i 
kampagnen for et fæ lles europæisk 
økologisk råderum. Derfor var 
Friends of the Earth med på den 
europæiske miljøministe r-konfe
rence i Sofia i slutn ingen af okto
ber. Og Frienels of rhe Earth arran
gerede sin egen konference i 
Bruxelles i mid ten af sidste 
måned. Sådan fo regår påvirknin· 
gen af de europæiske politikere. 
Nøjagtigt som f.eks. olieindustrien 
har sin lobby-virksomhed. 

Regnestykker der er til 
at forstå 
Det kræver beregn inger. E11 af 
dem, der foretager disse beregnin
ger, er Kim Ejlertsen . fra miljøgrup

pen NOAH. NOAH er d en dan
ske afdeling af Frienels of the 
Ea rth. Han forklarer det øko logi
ske råderum på denne måde: "Det 

Så meget må hver dansker fylde o m 15 år, hvis vi ikke skal 
overskride vores øko logiske råderum: 

• energiforbrug 1990 20 10 
o mregnet til kilowatttimer: 45.000 pr. år 2 7.000 pr. å r 

• C02 udledning 11 ,4 tons 5,4 tons 

• klor 23 kg 17,2 kg 
• aluminium 17,7 kg 13,6 kg 

• kød 104 kg 19 kg 
• mælkeprodukter 142 kg 87 kg 
• frugt 55 kg 82 kg 
• grø nsager 68 kg 100 kg 

En to mmelfingerregel o m transpo rt år 201 O kan eksempelvis 
lyd e sådan her: 
Hver dag kan du i gennemsnit transportere dig 
- 25 km i bil eller 
- 50 km i bus e ller 
- 65 km i tog eller 
-l O km i Ay 
Resten skal d er "spares op til" . 

WWF 

økologiske råderum er den mæng
de energi og ikke-fornyelige res
sourcer, landbrugsjo rd, tøm mer og 
ferskvand, vi kan bruge uden at 
forhindre fremtidige generationer i 
at få adgang til de samme mæng
der . Det betyder, at vi skal accepte
re, at der er nogle øvre grænser 
for, hvor meget vi kan fo rbruge" . 

Netop i d isse måneder regner 
han på højnyk for at kunne kom
me med konkrete eksempler. Sund 
mad for eksempel. 

"[ øjeblikket er det n ødvendigt 
med et areal så stort som en fod
boldbane for at dyrke den daglige 
kost til en dansker", siger Kim Ej
l ertsen og fortsætter: "Hvis vi tager 
udgangspunkt i, at vores føde skal 
\~ære sund kost, så er det ikke nød
veneligt med så meget kød. Hvis vi 
i højere grad lever af grønsager, vil 
det kunne lade sig gøre at dyrke 
den sunde kost til en dansker på 
blot en halv fodboldbane" . 

- Er der plads nok i Danmark, 
spurgte jeg Kim Ejlertsen. 

"Ja", svarer han , "og den anden 
banehalvdel kan bruges til at dyrke 
fødevarer til eksport. Eller til frem
seiling af energiafgrøder eller til 
produktion af luksusafgrøder som 
øl, tobak eller and re fornødenhe
der. Der er plads nok. L·mdbrugs
arealet er en af vores rigtig store 
res so u reer". 

Knibtangsmanøvre 
Ki m Ejlertsen har beregnet, at dan· 
skeren skal skære udslippet af 
C02 ned med 90%, hvis vi skal 
b ruge energi som en gennemsnits 
verdensborger. 

- 90% nedskæring. Er det realis
tisk? 

"Det er i høj grad realistisk, hvis 
vi regner 30-40 år frem i tiden. 
Men betingelsen er, at myndighe
derne gør alvor af at bruge de 
grøn ne afgifter. Samtidig skal vi 
som enkeltpersoner lægge stilen 
om. Det handler om transport til 
og fra arbejde, hvilke friticlsakrivite· 
ter vi vælger, og hvilken type op
varmni ng vi får mul ighed for at 
vælge til \·o res boliger" . 

Der er tale om en knibtangs
manøvre. Regler og påbud fra 
myndighederne. Ny livsstil for be
folkningen . 

"Hvis vi vælger en 90% 
nedskæring som vores mål , så er 
der ingenting, der taler imod, at 
der skulle kun ne lade sig gøre sam
tidig med , at vi kan komme til at 
leve rart med \·ores fami lier" , slut
ter Kim Ejlensen. • 



lO 

Alaska-den 
sidste vildmark 
Alaska besøges hvert år af en million turister, 

dobbelt så mange som der er indbyggere. 
De kommer for at opleve naturen og dyrelivet. 

De mest søgte attraktioner søger 
at beskytte naturen med stram styring. 

Men med et stigende antal turister er der brug 
for nye midler for at undgå skader 

l 

l Glctcier Bay National Park kommer tHristerne for 
at oplevede der storsidede sceneri, hvor 12 gletchere 
udmunder i den l 00 km d)·be bttgt. Pd den daglange 
sejltur ind i bugten er der desuden store chancer for 
se pukkelhvaler, spækhuggere, bjørne, solot·er, sæler 
og 200 forskellige fuglearter. Turisten pd billedet er 

artiklens forfatter. 

Af ]omw Odgcuml 

yeska betyder "The Great 
Land" på de indfødte inclia· 
1eres sprog. Og Alaska er 

virkelig "great" i begge betydninger 
af ordet. Stor i udstrækning · som 
England, Frankrig, Italien og Spani
en tilsammen · og storslået med en 
dramatisk, mangfoldig og rig natur. 

0\'er sneklædte rineler svæver 
lwiclho,·edecle havørne i tusindtal. 
I dybe, skovomkransede fjorde bol
trer 14 hvalarter sig. På isbjerge for· 
an gletchere dovner sæler og 
søløYer. I den arktiske tundra gjal
der islommens klagende kald over 
millioner af hektar ødemark, hvor 
bjørne, elge, renselyr og ulve råder. 
Om sommeren skinner midnatsso
len de fleste af d øgnets timer. l vin· 
ternætterne indhyller nordlyset det 
sneklædte landskab i et eventyrag
rigt skær. 

Men det e r ikke kun landskabet 
og dyrelivet, der drager besøgende 

Ti! forskel fra Glacier /Jay er turist· 

bddsrrafikken i Kenai Fjords Natio

nal Park syd for Anchorage fuldstæn· 
dig ukontrolleret, fordi nationalpark

tjenesten ikke har lll)'nd ighed over 
vandterritoriet som i Glacier Bay. In

gen overvdger, hvor mange bilde, der 
sejler ud hver dag, eller lwor tæt de 

gdr pi! sølø.t:er (billeder) eller hvaler. 
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til Alaska i ntsindral. Det er også 
den uforklarlige magi og mystik, 
der hviler over denne halvø midt 
på polarcirklen. Måske er det mid· 
natssolen over de monumentalt 
fremadskridende gletchere. Måske 
nordlyset over de tyste skove. 
Måske der, at langt størsredelen af 
Alaska er vild og uræmmer øde· 
mark: utilnærmelige bjerge, urgam· 
le, rem~rerede regnskove, endeløs 
arktisk nmdra, rivende floder og 
turkisblå søer. Permafrost, vulkan· 
udbrud, sneskred og bjørnedrab på 
mennesker hører med til livet i A· 
laska. Trods al menneskets kunnen 
er det naturen, der bestemmer her. 

"The Last Frontier", den sidste 
vildmark, har Alaska været kaldt si· 
den guldgravernes dage i Klondike. 
På mange måder er staten stadig 
sådarr. Folk i Alaska lever af og 
med naturen. På godt og ondt. 

En trediedel fredet 
Det er ikke kun nan1ren, der gør 
Alaska til en usædvanlig ameri
kansk stat. Også forvaltningen er 
usædvanlig fo r liberalismens eget 
land. 90% af Alaskas jord er of. 
fentligt ejet. De sidste l 0% ejes af 
de indfødte indianeres kommerciel· 
le selskaber, "native companies", 
der blev etableret i l 980, da Alas
kas indfødte befolkning blev sikret 
ejerskab til en del af Alaskas jord. 
Ved samme lejlighed blev yderlige
re op mod en snes millioner hektar 
fredet, sådan at en trediedel af 
Alaskas areal nu er fredet. 15 natio
mtlparker omfatter tilsammen godt 
20 mil!. hektar og 16 vildtreserva· 
ter omfatter 35 mil!. hektar. Hertil 
kommer knap l O mil l. hektar stats-

Dansker på opdagelse 
Langt hovedparten af Alaskas 
næsten l millio n kvadratkilome
ter er ubeboet ødemark. Alaskas 
nyere histo rie er histo rien o m 
brug og misbrug af naturens res
sourcer. Og det var en dansker, 
der lagde for. Eskimoer og indi· 
anerstammer havde levet frede
ligt i ingenmandslandet Alyeska 
i mere end 10 .000 år, da den 
danske kaptajn Vitus Bering i 
1742 "opdagede" Alaska som le
der af en ekspedition. Hermed 
begyndte stormløbet mod Alas
kas ressourcer. Først var det hav· 
odderne. Da de næsten var ud· 
ryddet, kom turen til gu ldet og 
derefter laksene. l al den tid var 
Alaska et '\vild west", hvo r en· 
hver kunne tage for sig af nam· 

skov, hvor der foregår skovhugst. 
De fredede områder er enorme set 
med danske øjne. Der største vildt· 
reservat, Yukon Delta, er otte mil!. 
hektar. Det er dobbelt så stort som 
Danmark. Nord fo r polarcirklen 
dækker de to sammenhængende 
nationalparker Noarak og Gates of 
The Artic tilsammen seks mil!. 
hektar. Her lever få msinde athabas
ca indianere og eskimoer stort set, 
som de har gjort i årmsinder. De 
indfødte folk har stadig lov at jage 
og fiske i de fredede områder. Her· 
udover er sportsfiskeri og jagt til· 
ladt i visse områder, og for de 
eventyrlystne er det tilladt at ro i 
kajak eller kano, vandre og campe· 
re. Men så må de også være forbe· 
redt på alt, fra flere dages barskt 
uvejr til at stå ansigt til ansigt med 
en bjørn. Alaskas "bush" er ikke 
nogen park ril søndagsskovtur. 
Den er vild og voldsom. 

