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1 orchunerikas mange berømte parker kan måle sig med storslået natur a1~dre steder på kloden. Ste
der som fx Grand Canyon, Yellowstone, Canadas Rocky Mountains og Alaskas ødemarker, vækker rej 
selysten i selv de mest blaserte globetrottere. Iler vindes ufattelige naturscener og -kontraster: ørken, 
geysere, skove, kløfter, søer, prærier, bjerge og gletschere. 

Man gør alt for_at besk)1te de enestående parker og har derfor nogle meget restriktive parkregler og 
love. Desværre er det imidlertid ikke alle besøgende, der formår at værdsætte den enestående natur. 
Malinee Crapsey, talsmand og tidligere ranger i Sequoia Park i Californien udtaler: " .. .langsigtet 
besk)1telse indebærer at man værner om de processer der skaber landskaberne, så de vil bestå i 
deres i naturlige form til fremtidige generationer. Det er derfor, det er så vigtigt at, besøgende ikke 
plukker blomster og fodrer bjørne, ... eller at naturen er tilpasset de besøgendes komfort... Derfor 
opfordrer vi alle besøgende til altruistisk adfærd. Deres fornøjelse er vigtig, men ligeså vigtig er for
nøjelserne for de næste generationer." 

Generelt strækker sæsonen sig fra medio maj til medio oktober, men jo længere nordpå man kom
mer, jo kortere bliver sæsonen selvfølgelig. Ankommer man i højsæsonen, især juli og august, bør alt 
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Forsiden: 
Marsvin i parringsleg. Marsvinet er 
Danmarks eneste ynglende hval. Der 
dræbes tusinder i danske fiskeres net 
hvert år. 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden: 

Pinlig sag-for Danmark 
f 

Da jeg var barn sejlede jeg ofte rundt på Ise· 
fjo rden sammen med min mo rfat:. Nogle 
gange fiskede vi, som regel uden at fa nge no
get særligt. Andre gange nød vi bare vej ret, 
vandet og omgivelserne. 

Fjorden var en vigtig del af mit liv den
gang. Ikke mindst på grund af fornemmelsen 
af alle de ting, den gemte under vandets over
flade. Jeg husker tydeligt, hvordan det krible
de i mig, når der løb tyf:,rter langs stranden 
om, at en af de andre havde set marsvin ude 
på fjorden . Tænk engang- en ægte hval, og 
så lige derude i vores eget vand. 

Jeg ved ikke, om der i virkel igheden var 
hold i tygterne om marsvin i fjo rden. Det er 
vel ikke umul igt, selv om vi aldrig selv så no
gen. Men selve tanken om, at de tumlede 
ru ndt derude, var sådan set også nok til at 
nære min fantas i. 

I dette nummer af Levende Natur kan vi 
desværre fortælle en anderledes nedslående 
historie om de danske marsvin (se s. 12). En 
del af h istorien er, at marsvinene gennem 
årene er gået meget tilbage i de indre danske 
fatvande. Derfor blev mar vinet også fredet i 
1967, og det er godt. 

Men den anden del af histo rien er, at fred
ningen af marsvinet overhovedet ikke er reel. 
Trods fredningen dræbes der nemlig hvert år 
mindst 7.000 marsvin i Danmark. Mat·svine
ne dør, når de går i danske fiske res net, især 
i forbindelse med garnfiskeriet efter pighvar 
og torsk i Nordsøen. 

Denne bifangst af marsvin svarer til, at der 
årl igt fjernes over 3 procent af marsvinebe
standen. Det er tre gange højere end det ni
veau, hvor den videnskabelige komite i den 
Internationale Hvalfangstkomm ission mener, 
at der begynder at være grund til bekymring 
for bestandens fortsatte eksistens. Komiteen 
har derfor betegnet den danske bifangst af 
marsvin som "ikke bæredygtig" . 

Det er oprørende, at denne situation over-

Generalsekretær Kim Carstensen 

hovedet har kunnet opstå. Hvorelan kan vi i 
Danmark tillade, at der hvert eneste år 
dræbes 7.000 eksemplarer af vores eneste 
hjemmehørende hval? Hvordan kan vi accep
tere en bifa ngst af marsvin, der truer bestan
den, og som strider mod internationale afta
ler, som Danmark har underskrevet? 

Men det er endnu mere oprørende, at de 
danske myndigheder tilsyneladende ikke vil 
gøre noget effektivt for at stoppe bifangsten. 
M iljøministeriet er bakket ud af sagen og har 
overladt den til fiskeriministeriet. Fiskerimini
steriet vil afvente yderligere forskning og en 
løsning på EU-plan, før der gøres noget. 
Det kan de si mpelthen ikke være bekendt. 
Der skal gøres noget nu. Og det d rejer sig 
om indgreb overfor fiskeriet i de områder og 
på de tidspunkter, hvor problemet er størst. 
Det bu rde være indlysende for enhver, at det 
eneste man opnår ved at vente på mere forsk
ning og på EU er, at skaden bliver større og 
sagen endnu mere pinlig for Danmark. • 

WWF · W o rld Wide Fund for Narure- er en privat og uafhængig international miljoorgan isarion , som 
arbejder fo r at Jose globale narur· og miljø problemer. WWF har afdelinger i 30 lande, og WWF Vcrdens
narurfo nden er den danske afdeling. Formålet med WWF's arbejde er ar bevare namrens mangfoldighed 
(den bio logiske diversitet), at sikre at udnyttelsen af namrens ressourcer sker på en bæredygtig måde og at 
bekæmpe fomrening og unodigt forb rug af rcssourcer"og energi. 
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... en ramponeret grusbunke, der er 
ved at løfte sig efter ismasserne ... 
Geologisk set nyfødt og kun netop på vej. 
Det er Danmark som land. 

Af: Nanet Poulsen 

Da sulranens tjener Jafar i 
eventyret om Aladdin 
tror, han kan skaffe sig 

herredømmet over hele verden ved 
ar tiltvinge sig magren som selveste 
lampens ånd, ender han med at 
sæne sig selv skakmat. For han 
glemmer, at der er kræfter, der er 
større end hans magtbegær. 

Eventyrenes verden er fuld af 
den slags historier. Historier, hvor 
den, der tro r, ar andre end skabc
ren har magr til ar sænc selv det 
mindste blad på en nælde, hver 
gang ko mmer til kort. 

V irkelighedens verden har til ti
der slående og fascinerende lighe
der med eventyrenes. 

Tag nu de danske kyster, som 
ganske enkelt bare ikke vil makke 
ret. De styrter ned, eroderer, for
svinder, dukker op, flyncr sig i sta
dige og såvel tilregnelige som uril
regnelige mønstre. Øer forsvinder 
eller bliver landfaste, øer opstår, 
tanger flytter sig, tanger \'Okser. 

Der bruges i Danmark flere hun
drede millioner kr. om året på at 
"skåne", "pleje", "sikre" de danske 

kyster. Der etableres bølgeb1ydere 
på havbunden, der bygges h0fder 
og kystværn. Og der "kystfodres", 
hvilker vil sige, ar der pumpes sand 
fra større havdybder i n d på kyster
ne. Alene i 1995 blev der på den 
jyske vestkyst pumper 2 '/z mio. ku
bikmeter sand ind. Hver eneste ku
bikmeter koster 25-30 kr. Og det 
går hverken værre elle r bedre, end 
at haver rager det hele igen. 

Ikke for at sige, ar danske kysr
forvaltere er idioter,, som hverken 
har opfundet den dybe tallerken el
ler kender til namrlovene. Der er 
mange gode grunde til, ar der kan 
være ønsker om ar i det mindste ar 
fors0ge at få lidt styr på det iltre 
kystlandskab. Danskerne er her jo 
også og har lov til ar være her, lige
som klitterne, bølgerne, planterne 
og fuglene. Men der er virkelig en 
kamp mod mægtigere kræfter, som 
danskerne udøver år efter år. Og i 
områder omkring Liseleje, Kik-

havn m.v. er fo rsøget på at tæmme 
disse kræfter blevet en · d irekte 
skændsel. 

Enestående dynamik 
Danmark har intet mindre end 
verdens mest foranderlige, dynami
ske og mangfo ldige kystlandskab. 

Få andre steder steder i verden 
flynes der på grund af nan1rkræf. 
terne så meget rundt på materialet, 
som der gør langs den jyske vest
kyst - '/z million kubikmeter sand 
transporteres o m året. Flere gange 
så meget som langs den amerikan
ske østkyst, som ellers hører til de 
kysrområder i verden, der har den 
mest omfattende materialetrans
port, som dene fantastiske nanir
sceneri betegnes rent teknisk. 

Intet andet sted i verden har 
man kystvand, der går fra rent 
brak til vand med et saltindhold, 
der er lige så h0jt som midt i At
lanterhavet. 

Selv langs den mere stille nord
sjællandske kyst til Kanegat er dy
namikken uhørt voldsom. Kysr
morfolog, lektor Niels Nielsen fra 
Københavns U niversitet siger: 
- Man taler så meget o m nanu·gen
opretning og alverdens komplicere
de beregninger og foranstaltninger 
for at få genoprettet nanmilsraJ)d. 
Langs kysterne ville nanJrgenopret
ning ske helt af sig selv, hvis man 
gav den lov. Hvis man f.eks. fjer
nede de høfder, der sikrer som
merhuse og anden privat ejendom
sret langs kysren ved Liseleje og 
Gilleleje mod erosio n, så ville na
n1ren selv i l0 ber af bare tre år 
etablere en fuldstændig amentisk 
kyst. Der ville herefter ikke være 
synlige rester af mange års menne
skelig påvirkning, siger han . 

Et land med alle aldre 
Ikke mange andre steder i verden 
findes der en variation i ticlevands
påvirkningen af kysterne som i 
Danmark - hvor påvirkn ingen er 
nul ved Bornholm og op til et par 
meter i Vadehavet. 

Hvis du vil opleve et varieret, foranderligt 
og mangfoldigt kystlandskab, så bliv hjem
me i Danmark og tag på safari langs klitter, 
klinter, klipper, skrænter, sump og enge. 
Intet andet land i verden har kyster med så 
stor formmæssig og biologisk variation og 
foranderlighed som Danmark. 
Det danske kystlandskab er unikt på ver
densplan på flere måder. 

l Danmark fi ndes næsren alle 
de kysnyper, som der i øvrigt fin
des i hele verden. 

Den danske kystnatur bloner 
meget forske llige tidsaldre. Der er 
de bornholmske granitklipper fra 
Jordens urtid. Der er kridtkli nter
ne fra den tid, hvor dinosaurerne 
levede. Der er de 60 millioner år 
gamle molersklinter på Mols Fu r. 
Og så er der de u nge og ufærdige 
kun ti-ryvetusinclår gamle bl0de ler
og sandbunker, der stadig ikke er 
færdige med at rejse sig efter isens 
tryk. De bløde moræneklinter viser 
spor .af isens tilbagetrækning og 
findes kun få andre steder i ver
den, og ikke så fine som i Dan
mark. 

For bare 7000 år siden eksistere
de der meste af Nordjylland ikke. 
Men det hævede sig fra havet, da 
isens tryk var forsvundet. Og Dan
mark er fortsat igang med ar vippe 
langs en no rdvesr/sydøsrgående 
akse, hvo r landet sænker sig syd 
for aksen og hæver sig nord for ak
sen. Bare inelenfor de sidste l 00 
år er der sket en havstigning på l O 
cm ved Gedser. Denne stigning 
klinger langsomt af op mod Ska-

gen, fo r nordpå at vise en svag 
modsarrettet tendens. Alt andet li
ge betyder l cm havstigning en 
kysttilbage1ykning på 5-10 meter ... 

- Ser fra siden er Danmark rent 
geologisk næsten at betragte som 
et trug, fortæller lektor Ib Johnsen, 
Københavns Universitet. - Siderne 
af truget er Svinkløv i Nordvestjyl
land og Stevns i Sydøstsjælland, 
hvor de mange mi ll ioner år gamle 
tidsaldre viser sig i kystlandskabet 
Og nede i skålen ligger så det, Ib 
Johnsen kærligt drillende kalder 
den "ramponerede grusbunke", 
der slet ikke har funder sin end eli
ge plads endnu. 

