
Dansk 
antimiljøbevægelse 

Side 4 

Fremtidens 
bæredygtige fisk 

Side 6 

Ulven kommer 
SideS 

Kamp om verdens 
største vådområde 

S ide 17 



2 LEVENDE NATUR 1/97 

Nyt stort 
tigerreservat 

WWF 

Truede 
løverskudt 
14 asiatiske løver blev i 1996 
nedlagt af krybskyner i G ir-Nati 
onalparken i det nordlige Indien. 
Dyrene blev fundet med poterne 
skåret af, hvilket er et sikkert 
tegn på, at det er k l øerne, kryb
skytterne har været ude efter. 
Disse anvendes som en form for 
lykke-amulener. Det samlede 
antal af asiatiske løver blev fo r
nylig opgjon til ca. 300 dyr, og 
Gir-Nationalparken er det eneste 
sted i verden, hvor der eksisterer 
fritlevende dyr af denne løve
fortn. Engang var de udbredt helt 
fra Makedonien i vest til det 
centrale Indien i øst. • 

Flere hyæne-
hunde i · 
Sydafrika 
Den stærkt truede afrikanske 
vildhund, hyænehundcn, klarer 
s)g godt i Kroger Nat ionalparken 
i Sydafrika. Optællinger i ~rene 
~994-95 viser en fremgang i be-

·6tanden siden den sidste opgørcl
se i 1988-89. Der fin~es nu om
kring 450 af disse spraglede og 
scorplcn ede vildhunde, der er 
kendt for et udpræget floksam
arbejde, når de jager antiloper 
og andre dyr på den afrikanske 
savanne. Der er kun få tusind af 
dem tilbage i he le A frika, og det 
er derfor glædeligt , at arten tilsy
neladende klarer sig fint i KrOger 
Nationalparken . De nyeste un
dersøgelser har således bl.a. vist 
en meget fin ynglesucces og kun 
ringe ungedødelighed . • 

Sikring 
af Camhoclias 
regnskove 
Myndighederne i Camboelia har 
taget initiativ til at sikre landets 
regnskove. Der er således indført 
et total t stop for fæ ldning, og 
eksporten af rømmer overvåges 
nøje. Be lueningen er taget, efter 
at der er dokumenteret en omfat
tende ulovlig fældning og eks
port af regnskovstræ. Siden bor
gerkrigens ophør har Camboelias 
skove været udsat for en h æm
ningsløs og ukontrolleret rov
drift, både inden for de områder, 
der kontrolleres af oprørsbe
vægelsen Khmer Rouge, og i de 
regeringsstyrede dele af landet. • 

Et 4.000 km1 score areal er blevet 
erklæret for tigerreservat i Bang
ladesh . Det er oprenct for ae ska
be sammenhæng mellem cre 
mindre reservater og direkte for
bindelse til Sundarbans tigerre
servatet på den indiske side af 
grænsen mellem de to lande. 
Sundarbans består af udstrakte 
mangroveskove i deltaet af de 
score floder Ganges og Brahma
putra. O mrådet huser omkring 
400-500 tigre, den største samlede 
bestand i verden. • 

Ny canadisk nationalpark 
Et store område i den arktiske del 
af Canada er fornyligt blevet er
klæret nationalpark. Området 
hedder Wapusk og ligger i den 
nordlige del af Man icoba-provin
sen. Det omfancr navn lig flade 

tundra-landskaber og er en af 
verdens vigtigste ynglepladser for 
isbjørnen. A realmæssigt svarer 
det til w gange Sjællands størrel
se, og foruden at sikre levesteder 
for isbjørnen er det et meget vig-

rigt område for vildrencr, ulve og 
jærve. Desuden fungerer området 
som yngle- og rasteplads for hun
dredtusinder af hav- og kystfugle. 

• 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden om: 

Den lille m(;llld ·og den 
centrale lovgivning 
Sidste sommer talte jeg med en høj tstående 
amerikansk embedsmand, som besøgte Dan
mark. Han var misundelig. Misundelig på 
den danske naturforvaltning, som han ganske 
vist ikke kendte, men som han tydeligt så 
resultaterne af i det danske landskab. 