En million turister 
Hvert år besøges Alaska af mere 
end en million turister. De 
760.000 kommer i den korte som· 
mersæson fra juni til september. 
T urismen er i voldsom vækst med 
en stigning på 43% de seneste seks 
år. Med 20.000 jobs er turisme 
den næststørste arbejdsgiver, og 
med en omsætning på omkring ot
te mia. kr. er turistindustrien sta
tens trediestørste indrægrskilcle ef. 
ter olie og fiskeri . 

Langt de fleste mrister kommer 
fra det øvrige USA. Op mod halv-

Karla Han er bestyrelsesmedlem Ala
ska \'(/ifderness Reercation & To11· 
rism Association, der bestdr af 300 
smd natur-turisme-operatører. H11n 
mener, at den indtægt de skaber til 
staten, er mere bæred)·gtig og wdoo· 
rende end den, der skabes af skot> 
ht~gst, fiskeri og olie11dvinding. 

delen kommer ombord på kryds· 
rogrskibe, o mkring l 00.000 kom· 
mer i egen bil, næsren alle i campe· 
re. Kun knapt 20.000 vover sig 
væk fra kysten, byerne og vejene 
ind i vildmarken, hvor der hverken 
findes veje eller faciliteter fo r turi· 
srerne. Men den type turisme ven· 
tes at vokse med 20%. 

Det er ikke øko-turisme 
Med det ressourceforbrug en kryds
togt· eller bilturist repræsenterer 
kan man ikke kalde Alaskas turi
ster for øko-mrister. Men man kan 
med god ret kalde dem nantr·turis· 
ter. For de kommer allesammen 
for at opleve naturen og dyrelivet. 
De største trækplastre er Denali 
National Park, der modrager op 
mod en halv millio n rurister hver 
sommer, og Glacier Bay National 
Park and Preserve, der besøges af 
230.000, hvoraf de fleste kommer 
på krydstogtskibe. Hovedstaden 
Juneau, der ligger smukt i Sydøst
alaskas skærgård med havet i forha· 
ven og bjerge og gletchere i bagha· 
ven, får hvert år besøg af 400.000 
turister, der næsten alle kommer 
på krydstogtskibe. 

Stram styring og 
overvågning 
Det er Mr. McKinley, USAs høje· 
ste bjerg, og de vilde dyr, mrisrerne 
ko mmer for at se i Denali National 
Park and Preserve, der er næsren li· 
ge så stor som jylland. 

Jim Brady, s11perintendent for Glaci· 
er Bay National Park: · Her i Glaci· 
er Bay har vi et af verdens fineste 
marine økosystemer. Vort mdl er at 
lade folk bruge vores natur 11den at 
forbn~ge den. Det er muligt. Og det 
er udfordringen. 

Ø ko-turisme? 
Alaska Wilderness Reercatio n 
& T ourism Association 
(A WRT A), der består af 300 
små nantr·turisme-operatører, 
er fo rsigtig med at bruge beteg· 
nelsen øko-mrisme om deres 
tilbud. l stedet er de enige o m 
at opfylde en række miljømåL 

A WRT A beskriver øko-tu· 
risme med følgende syv ele
menter: En ntrisme, der 
l ) har nantren og uberøne 

områder som mål, 
2) arbejder fo r lavest mulig 

påvirkn ing af natur og mil· 
jø, både på kort og langt 
sigt, 

3) lærer turisterne noget om 
områdets natur og kulntr, 

4) sikrer lokalbefolkningen 
indtægter fra ntrismen, 

5) accepterer begrænsninger i 
ntrismens udfoldelse, 

6) bidrager økonomisk til lo
kale naturbeskyttelsesorgll· 
n isationer, 

7) opfordrer til en rejseform, 
der lægger vægt på engage· 
ment og varsomhed over· 
for naturen og mellemfol· 
kelig forståelse. 

Hvordan lukker man en halv 
million mennesker herind uden at 
skade dyrene? Svaret er stram sty· 
ring. Eneste adgang til parken er 
ad en ca. 100 km lang grusvej . 
Men folk får ikke lov at køre selv. 
Alle må ombord i parkens gule 
busser. Og antallet af busser og 
dermed pladser er begrænser. Plad· 
ser kan ikke bestilles i forvejen , nt· 

ren. l 1867 købte USA meget 
modstræbende Alaska af russer· 
ne for en cent pr. acre. Men 
først i 1959 lykkedes det indbyg· 
gerne at skaffe Alaska status 
som USAs 49. stat. I 1970'erne 
behtyndte det seneste stormløb, 
da der blev fi.mdet olie i Prud· 
hoe Bay ved !shaver. O lien 
transporteres tværs gennem Ala· 
ska i en 1600 km lang pipeline 
til den isfrie havn Valdez. Val· 
dez blev verdenskendt i l 989, 
da rankskibet Exxon Valdez sej· 
lede på en klippe og blev årsag 
til historiens største olieforure· 
ning. Men olien har gjort ind· 
byggerne rige. De får udbytte af 
udvindingen og har de laveste 
skatter i USA. 



WWF aktiv for fredning 
i Alaska 

WWF Verdensnann fonden er 
meget aktiv i det internationale 
samarbejde o m fredning af den 
arktiske narur, herunder naru
ren i Alaska. Det sker hovedsa· 
gclig i CAFF, Conservarien of 
Aretic Flora- and Fauna, et sam· 
arbejdsprojekt mellem myndig
heder og miljøorganisationer. På 
CAFF-mødet i 1993 foreslog 
WWF med henvisning til Kon
ventionen om Biologisk Mang· 
foldighed et netværk af fredede 
områder hele vejen rundt om 
Nordpolen, inklusive store om
råder i og omkring Alaska. 
WWF mener, at mindst halvde
len af sø- og landarealet i Arktis 

rister må pænt stille sig i kø i par
kens besøgscenter. Er der fø rst 
plåds om to dage, må folk vente to 
dage. Hvis man undervejs gennem 
parken ser et dyr og gerne vil foto
grafere, må det ske gen nem vindu· 
et. Det er ikke tilladt at myld re ud 
af bussen. Passagerer må dog gerne 
stå af og tage en senere bus. Men 
de allerfleste bliver i nærheden af 
vejen. Vandrerure er tilladt i beg· 
rænset omfang. Omkring 15.000 
får hvert år lov til vandre i parken 
og overnatte på de små camp
grounds. De ellers så frihedselsken· 
de amerikanere accepterer syste· 
met. Parkranger Michael Swaim 
fortælle r, at undersøgelser har vist, 
at 90% af gæsterne synes, d en 
stramme regulering er i orden. Til 
gengæld får d e allerfleste set de dyr, 
de kom for at se. 

Gletchere og hvaler 
l Glacier Bay er det først og frem
mest gletchere og hvaler, n1risterne 
kommer for at opleve. Parken har 
stan1s som World Heritage Sire og 
l nternational Biosphere Reser\'e. 

KrydstOgtskibet og det lille "bush
plane" repræsenterer yderpunkterne 
af turismen i AiaskeL Halvdelen af 
w risterne kommer ombord pc! luksu· 
riøse skibe med 13 dæk, 1500 passa
gerer og 600 besætningsmedlemmer. 
Kun omkring 20.000 vover sig ud i 

Alaskas "bush", vildmarken, hvor 
der ikke findes veje eller nogen form 
for service eller faciliteter. Eneste ad· 
gang hertil er med Alaskas utallige 

"bush.planes", der kan lande pc! søer 
og floder. 

bør fredes for at beskytte arter, 
økosystemer og indfødte folks 
rettigheder. Truslerne er især 
o lieudvinding og affaldsdepone· 
ring til havs. 

l maj 1995 medvirkede 
WWF til etablering af en nyt, 
60.000 hektar stort vildtreservat 
på en ø i Sydvestalaska: Kodiak 
National Wildlife Refuge. O m
rådet rummer høje koncentratio
ner af laks, bjørn og hvidhove
det havørn. Nogle af pengene til 
reservatet kommer fra erstat· 
ningsfonden, der blev etableret 
efter Exxon Valdez-katastrofen. 
Arbejdet med fredning og narur· 
beskyttelse i arktiske områder 
kan følges i WWFs kvartalsblad 
Aretic Bulletin. 

Antallet af både i Glacier Bay er be
grænset af en managementplan. 
Nogle bugter i parken er helt luk
ket af hensyn til hvalerne. 

Andre steder i Alaska må turi· 
ster trække lod om at få en narur· 
oplevelse. To steder, hvor bjørne er 
særligt talrige, fordi de kommer for 
at fange laks, er antallet af besøg 
begrænset af hensyn til dyrene. 
Ved McNeil floden i Sydvestalaska 
tillader myndighederne hm l O 
gæster om dagen. Sidste år søgte 
l 700 om de 280 pladser. Det sam
me sker i Kootznoowoo Wilder
ness i Sydøstalaska. Den type regu· 
lering vil der blive mere af i fremti· 
den, vurderer man i Department of 
Fish & Game. 

For nationalparkerne er informa· 
tion og uddannelse af turister en af 
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de vigtigste opgaver. Alle skibe i 
Glacier Bay skal have en af parkens 
narurvejledere ombord som guide. 
Det samme har busserne i Denali. 
Parkerne tilbyder Iwer aften gratis 
foredrag og film, og flotte brochu
rer om naruren og dyrelivet findes 
for alle de fredede områder. Bud
skabet i dem alle er: Dette område 
tilhører nan1ren og dyrene. Du er 
her som gæst. Vær varsom. 