Stigende erkendelse af 
menneskets lidenhed 
Den namrligc erosion er flere ste
der langs kysterne o p til flere me
ter om årer. Og kystsikring, der 
skal holde på marerialet et sted, be
tyder blot at der fje rnes endnu me
re længere nede ad kysten. Nam
rens logik er sådan, at det materia· 
le, der bliver holdt kunstigt på et 
sted, kommer til at mangle et an· 
der sted. Således vi l sikring med 

Majgøgetnt 



' -Hv is man fiemede høfdeme 
og lod std til, ville denne kyst 
gendanne sig selv til et auten· 
tisk landskab pd bare tre dr. 
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høfder på den nordlige del af den 
jyske vestkyst berycle endnu stærke
re erosion sydpå. Og dette er en af 
grunelene til, at man i Kystinspek· 
to rarets arbejde fo r at "holde sam· 
men på Danmark" i stigende grad 
laver såkaldt kystpleje ved at pum· 
pe sand ind i stedet for at lave 
kystsikring ved at forhindre materi· 
alet i at flytte sig. 

Men det er al denne geologisk 
set meget ungdommelige mæmme· 
lighed, der kan få forsøgene på sik· 
ring og pleje af danske kyster til at 
ligne en dyr og håbløs kamp mod 
ekstreme kræfter, der er bundet af 
namrlove, som burde få en til at 
bøje nakken -i yd myghed. 

Det er erkendelsen af disse kræf.. 
ter, der har fået miljøminister 
Svend Auken ril i 1994 at lovfæste 
en bebyggelseslinje på 300 meter 
fra den nanu·lige vegetatio nskant 
mod tidligere l 00 meter. Derud
over har han lovfæstet en såkaldt 
økonomisk interessezone på 3 km, 
som beryder, at a lt større byggeri 
indenfor denne zone skal forhand
les. Filosoflen er, at økonomiske 
argumenter ikke sidenhen skal 
være bestemmende for en evt. kyst· 
sikring. 

Det er erkendelsen af disse kræf
ter, der har fået Namrbeskyrrelses· 
rådet til sidste år i et notat at t!r· 
klære, at "der bør gøres op med 
tanken om for næsten enhver pris 
at hindre bygninger, veje og land
arealer i at gå tabt" . 

Og det er den samme erkendel
se, der har fået såvel WWF Ver· 
densnamrfonden som Danmarks 
Namrfredningsforening til i sam· 
klang at sige: S li p kysterne fri. 

Og så passer <!~t meget godt, at 
der netop i disse år er en stigende 
erkendelse i kystkommuner og Ul· 

ristbranchen af, at det er ægte na· 
mr, mrisrerne kommer efter. Tan· 
ken om, at narurens imponerende 
kræfter skulle koste en hel ferieby 
eller en kirke i ny og næ, er i da
lende omfang noget, der kan få 
kommunalpolitikere i de berørte 
områder ril at tyste på hånden . . 

Også her er Danmark nemlig 
noget særligt. Ca. 4000 km af vo· 
res godt 7000 km samlede kyst· 
strækning er nogenlunde autentisk 
nantr. Og det er den eneste aUten
tiske namr, Danmark har i større 
målestok. • 

Det er helt, helt nantrligr. Danmark 
er så ung, så ung og slet ikke færdig 
med at finde sin endelige kystlinje. 
Billedet er fra feriebyen Nr.Lyngby i 
Jammerbugten. 
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Lonesorne George's rriste skæbne har givet anledning til en principiel 
diskussion mellem botanikere og krybdyrsspecialisrer, fonælte r professor 
Ole Hamann, direktør fo r Botanisk Have og medlem af The C harles 
Darwin Foundation's internationale bestyrelse. 

-9a skildpadder er en del af hele økosystemets balance, er det vigtigt 
at få skildpadder tilbage på Pinta, mener botanikere. Og der er en svag 
chance for, at i hvert fald nogle af Pin ta-skildpaddens gener kan bevares 
ved at parre Lonesorne George med en underart. Botanikere mener, at 
man skal gøre forsøget. O mvendt er krybdyrsspecialister meget imod 
~nken om på den måde at fo rsøge skabe en kunstig skildpaddeart. 

Under alle omstændigheder er chancerne for at få skildpadder tilbage 
tit Pinta yderst minimale, fortælter Ole Hamann. Årsagen er ganske en· 
kelt, at Lonesorne George ikke gider parre sig. Siden sin sidste dag på 
Pinta er Lonesorne George i stigende grad blevet fed og ligeglad med alt. 
Billedet er taget på Lonesorne George's sidste dag på hjemøen Pinta. 

E~onnskildpadde 
søgernnage 

Tekst: Erik Claudi 
Foto: Erik Claudi og Nanet Poulsen 

P: Gaiapagesøerne vemer den 
idste Pinta-skildpådde i ver· 

den, Lonesome George, på 
at få en mage, så slægten kan føres 
videre. Forskerne har allerede red
det Espanola-skildpadden, efter at 
bestanden i en periode var nede 
på 11 individer. 

Den e<;:uadorianske dyrepasser 
går over mod halvtaget for at gen· 
ne den sovende kæmpeskildpadde 
ud fra skyggen. 

"Jeg kan ikke ·garantere noget. 
Han bliver stadig mere menne· 
skesky." 

Og næppe har det store dyr fået 
sit lange slangelignende hoved ud i 
solen, før den sponer de ventende 
kameralinser og styrer direkte ind i 
det nærmeste buskads. Der bliver 
den · indtil tilskuerne har forladt 
området. 

Skildpadden Lonesome George 
er ligeså berømt, som han er men
neskesky. Han er den sidste af 
landskildpadderne fra øen Pinta. 
En underart af Gaiapagesskildpad
den som man troede var uddød, 
indtil et jagthold i 1972 fandt 
George på øen. 

Siden da har han levet i en ind
hegning på forskningsstationen 
The Charles Darwin Research Sta· 
tion på øen Santa Cruz. 

"Vi har forgæves rundsendt 
blodprøver til de fleste zoologiske 

haver i verden for at finde en an· 
den Pinta-skildpadde. Og for øje· 
blikket undersøger vi Galapagos· 
skildpadder på det sydamerikanske 
fastland, hvo~;_ de holdes af private 
som kæledyr. Der er stadig en 
chance for at finde en mage til 
George. Men håbet er ikke stort," 
siger den amerikanske biolog Lin· 
da Cayot, der de seneste fem år 
har arbejdet med at redde Galapa· 
gesskildpadderne fra udryddelse. 

Biologisk nøgle 
Foruden George fra øen Pinta 
fandtes der for l 00 år siden 13 an· 
dre underarter af disse kæmper, 
som kan nå en vægt på næsten 
300 kilo. 4 af disse underarter er 
allerede uddøde. 

"Der må ikke forsvinde fle re," 
siger Linda Cayot. "Det var skild
padderne og det andet dyreliv her 
på Galapagos, som fik Darwin til 
at forstå hele den biologiske udvik· 
lingsproces. Livet på øerne er af 
uvurderlig betydning for forsknin· 
gen. Det er en biologisk nøgle, og 
et levende laboratorium, hvor 
mange af dyrene, fuglene og plan· 
terne ikke findes andre steder." 

Lavaøer 
Galapagos-øerne ligger isoleret i 
Stillehavet 1000 km. fra det syda· 
merikanske fastland. 19 vulkanske 
lavaøer, som skød op af havet for 
3-4 millioner år siden. Siden 1959 
har de v~ret omdannet til en af 
verdens vigtigste nationalparker. 

Der lever kun forholdsvis få op
rindelige dyre· og plantearter på 
øerne, da kun livsformer, der har 
kunnet overleve den lange tur over 
åbent hav, har fundet fodfæste på 
de ugæstfrie lavaklipper. 

På et tidspunkt indenfor de se· 
nesre tre-fire millioner år er en el
ler flere flokke af skildpadder nået 
ud til øerne, hvor de mødte for
skellige livsbetingelser. 

Nogle gik i land på tørre øer 
uden ret megen græsvegetation · 
som skildpadderne på Pinta • og 
de måne derfor udvikle deres evne 
til at strække halsen fo r at kum1e 
nå bladene på buske og træer. De 
skildpadder, der kunne nå højest, 
blev stærkest, og deres gener kom i 
høj grad til at ptæge de efterfølgen· 
de generationer. 

Gennem tusindvis af år har Pin· 
easkildpadderne · og enkelte andre 
underarter • langsomt udviklet læn· 
gere lemmer, længere hals og en 
hel pukkel på forsiden af skjoldet, 
som giver dem mulighed for at nå 
højere. Skildpadderne, der kom i 
land på mere frodige øer, har til 
gengæld fasd1oldt de traditionelle 
mnde skjolde og korte lemmer. 

Charles Darwin 
At livsbetingelserne på denne måde 
med få kilomerers afstand kan for· 
me et enkelt dyrs adfærd og udseen· 
de forskelligt, var et chok for unge 
Charles Darwin, da han som skibs· 



Galapagos-øem e skød op af ha· 
vet som vulkaner for 3·4 millio· 
ner dr siden. Og det er de utro· 
ligste naturformer, øeme har at 
byde pd. 

Dyrene har ingen naturlige 
fjender og kan derfor kommes 
ganske nær. Alle billeder er 
taget uden telelinse. 
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biolog ombord pa skibet Beagle i 
1835 besøgte øerne i fem uger. 

Dengang troede både C harles 
Darwin og hans kolleger stadig på 
teologernes forklaring om, at Gud 
skabte verden den 23. oktober 
4004 f.kr. 

Det tog imidlertid Darwin 24 år 
fuldt ud at forstå betydningen af 
det, han havde set på Galapagos. 
Og først i 1859 publicerede han 
bogen "Arternes Oprindelse", hvori 
han påviste, at Gud ikke havde 
skabt alt til mindste detalje, men at 
livet på Jo rden er resultatet af en 
langsom udviklingsproces, hvo r 
det i enhver situation er den bedst 
egnede, som overlever. 

Hvalfangere og geder 
Da Darwin besøgte øerne talte 
man skildpadderne i flere hundre
de tusinde. Men da en skildpadde 
kan b·e i et år uden mad og vand, 
var den i 1800-tallet velegnet provi
ant for pirater og hvalfangere. 

I dag er det ikke så meget men
neskene, der truer dyrene. Men de 
dyr, som kolonister har bragt med 
sig. 

Vilde grise graver skildpadder
nes æg o p og spiser dem, sorte rot· 
ter overfalder og fortærer de nyud
klækkede unger, mens flokke af 
vilde hunde er en livsfarlig trussel 
for skildpadderne, indtil de er fire
fem år gamle. Samtidig udgør flere 
hundredetusinde vilde gccler og 
æsler alvorlige konkurrenter til fø
den. 

De indførte dyr truer også re
sten af det oprindelige dyreliv på 
øerne, og vagtfolk fra nationalpar
ken skyder jævn ligt huncirevis af 
dyr. Men narional-parkens begræn
sede økonomi og det bjergrige te r
ræn på ialt 7558 km2 har indtil 
nu gjort det umuligt at udrydde de 
indførte dyr undtagen på enkelte 
mindre øer. 

Udruges på stationen 
Det samlede antal skildpadder ud-

Undergrunden er størknet lava. 

gør nu ca. 20.000, og underarter· 
ne fra øerne Pinzon og Espanola 
har kun overlevet på grund af ind
satsen fra den lille gruppe forskere 
ved The C harles Darwin Research 
Station. 

"Espanola-skildpadderne var i 
1960 så få, at der kun var to han
ner og ni hunner tilbage. Så få 
dyr, at de bogstaveligt aldrig mød
tes på øen, og denned fik chancen 
for at føre slægten videre. l l 965 
blev alle skildpadderne flyttet her 
til stationen, og siden da har vi ud
klækket 200 Espanola-skildpadder, 
som alle er tilbage på øen," siger 
Li n da Cayot. 

Fra Pinze n og andre øer har 
man også indsamlet dyr og æg, og 
mere end l 000 skildpadder er gen
nem de seneste 30 å r blevet ud ru
get på forskn ingsstationen og gen
udsat i naturen. 