Han havde set kysten langs Århus-bugten 
med åbne strande, masser af grønt og en 
behagelig stemning af uforstyrrethed og fr i 
adgang. Og han havde tænkt på, hvordan 
sådan et kystområde ville have set ud i USA, 
plastret til med hoteller og fastfood steder 
eller spærret inde bag private hegn og ingen 
adgang. 

Dette syn på Danmark udefra er jeg kom
met til at tænke på tTtange gange i de seneste 
måneder, når partier som Venstre og Frem
skridtspartiet har rejst politisk kritik af den 
central iserede, københavner-styrede lovgiv
ning, som angiveligt forhindrer ejerne af de 
danske naturområder i at udnytte deres jord. 
Det er jo netop den centrale lovgivning om 
naturbeskyttelse, der har sikret, at vi i Dan
mark stadig har mange smukke kyster og 
andre attraktive naturområder til glæde og 
gavn for alle danskere. 

Vi må huske disse markante fordele ved 
den centrale lovgivning, når pressen trækker 
os igennem stadig nye historier om enkelt
personers kamp mod bureaukratiet. Den lille 
manels kamp mod systemet for at få lov til at 
gøre en lille undtagelse fra reglerne og bygge 
et lille hus som "Krudt-Peter" e ller lave en 
lille sø som "Sø-Peter". Sympatien kommer 
jo let på den lille mands side, og i det enkelte 
tilfælde kan sagen måske se uskyldig nok ud. 
Men sagerne bruges nu til et frontalt angreb 
på hele lovgivningen. Og det er bestemt ikke 
uskyldigt. 

Når nogle politiske partier vil have beslut· 
ningerne flyttet fra København til de enkelte 
kommuner, lyder det da sympatisk, at man 
vi l decentralisere og flytte beslutningerne 
tættere på borgerne. Problemet er bare, at 

Generalsekretær Kim Carstensen 

sådan en æ ndring kan få voldsomt negat ive 
konsekvenser for den danske natur, som vi 
vel alle skal have glæde af. Også selv om vi 
tilfældigvis bor i København og ikke er så 
heldige selv at eje et naturområde. For der er 
ikke tvivl om, at der mange steder i kommu· 
nerne vil opstå et stærkt pres for at lade den 
lille uskyldige undtagelse følge af flere. Nogle 
vil måske bygge en iskiosk, og hvorfor ikke 
et lille cafeteria og et hotel, nu vi er i gang? 

Uden en central ramme i lovgivning og 
kontro l villavinen hurtigt rulle. Der vi l altid 
være gode socia le eller lokaløkonomiske 
argumenter i den enkelte sag, men den sam
lede konsekvens vil blive, at vi mister stadig 
flere af de naturperler, som den centrale lov
givning har sikret. 

Derfor vil WWF Verdensnaturfonden for
svare de centrale instansers rolle i naturfor
valtningen i Danmark. Danmarks natur har 
ikke råd til at vi giver slip. Men samtid ig er 
vi enige i, at de centrale myndigheder skal 
blive bedre til at kommunikere med dem, 
som beslutningerne har konsekvenser for. 
Læs mere om det i artiklen på de næste sider. 

WWF • World Wide Fund for Nature ·er en privat og uafhængig international miljøorganisation, som 
arbejder for at løse globale na tur- og miljøproblemer. WWF har afdelinger i 30 lande, og WWF Verdens
naturfonden er den danske afdeling. Formålet med W W F's arbejde er at bevare naturens mangfoldighed 
(den biologiske d iver itet), at sikre at udnyttelsen af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde og at 
bekæmpe forurening og un~!d igt forbrug af re sourc~r og energi. 