Skrøbelig natur under pres 
Alaskas nan1r er vild og dramatisk. 
Men den er også skrøbelig. De ark
tiske økosystemer er sårbare. Det 
barske klima med korte, intense 
somre og syv måneder lange vintre 
med frostgrader ned til minus 20. 
30 grader indebærer, at mange 
planter og dyr lever på grænsen af 
liv. Forstyrrelser kan have fatale 
ko nsekvenser for dyr og nedslidt 
vegetation kan være årtier om at 
komme sig. Kan denne skrøbelige 
nan1r tåle alle de rurister, der d ra· 
ges af den? 

Både Denali og Glacier Bay har 
omfattende forskning og overvåg· 
ning af publikums indvirkning på 
natur og dyreliv. Alene i Denali fo
regår for tiden 90 forskellige forsk
ningsprojekter. 

Resultaterne bruges til løbende 
justering af forvaltningsplaner og 
publikumsadgang. l begge parker 
lukkes områder af i perioder af 
hensyn til eksempelvis ynglende 
fi.1gle eller andre dyr eller planter, 
der kræver ro og beskyttelse. Målet 
er, at dyrene ikke må ændre ad
færd pga. mennesker og i øvrigt at 
begrænse menneskers indvirkning 
til det mindst mulige. 

WWF 

• Narurligvis er det ideelle, at der 
slet ikke kom nogen, siger Jim Bra
dy, superintendent i Glacier Bay. 
Men i nationalpark~enesten har vi 
to opgaver: at beskytte og bevare 
naruren og at give folk en oplevelse. 

Glacier Bay har i 20 år haft en 
managementplan, der begrænser 
antallet af både i bugten. Den blev 
vedtaget, da forskere påviste, at ru
ristbådene jog pukkelhvalerne væk 
fra deres fødesøgningsområder i 
bugten. Den nuværende plan tilla
der et krydstogtSkib, en rurbåd og 
seks private både om dagen. Desu
den er der krav til bådenes hastig· 
hed, afstand og opførsel, når de mø
der hvaler. Parkens overvågning har 
vist, at bådene har indvirkning på 
hvalernes adfærd, i hvert fald på 
kort sigt: hvalerne forstyrres af både
ne, antallet af hvaler, der søger bug
ten er faldende, og deres fødselstal 
falder. Men forskerne fastslår, at det 
ikke kan bevises, at det skyldes båd
trafikken, og om forstyrrelserne ska
der hvalerne på langt sigt. 

Presset af n1ristindstrien skal 
G lacier Bay nu have en ny manage
mentplan. Den opererer med en 
stigning i antallet af krydstogtskibe 
fra 107 op til 184 pr. sæson. Det 
er i snit ro om dagen. En miljøre
degørelse, der er udført i den an
ledning, bemærker, at det forslag, 
der vil tillade den største stigning i 
trafikken , ventes at øge forstyrrelse 
og bortjagning af hvalerne. Den 
nye plan, der var til høring i løber 
af sommeren i år, har mødt vold
som modstand fra lokalbefolknin· 
gen omkring Glacier Bay og mil
jøgrupper i Alaska. Om d et bliver 
dem eller krydstogtselskaberne, d er 
vinder, afgøres i løbet af vinteren . 
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Den truende og den beskyttende turisme 

Også kulturelt gi\·er turis· 
men i Alaska problemer. 
For lystfiskere og jægere 

er Alaska er paradis. Fem laksearter 
trives i floder og fjorde. Skove og 
vildmark bugner af vildt. Det til· 
trækker tusindvis af lystfiskere og 
jægere fra hele verden. Selv om der 
er fisk og vildt nok til alle, giver 
sportsjagt og -fiskeri i stigende grad 
anledning til kultursammenstød 
med indfødte indianere, oplyser 
Robert Bosworth, direktør for Divi· 
sion of Subsistence, Department of 
Fish & Game. 

· Der er et stigende pres fra turi· 
stindustrien for at få flere af de go
de områder, og indianerne bryder 
sig ikke om at møde andre i deres 
traditionelle fiske- eller jagrrerrito ri· 
er, fo rklarer Robert Bosworth, men 
tilføjer, ar det største problem fak· 
tisk skyldes lystfiskernes tradition 
med ar genudsætte fangsten: 

· Det støder indianerne meget. 
For dem er det udtryk for mangel 
på respekt for byttedyret. Det er en 
hån mod fiskens ånd. 

Turister som beskyttere 
Men det modsatte er også tilfældet 
i Alaska: At turismen kan beskytte 
naturen. l Sydøstalaska kæmper 
miljøorganisationen Southeast Aias· 
ka Conservation Counsil (SEACC) 
side om side med natur·Ulrisme-or· 
ganisationen Alaska Wilderness 
Reercatio n & Tourism Association 
(AWRTA) om at fo rhind re skov· 
hugst i Tongass, verdens største 
tempererede regnskov, som med si· 
ne syv mill. hektar dækker hele 
skærgården i Sydøstalaska. På 
grund af en statskontrakt med pa· 
pirindustrien fældes århundred· 
gamle ceder, gran og fYr, som sejles 
til Japan, hvor de forarbejdes til 
bla. to iletpapir. Fældningen foregår 
på de mest tilgængelige srræknin· 
ger langs kyster og floder, netop 
der, hvor den biologiske mangfol· 
dighed og de rekreati\·e muligheder 
er størst. De to organisationer har 
protesteret voldsomt mod fældnin· 
gen. Senest har A WRT A stævnet 
National Forest Service for at gå vi· 
clere end lovgivningen, alene for at 
tilfredsstille papirindustrien. Knap 
en million hektar naUlrskov står 
for fald i de kommende år. 

A WRTA påpeger, at nat1J r·turis
me skaber flere jobs og mere ind· 

komst til staten end skovhugst, og 
at store områder med renafdrift vil 
skade netop den turisme, der er i 
vækst, og som er baseret på små, 
lokalt ejede virksomheder. 

· Halvdelen af de urørte bugter 
og vige, som vore kajak· og vandre· 
gæster har brugt, er forsvundet på 
25 år. De er blevet ødelagt af renaf.. 
drift, siger Karla Hart, bestyrelses· 
medlem i A WRT A. 

Zonering nødvendig 
Alaskas Ulristmyndighecler er klar 
over, at grænsen fo r turisme i visse 
områder er ved at være overskre· 
det. Samtidig med den voldsomme 
vækst, er kvaliteten og tilfredshe· 
den hos Ulristerne dalet, erkender 
Sharon Gaiptman, udviklingsspeci· 
a list i starens Division of Tourism. 
l april holdt Division of T ourism 
et topmøde om turismen. Resulta· 
tet er nu ved at blive udmøntet i 
praksis. Fremtidens løsning er zo
nation, planlægning, regulering og 
overvågning, oplyser W endy W olf 
fra Division of Tourism: 

· Fremover skal vi planlægge 
med tre zoner: en frontzone til 
masseUlrisme som krydstogtskibe, 
eksempelvis i byer og lettilgængeli· 
ge, robuste områder, en mellemzo
ne, typisk for individuelle rejsende 
i bil, og endelig en bag-zone af 
urø rt ødemark, hvor de, der søger 
den ensomme naUlroplevelse kan 
færdes u forstyrret. 

Hun understreger, at zonationen 
skal gennemføres både af hensyn 

til n1risterne og af hensyn til naUI· 
ren. Samtidig skal der stilles mil
jøkrav til Ulroperatører. Og lokale 
myndigheder skal planlægge og re
gulere mere omhyggeligt og løben· 
de oven•åge Ulrismens virkning på 
naUlr og miljø. 

Karla Hart er enig i strategien. 
Men hun er bange for, at det vil 
blive svært at gennemføre den, ~Or· 

· d i en enkelt stor o peratør, Princess 
Tours, dominerer markedet totalt 
med både krydstogtSkibe, busser, 
tog og hoteller. Det betyder, at 
Princess Tours altid få r sin vilje, 
mener Karla Hart. 

Men også her synes der at være 
lyspu nkter. l den nye management· 
plan for Glacier Bay lægges der for 
første gang op til, ar lokale beboere 
og indianere skal have fortrinsret 
ved udbud af koncessioner til båd
og horeld rift i parken. Andre byer 
siger helt fra overfo r Ulrismen. Den 
lille fiskerby Corelova sagde nej-tak 
til en ny havn for krydstogtskibe og 
Tlingit·indianerbyen Angoon har 
også frabedt sig Ulristudvikling. 

Største trussel 
kommer indefra 
Set udefra synes den største trussel 
mod Alaskas naUlr dog ikke at 
være Ulristerne, men derimod ind· 
byggerne selv. Alaskas borgere er 
stadig præget af pionerånden, som 
blandt andet gør krybskytteri ud· 
bredt. Og Alaskas nuværende re
publikanske delegation af politikere 
i Washington mener, at Alaskas 

Langt hovedparten af Alaska er sra. 
dig urørt, vild natllr. Og air er størsr 
i Alaska. Staren rummer de 20 høje· 
sle bjerge i USA, 5000 gletchere, fle· 
re end i resren af den beboede verden 
tilsammen, tre millioner søer, 3000 
floder, verdens største elge og bjørne 
og de mesr lakserige vande. 

naUlrressourcer er til for at blive 
brugt, uanset omkosminger fo r na· 
Ulr og miljø. Skovhugsten i Ton· 
gass synes nærmere at blive udvi· 
det end begrænset. De store oliesel
skaber ser ud til at få lov til at be
gynde olieudvinding i det sårbare 
vildtreservat Artic National Wild
life Refuge, og lokale sportsjægere 
presser på for at få staten til syste· 
matisk at udrydde ulve, selv om 
ulven er en truet art i resten af 
USA. Grådigheden overfor naUlr· 
ressourcerne fik i sommer en 
læserbrevsskribent i avisen "Juneau 
Empi re" til at foreslå, at Alaska 
ændrede sit motto fra "The Last 
Frontier" til "The Lost Frontier", 
den tabte vildmark. 