Trist i hjertet 
Alle skildpadderne, der er opvok
set på stationen, er mærkede. Det 
giver mulighed fo r engang at få 
konkrete oplysninger om, hvo r 
gam mel en skildpadde kan blive. 
Et fo reløbigt skøn er mellem l 50 
og 200 år. 

Da George fo rmentlig er 40-60 
år, skulle han d erfo r være kønsmo
den længe endnu. Skulle det lyk
kes at finde en Pinra-mage til ham, 
så er det ikke sikkert, at det ender 
med en parring. Hun må nemlig 
ikke være større, end han er. I så 
fa ld vil han blot trille ned ad skjol
det igen. Og selvom størrelsen 
skulle passe, så tvivler mange af 
forskerne på, at han vil vise hende 
mere interesse, end de hunskild
padder fra øen Isabella, som allere
de går rundt i hans indhegning. 
Nogle hævder, at George er livs
træt. Eller som hans ecuadorean· 
ske dyrepasser siger det: 

"George spiser og sover, men 
han igno rerer hunnerne. For han 
er trist · herinde i hjertet. I-Ian er 
Lonesome George. Den sidste af 

Pintaerne." • 

Pcl Charles Dal'Win R esearch Station udn1ges og opfostl·es indsamle· 
de skildpaddeæg fra de arter, der er truet. Ndr de er store nok til at 
ktw·e sig selv, sættes de tilbage til de øer, hvo~ de oprindeligt blev ind· 
samlet. 

Der findes mange forskellige skildpaddearter på Galapagos. Nogle le
ver i havet, andre pclland. Nogle af arterne ligner hinanden scl meget, 
at kun en genetisk anal)'Se kan afsløre artsforskelligheden. Her er en 
havskildpadde gdet op pci land i de tidlige morgentimer for at lægge æg. 

Havleguaner. 



Den er 50 dr gammel, kan blive 
meget ældre og er sandsynligvis 
den sidste af sin art i verden. 
Der er udlovet en dusør pci 
10.000 amerikanske dollars til 
den , der kan finde en mage til 
Lonesame George. 
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Danmark 
dræber fredede 

hvaler 
Hvert år drukner 7000 marsvin 

i danske fiskeres net. 
Det gør Danmark til en af verdens største 

hvalfangernatione~. 

Hvert år drukner mindst 7.000 
marsvin i danske fiskeres net. 
Et dødt marsvin er her ved at blive 
løsgjort fra netret. 

Af Jonna Odgaard, miljøjournalist 

16 strandede kaskelothvaler 
fik i slutningen af marts 
danskerne til at strøm· 

me til Rømø. Og danskerne støtre· 
de ivrigt opretrelsen af et hvalreser· 
vat ved Antarktis i 1994. Vi er fas
cinerede af de fjerne oceaners store 
parredyr og vi synes, de skal beskyt· 

. res og behandles med respekt. 
Mange danskere tager således af. 
stand fra færingernes grindefangst 
og måden, hvalerne dræbes på. 

Men når det gælder den eneste 
hval, der lever i danske farvande, 
marsvinet, er vi tilsyneladende lige
glade. Der lyder ingen protester fra 
dansk side, selv om mindst 7.000 
af vore egne hvaler hvert år druk
ner i danske fiskeres net. Det sker 
uantastet, selv om marsvinet er to
talfredet og omfatret af en række 
internationale frednings· og beskyt
telseskonventioner. 

· Denne "fangst" på 7.000 mar· 
svin årligt gør faktisk Danmark til 
en af verdens største hvalfangerna
tioner. Hvalerne bruges bare ikke 
til noget, siger hvalforskeren Carl 
Christian Kime. 

Nedadgående bestand 
Bestanden af marsvin i danske 
farvande blev i 1994 vurderet til at 
være på 279.000 i Nordsøen og 
36.000 i de indre danske farvande. 
Tidligere forekom marsvinet hyp
pigt i alle indre danske farvande, 
men besta.nden har ifølge Miljømi· 
nisteriet været for nedadgående i 

en årrække, uden at man dog har 
haft præcise tal for bestandens 
størrelse eller omfanget af tilbage· 
gangen. Først via en EU-under· 
søgelse, SCANS, fik man i 1994 
et præcist overblik over marsvine
bestanden. Undersøgelsen viser, at 
marsvin er koncentreret omkring 
Jylland, i den centrale del af Nord
søen og omkring de nordligste af 
de britiske øer. 

Bifangst truer bestanden 
Netop i Nordsøen foregår der et 
intenst fiskeri. I de områder, hvor 
marsvinene lever, er det først og 
fremmest garnfiskeri efter pighvar 
og torsk. Det koster hvert år rusin· 
der af marsvin livet. Under føde
søgning går de i fiskernes garn og 
lider en pinefuld død. Når fiskerne 
røgter garnene · og det kan ske op 
til en uge efter, de er sat · smides 
de døde marsvin ud. De registreres 
ikke, og tages ikke med i land til 
videnskabelig undersøgelse. 

Danmarks Fiskeriundersøgelser 
konkluderede efter en undersøgel
se i 1994, at mindst 7.000 mar· 
svin hvert år lider druknedøden i 
fiskernes garn alene i Nordsøen. 
En bifangst på over l 0.000 dyr 
årligt i hele marsvinets udbredel
sesområde er ikke usandsynligt, 
fastslog Miljøministeriet i 1995. 

En så stor bifangst truer bestan
den. Miljøministeriet erkendte da 
også i et notat i 1995, at "den om
fatrende kendte · for ikke at tale 
om den ukendte · bifangst udgør 
et biologisk problem for vore mar
svin". I Den Internationale Hval
fangstkommissions (!WC) viden
skabelige komite vurderes det, at 
en bifangst på over l% af en be
stand giver anledning til bekym· 
ring fo r bestandens fortsarre eksi
stens. l det område af Nordsøen, 
hvor den kendte bifangst af mar
svin foregår, er bifangsten tre gan· 
ge så stor, nemlig på 3,1 %. IWC's 
videnskabelige komite betegnede 
derfor i 1995 den danske bifangst 
af marsvin som "ikke bæredygtig". 
Alligevel fonsætrer den . 

Pinefuld død 
Udover at true bestanden udgør 
bifangsten også et etisk og moralsk 
problem. 

· Marsvinene drukner faktisk ik· 
ke. De kvæles i løbet af fem-seks 
mimttrer. Men det er ikke en min· 
dre pinefi.1ld død end drukning, si· 
ger Carl Christian Kime, der fra 
1986-1990 ledede "Projekt Mar· 
svin", der blev støtret af WWF 
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Hvaloplevelser hører ikk~kun til i de 
tropiske have eller havene omkring 
polerne. I danske furvande kan man 
få nogle af verdens bedsre marsvine
oplevelser. 

• 
Verdensnaturfonden, Dyrenes Be-
skyttelse, Miljøminisreriet og Zoo
logisk Museum. 

Foreningen til Dyrenes Beskyt
telse mener decideret, at der er tale 
om dyremishandling og overtræ
delse af dyreværnsloven, der forby
der aflivning ved drukning. Dan
ske fiskere overtræder hvert år dy
reværnsloven 7.000 gange - med 
myndighedernes tilladelse, mener 
foreningen. 

På Færøerne ryster man på ho
vedet af den danske dobbeltmoral. 

- Danskerne har så travlt med at 
kritisere den færøske grindefangst. 
I skulle feje for egen dør, fø r I an
griber os, siger Dorete Bloch, dok
tor i zoo-økologi og direktør for 
Naturhistorisk Museum i Thors
havn. Hun henviser til, at færin
gerne gennem de seneste 300 år i 
gennemsnit har funget godt 800 
grindehvaler om året. Sidste år var 
fangsten kun på 288. Fangsten ud
gør i gennemsnit 0,1% af bestan
den. 

- Sammenlignet med jeres 7.000 
marsvin om året er det jo ingen
ting. Og vi . bruger vel at mærke 
hver eneste stump af hvalerne. I 
smider dem bare væk, siger hun. • 

konventioner 
overtrædes 
Marsvinene kan ikke vente på forsknings
resultater. Bifangsten må nedbringes straks 
ved indgreb overfor fiskeriet, mener 
WWF Verdensnaturfonden. 

D anmark ynder at fremstil
le sig selv som et af ver
dens førende lande, når 

det gælder natur- og miljøbeskyttel
se. Vi vil gerne være det mønster
land, der kan tjene som eksempel 
for andre. Den danske miljøminis-

. ter optræder ofte på den internati
onale scene so~ naturens og mil
jøets bannerfører. 

Men når det gælder beskyttelsen 
af marsvinet, lader danske myndig
heders initiativer meget tilbage at 
ønske. De manglende indgreb 
overfor den store bifangst af mar
svin er en skændsel fo r dansk na
tur- og miljøpolitik, mener WWF 
Verdensnaturfonden. 

- Der er ingen rvivl om, at Dan
mark overtræder en række interna-



Det mener WWF 
e Bifangsten af marsvin skal 

nedbringes mest muligt, hur
tigst muligt. Det er ikke nok 
at gennemføre afværgeforan
staltninger. Der må ske ind
greb over for fiskeriet i de om
råder og på de tidspunkter, 
hvor bifangsten er størst. 

e Miljøministeriet må leve op 
til vore internationale forplig
telser ved at påtage sig løben· 
de forskning og overvågning 
af marsvinebestanden og af 
bifangster. Der bør udarbej
des en forvalmingsplan for 
marsvin i lighed med forvalt
ningsplanen fo r skarven. 

Danmarks lille hval 
Mar~vinet er den eneste hval, der 
til stadighed lever og yngler i dan
ske farvande. De fleste ~jlere i 
danske farvande har ople\·et mar
S\inet, der med sin længde på op 
til halvanden meter er verdens 
mindste hval. Marsvinet har en 
forholdsvis kraftigt bygget krop i 
forhold til længden. Hovedet er lit
le og trekantet, uden det næb, som 
delfiner er udstyret md. Ryg og 
IMfer er mørke, sider og bug lyse. 
Som regd ser man kun den mørke 
ryg og den lille, trekantede rygfin
ne i overfladen. Men det kan ogsa 
ske, at marsvin springer over van-

det som delfiner. Marsvin er ikke 
sa sky, som de har ry for. Især un
ge marsvin er meget nysgerrige og 
legesyge. De kommer ofte tæt på 
både og ynder at ligge i kølvandet. 
Mars\'in k·ver af fisk. Yndlingsfø
den er sild og de dykker gerne ef
ter fode, men oftest ikke dybere 
end l 5-20 meter. Marsvin navige
rer ligesom andre hvaler ved hjælp 
af ekko-lokalisering. 

l l 960'eme blev man opmærk· 
som på, at marsvinebestanden i de 
indre danske furvande var gået 
markant tilbage, og marsvinet blev 
derfor fredet i 1967. 



tionale ko nventioner ved at lade 
den urimeligt store bifangst 
fortsætte uh ind ret, siger biolog 
Tommy Dybbro, videnskabelig 
medarbejder i WWF Verdensna· 
turfonden. 

Marsvi n er totalfredede og om· 
fattet af Bonn· og Bern-Konventio· 
nerne samt Småhvalaftalen og d et 
kommende EU Habitat-direktiv (se 
boks). 

Lange udsigter tilløsning 
Siden Danmarks Fiskeriunder
søgelser i 1994 fastslog, at bif.·mg· 
sten af marsvin er pa mindst 
7.000 dyr årligt, har Det G rønne 
Kontaktudvalg, der er et samar· 
bejd sorgan fo r knap en snes grøn· 
ne o rganisatio ner repræsen terende 
mere end 400.000 medlemmer, 
lagt et stærkt pres på de ansvarlige 
ministre for at få gjort noget \'cd 
sagen. l maj 1995 skrev miljømini· 
ster Svend Auken da også til sin 
ministerkollega, landbrugs· og fis
keriminister Henrik Dam Kristen· 
sen og bad ham rage skrid t til "en 
hurtig reduktio n af bifangsten". 
Men siden er der kun sket det, at 
L'lnclbrugs· og Fiskeriministerier 
har fået EU-støtte ril er forsknings· 
projekt, der skal belyse bif.'lngsr.:r 
generelt, heruneler også bifangst af 
marsvin. Projektet skal gen nem
føres af Danmarks Fiskeriunder· 
søgeiser fra 1996 til 1998. Men de 
ro fo rskere, d er skal stå for projek
tet, blev først ansat pr. l . april 
1996. Og under alle omstændighe
der har et resultat og nogle konse
h ,enser af fo rskning alt fo r lange 
udsigter. 