• 



D et var "Krudt-Peter", der ikke fik lov til at genopbygge sit barn
domshjem på et nu freder areal og "Sø-Peter", der ikke måtte 
anlægge en privat sø, der satte gang i debatten om miljømyndig

hedernes mangelfulde kontakt med dele af befolkningen. 
"fortSætter Skov- og Naturstyrelsen sin hidtidige kurs, vil den møde 

os som bitre fjender". Sådan lyder det fra organisationen "Kyst, Land og 
Fjord", som har sat sig for at bekæmpe det, den kalder det omsiggribende 
"københavner-væ lde" med a lle dets reguleringer og bestemmelser. 

Det ligner Vest-Danmark mod Øst-Danmark, hvis man skal rage 
oprøret på ordet. 

Men forklaringen skal snarere findes i det, Hans Meltofte, bestyrelses
medlem i Damk Ornitologisk Forening (DOF) og i WWF Verdens
naturfonden kalder "en forventelig modreaktion mod miljøorganisa
tionernes succes gennem mange år". Og han fortsætter: "L USA er anti
miljøbevægelserne organiseret i netværket "Wise Use". l Frankrig er 
der le Pens folk. I Danmark har der hidtil været Fremskridtspartiet og 
nu også Venstre. Det er tydeligt, at nogen ønsker mindre styring". 

Glemmer succeshistorierne 
Danmark er ikke større end Danmark er. N lir der er flere intere~er, der 
ska l udfolde sig på samme landområde, er det ind lysende, at de~kan 
opstå konfl ikter. Da det er Skov- og Naturstyrelsen, der skal tage sig af 

de sager, der opstår, bliver dette sted samtidig "øretævernes hokleplads". 
· Den umiddelbare diagnose e r, at det er kommunikationen, der er i 

uorden , når noget går galt. 
"Myndighederne er ikke gode nok til at formidle deres budskaber", 

mener Hans Melrofte. "Når S kov- og Naturstyrelsen udsender et skrift 
som "Vjldtinformation" til alle jagttegnsløsere eller i det hele taget ud
sender oplysninger om be hovet for naturbeskytte lse, så er der simpelr
hen ikke tale om professionel formidling. De er gode til at informere de 
pæne samfundsborgere, højskoledanmark. Men de mangler i den grad 
målrettet information ti l de mennesker, som kan få problemer med 
naturbeskyttelsen". 

"Og de glemmer succeshistorierne", fort æ tter Mel tofte. "De sørger 
ikke for at indkassere de oplagte successer, som n/Ir antallet af fugle er 
steget fra 2000 til 28000 i et nyt reservat. Og de glemmer at fortæ lle, at 
fuglene opholder ig i reservatet i tre måneder mod tid ligere to dage. De 
får ofte formidlet deres budskaber som noget negativt, hvor det i bund 
og grund er glædeligt for alle naturelskere". 

"Og Jægerforbundet", fortsætter Hans Mel tofte, "de ligger som de har 
redt, når de har problemer med at få udpeget de jagt- og forstyrre! esfri 
zoner, som jægerne selv gav grønt lys for i 199 1 (hvor Danmark forplig
tede sig internationalt til ar udpege reservater, der beskytter millioner af 
trækkende og overvintrende vandfugle i Danmark, red .) . Heller ikke de 
har fortalt deres medlemmer, hvor utroligt fine re u l tater, der er opnået 
med de nye reservater". 

Når dertil kommer, at ornitologerne i Hans Meltoftes egen organisa
tion - DOF - beskylde for at være intet mindre end natur-fundamen
talister, så er det til at få øje på, at der er tale om en kommunikations
kløft. 

• 

Dansk 
naturbeskyttelse 
ifare · 
Dansk naturfotvaltning er under beskydning. 
En stribe sager gennem de seneste år har bragt lokale 
på kant med myndighederne og omvendt. 
Dårlig information og kommunikation fra myndig .. 
hedernes side har pustet vind i sejlene på det, der 
ligner en antimiljøbevægelse. 