På den baggrund kan den vok· 
sende naUlr· og øko-Ulrisme blive 
en væsendig faktor i beskyttelsen af 
naUlren. Det mener i hvert fa ld ak
tivisterne i Soud1east Alaska Con· 
cervation Counsil. 

Jeremy Andersson fra SEACC 
siger: 

· Turisterne kommer jo for ar 
opleve dyrene og den vilde naUlr. 
Forsvinder skoven og dyrene, for· 
svinder Ul risterne ogSå. • 
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Fra ·gladerhåntom 
den gloDale miljøindsats 

• 

Fraokrlgs beslutning om inden maj næste år at gennemføre op til otte ·atomprøvespræogoioger 
i Stillehavet virker som en voldsom provokation. · 

Ikke mindst overfor de lande og de mennesker, der bruger mange kræfter på at gøre noget 
for at løse de globale miJjøproblemer. 

Selv om de franske mvndJahedet afviser det, er der blandt forskere fra hele verden ikke tvivl: 
Det er kun et spørismål om tid, før der sker udsUp af radioaktivt materiale fra Mururoa 

Af Anne-Marie Mikkelsen 

For 50 år siden blev den 
første atombombe kastet 
over Hiroshima i Japan. Ti

rusinder af mennesker døde i et 
glimt, og andre rusinder døde i 
årene derefter af de skader, som 
den radioaktive stråling gav dem. 
Dengang mente man, at prisen ik
ke var for sror, når det gjaldt ver
densfreden. 

Siden har man nøjedes med at 
bruge m1slen om en atomkrig til at 
holde fred mellem stormagterne. 

Til gengæld har man brugt atom
energien til at producere elektrici
tet, og i den sammenhæng er man 
blevet klar over de uhyggelige kon
sekvenser af radioaktivitet. Flere al
vorlige uheld f.eks. Tremileøen i 
USA og Tjernobyl i Ukraine har 
været med til at minde om, hvor 
slemt det kan gå. 

Det er ikke mindst denne frygt, 
som danner baggrund for de man
ge protester mod Frankrigs genop
tagelse af atomprøvesprængninger
ne i Mururoa øgruppen i Stilleha
vet. 

Usikkerhed 
Det er lettere ar blive enige om, 
hvad man ikke ved end om, hvad 
man ved, når det drejer sig om 
miljøkonsekvenserne af atom
sprængninger eller ulykker med 
atomkraftværker. 

Denne usikkerhed er endnu me
re tydelig i forbindelse med de un
derjordiske prøvesprængninger, 
som Frankrig er i gang med at gen
nemføre. Ingen er i tvivl om, at de 
radioaktive stoffer på et eller andet 
tidspunkt i fremtiden vil sli ppe ud 
fra atollens ind re. Uenigheden 

mellem forskere går på, hvornår 
det vil ske: Om ro år1 Om l 00 år1 
om 10.000 år? Eller måske først 
om l 00.000 år? Nogle forskere 
mener, at det allerede er sket, og 
andre, at det formentlig først vil 
ske i en meget fjern fremtid. 

Men når det sker, vil det få 
uhyggelige ko nsekvenser for det 
omgivende miljø. Det er forskerne 
enige om. 



Erfaringer fra Rusland 
Russiske forskere er slet ikke i 
tvivl, for de har erfa ringer fra en 
række prøvesprængninger i under· 
grunden under Semipalatinsk, der 
ligger i Sibirien. Her blev der i pe· 
ricden fra l 966 til 1988 sprængt 
ialt 348 atombomber, og fra om· 
kring halvdelen af disse spræng· 
ninger skete der i årene efter udsiv· 
n inger. 

Rad ioaktiv fo rurening er i sig 
selv heller ikke noget nyt og uud- • 
forsket. Der er mange omrlider i 
f.eks. USA, det tidligere Sovjet og 
Kina, som i dag er utilgængelige, 
fordi de er foru renet med radioak· 
tivitet. Forureningen rammer na· 
ntrligvis ikke kun mennesker i om· 
råderne, men alt levende. Et radio
aktivt foru renet omrlide er ubeboe· 
ligt i ntsinder af år. 

Fransk dobbeltmoral 
Med den viden i baghovedet virker 
det som dobbeltmoral, når Fran· 
krig påstår, at sprængningerne er 
aldeles ufarlige · og så samtidig 
vælger at udføre dem et sted, hvor 
der ikke bor mennesker. 

Frankrigs begrundelse for at 
gennemføre prøvesprængningerne 
til trO<ls for, at lande og regeringer 
i hele verden har protesteret, er 
sikkerhed. Frankrig har påtaget sig 
selv hvervet som den atommagt, 
der skal holde Europa fjenden fra 
livet. Derfor, hævder man, er 
Frankrig nødt til at være up-to-date 
med sine atomvåben. 

Modstandernes argumentation 
er, at prøvesprængningerne er 
unødvendige · man ved simpelt· 
hen nok. Og at ingen i deres vilde
ste fantasi alligevel kunne tænke 
sig at bruge atomvåben i en krigssi· 

tuation. Så det er altså unødven· 
digt og udelukkende en magede· 
monstration fra Frankrigs side. El
ler endnu værre, det er Jacques 
Chirac's forsøg på at høj ne sin 
profil i Frankrig, så franskmænde
ne vil opfatte ham som en stærk 
leder • en ny C harles de Gaulle. 

Miljøperspektivet 
Set ud fra enhver betragtning er 
b rug af atomvåben en katastrofe af 
helt uoverskueligt omfang. Både 
med hensyn til den øjeblikkelige, 
fys iske ødelæggelse af et område. 

Og også med hensyn til den tids
mæssige faktor: Det kan rage man· 
ge n tsinde år, før et område igen 
vil være beboeligt for dyr og plan· 
ter. 

De miljømæssige konsekvenser 
af de underjordiske sprængninger 
er der uenighed om. WWF har 
valgt at lade tvivlen komme miljøet 
til gode. Derfor er WWF modstan· 
der af atomprøvesprængningerne. 

Vi har protesteret til Frankrig, 
arrangeret demonstrationer og støt· 
tet andres protester mod prøve
sprængningerne. Protesterne er hel· 
ler ikke afsluttet. Så længe Fran· 
krig fo rtsætter med sit atomprøve· 
sprængningsprogram, 
vi foresat. 

protesterer 

• 

Det sker der i Mururoas 
undergrund 
Mururoa-atollen består af et ca. 
400 meter tykt kalkstenslag, der 
hviler på en gammel vulkanfor· 
mation. Øgruppen hæver sig 
som en ialt 3.000 meter høj keg· 

le fra havbunden. Vulkan-laget 
er ifølge to newzealanske forske
re, professorerne Manfred Ho
chstein og Mike O'Sullivan, po

røst. Det gælder især den del af 
vulkan-lager, der befinder sig lige 
under kalkstens-laget. 

Prøvesprængningerne fo regår i 
det vulkanske lag i et område ca. 
2000 meter oppe i søjlen. Ved 
hjælp af avanceret computertek· 
nik har man påvist, at vand kan 
trænge gennem vulkan-laget. For· 
skerne betegner det vulkanske 
lag som "utæt som en si". 

Den energi, der udløses ved a· 
tomprøvesprængningerne, skaber 
et enormt tryk. T rykket presser 
det rad ioaktive materiale ud mod 
siderne og op mod overfladen af 
atollens indre. Resultatet af com· 
purerberegningerne er, at de radio
aktive stoffer vil gennemtrænge 
atollen betydeligt hurtigere end 
de omkring l 000 år, som de 
franske eksperter har beregnet. 

Selv om de franske beregnin· 
ger i sidste ende viser sig at være 
korrekte, løser det ikke proble· 
merne. Mange af de radioaktive 
stoffer har en halveringstid på 
omkring 10.000 år. Halveringsti· 
den er den tid, det rager fo r radio
aktivitet at blive halveret. Atom· 
prøvesprængningerne vil altså 
skabe forureningsproblemer for 
mange fremtidige generationer. 

l områder med vulkansk akti· 
vitet er jordskorpen tynd, og det 
betyder, at der afgives varme fra 

Jordens indre til vandet på bun· 
den af havet, og til vand, der er 
indeholdt i det vulkanske lag. 
Det varme vand stiger op mod 
overfladen, og de radioaktive stof. 
fer spredes i hele vandlaget i ha· 
vet og også til grundvandsborin· 
ger i øgruppen. 
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Hvis de to newzealanske for· 
skere har ret, sker der allerede i 
dag en udsivning af radioaktivt 
materiale fra Mururoa. Herfra 
spredes det i det omliggende hav, 
hvor det optages i de levende or· 
ganismer og ender på den måde 
i fødekæden. 

Beregninger af konsekvensen 
for det omliggende miljø er bl.a. 
foreraget af USA's Atomenergi· 
kommission, AEC. De foreløbi· 
ge konklusioner fra AEC er: 
• Der er omkring 300 kendte ra

dioaktive stoffer. Mange af 
dem koncentreres, efterhånd· 
en som de passerer gennem 
fødekæden. 

• Hvis koncentrationen af radio
aktive stoffer er høj, kan selv 
ganske små mængder være fa r· 
lige. 

• Store organismer • f.eks. men· 
nesker • er mere følsomme 
overfor radioaktiv bestråling 
end små organismer. 

• Arter, der lever længe, udsæt· 
tes for mere radioaktiv be· 
stråling end arter, der har en 
kortere levealder. 

Det ved vi om atom
prøvespr-ængningerne 
• Frankrig har gennemført ca. 

130 atomprøvesprængninger i 
Mururoas undergnmd siden 
1974. 

• Sprænghovederne er detoneret 
i underjordiske kamre i mel
lem 800 og l 000 meters dyb
de. 