-Skal vi ven te på forskningspro
jektet, afprøvning af fOI'skellige af· 
værgeforanstaltninger og herefter 
en løsning på EU-plan , som land
brugs· og fiskeriminis~eren o nsker, 
så kan der gå l O år, før vi fi\r ned
bragt bifangsten. Det kan hverken 
marsvinene eller Danmarks re· 
no mmc tåle, siger Tommy Dyb
bro. 

Miljøministeriet ud 
Det undrer også Det G rønne Ko n· 
rakmdvalg meget, at Miljø minisre
riet helt har trukket sig ud af 
spørgsmåler om forskning og over· 
vågning af marsvin. Det er nemlig 
Miljøministeriets fo rpligtelse at 
sørge for, at Danmark ove rholder 
d e internationale kunventioner om 
beskyttelse af fredede arrer. 

l l 99 5 var der da også lagt op 
til , ar Miljømin isteriets forsknings· 
insti tutio n Danmarks Miljø under· 

søgeise (DMU) med EU-støtte 
skulle delrage i forskningsprogram· 
mer om marsvin. l maj 1995 skrev 
Svend Auken således til landbrugs· 
og fiske riministeren, at "det er vig· 
rigt, at det gode samarbejde mel
lem Qanmarks Fiskeriundersøgel
ser og Danmarks Miljøundersøgel
ser fortsætter og udbygges", og han 
lovede, at Skov· og Naturstyrelsen 
ville medvirke. Men i d ecember 
1995 sagde DMU pludselig nej til 
EU-støtten og overgav den til Dan· 
marks Fiskeriundersøgelser. Be· 
grundeisen var, at den nationale 
medfinansiering ikke kunne skaf
fes. DMU kunne ikke finde penge· 
ne på sit eget budget, og en ansøg
n ing til Skov- og Naturstyrelsen 
om støtte blev afslået. 

-Det er dybt beky~1rende, at 

Skov- og Nan1rstyrelsen både i 
denne sag og i vildsvine-sagen me
re synes at ,·aretage erhvervenes in· 
teresser end naturens, siger Tom
my Dybbro. 

Afværgning vanskelig 
Ar finde tekniske løsninger, der 
kan forhindre bifangsten, bli,·er 
va nskelig. En af mulighederne er 
at forsyne fiskegarnene med reflek
torer eller lydsendere, der kan gøre 
det muligt for marsvinene at opda
ge og dermed undgå garnene. Men 
den slags metoder kan vise sig helt 
uden effekt, påpeger hvalforskeren 
C arl C hristian Kinze. 

· Marsvin har en indlæringsev
ne. De kan vænne sig til reflekto
rerne. Skal de virke, må man skifte 
mellem mindst tre-fi re forskellige 
typer, og der kan blive meget dyrt. 
Under alle omstænd igheder er det 
forkert at bruge tekniske løsn inger 
som undskyldning fo r ikke at gøre 
andet, siger Carl C hristian Kinze 
og tilføjer: 

· Det er nød vendigt med løben
de forskning og overvågning af 
marsvin. Men d et er ikke no k. Der 
må gøres mest muligt hurtigst mu
ligt for at nedbringe bifangsten. 

Indgreb nødvendige 
Det Grønne Kontaktudvalg mener 
heller ikke, at tekniske løsninger er 
nok til at neelbringe bifangsten så 
meget, som der er nødvendigt. 
Man kommer ikke uden om at re· 
gulere det fi skeri, der har størst bi· 
fangst af marsvin , nemlig pighvar· 
og torskefiskeriet i Nordsøen. Bi· 
fangsten er størst i årers tredje 
kvartal, og derfor mener Der 
Grønne Kontaktudvalg, at der i 
den periode må indfø res restriktio-
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Marsvinet fredet 
internationalt 

Marsvin er omfattet af en række 
internationale konventioner og 
aftaler, som Danmark har for· 
pli;ret sig til at overholde, nem· 
lig: 
• Bern-konventionen om be

~kytte lse af Euro pas vilde 
planter og dyr samt deres le
vesteder, hvor marsvinet er 
opfun på lisren over strengt 
beskyttede aner. 

e Bonn-konventionen om be
skyttelse af vandrende aner. 

e Småhvalaftalen, der blev ind· 
gået i 1992 under Bonn-kon· 
ventionen til beskyttelse af 
små hvaler i Østersøen og 
Nordsøen. Ifølge aftalen er 
Danmark forpligtet til at over· 
våge bifangsten og reducere 
den i det omfang, den er uac· 
ceptabel. På den første parts· 
konference i 1994 blev parter
ne opfordret til at reducere bi
fangsten. 

e EU's Habitat-direktiv (der 
ventes endeligt gennemfon 
omkring år 2000) om beva
ring af naturtyper og vilde d yr 
og planter. Her er marsvinet 
opført på listen over arter, 
hvis beskyttelse kræver udpeg· 
ning af særlige fredningsom· 
råder. 

e Biodiversiretskonventionen, som 
pålægger landene at sikre ikke 

l 1986 iværksatte WWF Verdens
naturfonden "Projekt Marsvin" 
sammen med Foreningen til Dyrenes 
Beskyttelse, Miljøministeriet og 
Zoologisk Museum. ! løbet af 
projektets fire år blev der indsamlet 
over 9.000 observationer af marsvin 
fra færger og sejlere, og 500 mel
dinger om strandinger og utilsigtede 
fångsrer af marsvin. 300 døde 
marsvin blev, som dette på billeder, 
unclci'SØ!,>t nænnere på Zoologisk 
Museum. 

ner overfor d et relativt begrænsede 
fiskeri efter pighvar, og måske også 
overfo r visse dele af torskefiskeriet, 
for at redde ritusinder af marsvin 
fra druknedøden. 

"Vi i d en rige del af Verden kan 
ikke med god samvittighed stille 
krav til u-landciie om, at de skal 
bevare deres enorme biologiske 

bare artsrige, men også 
individrige bestande af dyr og 
planter. l Miljøministeriets 
udmønming af konventio nen 
"Bio logisk mangfoldighed i 
Danmark. Status og Strategi" 
hedder det: "Når arter går til· 
bage i antal, vil deres totale 
arvelige variation blive min· 
dre. Vi reducerer derfor ikke 
alene den b iologiske mangfol
dighed ved udryddelse af ar· 
ter, men også når vi formind
sker arternes bestandsstørrel
se og udbredelsesområde, så
ledes at der går arvelig variati· 
on tabt". 
Strategien fastslår, at "der må 
vises forsigtighed og vælges 
nul-løsninger, således at tviv· 
len kommer namren til gode", 
og den understreger: "Den 
traditionelle namrbeskyttelse 
skal suppleres af forebyggende 
virkemidler, som sikrer, at tab 
af biologisk mangfoldighed 
undgås i fremtiden , og ar tilba
gegangen , hvor den er sket, 
kan blive genoprettet i videst 
muligt omfang". 
Det er et åbent spørgsmål, 
hvordan den d anske regering 
kan overholde ovennævnte 
forpligtelser og aftaler med 
den nuværende bifangst af 
marsvin. 

mangfoldighed, uden at vi fejer fo r 
egen dør", skriver miljøminister 
Svend Auken i foro rdet ti l "-Biolo
gisk Mangfoldighed i Danmark. 
Srams og Strategi". 

Indtil videre har danske myndig· 
heder ikke følt trang til at feje for 
egen dør, når det gælder Dan· 
marks eneste hval. • 
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Skovhuggere på dybt vand 

Brasiliansk tømmerftrma fælder hvert år 
tusindvis af træet; på bunden af 

den kunstige sø Lago Tucurui. 
Søen blev skabt i slutningen af 1970'erne, 

da statens elektricitetsselskab byggede en dæmning 
og et vandkraftværk og dermed oversvømmede et område 

Tekst og foros: journalist 
jens Work Kristensen, Brasilien 

kovhuggeren tjekker endnu 
engang, om iltmasken og 
frømandsdragren slutter tæt, 

før han svinger sig ud over kanren 
af båden og forsvinder i der mørke 
vand. 

De næste 10-15 minutter må 
han klare sig selv i er undersøisk 
virvar af trækroner og væltede 
træstammer. 

Den oversvømmede skov står på 
bunden af den kunstige sø Lago 
Tucurui i den østlige del af der 
brasilianske Amazon-område. Her 
er 2.500 kvadratkilometer af den 
frodigste regnskov sat under vand 
som følge af konstruktionen af en 
dæmning og et vandkraftværk, der 
blev tager i brug i 1984. 

Er lille lokalt tømmerfirma har 
sat sig for ar redde. så mange af 
stammerne som muligt, før de 
uundgåeligt rådner op. Og der er 
store værdier ar hente: 

• Kvalireren af tømmeret er helt i 
top. Træto ppene, der rager ovenud 

på 2.500 kvadratkilometer af den frodigste 
Amazon-regnskov. 

af vander, er ganske vist visner og 
rorret ind, men under vand er 
stammerne i perf~kt stand. Søvan· 

'tiet har en forbi(Jffende konserve· 
rende effekt, fortæller den 63-årige 
ingeniør C ristiano de Jesus juarez, 
ide-manden !?ag der utraditionelle 
tømmerfirma, Madeira Tocantins 
Lrda., der har specialiserer sig i no
ger så utroligt som undersøisk 
_skovhugst. 

Famler sig frem til 
motorsaven 
For den enkelte skovhugger er op
gaven simpel, men ikke ufarlig: På 
bunden af søen skal han fælde er 
30 meter højt træ ved hjælp af en 
specialbygget motorsav. 

Den 32-årige Jose Luis Gomes 
de Sot12a lader sig glide ned langs 
den slimede træstamme, der er så 
ryk, at han på fo rhånd opgiver ar 
nå omkring den. Første opgave 
venter ham halwejs nede, dvs. på 
l 0-15 meters dybde, hvo r stam· 
men skal sikres med en tommeryk 
stålwire fra spilskiber. Stålrovet er 

gammelt og rustent, og han må 
binoe to røseknuder, før løkken 
omkring stammen er stærk nok. 

Et ryk i luftslangen er signal til 
forsyningsskibet om, at dykkeren 
er nået til trin 2, og en medhjæl
per lader straks den meterlange 
motorsav glide ned i dybet. Dykke· 
ren fumler sig frem, indtil han stø
der på saven. Med et solidt greb i 
det drabelige værktøj lader han sig 
synke ned til bunden af søen, hvor 
han planter benene i det metertyk· 
ke dynd, starter saven og skærer, 
indtil stammen er fri af stubben. 

Endnu et ryk i iltslangen bery· 
der, at opgaven er fuldført, og 
medhjælperen kan begynde at 
trække hydraulikslangen, saven og 
dykkerens blybælte indenbords. 

Stammer af lette træsorter vil 
øjeblikkeligt skyde til vejrs på 
grund af opdriften og bryde igen· 
nem vandoverfladen som en rakar. 

Andre såkaldt ædle træsorter 
som f.eks. nøddetræ er rungere 
end vand, så disse stammer vil ty· 

pisk lægge sig dovent ned på bun
den, medmindre spilbåden trækker 

Skovhuggerne arbejder på søen i uge· 
vis uden at komme i land. De sover i 
hængekøjer i de s.'\mme fl.adbundede 
mororlx\de, som de bruger som spil
båd og slæbebåd samt til opbevaring 
af værktøj. 

dem op til overfladen. Tovrrækkeri· 
et f.'lr spilbåden til ar krænge fare· 
truende, og vandet pibler ind gen
nem en halv snes utætheder. 

• Det heryder ingenting. Det 
tørre træ har godt af noget vand, 
siger spil-passeren Raimundo 
Costa, der er arbcjdssjakkers leder. 

For at bjærge de nmge stammer 
i land må mandskaber tøjre dem 
sammen med stammer af lette 
træsorter, såkaldte "flydere", der 
ofte kan holde ro-tre runge stam
mer flydende i vandoverfladen. 

Dramatisk kollision 
Arbejdet under vand besværlig
gøres af grene og væltede træstam
mer, som fra tid til anden skaber 
livstruende situationer, når ilrslan· 
gen sætter sig fast, eller dykkeren 
kommer i klemme. Men arbejder 
har endnu ikke kosret menneske
liv. 