Af Hans Pedersen, journalist - Focos: Bert Wikl1md 

Rejsesekretæren 
Rollerne er klare nok. Ornitologerne mier fuglenes sag. Jægerne kæmper 
for jagten. Landboorganisationerne for deres erhvervsinteresser. Osv. 

Men for at man kan forhand le, må der nogle klare meldinger til. 
Næstformanden i Danmarks Jægerforbund (DJ) Agner Erichsen, 

farter i øjeblikket land og rige rundt som DJs repræsentant i Skov- og 
Naturstyre isens reservatudvalg. Agner Erichsen har, om nogen, arbejdet 
for at de lokale brugere skulle have indflydelse på, h vordan naturbe
skyttelsen skaludformes i praksis. Det gælder f.eks. a rbejdet med de nye 
reservater der kaldes "Jagt- og forstyrrelsesfri kerneområder". 

"Der har været store forskelle på, hvor glat forhandlingerne er gået 
rundt om i landet", siger Agner Erichsen. "Nogle steder har der været 
nogle rabiate ornitologer, og andre steder har jægerne været meget stej le. 
Men spillets regler er jo, ar organisationerne kæmper for deres interesser. 
Den bold bliver spillet meget godt rundt i manegen", siger Erichsen, der 
mener, "tiden nu er inde t il en mere nuanceret debat". 

Det er længe siden , DJ så skriften på væggen. "Det er afgørende, at 
DJ kommer ud, får solgt sine budskaber og respekterer andres synspunk
ter. Kun på den måde kan vi overleve", siger Agner Erichsen, som har 
gjort en indsats for at få gjort jagten stueren. Som det er nu, synes 40% 
af befolkningen, at jagten udøves godt nok. 40% er nærmest neutrale, 
de har tillid til, at de fo lk, der har jagt som hobby, udøver den forsvar
ligt. 20% af befolkningen er imod jagt. 



Landogbv 
Den statistik er samtidig udrryk for, at der er forskel pli, hvordan naturen 
ser ud set fra byen og set med landboens øjne. Set fra byen skal naturen 
beskyttes, sllledes at der bliver noget at se pli og bruge til fritidsinteresser. 
Set fra landet skal naturen først og fremmest benyttes, silledes som den 
er blevet det gennem tusinder af lir. 

Kommunikationskløften skyldes bl.a., at byboer har et anderledes 
natursyn end landboer. Og frustrationerne i Vestjylland bliver ikke 
mindre af, at byboerne er de fleste. 

Men det korte af det lange er, at hverken land- eller byboere har 
interesse i, ar den overordnede regulering standses. Den natur, som blide 
by- og landboere på hver deres måde er afhængige af, ville hurtigt få 
tran ge klir, hvilket utallige af verdens liberale væksLUmråder er uhygge
lige eksempler på. 

Magt og afmagt 
Et af kritikpunkterne over for Skov- og Naturstyrelsen er, ar beslurnin· 
ger bliver trukket ned over hoveder pa folk. Og der skaber gang på gang 
både frustration og forargelse. 

Men der er vigtigt ar ~ 111 fast, ar man ikke ved hjælp af en d ler anden 
smart struktur kan undgå problemerne. Man kan højst bestemme, hvor 
konfrontationerne skal kunne finde sted, eller hvem der skal admini
strere dem. 

Der er præci det, der er baggrunden for, ar Folketinget har ned at et 
udvalg, der hedder noget så ufolkeligt som "magtudrecln ingsuclvalget". 
Formanden for udvalget, den konservative H. P. C lausen, nævner Krudt· 
Peter som eksempel på demokratiets dilemma: "Vi har selv været med 
til at indpode folk , at det i et demokrati er rimeligt, at hver enkelt bor
ger bestemmer mest muligt omkring sir eget liv. Men de folkeva lgte har 
ikke altid styr på, hvordan vi rkeligheden ser ud udenfor Christiansborgs 
tykke mure". 