• Tid ligere undersøgelser har 
vist, at sprængningerne har 
medført jordskred under havet 
og jordfuldshuller på øerne (er· 
kendt af de franske myndighe
der). 

• Frankrig var så bekymret over 
Mururoa-atollens geologiske 
stabilitet, at man i 1988 flytte 
prøvesprængningerne til den 
nærliggende Fangataufa-atol. 

• Der er planlagr i alt op til 8 
sprængninger i perioden sep
tember 1995 til maj 1996. De 
to første fandt sted i september 
og o ktober . 
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Flere 
næsehorn i 
Zimbabwe 

WWF 

Som et resultat af en meget inten
siv og effektiv bevogtning af de få 
tilbageværende næsehorn i Zimbab
we er antallet for første gang i 
mange år nu svagt stigende. I be
gyndelsen af 199 5 blev antallet af 
sorte næsehorn opgjort til 260, 
mens der blev talt 130 hvide næse
horn. Med få undtagelser er samt· 
lige næsehorn at finde inden for 
otte områder, hvoraf de fire er in· 
tensivr beskyttede og bevogtede, og 
fire er privatejede reservater. I de 
stærkt bevogtede områder er ingen 
næsehorn faldet som ofre for kryb
skytter i de sidste knapt to år, og 
ingen af de afhornede dyr i de pri
vate reservater er blevet dræbt. • 

Havskild
paddernes 
lange rejse 
Videnskabelige undersøgelser har 
nu vist, at ungerne af havskild pad
der, der kommer til verden på de 
japanske strande, vandrer tværs 
over Stillehavet til Baja California, 
som er den lange halvø ved Mexi
cos vestkyst. Vandringen er på 
6000-8000 kilometer og tager to 
år. De unge skildpadder vokser 
herefter op, og som voksne fem år 
efter vandrer tilbage til havet ud 
for de japanske kyster. Man regner 
med, at de havskildpadder, der 
yngler ved Australien, foretager til
svarende vandringer over Stilleha
vet til kystområderne ved Chile i 
Sydamerika. • 

Korairevi 
farezonen 
Verdens største koralrev, G reat 
Barrier Reef ud for Australien, 
er i en elendig forfatning. For
skere har nu afsløret, ved at 
sammenligne med fotos helt til
bage fra 1890'erne, at store par
tier af revet er forsvundet. Det 
gælder især revfladerne nærmest 
land. Årsagen menes at være de 
meget store mængder slam og 
andet materiale, der med floder
ne vaskes ud i havet fra landjor
den. Det ødelægger koraldyre
nes vækstbetingelser. Koraller 
med stærke forgreninger forsvin
der hurtigere end dem med en 
mere afrundet form, formodent
lig fordi de grenede former lette
re modtager det tilførte materia
le. Ødelæggelsen af koralrevene 
kan kun bringes til ophør ved at 
begrænse tilførslen af det materi
ale, der fra marker, rensningsan
læg o.lign. føres ud i floderne. • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Den arabiske oryx 
er reddet 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Verdens mest succesrige program 
for opformering og genindførelse 
af en akut truet dyreart er nu af
sluttet. I 1970'erne blev den sidste 
arabiske oryx, en langhornet anti
lopeart, skudt i den arabiske ør
ken. Dermed var arten uddød i na
ruren. Nogle få dyr fandtes i fan
genskab, og takket være et målret
tet avlsprogram, støttet af WWF 
Verdensnarurfonden, lykkedes det 
ud fra disse få dyr at opformere en 
bestand, hvorfra individer gradvist 

er blevet genudsat i deres oprinde
lige levesteder i ørkenen i Oman 
på Den arabiske Halvø. Syv arabis
ke 01yxer, opdrættet i USA, blev i 
1995 udsat i Oman. Det er de sid
ste, der bliver sat ud, og de slutter 
sig til den bestand på nu omkring 
300 dyr, der findes i namren her. 
Projektet er et strålende eksempel 
på, hvordan det er lykkedes at red
de en stærkt truet art fra total ud

ryddelse. • 

Ja til ulve
genudsætning 
i Skotland 
Et forslag om at genindføre ulven 
til Storbritannien, hvorfra den for
længst er udryddet, har været gen
srand for en afstemning blandt 
BBC's fjersynskiggere. Af de perso
ner, der afgav deres stemme om 
spørgsmålet, var 75% for en gen
udsætning. Planen er at sætte ulve 
ud på velegnede steder i det skot· 
ske højland. Forinden vil man lave 
en undersøgelse om mulige konse
kvenser af at få ulven tilbage i na
turen. Vigtigt er det imidlertid, at 
ulveskrækken blandt befolkn ingen 
tilsyneladende ikke er større, end 
at der er stemning for at sige ja til 
forsøget. • 



G eneralsekretæ r for WWF 
Verclensnaturfonden, Le
ne Wirre, 46 !ir, fratræder 

sin srii ling for at tiltræde et job 
som afdelingschef i kulnmniniste· 
rier med ansva r for bl.a. radio- og 
t:v-o m rådet. 

Lene Witte fratræder jobber som 
generalsekretær efter eget ~m ske: 

-Det er en udfo rd ring, jeg ikke 
kan sige neJ til. Jeg har ledet 
WWF i 5 å r, og i den periode e r 
det lykkedes os at flytTe WWF's fo
kus. Der ra:kb:r ikke længere ar 
ko ncentre re sig om at bevare true· 
de dyr som panda og tiger. Natu r
bevarelse handler i lige si\ høj grad 
om en bæredygtig udvikling, o r· 

Et af verdens mest 
enestående naturom
råder har i efterårs
roånderne været 
genstand for voldsom 
konflikt mellem 
natur- og penge
interesser 

G alapagos e r en provins i 
Ecuador og ligger som 

en ••·gruppe l 000 km 
ud for Ecuador i Stillehavet. Gala
pagos-øcrnc har udviklet sig 
up:lvirket af menneskelig aktivitet 
gennem millioner af iir. 

Presset mod denne tomle op· 
rinde lighed hliver voldsommere 
og voldsommere, hl.a. fordi havet 
ud for kysterne rummer store 
mængder af de specielle bunddyr, 
søpølser, som kan s;\:lges med 
enorme fonjenester til et kræsent 
oversøisk marketL 

Fiskere fra Asien og fra CClla· 
dors fastland kommer hvert år til 
Galapagos, slftr sig ned p:"t de to· 
talfredede øer og driver ulovligt 
søpølsefi skcri . Alene deres t ilste· 
ticværelse på visse a f <•>Crnc med 
affald, indslæbte fn~, insekter og 
måske rotter, udgør en trussel 
mod det h icltiluber•>rrc milj<·>. 

I september i ;\r hcsluttcdc 
Ecuadors kongres, at administra· 

dendige livsvilk:l r for de menne
sker, som lever i truede naturomra· 
der, klimaforandringer og lobbyar· 
bejcle i EU. Det er o rganisationen 
nu gearet ril at kæmpe for, siger 
Lene Witte. Hun understreger 
samtidig, at kampen for at sikre 

tionen af Galapagos National
park, der også rummer verdens 
største havreservat, skulle overgå 
fra en uvildig parktjeneste t il loka
le pol itikere og særlige interesse
grupper. Ncrop den uvildige 
parktjeneste betragtes af det inter
nationale videnskabelige samf\tnd 
som den væsentligste garant for 
at G alapagos kan bevares som et 
cncstående udtryk fo r uforstyrret 
biologisk evolution. 

Ecuadors præsident Sixto Du
ran Ballen nedlagde til held for 
naturinte resser imidlertid veto 
mod kongressens beslutning. 
Men siden ha r øerne været gen
stand for kamp. Den internatio-

naruren og fa skabt en bæredygtig 
livsstil langt fra er slut. 

Lene Witte forlader WWF i en 
periode med fremgang. I de sene· 
ste år er antallet af projekter i ud
viklingslandene fordoblet og samti· 
dig er der åbnet nye p rojekter i 

nale forskningssration, The Char
les Darwin Research Station, e r 
blevet besat. Ansatte er truet på 
livet. Vrede fiskerrepræsentanter 
har truet med at slå hele Galapa
gos' bestand af sjæld ne landskilcl
padder ihjel. De har truet med at 
tage turister som gidsler og har 
sænket forskningsstationens skib. 

Alle rede sidste år har vrede 
gerningsmænd slået lige så man
ge skikipadder ihjel som på de se· 
neste ti år tilsammen. 

The Charles Darwin Research 
Statio ns inte rnation ale bestyrelse 
e r i stigende grad bekymret, fordi 
disse ko ntante konfrontationer 
mellem ikke-lokale storfiske re og 
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Baltikum og Grønland . Økono
misk gM det også godt: Fonden 
fotvalter fle re midler end nogen
sinde, og der e r er voksende antal 
støttemed lemmer. 

Det er en meget afl10lclt leder, 
der forlader WWF. Men både 
WWF's ansatte og bestyrelse har 
fo rståelse for, at Lene Witte også 
gerne vil videre i sit liv. 

-Vi er meget kede af at sige far· 
vel til Lene Witte. Samarbejdet har 
været fo rtrinl igt. Og vi er glade fo r, 
ar hun har moderniseret organisa· 
t ionen b:lde udadtil og indadti l, si
ger besty relsesformand Povl Hee

gaard . • 

natu rbevarelseskræfter bliver stæ r· 
kere for hvert år. 

Det er ikke ku n nationalpark
tjenestens stants og autoritet, der 
står på spil. Det er Galapagos 
som sådan. 