Tilstedeværelsen af piranha (pi· 
rarfisk) og jacare (sydamerikansk 
alligator) tager skovhuggerne med 
sindsro, til trods fo r vedholdende 



rygter om, at i hvert fald en fisker
familie har mistet et barn under 
badning i søen. 

Det rige ·dyreliv er blot en detal
je i der enestående landskab af ble
ge trætoppe og dybt vand, som er 
skovhuggernes arbejdsplads. De 
bor i tømmerfirmaers små pramme 
i flere uger ad gangen, så de er 
selvsagt nødt til ar bade i søen. Og 
i mangel af en lokumsspand (for 
slet ikke at tale om et rigtigt toilet) 
har folkene valgt ar besørge d irekte 
i søens vand, for eksempel under 
en svømmetur. 

Den største fa re udgøres af de 
mange oversvømmede træer som 
konstant truer med at spidde både
ne. Mens Levende Narur var på 
besøg, gik det ud over spil-båden, 
som sprang læk i styrbords side ef
ter en grundstødning i høj fart. 
Kaskader af vand væltede op gen
nem huller i de halvrådne bund
brædder, og alle mand måtte hjæl
pe med ar øse. En dykker bley 
sendt uden bords for ar reparere 
huller med en jernplade, og efter er 
halvt hundrede hammerslag yar 
huller midlertidigt repareret. Det 
holder indtil næste kollision. 

Produktionen aflaster 
regnskoven 
Tømmerfirmaer Madeira T n
tins Ltda. har tilsyneladende fun
der en niche, som ikke giver pro
blemer med hverken miljøor~ni

sationer eller -myndigheder. 

Firmaer, der arbejder på Tucu
rui Søen, gør ikke indhug i Brasili
ens tropiske regnskov - i modsæt
ning til så mange andre firmaer i 
branchen. Hvert år reduceres regn
skoven med lS-20.000 kvadrarkilo
meter (knap halvdelen af Dan
marks areal) ifølge officielle ameri
kanske og brasilianske beregnin
ger. 

-Skoven på bunden af Tucurui 
Søen er allerede død. Nu gælder 
der om ar få de druknede træer 
fælder, så tømmeret kan blive ud
nyttet, siger Cristiano de Jesus Jua
rez, der selv beskriver den under
søiske hugst som miljørigtig: 

r Produktionen på søen er væ
sentlig i en miljømæssig sammen
hæng- ikke mindst fordi den aflas
ter regnskoven oven vande. Der 
antal træer, der bliver fældet her, 
behøver ikke ar blive fælder på 
and, forklare r Cristiano de Jesus 
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Den hydrauliske motorsav, der kan arbejde under vand, er nøglen til 
udnyttelsen af skønsmæssigt 6 m(llioner kubikmeter tømmer, der skjuler 
sig under overfladen af den kun lige sø, Lago T ucurui. 
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Juarez, velvidende ar firmaets nu
værende produktion på l 5.000 ku
bikmeter tømmer om året ikke bar
ter meget i der store økologiske 
regnskab. 

Den samlede tømmerprodukti
on i Amazon·regioncn udgør om
kring 40 millionl!r kubikmeter om 
året, oplyser Brasiliens miljømini
sterium, der offtciclr betragter ulov
lig rømmerhugst som den største 
trussel mod Amazon-regnskoven: 

· Mere end 95 procent af skov
rydningen er et direkte resultat af 
tømmerhugsr, anslår miljøministe· 
riers sekretær for integreret udvik
ling, Eduardo Martins, der har en 
forrid i den brasilianske afdeling 
af Verdensnamrfonden, WWF
Brazil. 

En god forretning 
Hugst af tropisk rømmer er gene
relt ulovlig i Brasilien, medmindre 
miljøstyrelsen IBAMA har modra
ger og godkendt en ansøgning, der 
blandt andet omfutter en plan ril 
bæredygtig drift, genplantning osv. 
Men kontrollen er ringe, og den 
ulovlige hugst menes fortsat at 
væ re i vækst. Salgspriser på 60 • 
1200 kroner pr. kubikmeter tro· 
pisk tømmer gør det til en god for· 
retning at bryde loven. 

Skovhuggerne på Tucurui Søen 
kan derim(xl lovligt fælde over
svømmede træer af en hvilkensom
helst art, selv para-nøddetræet (og
så kaldet Casranha do Para 
eller Brazil Nut), som ellers er fre
det over hele landet på grund af si· 
ne efternagrede nødder. 

Et enkelt træ kan let indbringe 
l O • 20.000 kroner. Selv de min
dre kostbare sorter son1 fo r eksem
pel para-nøddetræ giver mindst l O 
reais (60 kroner) pr. kubikmeter. 
Er der rale om mahogni, er salgs
prisen 200 reais (1200 kroner), 
fo rtæller indehaveren. Han anslår, 
at firmaers fortjeneste udgør 30 
procent af omsætningen. 

De l 2 medarbejdere er provisi
onslønnede og modtager hver l ,80 
kroner pr. kubikmeter tømmer. På 
gode dage når produktionen op på 
80 kubikmeter tømmer, svarende 
til en betaling på 144 kroner pr. 
mand, men mekanisk svigt, forlis 
eller sygdom tvinger ofte sjakket til 
at ligge brak i flere dage eller uger 
ad gangen. Derfor når årsindkom
sten sjældent over 30.000 kroner. 

· Vi får en ussel betaling og en 
elendig behandling, men vi har ik· 
ke mange alternativer. Arbejdet 
her er det eneste, vi har lært, siger 
den mest erfarne dykker, Jose Luis 

Gomes de Souza, Jer har været 
meJ fra starten af tømmerprojektet 
i 1985. 

Hjemmelavet motorsav 
UJ over forureningen fra medar· 
bejdernes husholdning, motorer 
og maskiner er firmaets miljø
påvirkning begrænser, og hugsren 
har da også fo rlængst fået der 
grønne stempel af den brasilianske 
miljøstyrelse IBAMA og det statsli
ge elektricitetsselskab Eletronorte, 
der er ansvarlig fo r den optlæm
mede sø. 

• Andre firmaer, der opererer på 
søen, rykker træerne o p med rode, 
men det skaber kaos på havbun· 
den og er til stor skade fo r fiskeli
vet. Vi har valgt at b ruge motorsa
ven, fordi det efter vores vurdering 
er den mest miljøvenlige metode, 
erklærer Crisciano de Jesus Juarez. 

Han har selv konstrueret den 
hydrauliske motorsav, der kan ar
bejde under vand. Drivkraften 
kommer fra en pumpe i forsy
ningsskibet oven vande. Efter en 
række justeringer er modellen nu 
så d riftsikker, at oversavningen af 
en træsramme rager blot få minut· 
ter. Der betyder, at dykkerens rids
forbrug under vandet er nede på i 
gennemsnit et kvarter for hvert 
træ. 

Firmaet har netop fået tilladelse 
til at fortsætte produktionen i yder
ligere 12 år, men perspektiverne er 
meget større end som så. Den 
oversvømmede skov rummer skøns
mæssigt 6 millioner kubikmeter 
tømmer, blandt andet eftertragtede 
træsorter som mahogni og ceder. 
Med den nuværende produktion 
på 15.000 kubikmeter tøm mer om 
året vil der i teorien være arbejde 
for pionererne i 400 år · dog me
nes træet kun ar kunne holde sig i 
50 år under vand uden at lide 
skade. 

Hovedkuls planlægning af 
vandkraftværk 
Det ville naturligvis have været let
tere at fælde de kostbare træer, in
den områder blev oversvømmet. 
Men så langt tænkte statens udvik
lingsplan læggere ikke i 1970'erne, 
da vandkraftværker og dæmningen 
ved Tucurui var på regnebrædtet. 

Tropernes største vandkraftværk 
blev hastet igennem, for der kulle 
levere billig energi til industrien i 
de nordbrasilianske delsrater Para 
og Maranhao. Derfor var der ikke 
rid til at fælde træerne først. 

Ansvaret for den sparsomme 

Eksporten af tømmerprodukter fra 
Arnazenregionen blev fra 1992 til 
1994 fordoblet til en værdi på over 
en milliard dollars om året 

statslige planlægning i ril&eldet Tu
curui kan placeres hos det da
værende militærstyre, som var op
rager af en ambitiøs udviklingsplan 
for Amazon-junglen: Energipro
duktion, minedrift og industri i 
stor målestok skulle på få år for
vandle et tilbagestående hjørne af 
Amazon-regionen til en såkaldt 
økonomisk væksrpol med msind
vis af arbejdspladser. 

Skovhuggerne på Tucurui Søen 
er i dag med til at rydde op efter 
den brasilianske stats planlæggere, 
som glemte ar rage hensyn til mil
jøet. Men ingen kan råde bod på 
de skader, som dæmningen påfør
te den lokale befolkning, heri· 
blandt et par hundrede indianere, 
der blev tvangsforflyttet til frem
med jord, umiddelbart efter at de 
for første gang \tar blevet kontaktet 
af" civilisationen". • 
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Fakta om Tucunli Søen: 
Dæmningen og vanJkraftvær· 
ketved Tucurui blev opført af 
elektricitetssclskabet Eletro
norrc i perioden 1974-1 985. 
Opdæmningen af vandmas· 
serne fra floden Tocanrins 
fandt sted i 1984, hvorved et 
areal på 2.500 kvad ratkilome
ter skov blev oversvømmet · 
her findes i dag den kunstige 
sø lago Tucurui. Byggeriet 
kosrede 4 ,6 milliarder dollars 
eller knap fi re gange så meget 
som der oprindelige budger 
på 1,2 milliarder dollars. Tu
curui værket, der er tropernes 
største vandkraftværk, har en 
kapacitet på ca. 4000 MW cl
ler t irka 4 gange kapaciteten 
på det svenske atomkraftværk 
Barsebiick. 

Siden konstruktionen af 
Tucunli·dæmningen har Bra
silien bygget yderligere tre 
vandkraftværker i Amazon-re
gionen. 
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Mount Everest 
gøres rent 
I 1995 har en privat miljøgruppe i 
Nepal med hjælp fra lokalbefolk
ningen fjernet 130 tons affuld, ef
terladt af wri ster og bjergbestigere 
langs stier og ved overnatnings· 
pladser i Sagarmatha Nationalpar· 
ken , d er bl.a. omfatter verdens 
højeste bjerg, Mount Everest. Mil
jøgruppen støttes af WWF. Den 
har også taget initiativ til genplant· 
ning af nogle af de bjergskrånin· 
ger, d er er blevet ryddet for skov. 
Af andre aktiviteter kan nævnes 
støtte til lokalbefolkningen fo r at 
sikre en større miljøbevidsthed og 
at bevare regionens kulturelle arv. 
Som et resultat af miljøgruppens 
meget målrettede arbejde har myn· 
dighederne i Nepal desuden stram
met kravene til de mange bjergbe
stiger-ekspeditioner, så det nu for
langes, at d isse tager med ud, hvad 

de bringer ind i området. • 

Mini-ftsk 
i farezonen 
Verdens mindste fisk er i fa re for 
at uddø. Den lille guppy-art lever 
kun i Buhi-søen på øen Luzon i 
Filippinerne, og et fu ldvoksent ek· 
semplar bliver højst 7-1 O mm 
lang. Den fo rekom tidligere i uhy
re mængder i søen og blev bett·ag· 
tet som en delikatesse. Fangsten 
har imidlertid taget overhånd. Sto
re net og brugen af motorbåde har 
bragt bestanden på ud1yddelsens 
rand, men der er nu sket begræns
ninger i fiskeri-metoderne, og der 
gøres andre anstrengelser for at 
redde den lille fiske-art. • 