Nødvendige reguleringer 
Hvis den lysbugede knortegås, som er en sjælden og truet fugl, er nødt 
til a t raste i den vestlige del af Limfjorden på sin vej op mod sine arkti -

Uden reguleringer af den elanske 
nawr ville der ligge sommerhuse 
og hoceller på hver kliuop. 
Fow fra Svinkløv, 
Nordvescjylland. 

Foto fra Svinkløv, 
Nordt•esrjylland. 

ske ynglepladser, så må ar:dre interesser vige. Der samme gælder, hvis 
den jyske vestkyst ikke skal plastres ril med sommerhuse og vandlande. 
l slldanne sager mil myndighederne sætte sig igennem. Og den slags 
sager er der mange af. Sager der viser, at overordnet regulering er ind
ly~ende nødvendig. 

Men Krudt-Peter, Sø-Peter, "Kyst, Land og Fjord" og mange andre 
sager viser, at myndighederne skal til ar g\'lre sig meget mere umage med 
formidling og komakt med berørte borgere. 

Demokratiet har fået et dilemma, som hvis det ikke håndreres ordem
ligt, kan betyde, at mange år~ succe~fuldt arbejde med at bevare den 
danske natur, tabes pli gulvet. • 

Mangel på professionalisme præger de 
danske nawrmynliigheders kommunikarion 
med borgerne. 
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Mil. ømærke ·på 
alt godt a ha~et 
WWF Verdensnaturfonden har taget 
initiativ til en miljømærkningsord
ning, der kan give forbrugerne m u Ug
hed for at vælge fiskeprodukter, der 
kommer fra bæredygtigt fiskeri 

Af Anne-Marie Mikkelsen, \XfWF 

S to rt set alle kommerc ie lt 
interessante fiskebestande i 
verden er en ren fuld t udnyt· 

rede, overfiskede eller nedfiskede 
i en sådan grad, ar det er tvivl
somt, om de vil komme sig inden 
for en overskuelig fremtid . Det 
v iser opgøre lser fra FN's fødevare
o rganisation, FAO. 

Myten om haver som et u-ud
tømmeligt overflødighedshorn af 
fisk har vist sig a t være newp -
en myte. 

FAO o pdeler verdens have i 
17 hovedområder. l fire af disse 
l 7 områder er fiskebestandene i 
alvorlig grad neclfisket, og i ni 
andre områder er samtlige be
stande i tilbagegang, dvs. udsat 
for ovcrfiskeri. l de sidste fire 
områder er samtlige kommercielt 
inte ressante fiskebestande fuld t 
udnyttede. Norelsøen er et af de 
ni områder, der er klassificeret 
som overfiskede. 

S ituationen er alvorlig· ikke 
mindst, fordi vi bliver stadig flere 
mennesker på Jo rden . Fødevarc
produktionen i mange af de fat
tigste lande har ikke været i stand 
til ar følge med befo lkningsud
viklingen. Med de svindende 
fiskeressourcer betyder det, at 
flere og flere mennesker vil kom
me til at sulte fremover. 

Sådan overfisker vi 
En af hovedårsagerne til overfiske
riet skal findes i den måde, v i 
fisker på. Der fanges i fø lge FAO 
omkring 94 millioner, w n hav
Icvende dyr (ink lusive rejer, 
krabber, muslinger, havski ld pad
der, hvaler, havfugle osv.) om 
liret. Af di se 94 millioner tons 
kasseres de 27 mill ioner w ns
godt en fjerdedel - allerede inden , 
fangsten landes. 

De t skyldes mange forske llige 
fo rho ld , bl.ll .: 
• Fiskearten er ikke kommercielt 

interessant 
• Der er tale om bifangst - hvaler, 

hajer, fugle osv. 
• Fisken lever ikke op til mind

stemålet 
• Kvoten for den pågældende 

fi k er opbrugt 
• Fangsten er beskadiget af red

skaberne og derfo r usælgelig 
A lle dis e kasserede dyr udgør i 

virkeligheden en prmeinressource, 
som altsil blot kastes t ilbage i 
havet . Næsten ingen af de kasse
rede dyr overlever nærkontakten 
med fiskernes redskaber. 