Øerne besøges årligt af 40· 
50.000 turister. Disse ledsages af 
veluddannede naturguides på de 
fredede øer. De kommer alle for 
at opleve det fantastiske plante· 
og dyreliv. Ikke mindst er dyrs og 
fi.tgles rotalte mangel på ftygt for 
mennesker en meget sto r amakti· 
un. Og på langt sigt e r 0 ku-turis
me den eneste økonomiske aktivi· 
ret på Galapagos, som e r bære· 
dygtig. • 
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WWF 

Ny redaktør 
til 
Panda
klubben 

Panda-klubben har fået ny redak
tør. Det er Lisbeth Jø rgensen, der 
er 35 år og cand .phil. i Film, TV 
og Kommunikation. Lige inden 

Gaver og bidrag 
Perioden 3.7-12. 10.1995 

WWF VerdensnatUrfonden øn
·ker at sige rak til alle biJragyde
re. Det er alene pladsmangel, der 
tvinger redaktionen til kun at 
bringe oversigren over bid rag på 
500 kr. og derover til WWF's 
hjælpearbejde. Tak for hjælpen. 

John A~"' J .000, lknina Aller 500, All~ 
ancc Sprog:,crv•cc 500, Andersen & Thom· 
sen 500, Ellen Andersen 800, Jan Andcr· 
>en J .000, K.1nn Ander..en 1.500, Kjeld V. 
Ander>en 500, L•r.. Ander>en 500, l.mda 
Ander>en 500, Nancy Ander>en 500, Noels 
Andersen l .000, T. Stokholm Andmen 
500, Birh>ine Andn:a>en 500, A;rnop Kro 
500, Knud Bahr 500, Sofie Barfoc-1 500, 
Lone lkndr>en 500, Claus lknlokke 500, 
Gunnar lktJ; 500, T rinc lktJ; 500, Flcm· 
ming lkndsen 500. Annelise Bonop 500, 
Janne B ....... tkjær 500, Tor.;rcn Bnx 500, 
Kim Brog . .anl 500, M. Bnrhn & Tobras 
Ekmann 500, H.C. Bn•mm<rst<'llt 500, 
Connie BunJ~'3ard 500, Kim Bund<tnrp 
550, Charlotte Sunneister 500, lknrc Chri
>rensen 610, Jen> jerner Chrisrensen 500, 
jens P. Chrisrensen J .000, Mal),~rerorc 

Chrisrensen 500, Mrkad Chn><cn>cn 500, 
K. H. Chri,nan"'n 500, Margrethe Clauoen 
.500. Cypres J .000, L liemor Dadl 500, 
lknny Ojarlo 500, B. DrC)'er 500, B. Eh"" 
srad 500, Britt:l Eisensec 2. J 00, Kjeld Eli.,. 
~"'ard 500, Bodil Ell ing J .000, jens Elmer· 
os 500, V. Embol): l .000, D)veke Ewcn>en 
620, FOG MeJarbejderne J .000. C1rl B. 
Feldthu"'n 500. Doa Fleming 500, A. FroJ 
soc 500, Ole de Fnnss 500, Gaia T nm 
Amba 500, A. vin!."' 500, Poul Gje;song 
500, Nanna vjnl l .000. E~>On Goberg 500. 
Gudnm Grandal 500, Thomas On.-en 600, 
H. G ry 500, O. Gudik.$orensen 500, Borte 
Gunner>en J .000, lknr Hansen J .000, 
Gudnm E. J lansen 1.000, H. Hansen & 
S. &:hwarn 500, Ilse Hansen 500, Ken ned• 
Hansen 500, Lw.c Honsen 750, T ah" Hon
sen 500, Tom Birch Honsen 555, Yvonne 

Lisbeth Jørgensen kom til WWF, 
arbejdede hun som kampagnejour
nalist i Dansk Flygtningehjælp. • 

Hansen 500, Morie·Louise Harhoff 500, Bo 
Hougsrnop 1.000, G rit Househild 500, Hei
de Fiskeeksport 675, Frank Heide 500, 
Asra Hemmingsen 500, Inge Hennkscn 
500, Tonny Henriksen 500, Tone Hjortlx>l 
500, Kim Hofman 500, Annelise Hornl' 
mann 500, Ebbo Hornskov 500, L1r< P. 
Hoy 500, Elsebeth Hofehauer 500, Jan 
Francis Hoa>e 500, lndu lak 500, H.j. & 
B. Jacobsen 500, Stephon Jacob"'" 500, 
Verner Lyn~" Jacobsen 500, B.B. Jensen 
500, Chrisnan Jensen 500, Connre Bis~.". 

ard Jensen 500, Hanne Jensen 500, Jan li> 
rene Jensen 500, Kirsten Jensen 500, Lene 
Jensen 500, Morgrethe Fogh Jensen 500, 
Nils K. Jensen 1.100, Torben Hamann 
Jensen 500, H.C. W. Jespersen 500, Svend 
Erik Je>persen 1.000, Britt Rindbol Johan· 
sen 500, E. johan<en 1.1 00, Karen Johan
sen 675, jon Johnsen 500, Mrchacl jusr.,. 

sen 750, Dal.'" l' h-ding 500, H. )<>'!.""sen 
500, )e>per Jorgensen 500, Lse Jorgensen 
4.000, Sr..,n Bjerre Jørgensen 750, jens 
K.1lleshove 500, Bjarne J<., llesoc 500, Karen 
Kampen 500, K. Kampmann 500, Vibeke 
Karlsson 500, Maya Bang Kir~cg>anl 500, 
Tage Kar Korner 500, Inge Kisbo 500, Eva 
Kjer & Kim Hansen 500, Erik &:1r Knud. 
sen 500, Sorcn V. Knudsen 500, Tong Kø
ch 500, Anna·Marie Kristen><n 500, )\tre 
Krisrensen 500, Mogens B. Krisroffer>en 
500, Dagn1• Kr\l~r 500, Jacob K.'lhlcr 
1.000, Mikael Konckc 500, Mclonie [..";Ha 
labial 500. Lsberh Landstmm 500, Anne 
lar..cn 500, Arne L1rsen 500, Gudrun lar· 
sen 500, I n~" L1rsen 675, ln~r lassen 
500, L ne Iwers lauscsen 500, Hennrng !.t.• 
iff 675, Vagn L ndstrøm 500. l n~oe Lunde 
1.500, Lyn~oc Sraudcl,'3m>e ri 500, Ann<•Ma
ne Marcher 500, Tom Mark 500, Else 
Pagh Martrnussen 500, Anne L <e Mathia
sen 1.000, Mette Maulic 500, Alrce Mayne 
1.000, Pra Mcldgoard 500, Poul Mcrkclsen 
500, Gn.'the Mc•yer 500, Hanne Mikkelsen 
1.000, Hans-E. Mortensen 500, Multi.Shrp
ping 1.000, Palle Munch 500, A.C. Nid· 
sen 500, E. Nielsen 1.500, Emil ie og Alfred 
Nielsens Mmde 500, E'"' M. rel<en SOO, 
Gerda Noelsen 500, Henry Nido;cn 1.000, 
Knud Nielsen 500, L1rs Noelsen 500, Mi
chael Nielsen 500, AIS Pesler Nicl>cn 500, 
Pcrer Nidsen 500, Tanja Nielsen 750, Ul· 
rik N ielsen 500, Karen Ncder~'3anl 500, 

Presse
chef 
For at styrke presse- og kampag
neafdelingen har WWF ansat 
journalist Hanne Rutzoll som 
pressechef. 

Hanne Rurzou er 36 år og 
har en alsidig pressebaggrllnd 
fra bl.a. dagbladet Info rmation, 
DR TV og Nord isk Film. Der
udover har Hanne Rutzoll både 
lavet kampagner og undervist i 
journalistik. • 

Gerd E. Nellemann 500, L me Norstrand 
500, Perer Nylin 500, H. Nm!."rard.()lesen 
1.000, Morten O.·crj,'"ard 500, Lsc Palle 
500, lkth Hordum Petlersen 1.000, 8irtc 
PcJer<en 2.000, Bol),"' G. PcJer>en 1.000, 
Elseb..'t Pedersen 1.000, Elsebeth Ptxlcr>en 
500, Gert S. Pedersen 500, Lene Pcxlen.cn 
500, Ole A. Peder>en 1.000, Sr<'Cn Peder· 
sen 1.000, Torben Pedersen 500, Henrik 
Ploug 500, PM F 500, Chorlotte Possclt 
l. 500, Susan Poulsen 1.500, L1iln Q urst 
500, Lillion Rahr 1.000, Knud lt~>musscn 
500, Niel> Ove Rasmussen 500. Ole Col· 
ling Rasmussen 500, Sng Kjærgaanl 
Rasmussen 500, )om Rundberg 500, Ulla 
R)\lm 500, Jim Schougaan.l 500, Malene 
&:hj()lming 3.700, Michael &:lm xlcr 500, 
Per &:hn>dcr 500, Lisa ll>enfcldr &:hultt 
500, lnJ:cr &:ifc rhckl J .000, Sclcct Sport 
AIS 500, Cimsten T. Simon>en 500, Kjeld 
Skjærbæk 500, Arne Skouboe 500, Grete 
Skov 500, Rrco Ste-en 500, Stig S. Steen
bJerg 500, Rigmor Sreensen 1.1 7 5, Helene 
Srrnndberg 500, Hanne Sorenscn 500, Jane 
Sm>:mcn 500, Peder Sorensen 500. Svend 
O tto Snrcnsen 500. Villy Sorcnsen 500, 
NS tena Jm"st 1.000, ~1emmrng Terp 
500. Jesper Thimsen 500, I<Jm & Thea 
TI•JCI> 500, Bjom Thomsen 500, Pernille 
Thonrp 500, Palle Tobrcsen 500. H. & F. 
T roelstnrp 500, Lone T ønnesen 500. Mere
re Van 500, Anders Vttlcl 1.000, Vem
mewftc Klo ter ?00, H. Woklmonn·Meycr 
500, Ib Wcng 1,200, Lsa Wesrengaard 

500, C<mnre Winther·)<>'!.""'"" 500. A. & 
O. w,,ns 500, )ltte Zoeler 500, Kim Zaar 
7 50, O le Ørn >redt 1.000, 

Ekstraordinære 
indsamlinger 

Da jagrforenin~oen i Havndal bk-v nedlagt, 
bk·v kasscbehoklninb"'" p~ 3.800 kr. sendt 
ri l WWF. 
l Vennclrst bogeri • R.1nders er der i juni. 
Julr og au~•mr indsamlet 1.093,75 kr. i en 
ind'>.1mlrng>bosse. 
l >rester for en gave i forbindcl>< meJ son 
pensioncnng \>ad seminaroelektor Karl K. 
O.•ermark fro Hjorrin~ om, at belnber p~ 

1.000 kr. blev sendt ol WWF. 
J steder for 1,'3ver til sin 7<Y.\rs fødselsdag 
bad Maria Ploug fra Sdr. Bjert om bidrag til 
WWF. som modtog den smuk~e sum af 
4.850 kr. 
Vi rakker for hjælpen. 