Elfenbens-penge 
beskytter elefanter 

Penge fra salget af ko nfiskeret el
fenben anvendes nu til beskyttcl· 
se af elef.'\nterne i Tanzania. l 
1986 beslaglagde de belgiske to ld
myndigheder ved en rutineunder· 
søgeise en ulovlig sending på he
le 9, 7 to ns elfenben (fra 1.889 
elefun tstødtænder) i to containe· 
re. Indho ldet var mærket "bi· 
voks" . En belgisk domstol tilken-

degav, at elfebenet var belgisk 
ejendom. Det blev solgt på en of. 
femlig auktion i Østasien og ind
bragte ca. l O millio ner kroner. 
Det er nu besluttet, efter næsten 
ti å rs fo rhandling mellem WWF
Belgien og myndighederne i Bel
gien og Tanzania, at pengene skal 
bruges til beskyttelse af clefantbc· 
standen i Tanzania. Den såkaldte 

Flytning af 
primitive ktybdyr 

To arter af levende fortidsdyr 
holder til på nogle smlløer ud 
fo r ew Zealands kyst. Det er d e 
eneste overlevende repræsentan· 
ter af en ellers uddød primitiv 
gruppe af krybdyr. T uataraer kal· 
des de. Den ene art fo rekommer 
på omkring 30 småøer, den an· 
den art hidtil blot på en enkelt, 
nemlig den kun 4 hektar store 
Brorher Island i Cook-strædet. 
For at øge bestanden har man 
nu gennem målrettet opdræt af 

dyr i fangenskab overflynet et 
halvt h undrede individer af sidst· 
nævnte art til en 30 hektar sto r 
nærliggende ø. For at beskytte 
de sjældne dyr er der ikke offent· 
lig ad gang til nogen af de øer, 
hvor der lever wataraer. Imidler
tid overvejer myndighederne at 
åbne et par af øerne for tllristbe· 
søg, så det bliver muligt fo r in· 
teressered e at studere d e primiti· 
ve k1ybdyr i naturen . • 

"bivo ks-aftale" har bestemt, at 
pengene bl.a. går til bekæmpelse 
af klybskytteri i en nationalpark 
og til uddannelse af parkpersona
le. Det er så vidt vides første 
gang, at penge fra salg af ko nfis
kerede namrprodukter anvendes 
til namrbevarelse oprindelses· 

landet. • 

Verdens 
fuglerigeste 
nationalpark 
En ny nationalpark er blevet opret· 
tet i den nordlige del af L'l Paz p ro
vinsen i Bolivia i Sydamerika. Un· 
dersøgeiser tyder på, at områd et 
huser det største antal fuglearte r, 
der findes inden for noget beskyt· 
tet områd e i verden . Antallet af 
fuglea rter er ikke opgjort, men den 
enorme mangfoldighed skyldes, at 
området indeho lder en masse fo r· 
skellige naturtyper. Nationalpar· 
ken er på 19 .000 km2 (tre gange 
Sjællands størrelse), og den har en 
alsidighed af græsstepper og ikke 
mindst skovryper, der går fra regn· 
skove i lavlandet til bjergregnskove 
og tørn: , tropiske skove øverst i 
A neles-bjergkæden. • 



Rigereskov 
En rigere skov er en skov, hvor 
der både er plads til al f:\:lde 
træer og til alle de mange dyr og 
planter, der hører til i skoven. 
En skov i drift, hvor der vises 
hensyn til naturens mangfoldig· 
hed. Men kan det overhovedet 
lade sig gøre? Ja, det kan det · og 
i bogen Rigere skov kan man 
læse om hvo rdan. Bogen er udgi· 
vet af Skov- og Nan1rsryrelsen i 

I forbrugernes 
tjeneste 
l ugerne 19 og 20 gennemf01te 
FDB-kæden Dagli'Brugsen kampag· 
nen Vilde Dage i Dagli'Brugsen. 
Det skete i samarbejde med WWF 
Yerdensnan1rfondcn. l de to uger 
var dagli!,•varekædens 274 butikker 
udsmykket som en "regnskov", og 

Perioden 18.1.1996-16.4.1996 

WWF Verd cnsnamrfonden øn· 
sker at sige tak til alle bidra!,'Yderc. 
Det er alene pladsmangel, der 
tvinger redaktionen til kun at 
bringe oversigten m'er bid rag pit 
500 kr. og derover til WWF's 
hjælpearbejde. Tak for hjælpen. 

0 1.-· og Karen~. Adlcr-f'i,...,n 500, j.m A!.!' 
~"'rhnlm 500, llcnnk Ahnfd,lt·Mollcmp 
1.000, All" Andcr>cn 500, Chri,nna An· 
dcr>cn 500, Cl.n" Bo~h Ander>cn 500. H 
len AndcN!n 500, ll<nnk An,lcr>cn 500, 
Jen> Andci'>Cn 500, Kan n Ander-en ! .;('(), 
Kir. ten Ander>cn St. 'O. Ole Ander-en 500, 
A>tnop Km 500. Knud B.ohr 500, B.olnc 
NS Metal\ .orc f.obnk 500, Peter Bcfi.!'Ml> 
nch 500, Il. B.Id""' 500. Bol).!itte Boer' 
500, V. Boe' 500. T orbcn Bondrop l. 500. 
Anders Bol).! ) ('(l, Kom Brogaard l .(l(l(), 
H.C. Bnunmcr:.tt.'\.lt 5ro. Kim (\n~tcn,cn 

500, Chaulf.,rcrnc' F.o~forcnon~ Kol><ol
h;ovn 500. Chiko A/':> 500. )en' P. Chn· 
stcn)en 500, M~l r)ttt Chri~tcn\cn 500, Bj.,r# 
nc Chri'ri •m~cn 500, K.ncn Jucl Chri., tian·· 
~en 500, Mette Chrh.tian-.cn SOO, Anders 
Cronc 500, ();c,, ApS SOO. l nJ."r Djarlo 
l .000, Esben Drngst<xl 1.000. Bertil Ek· 
>trom 500, Bodil Ellon~ 500, M.tJ.o Us;o Eo-.. 
~lhanlt 750, TonJa Ercn;u 500, J.O. Enk· 
-en 500, O)'·ckc Ewcrt>en 6{'(), F,lc ~ hl.or
bejJcrc B.ollcnll' 500. IIennene Fosker 

samarbejde med en lang række 
fagfolk fra såvel ejere som bruge· 
re af skoven , bl.a. WWF Vcr· 
densnamrfonden. Bogen er let at 
læse med masser af Ilone fotos 
og meget smukke og instruktive 
tegninger af Mads Stage. 
Rigere skov anbefa les til enhver, 
der holder af skoven og gerne vil 
vide, hvordan man rager mest 
muligt hensyn til nann·en samti· 
dig med at man bruger den. 

Rigere skov, illustreret med 
farvefotos og tegninger af Mads 
Stage, l 20 sider, udgivet på Gad s 
Forlag af Skov- og Namrstyrclsen 
under Miljø- og Energiministeri· 
er, 140 kr. 

Bestil den hos din boghandler 
eller i Miljøbutikken, tlf. 33 93 
92 92. • 

lokalområdets børn bidrog med al
verdens hjemmeproducerede dyr til 
at give regnskovsbutikken liv. 

For hvert dyr, børnene havde la
vet til butikkerne, gav Dagli'Brugs· 
en l O kr. til WWF Verdensnatur· 
fondens arbejde. Ved redaktionens 
slutning forelå det endelige resultat 
ikke, men vi regner med en check 
til WWF på omkring 400.000 kr. 
Udo, ·er pengene har samarbejder 

1.000. Fom>o.o ApS 500, Arne Fr<'leribcn 
500, A. Fn:d•ue 500, joh;on G.mlc 625. p,. 
t<r Gal'ler 750, NJ nna Gjul ! .('()(), E~'lln 
Gobcl).! 500, O. Gudok-Soren•cn SCO. llan-
Jcly o~ Konrodunkuona:rf(m!n.. K,,bcl'l-

h.wn 500, Bent l l.ln•cn SOO. Il"' lf.m,cn 
500, Karina llan>en LNO, Knud A. lian· 
.sen 500, llna H,u,....._.n 5('(), Annene 11."' 
~rnap 500, Asta HcmnllnJ.!~n 500, Knud 
Hcnn>\n ~cn 500, Ole llc~ .. dl'CI"J! 500. 
KnuJ Holm 500, Rich.uxl ! Ioim 500, Ev.o 
bem•diktc Holmark 500. Anene Holmfn:d 
S('(), Mariane Hounum SOO. l...ors l hogh 
500, Hu.li~~ Arl...,j<lcrforbund K11henhavn 
500. Ani;o & Ib lluckclk.nnp 1.6i S, El'<' 
l...,th Hofd<Jucr 500, K.M. ll<'l!'be"' 5(\1, 

lndu lak Al 500. Ffe\le h•er, en 5l'O. 
Knud Aa~"' lver>en 500. Il.). <')! B. ).oml> 
,en 500. U;lx:th jakob-.cn 500. Connoc Bo· 
'J!•'ard Jcn~n 500. Dan Mun~tcr Jcn\t'll 
500, Jan lorent: ]cn...:n 500, Kimen 
jcnx n 500, Mal).!rcthc FoJ:h jen-en 500. 
Preben j<:n>en 500. Ruth ' toum.mn Jcmcn 
75(\ l..cif Buj!j,oc Johan <en 500, ll.uh j u"'' 
>en 6{'(), Grethe jøl').-.:n,cn ! ,('()(), Hcnnk 
]<>Jl.'<.'nsen 500, l...o" ]<•l').'<'lhCn 2.250. 
Sorcn Kjcklsen 500, E,•,o Kj<r & Kom ll.on
' Cil 500, Bent Kj.cr "500, Grete Klc" ' 67S, 
l..cif Barbre Kmod<cn 675, Ulla Knud"'n 
500, Y. Kock 500, Bente Kr.ocmcr SOO, )\t· 

te Kri ~tcn sen 500, Manin Krbtcn~cn 500. 
C unilla Kri ~timhcn 500, j .T. Kri"" n'm"""n 
500, Kvinddijlt Arbejderforbund !.('()(), J. 
Kylbo 500, Mibcl Kunckc SOO, I.J ,f...,rh 
L1ndsrrum 500, John l...mg 500, Anette M. 
Lu,;cn 500. l. Brandlem l...1r,en 500, M.ori
.mnc Lu':',CO 500, Pou1 Lmnt~n soo. nuu 
B. L1u~cn 500. VaJ.,'ll Lim.l "~trmn SOO, A.t

~" lund 500. l n~oc U onde 5(l(l, Bchrcn<l 
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giver os mulighed for at informere 
et sron antal mennesker om, hvem 
WWF er, og hvad vt udrener. 
Blandt andet gennem to helsides
annoncer i bladet Samvirke, der sen
des ud tit godt 900.000 husstande. 

Kampagnen var stanskuddet på 
et tæt samarbejde panerne imellem, 
som skal være med til ar videreud
vikle1 Dagli'Brugsens udbud af og 
information omkring økologiske og 

men~ miljøvenlige varer. • 

••••••••••••••••••••• 

Undgå PVC! 
WWF Verdensnaturfonden opfor· 
drer nu forbrugeme til at undgå pla
stikvarer og plastikemballage, der ik
ke tydeligt er mærket eller angivet 
som PVCfti. Anledningen er stadi),'l: 
mere sikre tegn på, at de kemikalier, 
der blandt andet findes i PVC, er en 
me<.h~rkende årsag til nedsat fertilirer 
ikke alene blandt dyr, men ogsa 
blandt mennesker. Forbugerne op
ford res til at være opmærksomme 
på følgende produkter: Badefor· 
hæng, husholdningsfilm, kontorar· 
tilder, legetøj, persienner, presennin
ger, regntøj, tasker, relte, vandslan
ger, vinduer, WS-rør. 