O mfanget af bifangstproble
matikken i Nordsøen er i følge 
Danmarks Fiskeriundersøgelser 

. 500.000 w n om året. l 1990 blev 
der f.eks. landet 50.000 ton kul
ler fra N ordsøen, mens andre 
19.000 ton kuller blev kasseret 
til havs. Det svarer til G l . 40 pct . 
Samme lir blev der landet 150.000 
ton hvilling og kasseret andre 
54.000 w n. Det svarer til ca . 30 
pct . .Fo r en art som torsk er tallet 
god t 20 pct. 

Langt værre står det til inde n 
fo r f.eks. rejcfiskcri et. Det Inter
nationale 1-lavudn ytte lsesråcl, 
!CES, regner med, at fo r hver 
gang, der landes et ton rejer, er 
der kasseret 2-4 ton fisk som bi 
fangst. Nogle af de mest rystende 
tal kommer dog fra fladfisk-fiske
riet: En rapport fra 1995 oplyste, 
at fo r hver gang, der blev landet 
et ki lo levende fladfisk fra N ord
søen, var der ka~~eret l O kilo 
døde fisk og 6 kilo døde bund
levende dyr som f.eks. søstjerner 
og skaldyr. 

Der er et spørgsmål om tid, fø r 
denne forrykte overudnyttelse af 
havets ressourcer fører til , ar ha
vets ø ko ystemer fo r a l vo r bryder 
sammen. 

Fremtidens fiskeri 
Nogle af disse problemer kan 
løses ad politisk vej - f.eks. ved at 
æ ndre kvotesystemet. Andre skal 
løses ved at æ ndre på fangstmeto-

der og redskaber. Og atter andre 
·kræver en æ ndret in~lsti lling til 
havet som ressourcebase. Det kan 
f.eks. være en æ ndret indstil ling 
til , hvilke fisk der er gode at spise. 

Under alle omstændigheder 
skal der gribes ind nu , hvis vi i 
fremtiden ønsker at få en stor del 
af vores pro teiner fra havet. 

Fremtidens fiskeri ska l være 
bæ red ygtigt - også se lv om det 
betyder, at v i må holde op med at 
udnytte nogle arter i visse de le llf 
verden i læ ngere perioder. 

Her er det, at forbrugerne kom
mer ind på banen. Vi kan va~lge 

kun at vi lle købe fisk, der fa nget 
efter bæred ygtige principper. • 
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Smålands 
ulve 
Vildtsporer Erik Rasmussen er dybt engageret i at få Smålands befolkning til at 
værdsætte det ulvepar, der har levet i området siden 1993. Det vigtigste i den 
proces, mener han, er total åbenhed og et tæt samarbejde med lokalbefolkning, 
jægere, landmænd, naturorganisationer og myndigheder. 

Af Jonna Odgaard, miljojoumalist 

"Se her! Der elgkranium var her ikke, sidst jeg var her. Så har 
ulvene altså været her ved hulen siden marts." 
Vildtsporer Erik Rasmussen rager resterne af elgkranier op 

og undersøger der nøje. "Der er ingen tvivl om, ar e lgen her har været 
ulvenes byrre. Du kan se, hvordan de har bidt kran iet i stykker fo r ar 
nå ind til marven". 

9 

Vi er dybt inde i de sto re, smålandske skove, øst for Vaxjo, omkring 
tre timers kørsel fra Helsingborg. l dette område findes nogle af Sveriges 
største, sammenhængende skovstrækninger. Området er tillige tyndt 
befolket og meget vildtrigt. Her lever et ul vepar i et territorium på om
kring 50 kvadratkilometer, det sydligste par i Sverige. 