Testamentariske 
gaver 

Fra boet efter Karla Magdalene Martine 
Mortensen har vi modt>ger 3.000 kr. 

Bidrag fra 
fonde og legater 

Lenwrgh·MOIIer & Munck Fonden 10.000, 
Vrlliam H. Michaelsen's Legat 9.000, Eg. 
mont Fonden 10.000, In~" og Skjold Bur· 
ncs Fond l 00.000, j.C. Hcmpel's Fond 
20.000, Direktør E. Dameisen og Hustnrs 
Fond 2 5.000, Fabrikant Mads Clausens 
Fond 25.000, Louis Petersens legat 10.000, 
Fabnkant Koj E. Niel>en og Gudnon E. Ni
elsens Fond 1.000, Poul Tholsmrps Fond 
30.000, Rich. Moller·Fonden 50.000. 
Til vore projekter i G"'nland hM ,.i moder 
~"'' m ieomlstyr fro Fn.-xl!,'"ord R.1dio NS og 
flybolletter fra Grunlandsfl)• NS. 

Nye og fornyede 
gavebrevsaftaler 

C1rl Erik Aller, Eva Bak·)ensen, lise Bleg. 
holm, Sofie Broder>en, Clous C1stenskiold, 
Finn Bill."'' Christensen, Vibeke Crone, 
Mo!,>ens Falck, Tove Kri>rine Frier, Stener 
Færch, Jean Guichard, )0'1."'" HcJcgoon.l, 
Anders J<.,lroft, Preben Jwl Kjær, Adam 
W. Knuth, Valdemar K.1hler, Henry lar· 
sen, Niels Henrik Larsen, Percl' Madsen, 
Villr Muller, Knud O lesen, Tage Woldike 
&:hmrdl, Bine Sveller, HaiJor Topsøe og 
!.J <e T reschow. 



Opringning 
nummer 

5000 
Gennem de sidste to år har 
vo res frivillige medarbejder 
Henning Vestergaard ydet en 
kæmpeindsats for nan1ren. 
Han har gennemført flere end 
5000 telefon amraler med 
medlemmer, der af en eller 
anden grund ikke har fået be
ralt deres kontingent. Hen
nings indsats er med til at sik
re, at WWF Verdensnanir
fo nden få r så mange medlems
midler at gøre godt med som 
muligt. Tag derfor godt imod 
hans o pkald , hvis det en dag 
skulle være ri l dig. • 

••••••••••••••••••••• 

Kulturbyens 
Rock&Blues 
Galla 
Lørdag den 13. januar 1996 kl. 20 
byder konferencier Søren Gericke 
velko mmen til en broget aften i 
C irkusbygningen i København. 
Rock & bluesmusik, stand-up poe
ter, landbrugsministeren og over
rækkelsen af økoprisen Guld plan
ten 1996 skaber tilsammen en for
håbentlig festlig ramme om det, 
det hele drejer sig om, nemlig at 
give økologisk landbrug i Dan
mark en markant opbakning. 

Prisen er 17 5,- og billetter fås på 
samtlige posthuse eller på telefon 
33 93 62 00. • 

••••••••••••••••••••• 
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Videnskabelig 
kongres 
WWF var i sommer medarrangør 
af den 5. SETAC konference, som 
blev holdt i København med delta
gelse af omkring 800 videnskabs· 
folk fra knap 30 lande. Temaet for 
konferencen var sårbare økosyste· 
mer, herunder pesticider og mil
jøgifte. Forurening af Østersøen og 
af det arktiske miljø var også på 
dagsordnen . Den amerikanske 
WWF ekspert Dr. Theo Colborn 
dækkede emnet østrogen lignende 
stoffers miljøeffekter. TV2 bragte i 
den forbindelse en samrale med 
T heo C olborn om sammenhæn
gen mellem ufrugtbarhed, testikel
kræft, brystkræft og ho rmonlignen
de stoffer i miljøet. • 

Succes for 
PandaPost 
Efterårets postordrekamlog er blevet 
modtaget med åbne arme af 
WWF's mange støtter. De spæn
dende og miljørigtige varer falder ty· 
eJeligvis i manges smag, og heldigvis 
ser det ud til, at vi nu har fået godt 
styr på leveringstiderne. Næste kata· 
log udsendes i februar 1996. • 

Ny 
videnskabelig 
medarbejder 
Levende Namrs tidligere redaktør 
Anne-Marie Mikkelsen arbejder 
nu i videnskabelig afdeling. Anne· 
Marie Mikkelsen har fået til opga· 
ve at udvikle WWF's nye projekt
program i Grønland . Anne-Marie 
Mikkelsen er vokset op i Grøn
land og har altid interesseret sig 
for landets udvikling. 

Udover dette arbejde tager hun 
sig afWWF-Danmarks samarbejde 
med resten af organisationen på 
o mråder som Arktis, Nordsøen, 
hvaler og skov. • 

Ny redaktør til Levende Natur 
Levende Namr har fået ny re
daktør. Det er Nanet Poulsen, 
der er 4o år og gennem 16 år 
som freelance journalist har 
skaffet sig bred indsigt og kon· 
taktflade indenfor miljø- og tek· 
nologiområdet. Nanet Poulsen 
har lavet radio, researchet fo r 
danske og udenlandske TV-stati
oner, og hun har skrevet og re
digeret miljøstof for fors~ellige 
blade. Og noget af det fortsætter 
hun med. For Levende Namr 
har kun lånt hende som ekstern 
redaktør. • 

Pressalit A/S hjælper naturen 
Den elanske virksomhed Pressalit 
A/S, der prod ucerer bl.a. toiletsæ
cler, har valgt at give WWF Ver· 
densnamrfonden en julegave på 
50.000 kr. Virksomheden bruger 
normalt et tilsvarende beløb på ju· 

legaver til fo rretningsforbindelser, 
men i år skal pengene altså ud at 
gø re nytte i namren. WWF Ver· 
densnamrfonden siger msind tak 
fo r hjælpen! • 

WWF 

GIV WWF 
EN HAND 

Den bedste håndsrækning, 
du kan give 

W\>VF Verdensnawrfonden, 
er at skaffe et nyt medlem. 
Ring til Magdalene Rue på 

telefon 35 36 36 35 
og få tilsendt hvervefoldere. 

WWF 
BETALERIKKE 
ARVEAFGIFT 

atm·en får fuldt og helt 
glæde af en an• til 

WWF Verdensnaturfonden. 
Som hjælpeorganisation er VJI"WF 

nemlig fri taget for at betale 
afgifttil staten. 

For nærmere oplrsning 
og brochure kontakt 

venligst Jette Marie Kil gaard 
på telefon 42 Il l O 43. 

BLIV 
MEDLEM AF 
STmEKREDSEN 
Du kan trække hele beløbet fra 

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

W\>VF Verdensnaturfonden 
i mindst IO år. 

For nærmere oplrsning 
kontakt venligst Else Eriksen 

på telefon 35 36 36 35. 

VARER 
l ODENSE 

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

mandag til fredag 
kl. 14.00 - 17.00. 

Velkommen 



WWF Internationals generaldirektør, 
professor Claude Martin fra Schweiz, 
gør op med det, han kalder den nordlige 
halvkugles enøjede økologer 

I dager alle miljøl'<!vidsre. l he
le den industrialiserede verden 
er miljobcsl..-yttclsessagen, sam

men med naturbevarelse og bære
dygtig udvikling, b levet en magtfak
tor, både po lirisk og kulturelt, som 
regeringer er tvunget til at rage 
hensyn til. 

Industrien og forremingslivet 
har simJXlthen ikke råd til at igno
rere miljøsagen. 

Men der er et problem. De rige 
lande på den nordlige halvkugle er 
som de traditionelle lokomotiver 
for økonomisk vækst og den med
fø lgende samfundoudvikling blevet 
vænnet til at udove magt over res
ten af verden. Det hed før i riden 
imperialisme. 

Selv o m imperiets dage er ovre, 
så lever attimderne videre. Nu d re
jer det sig ikke o m jagten på rigdom 
og udnyttelse af namrressourcer, 
men om miljøbeskyttelse. Som ide
al er det muli!."' iS mere agtværdigt, 
men på nogle mftder er det ved at 
blive lige å sna.."Versynet og egoistisk 
so m den gamle imperialisme. 

Imperialismen gennemtvang en 

udvikling, der tog meget lidt eller 
slet ingen hensyn til de lokale 1'<!
folkningers retrigheder eller behov. 
Alt for ofte knn den samme ankla
ge rejses mod de projekter for na
mrbevarelse og bæ redygtig udvik
ling, som er udsprunget af den in
dustrialiserede verdens kuln1r. 

Mangel på respekt 
På den ene side rager db se projek
ter sjældent hensyn til, at værd i
normerne i ud,•iklingslandenc er 
anderieJes end i Vesten. Der rages 
fo r giver, at alle ønsker det samme 
so m vi, på trods af vægrige beviser 
fo r, at o prindelige folk på den syd
lige halvkugle ikke lægger nær den 
samme vægr på økono miske og 
materielle goder og en vestlig livs
stil. 