Samtidig kræver WWF, at alle 
PVCholdige produkter bliver afskaf-

l.unJ t 500. Ole l.ynJ!),'<lard 500. Vnco Ly>)!'.> 
.ml 500. F.K M.l,hcn 620, Gudnon M.o,~ 

"'" 620, Hennette MaJ'I!n 1.500. Palle 
m;od"'n l ,('()(), )\tte Marholrl .000, Ann<• 
M.me M.ln:u;,.;n 500, Vibe Marky·Nid,.;n 
SCXl. Bul')." M.uner 500, Anne U >c Mathia
"'" 2.()(1(), MayJan-Muller & l...>n,hchuln 
SOO. Axel Moqzcmtjcnoe SCXl. Christa 
Mo,tmp 500, Mulri·Shipping 500, Hcnn 
Mullcs,:.mn.l 5('1(), Anne! Mallfrcthc Molar· 

bjcl).! 500. Gerd E. ncllcmann SOO, A.C. 
Nid•<'n 500. Allan idsen 500, Arne Vin· 
ten Nid'Cn 675. Emilie og Alfr<~l Nicl<en' 
Monde 500. Gudrun Nicl>cn 500, Henry 
Nid"'n 1.500, l..cne Nidsen 500, l'otol 
Kj.cr:.~a.on.l Nielsen 500, E,., Nb•cn 500, 
U:ZJc l'oNr.mJ 500. Ing.-r Norholm 500. 
T.o~" Olc><.:n 500. Olaf Ol"'n !.('()(), Tina 
Ol-en 500. Finn K. Oxcnbøll 500. Ejnar 
pade 500, Ehcbcth Pcdcr><.'n 500, Gert S. 
P • .Jci'>Cn 1.000. Kar:.tcn P<XlcNCn 500. L1k· 
kc P.•.Jer>cn SCXl, s,·cnJ Erik Pedcr.;cn 500, 
Ilelie Kral!h Pctcr>cn l. 500, N J. Peter· 
'en' (k..,l.lJ.,•fabrik 500, Susanne Pt.."tc NCn 
500, Mette Stendahl Plom~<lard l .000. 
PM!· 500, """' B. Poolsen 1.000. Ullian 
R.ohr 500, Peter R"sk & Su<ann.· Uond 
500. 13inc Rasmus-Niel '<;n 500. Knud 
R."mu" cn 500, B. &. B. Hust<'tl Rich 
SOO, Poul Riehn 500, Risskov hul1mn 500, 
l'knt RohJc 500, E,., Rønne l .000, Marc 
Schn•1er 500, Kri>tcr M. Schwcnn 500, 
Kjeld SkJ.crl>æk 1.500, Marianne Sirwnr 
50(), Arne Skoubcx: 500, Grete Sko' ' 500, 
Il d~"' Sk·)ttc 500. Peter Stchr 1.000, l..cif 
'nobkJ.cr 500. Vald. Riis Sondcl')r.lan.l 500. 
Borte Storcn<;en 500, Henri Mulk-g.oard 500, 
l...t" Suren"'n 500, Villy S.,rcn<cn 500, 
llas'CI Teudt 500. 0 Sorcn Thollc 500, )m· 

WWF 

fet inden år 2000, og at alle PVC 
holdige produkter omgående mær
kes me<.l oplysning om PVC's skade

lige virkning. • 

••••••••••••••••••••• 

Frivillige søges 
til Grækenland 
l perioden frem til oktober søger 
o rganisationen STPS frivillige til 
G rækenland. 

STPS arbejder med beskynelse 
af havskild padder. Arbejdet som 
frivillig i Grækenland går ud på at 
overvåge skildpaddernes redeom· 
råder, tælle stier og reder og mær
ke skildpadderne. Samtidig skal 
d er g0res en indsats for at skabe 
offentlig opmærksomhed o mkring 
beskynclsesarbejdet i Zakynthos, 
Kreta og Peloponnes. 

Frivillige kan bo gratis i en 
særlig lejr og man bliver oplært af 
uddannede medarbejdere. Kravet 
ril frivil lige er et god t engelsk samt 
villighed til at arbejde hårdt og det
te i grupper. 

Minimumdelragelse er fire uger. 
Henvendelse kan ske ri! STPS, 

35 Solomou Street, G R-l 06 82, 
Athen, Grækenland. Telefon •: 
fax 0030 l 38 44 146. 

~'C n Thom"'n 620, L Timm.,.,n 620, T n· 
Entr~:pn"' 500. P,olle T oboe;cn 500. F m: 
To~'' 675, Uno, hop 500, \ 'cnunetoftc Klo
' ter l .000, Clau' Rene Vill.oJ"'n 500, Met· 
te Ol: jcoh Corl ...:n Vorklun,l SOO, M. Wi
bel).! 500. Un.l Uppcn WoJch 5C<'. Estrid 
Woii>Jdm l .000. Per Wohhcr, SOO. A. & 
O. Wun• 500. ln~"'r O"cf!!.OJn;l 500. jens 
0-.lcru.unl 500, Nid"' Ø'tcrgaan..I-Hanst!n 
soo. 

Bidrag fra 
fonde og legater 

Vinhandler N.O. Ander'e'" l...'j.'Ot l 0.(1()(). 
&·<kctt·Fon,lcn 60.000. Kon•ul Geo!).! jor· 
ck og llu;tm Emma jun: k'< Fo nd 25.('()(). 

Til Nanor, kolen o Grunl,mJ har vi tr.o Ro1-al 
Cin:cnl.>n,l A/S mo..lt.o~'\.'t 5.()()() kr. 

Finn.oct Lyn~.o.ord Rckl.omc A S 1 Rs.xlm·rc 
lo.or kubt et finn,tm<'llcm, k.oh ul IO.('('() kr. 
\'<1\Y/F "~"' ' tu,.nd t:ok! 

Testamentariske 
gaver 

Fr.o boet efter llol~cr Chri,tcn jen-en l lan
>cn h.or vi mo..h .t~'Ct 1.034.!!(15,21 kr. 

Nye og fornyede 
gavebrevsaftaler 

S\'\:n~t Anker SiJr..:n"-'n .. 
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Kreativ 
bager 

WWF 

Vennelysr Bageri i Randers fo rstår 
ar få noget utl af gammelt b rød. 
Skå ret ud som fuglefoder bliver der 
pakket i poser og solgt. Men i ste· 
tier for ar give penge til bagerier, 
opfordres kuntierne til ar lægge er 
bidrag i WWF Verdensnarurfon· 
dens indsamlingsbøsse. l 1995 
blev der ril ialr 4.520 kr. Tak til ba· 
ger Kent Johansen fo r er flor initia

tiv! • 

NytWWF
projekt 
i Litauen 
Afdelingsleder Miehad 
Brinch Pedersen og viden· 
skabelig meJarbejde r Hen· 
rik Dissing fra WWF Ver· 
densnamrfonden har været 
i Litauen fo r ar underskri
ve en samarbejdsaftale 
med lantiers miljøministe r 
om er nyt WWF-projekr. 

Projekter, de r størres af 
den danske Miljøstyrelse 
med 6,1 mill. kro ne r over 
tre å r, går ud · på ar udar· 
bejde og iværksætte en for· 
valrningsplan for den stør· 
ste af Litauens i alt 30 regi
onale naturparker, Nemu
nas lloddelraer. Deltaer, 
der ligger ved Kursiu lagu· 
nen i det vestlige Litauen , 
er med sine 240 km2 et af 
de største i Øsre rsøområ· 
der. Deltaet fungerer som 
er naturligt " rensningsan· 
læg", tier e r med til at for· 
bedre vandkvaliteten i 
Øste rsøen · på samme må· 
de som Skje rn Å deltaer i 
sin rid der, inden det blev 
ødelagt, ren sede vandet, 
fø r det løb ud i Ring· 

købing fjord. • 

BREVKASSEN 
Skriv til Levende N atur, 
m ærke t "Brevkassen". Spørgs· 
mål vil blive besvare t af et panel 
af WWF Verdensnaturfo ndens 
videnskabsfolk og eksperte r. 
Spørgsmål, de r ikke e r plads til 
i bladet, besvares personligt. 

Nytterdet 
noget? 
Jeg vil gerne vide, om WWF gør 
noget fo r ar gøre opmæ rksom på, 
lwo r formålsløst og vanvirrigt det 
e r at dræ be vilde dyr som tiger og 
næseho rn til brug fo r me liein
fremstilling i bl.a. Kina. Er det ik· 
ke håbløst at ivæ rksætte rednings· 
aktioner for dyrene i Afrika og In· 
dien , nå r krybskytte r blm fo rtsæt· 
ter med at nedlægge dyrene? Kan 
WWF være sikre på, at pengcmid· 
ler fra bl.a. medlemmer kommer 
d e "rigrige hænder" ? 

Med venlig h ilsen 
K. Søren sen 

Højgårdsparken 3 
Skovby 

8464 Galten 

Krybskytteri er forrsar et stort pro
blem mange sæder i verden , og Aere 
atter, bl.a . tiger og næsehorn , er truet 
af udtyddeJse på grund af ktybskytte
ri. WWF Verdensnarutfonden har i 
åi'C\is kæmpet mod krybskytteriet, og 
der er nøcJ,·emligt at sætte ind på 
mange fronter. Bedre udntstning af 
anti-ktybskyttepatruljer, støtte til lo
kalbefolkninger så de f,\r direkte ud
bytte af at passe på de vilde dyr i de
res område, samt ikke mindst påvirk· 
ning af forbrugerne af produkter fra 
tntede dyr. Det var især sidstnævnte, 
de r i 1989 førte til et verdcnsom· 
spændende tOrbud mod handel med 
elfenben, og som siden har medført et 

krafti!,'t fuld i krybsk)l[[crict på elefan· 
ter i Afrika. Det er ogsa især påvirk
ning af fo rbntgeme af·næsehoms- og 
tigerpn:xlukter, der skal sættes ind 
med, for at P.t stoppet handelen med 
disse""produkter. Og der gøres fa ktisk 
en meget stor indsats i form af oplys· 
ning 0'6 kampagner i landene i Øst· 
asien. l-ler bidrager ikke mindst 
fWF i sto r målestok. Både ved at 
presse myndighederne til lx.xlre kon· 
trol og til :1t oplyse befolkningen om, 
l;v01for det er forkett at bntge pro
dukter fra mtede dyr. Du kan være 
sikker på, at de penge, vi P.tr fm vore 
medlemmer, bliver bn.t!,'t på den mest 
hcnsi!,'tSmæssige måde, i bestræbelser· 
ne på at redde de m tede dyr. 

Må l venlig hilsen 
Tommy Oybbto 

Videnskabelig medarbejder 

Bedre 
rengøring 
I martsnummeret af Levende a
rur læste jeg o m forå rsrengøring • 
ude og inde. Det er meget udmær· 
ker, at I advarer mod brugen af 
rengøringsmidler, d er indeholder 
klo rforbindelser, fosfonater, ED· 
TA og organiske o pløsn ingsmid ler. 

Dog undrer d et mig, at l uden 
st~Hre reservation an befale r brug af 
universalrengøri ngsmiddcl. Sclv
o m d ette nok e r at fo retra:kke frem 
for de nævnte skrappere stoffer, e r 
det da langt bedre helt ar undgå 
kemika lier. 

Det kan man faktisk opnå ved 
dampafrensning med en maskine. 
Den er på størrelse med en lille 
støvsuger, e r let at betjene og kan 
bruges til n æsren al rengøring, 
endog til vinduespudsning. Som 
tillægsgevinst får man steriliseret 
de behandlede Ilader med l 20 gra
der varm d amp. Den eneste abso
lutte ulem pe e r p risen · 2500 eller 
3000 kr. alllængig af model. 

Hos os ha r vi i det dagl ige i 
snart et å r haft meget stor glæde af 
vores maskine, som vi sidste å r 
blev gjort o pmæ rksom på , ·ed en 
husstandsomdelt b rochure. 

Med venlig h ilsen 
Jø rgen Gundtorp 

Høje Skodsborgvej 28 
2942 Skodsborg 

Det er det uafl1ængige informations· 
center G RØN IN FO RMAT ION, 
der giver gode nid ti l grønt forbntg. 
Malene Telle r fra GRØN INFOR
MATION svarer: 

Jeg giver dig helt ret i, at b rug af ke
miklllier i hjemmet bør minimeres • 
henmder ogs<'t universelt rengørings· 
middel. Jo mindre der bruges jo lx.xl
re, for der findes ikke et rengøti ngs· 
middel, som direkte er "miljøvenlibtt". 

Det er en fo rdel, at dampmaski
nen ikke bnJb't!r rcn!,>øringsmiddel. 
Men den er mC!,'Ct dyr i indkøb og 
desuden kan \'<lrtllt vand + lidt kno· 
fed t, tit gøre "undetværker" og der· 
med give et yderst tilfredsstillende re· 
sultat. Herved und!,r.\r man at øge 
anmllet af hjælpemidler, der bntger 
snøm i hjemmet. 