Erik Rasmussen har fulgt ulvene intenst siden de genindvandrede fra 
Varmland i 1993. Først og fremmest af personlig interesse. Han er fasc i
neret af ulve og ønsker, der skal være plads t il dem i den svenske natur. 
Erik Rasmussen , der er dansk født, men har boet i Sverige siden sin 
ungdom, er uddannet zoologisk konservator og er indehaver af Ljungby 
Vildmarkscenter. Derudover fungerer han som vi ldtsporer for Natur
vardsværket, det svenske Miljøministeri um. Det betyder, ar Erik Ras
mussen kontaktes af a lle i S måland, der har set ulvene, har set spor af 
dem, e ller som udsættes for skader på husdyr, som de tror, skyldes ulve. 
Erik Rasmussen rykker da ud fo r at afgøre, om det er ulve, der har været 
på spi l. A lle fund af ulv rapporteres til Na turvårdsvarket og ri l U lve
gruppen, en privat fo rening, der arbejder fo r ar udrydde fo rdomme og 
uvidenhed om ulve med information og fo rskning. 

"Jeg bruger mindst 1000 rimer om årer på de to ulve, v i har her i 
Småland", siger Erik Rasmussen. Udgifterne til telefon og benzin i for
bindelse med ulvesporingen få r han dog delvist dæ kket af Rovdyrgrup
pen Sydøst, som StØttes af Naturvårdsviirket og W\'i/F Verdensnatur
fonden i Sverige. 

Opsøges af ulvene 
Selv har Erik Rasmussen mødt Smålands uh-e fire gange. Når han får 
melding om, at ulvene er ser, eller han fi nder spor af ulve, bliver han 
ofte i området i nogle døgn. Søger he le området igennem efter spor, og 
so\·er i det fr i i håb om at få dem at se, så han kan være sikker. Netop i 
sådanne situationer er det fire gange sket, at ul ven lyd løst er dukket op. 
Står der pludselig og kigger intenst på ham. Bliver stående, t il der er 
øjenkontakt og forsv inder så. 

N u er vi taget ud på sådan en sporetur. l tre døgn vil v i gennemsøge 
de områder, hvor Erik Rasmussen sidst har hørt og set ulvene. For han 
ved ikke, hvor de er lige nu. I tre måneder har han ingen meldinger fået 
om ulvene. Rygtet går, at de er blevet skudt. Derfor er vi raget ud til 
ulvenes hule fo r at lede efter spor. Netop her han gik i marts, da han så 
han-ulven. Den lå på en klippeblok og betragtede ham ro ligt. Fundet 
af elgkraniet ber~liger Erik Rasmussen. N u ved han i det mindste, at 
ulvene har været ved hulen siden marts. ~ 



Ult·e retder at·er et meget brede regi5ter 
af konmnmikacionsmidler t•ed bntg af 
stemmen, krops5prog og mimik. For
skere har faseslåer, ae fordi ult·e let·er i 
flok, har de 40% flere udtryksmidler 
end ensomt levende ræve. Tuden bm
ge5 c il cu 5ammenkalde flokken, til ae 
styrke sammenholder, cil ar forberede 
jage og c il kommunikation over score 
afstande. 



40 ulve i Sverige 
Mens vi i timevis afsøger endnu et område for spor, fortæller Erik Ras
mussen om ulvene i Sverige . 

Da de blev fredet i Sverige i 1965, var der kun nogle få stykker tilbage 
og ingen par, der fik unger. N u findes omkring 40 ulve i hele Sverige. I 
Småland findes kun det ene par. 

"Det er spændende at se, at efterhånden som ulvene breder sig, væl
ger de præcist de samme territorier som de havde for 200 år siden. Som 
om de havde en overleveret viden om, hvor de gode territorier er", siger 
Erik Rasmussen. 

Han er sikker på, at det smålandske par fik unger sidste år. Han har 
aldrig set ungerne. Men han har set tegn på unger ved hulen , og i juni 
hørte han sa1midig med en voksen ulvs svar på hans hylen nogle bjæf 
og hyleforsøg, som han er overbevist om var unger fra sidste år. Det er 
det sidste, han har hørt til ulvene. 