På den anden side, og ligeså ar
rogant, bliver systemer fo r miljøbe
skyttelse trukket ned over hovedet 
på folk uden hensyntagen til de 
politiske, øko no miske og sociale 
fo rhold, der oprindeligt udgjorde 
truslen. 

Det tjener ikke noget fo rmål at 
oprette beskyttede områder, hvis 
ikke man rager hensyn til de lokale 
befo lkningers behov. 

Det storste problem er i alt for 
mange tilfælde, at miljøsagen har 
udviklet sig ti l en ideologi. ogle 
miljøfolk · de enøjede økologer • 
betragter befolkn ingerne som en 
slags fjender overfo r deres planer. 

Spildt miljøbevidsthed? 
Efter mange års erfar ing med na
mrbevarelsesprogrammer over hele 
verden finder vi i WWF det indly
sende, at indsatsen, ikke mi ndst i 
udvikli ngslandene, er d ømt til at 
mislykkes uden aktiv delragelse og 
støtte fra lokalbefolkn ingen. Og det 
betyder ikke blot, at man indd rager 

de oprindelige folk i t:!t <:!Iler andet 
romantisk 1deal, ·om i sidste ende 
vil bewve dem retten ri l at dispone
n · <Wl'r deres egne ressourcer og be
stemme deres egen fremtid. 

Nan1rbcvarclsesprojektcr skal 
være oko nomisk fornuftige fo r de 
>amfund, de bcrorer. WWF's erfa
ring viser, at det kun i de områder, 
hvor vi har været i stand til at op
veje de lokale værdinormer og for
hatm inger med en realistisk øko
no mi, er muligt at nå frem til et 
samfimd, hvor mennesket lever i 
harmo ni med nan1ren. 

Mennesker kan ikke udelukkes, 
og deres ddtageise i natlirbevarelse 
skal rage udgangspunkt i lokale 
kulmrcr og lokal ekspertise. 

Med mindre vi opgiver vore ide
ologiske fordo mme og i stedet ind
stiller os på at levere praktiske 
løsninger med lo kal selvbestem
melsesret, vil meget af den voksen
de miljøbevidsthed i den industria
liserede verden være spildt - og hi
sto rien vil d ømme vores indsats li
ge så hard t so m tidligere tiders im
perialistiske ambitioner. • 



149,50 kr.* for årets julegave til 
børn, børnebørn, niecer og nevøer. 
En Pandabamse +et års medlemskab af 
PandaKlubben til de første 500 kuponer. Pris kun 
kr. 149,50 excl. porto og forsendelse. 

Hvis du foretrækker at give børn julegaver med mening i, så er 
mulighedeu her nu, hvis du sender os en hurtig kupon. 

Denne gaveide fra WWF Verdensnaturfonden ti l de 6-12 årige 
er en julegave, der holder en hel del længere 
end blot til påske. 

Panda-bamsen behøver ikke 
så mange ord med på vejen. 

Den er 22 cm høj og så sød, blød og 
bamset, at den vil blive krammet dagen 
lang - og natten med. Og vi forsikrer dig 
for, at den kan tåle det. 

Et medlem af Panda
Klubben lærer at 
værne om naturen 
og miljøet. 

Når du udfylder og 
indsender annoncens 
kupon - både med dit eget 

navn og med navnet på barnet, som skal modtage gaven- modta
ger du bamsen og PandaKlubbens medlemspakke inden jul. 

PandaKlubben er både sjov leg og viden. 
Din gave dækker som sagt et års medlemskab af PandaKiub

ben, som ellers koster 95 kr. om året. 
Og udover bamsen indeholder gavepakken: 

• En jungleplakat og 15 flotte klistermærker 
med junglens dyr, så der kan komme liv i 
regnskoven. 
• PandaKlubbens medlemsblad som 

udkommer seks gange om året. Bladet e r 
fyldt med spændende artikler af bl.a. tid lige
re Zoo-di rektør, Bent Jørgensen, konkurren
cer, klippe-klistre sider og en flot plakat. 

Der er også en Leksikasse, 
som man kan skrive og 

tegne til og få svar på 
alverdens ting. 
• Panda-passet 

som giver gratis e ller 
bil ligere adgang til en 

række museer, zoologiske 
haver m.m. 

• Kuffertmærke og klistermærker. 
Så meget om årets gaveide, hvis man 
foretrækker at give børn gaver med 
mening i. 

Men husk, at efter de 500 første 
kuponer må vi desværre sige des
værre. 

Ja, jeg vil give en julegave med mening i: Modt ager 
betaler portoen 

OBS! 
Kuponen skal være WWF 

Verdensnaturfonden i 
hænde senest den 

14 . december, så du kan 
nå at modtage bamsen og 

PandaKlubbens medlems
pakke indenjuL 

Tlf.: 

En Pandabamse +et års medlemskab af PandaKlubben ti l 
specialprisen: * 149,50 kr. + porto og forsendelse 25,50 kr. 

Navn: 

Adresse: 

Post nr. B: 

Underskrift: 

PandaKlubbens medlemsblad og andet materiale ska l 
fremover sendes til gavens modtager: 

Navn: 

Adresse: 

Post nr. B: 

Evt. fødselsdao oo -år: 

(men hvis du 
sætter et frimærke 
på, sparer du 
WWF for 3,75 kr.) 

WWF Verdensnaturfonden 
PandaKlubben 
Ryesgade 3 F 
+++ 1043 +++ 
2200 København N 



POSTBESØRGET BLAD 
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• 

Vi har brug for de grønne lobbyister 
Når det gælder om at beskytte miljøet og naturen 
kan betydningen af interesseorganisationernes -
NGO'ernes - arbejde ikke vurderes højt nok 

Af Miljø- og energimin ister 
Svend Auken 

J
ordens miljøtilstand er alarme· 
rende, men der er heldigvis 
skabt langt større opmærksom· 

d om de globale miljøproblemer 
end fø r. På FN-konferencen i Rio i 
1992 blev der indgået en række 
vigtige internationale aftaler, bl.a. 
klimakonventio nen og komrentio
nen om den biologiske mangfol
d ighed. Dette er også i høj grad 
NGO'erne fortjeneste. De har for· 
mået at påvirke beslutningstagerne 
og bevidstgøre et stort antal men
nesker om, at der må gøres en ind
sats. Der er intet, der tyder på, at 
NGO'ernes "mission" bliver mi n
d re fremover. 

Blandt NGO'erne spiller WWF 
en særlig rolle. Organisationen har 
eksisteret siden l 961 og hører der· 
for til en af de grønne organisatio
ner, der har nået en moden alder. 
Den har afdelinger i knap 30 lan· 
de og har samlet erfa ringer fra me· 
re end l 0 .000 narurbeskynelses
projekter i 130 lande. 

Udover de mange projekter i fel
ten kan WWF også fremvise impo
nerende resultater med hensyn til 
information og undervisn ing, sam
arbejde med lokale organisationer 
og · ikke mindst · lobbyarbejde i 
fo rho ld til beslutningstagere. 

WWF's indsats er ikke kun den 
kendte rettet mod truede arters 
overlevelse og beskyttede områder. 
Organisationen beskæftiger sig i 
høj grad også med de bagvedlig· 
gende årsager til, at arter udryddes 
eller trues. Det sker især p.g.a. 
ødelæggelse af levesteder gennem 
ikke-bæred ygtig udnyttelse af naru r
ressourcer og forurening. Det fører 

til en interesse for globale sam
fundsøkono miske og -sociale for
hold. Forholdet mellem miljø og 
handel har således været et vigtigt 
interesseområde for WWF i de se
nere år. 

WWF's erfaring og professiona
lisme gør o rganisationen til en vig
tig samarbejdspartner for mig og 
mit ministerium på fle re planer: 

· Det gælder, når Danmark del
tager i internationale forhandlin
ger, f.eks. inden fo r rammerne af 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed. Her lyner man 
meget til, hvad WWF siger. Jeg 
kan nævne, at der er en medarbej
der fra den danske afdeli ng af 
WWF · som repræsenterer den 
såkaldte 92-gruppe • med i den of
ficielle danske delegation. 

· Det gælder, når der skal udar· 
bejdes informationspjece om kon
ventionen om den biologiske 
mangfoldighed og den danske op
følgning. 

· Og det gælder i fo rho ld til kon· 
krete projekter ude i verden finan· 
sieret af Miljø- og Energiministeri· 
et om beskyttelse og bæred ygtig 
ud nyttelse af naru ren. Danmark 
kan ikke leve o p til sin rolle som 
verdens forholdsmæssigt største 
yder af nanrr- og miljøbistand 
uden solid faglig ekspertise. Og 
den harWWF. 

Den 9. februar 1994 underskrev 
WWF's præsident, Hans Kongeli
ge Højhed Hernrgen af Edinburgh 
og jeg en samarbejdsaftale mellem 
WWF og Miljø- og Energiministe· 
riet om at planlægge og gennem
føre nanrrbeskynelsesprojekter i 
Syd østasien. Et område, som Mil
jø- og Energimin isteriet har valgt 
som særligt indsatsområde for na-

tur· og miljøbistand, og hvor 
WWF har opnået mange gode re
sultater. 

Da jeg i august 1995 modtog 
Andebølle Ungdomshøjskoles nye 
miljøpris · Den Grønne And · 
tøvede jeg da heller ikke med at gi
ve pengene videre til WWF, Dyre-

n es Beskyttelse og Green peace for 
deres indsats for marsvinets le
vevi lkår i de danske farvande. 

Jeg er imponeret over WWF's , 
dygtighed og store engagemen t i at 
beskytte verdens natur og glæder 
mig over det gode samarbejde. 
WWF kan ikke undværes! • 