Vandet i rengøtingsspanden opnår 
ikke de samme høje temperaturer, 
men egentlig desinfektion i private 
husholdninger, vil i de fleste tilfælde 
være overflødigt. 

Hvilken metode, der er mest mil· 
jøvenlig, er svært at afg~>re. Der bru
ges også ressourcer ved brug og ved 
fremstilling af dampmaskinen. 

Men hern1ctl ikke sagt, at damp· 
maskinen ikke er en god hjælp til at 
lerrc rengøringen. 

Men alt i alt er det nok ikke et ge· 
nerelt råd, som GRØN INFO RMA· 
T ION vil bntge. 

Med venlig hilsen 
G RØN IN FORiv!AT!ON 

Malene T elle r 
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Glædelig sommer 
-med ferJe og sommerhus 

Selvom man er på ferie, be
høver man ikke lade mil
jøbevidstheden blive der

hjemme. Sommerlandets ferie
gæster kan , hvis de tager hensyn 
til miljøet, være med til at minelske 
miljøbelastningen af de populæ re 
feriemål i Danmark. 

Feriegæster kan gøre både mil
jøet og sig selv en tjeneste ved at 
slappe af og spare på energi og res· 
sourcer. Det behøver ikke at gøre 
ferien mere stresset · snarere tvært· 
imod ... 

- ' i\ 
r l 

I køkkenet: 
e Tænd ikke elovnen, før maclen 

sættes ind. Maden bliver ikke 
hurtigere færdig af den gruncl. 

e Steg så meget som muligt i en 
gryde ... en ovnstegt kylling kos· 
ter op til seks gange så meget el 
som en grydestegt. 

e Skyl ikke af i varmt vand · man· 
ge madrester går lettest af i 
koldt vand. Brug gerne en balje 
til at skylle af i. 

e T ø evenmel t frysevarer op i køle
skabet. 

e Fyld opvaskemaskinen helt op 
og brug den laveste te mperantr. 

e Brug o m muligt mikrobølgeovn 
i stedet for el-ovn ... der kan spa
res op til 75% i elfo rb ruget. 
Men gå udenom PVC stegepo
ser. Brug de såkaldte fryse-koge
poser, mikrobølge-dybfrost po
ser eller et glasfad med låg. 

Ved brug af pejs 
og brændeovn 
Hyggen breder sig, når pejsen tæn· 
des. Ferielandets gæster kan undgå 
unød ig luftforurening med følgen
de råd: 

Hvad kan brændes: 
e Ubehandlet træ. 
e G rene og groft kvas. 
e Pap og papir skal hel st afleveres 

ri! genbrug. Brændes det i pejs 
eller brændeovn skal det ske 
sammen med andet brænde 
f.eks. træ. 

e T ræ- og halmbriketter (bedst 
brændeovn). 

Hvad må ikke brændes: 
e Affald · f. eks. fra husho ldningen. 
e Malet træ. 
e Mælkekartoner. 
e Plastlaminarplader. 
e Plastposer og and re fo rmer for 

plast. 
e Spånplader. 
e T tykimprægneret træ. 

I haven -grønne råd 
mod ukrudt 
Sol, sommer og .. . sprøjtegift. Men 
det behøver ikke at være nødven· 
digt med gift fo r at få en smuk 
sommerhave. 
e Dæk jorden til med barkflis, 

træflis, sten eller grus. Det gør 
det sværere for ukrudtet at s pi re. 

e Fjern ukrudtet mekanisk med et 
luge-, skuffe-, eller hakkejern . 

e En ukrucltsbrænder kan bruges 
på srore flisearealer eller på 
gårdspladser. 

e På mindre flisearealer kan 
ukrudt fjernes med med kogen
de vand, fx kartoffelvand. 

Grønne råd mod 
skadelige insekter 
e Dæk grøntsager med et tætslut· 

tende net · det beskytter mod fly
vende insekter og fugle. 

e Lad grøntsagerne skifte plads i 
haven · det forhind re r at skadeli
ge insekter og sygelomme "gro r 
fast". 

e Insekter i d rivhuset: 
l ~redet for sprøjtegift kan insek

ter bekæmpes med andre insekter. 
Det er skadedyrenes nam r lige fjen· 
der, der ikke skader planterne: 
e Mellus og Minerfluer bekæmpes 

med hveps. 
e Alle former fo r bladlus bekæm

pes med bladlusgalmyg. 
e Spindemider bekæmpes med 

rovmide r. 
Insekterne kan købes i havecen· 

tre, byggemarkeder og større dag· 
ligvareforretninger. 

Miljøvenlige indkøb 
Feriegæster kan sagtens gøre mil
jøvenlige indkøb i ferielanelet · og
så uden at b ruge halve eller hele 
dage i jagren på de miljøvenlige 
varer. 

Madvarer: 
e Køb så vidt muligt økologiske 

varer. Se efter "Ø-mærket" · det 
er statsko ntrolleret og dyrkes 
uden brug af sprøjtemidler og 
kunstgødning. 

e Køb så vidt muligt årsticlens fri
ske danske grøntsager. 
Danske romater dyrket i d riv

hus, har dog op til 80 gange høje
re energifo rbrug i fl1t. til sydland
ske to mater. Alligevel er sæsonens 
danske - og helst økologiske · 
grøntsager det bedste miljøvalg. 

Brugen af sprøjtemid ler på fx de 
eanariske øer er op til 4-5 gange så 
højt som i Danmark. 

Til andre sydeuropæiske grønts· 
ager · fx grøn peber og salat · kan 
sprøjtegift-forbruget være op til 8 
gange højere end til anden grø nt· 
sagsdyrkning i Danmark. 

Drikkevarer: 
e Vælg øl og vin i remrflasker af 

glas - også når der købes ind 
over grænsen. 

e Vælg sodavand i genbrugsflaske 
af plast. Det sparer transport og 
miljøet fo r fo rurenende bilos. 

e Vælg koncerorreret saft og juice -
det sparer emballage. 

And re varer: 
e Køb brunstens- eller alkaliske 

batterier uden kviksølv. 
e Pak maden ind i plastfolie af po

lyethylen og undgå sølvpapir 
(al ufolie) og PVC-film. 

e Køb den mindst miljøbelasten
de shampoo. Den indeholder 
hverken øStrogenlignende sto f. 
fer som oxtO>,yno l og non
oxynol, EDT A eller svært ned
b rydelige stoffer. 
Det er fx Aloe Vera shampoo 

(Aloe Vera Group), G ibidyl Sham· 
poo (Biona A/S), Honni ng Sham· 
poo (Pharbifarm), Keminus (FDB/ 
Irma), MiniRisk Shampoo (FDB), 
Romanric/ Daniella (Forte DK), 
samt Unekrams shampoo' er. 
e Legetøj · fx badebolde kan være 

laver af PVC. Spørg isredet efter 
proclukter lavet af PE (polyethy
len) eller PP (polypropylen). 

e Telte· billige telte har ofte bund 
af PVC-ho ldigt materiale. Køb i 
stedet et telt med bund af silico
ne. 

GODSOMMERl 
G RØN INFORMATION · RI G 
33 13 66 88 

G RØN INFORMATIO N er et 
uaf11ængigt info rmationscenter o m 
fo rbrug og miljø . Centeret giver 
gocle råd om, hvordan Iwerdagen 
gøres mere miljøvenlig. 

G RØN INFO RMATION ·s ser
vice er landsdækkende og åben for 
alle miljøinteresserede danskere. 
Det er gratis at benytte centerets 
service. 



Sådan kunne jeg 
tænkernigat 
støtte natUren 
Hvorfor ikke lave 
kontant afregning for 
gode naturoplevelser. 
Og lade indtægterne 
gå til forhindring af 
naturens forfald. 
Så kan det være, at 
vore efterkommere vil 
have mere at fornøje 
sig med end billige 
efterligninger af den 
ægte vare. 

Af Annene J u hier Kjær, 
vært ved TV avisen, DR 

nnk hvis syreregn og andet 
jævdskab fik has på den 

sprøde majgrønne bøge· 
skov. Hvor skulle .. man så kysse 
kæresten forå rskåd for alvor? 

Tænk hvis d e kære børn eller 
børnebø rn aldrig skulle opleve for
nøjelsen ved at knække - såvel !wi
de som blå - anemoner med nak
ken. 

Tænk hvis nan1ren gik tabt og 
den eneste erstatning, vore efter
ko mmere kunne fornøje sig med, 
var billige efterligninger i en art 
"Natllrens hellige haller". Smil til 
en tiger i zoo, klap en havkat i haj
centret og dyp dig i vandlandets 
kunstige bølger · se det, min søn, 
er vel en søndagsudflugt, der vas
ker sig .... Nej vel? 

Det gælder o m at arte sig mens 
tid e r. Økomælk i køleskabet og 
elsparepærer i PH'en er beskedne 
step i en travl hverdag. Og selv om 
det er nok så politisk korrekt, så er 
ingen vel i tvivl om, at man ikke 
kan d rikke sig til en bedre verden i 

bæredygtig kaffe. Og det er heller 
næppe nok at fje rne den !enere an
løbne samvittighed overfor dem, 
der yder sto rt og bredt, når natu· 
rens mangfoldighed fo r alvor er 
truet. 

Men selv o m giroko rtet til regn
buekrigerne i Greenpeace og dyre
ven nerne i WWF kan være trykt 
på et nok så økologisk og genbru
geligt stykke kardus, så er der ikke 
meget nan1r at hente i den slags 
passive medlemskaber. Så hvorfo r 
ikke indføre en ny form for bruger
betaling - det er jo så moderne. 
Hvorfor ikke udbyde naturoplevcl
ser på kli ppeko rt? Mit ko rt ville 
h urtigt få ben at gå på. 

Det fø rste klip spenderet på den 
berusende fornemmelse af bare 
tæer i dugvådt græs en tidlig som
mermo rgen. Fuglekvidder og duf
ten af en ny frisk dag forude. 

Næste klip jogges af rundt om 
søerne i jagten på faste lår (selvom 
det måske ikke har så meget med 
natlir at gøre) samt frisk luft i stor
byens ind re. 

Så ville jeg nok vælge at spare 
nogle klip sammen til sommerferi· 
en og en snorklerur hen over et 
farvestrålende koralrev. Mylderet 
af klovnfisk i stimer, duvende 
søanemoner og en enkelt garante· 
ret "friendly reefshark" på behørig 
afstand er et af de bedste natur
kick, jeg har prøvet. En totalople
velse fo r alle sa·nser. Dyreliv og 
fauna er en eksplosion af kulør og 
finurlige former lige på den anden 
side af glasset i dykkermasken. 
Smagen af salt hav og følelsen af 
vægdøshed i d et våde elemen t. Og 
så stilheden. Stilhed en som på fo r
underlig vis forstærker samtlige an
dre sanseoplevelser. Den badetlir 
er så rigeligt sine tre klip værd via 

min til lejligheden etablerede na
ttlr-betalingsseivice. 

Så skal d er selvfølgelig også af
regnes for dovne dasedage i søsters 
ærøske æblehave, for synet af sæ
lerne ved Anholts spids - med kik
kert på behørig afstand, natllrlig
vis. 

For smagen af koncentreret sol
skin i farmo rs hjemmeavlede to
mater, for elgens fodspor i nyfal
d en sne og vinterferiens skøjteba
ner på svenske søer. 

Og fo r økomælk og forsvarlige 
æg, der lyser op i Nettos triste kø
ledisk en tirsdag i marts. 

Det ville nok blive dyrt med 
sådan et ~ippekort. Men tænk 
hvis indtægterne fra kortet kun ne 

Hvorfor ikke udbyde nannoplevelser 
på klippekort? Mit kort ville hurtigt 
få ben at br.\ på. 

forhindre natlirens forfald . Så ville 
prisen være lav - i forhold til hvad 
det ville koste kun at være henvist 
til at købe billet til de ovennævnte 
kunstigt skabte natllrpaladser. Og 
skulle det ske at sen90'ernes dan
ske nationalsport: Den nidkære og 
stærkt påpasselige omgang med 
husho ld n ingsbudgettet skulle smit
te lidt af på vores fo rhold til natll· 
rens stærkt begrænsede og sårbare 
ressourcer, så var det vel heller in
gen skade til. 

Tak for kaffe. 