Mange jægere imod ulve 
Ha lvdelen af Sveriges ulvebestand lever i Yannland og det sydlige 
Dalarne. Men ulvene rykker sydpå som de andre store rovdyr bjørn, los 
og jæ rv. Blandt andet ford i de presses væk af samerne, der ikke vil tole
rere rovdyrene i de områder, hvor deres renhjorder færdes. Også mange 
af Sveriges hundredetusindevis af jæger er imod ulvene. Der er e llers 
vildt nok til begge parter. U lvens foretrukne bytte er e lg og rådyr. Af 
begge arter har Sverige enorme bestande, nemlig omkring en million 
rådyr og 700.000 elge. Heraf nedlægger jægerne årligt 350.000 rådyr og 
omkring 200.000 elge. A lligevel vokser rådyrbestanden. 

"Vi har simpelthen brug for de store rovdyr til at holde bestandene 
sunde og i balance, for rovdyr som ulve rager altid kun de svage og 
gamle dyr", siger Erik Rasmussen, der selv er jæger, lejer jagt ud og er 
guide for jagtselskaber. 

"l Varm land, Da larna og jamrland nedlægger jægerne omkring 
50.000 elge om året og trafikken tager 10.000. Alligevel brokker jæger
ne sig over de 50 elge, ulvene tager. Det er helt ude af proportioner", 
siger Erik Rasmussen. 

Største fare uvidenhed 
"Den største fare for ulvene er fordomme og uvidenhed. Folk lytter til 
skrøner og skrækhistorier frem for at søge saglig information", siger Erik 
Rasmussen. 

Derfor holder han h vert år snesevis af foredrag fo r jægere, landmænd 
og lokalbefolkningen i de områder, hvor ulvene lever. O fte får han 
vendt stemningen fra massiv modstand og frygt til positiv interesse. 
Han mener, at 80% af befolkningen i Småland nu synes, det er spænd
ende at have fritlevende ulve i naturen. 
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"Alfa og omega i den proces er åbenhed og samarbejde. Det tjener 
ulvene bedst. Hemmel ighedskræmmeri vil altid skabe rygter og frygt. 
Der skal være total åbenh~d . Og jeg søger altid at skabe et tæ t samar
bejde med lokalbefolkningen, myndigheder, jægere, landmænd og 
naturorganisationer. Ingen skal monopo lisere viden om ulvene. Det 
er farligt". 

Il 

l vores søgen efter ulv finder vi spor af grævling og friske spor af los. 
Men intet spor af ulvene. Da det bliver mørkt og vi har slået lejr, hyler 
Erik Råsmussen som en ulv. Det plejer at give svar, hvis ulvene er 
indenf?'" en radius af en halv snes ki lometer. Men vi hører kun fiske
ørnens skrig. 

Erstatning tillandmænd 
Den følgende dag besøger vi Cecilia von Braun, der bor alene på en 
gård mange kilometer fra nærmeste nabo. Hun har et par gange oplevet, 
at ulvene har skræmt hendes heste i indhegningen ved siden af gården. 
Nu vil hun have Erik Rasmussen t il at anbefale overfor mynd ighederne, 
at hun får økonomisk stø tte til et ulvesikkert hegn. 

På vej derhen fortæller Erik Rasmussen, at der hidtil har været virke
lig god erstatning tillandmænd og fåreavlere, der har fået dyr dræbt af 
ulve. De allerfleste gange, Erik Rasmussen tilkaldes til skadede husdyr, 
viser det sig dog, at skadevolderne ikke er ulve, men omstrejfende 
hunde. l 1993 tog ulvene i S måland 70 får, i 1994 var det 12 og i 1995 
kun syv. 

"Når vildtbestanden er rigelig, går ulvene ikke efter husdyr. De tager 
dem kun, hvis de tilfældigt kommer fo rbi", forklarer Erik Rasmussen . 

Viser det sig at være ulv, får ejeren erstatning og måske også økono
misk hj ælp til et ulvesikkert hegn. Da ulve sidste år dræbte en halv 
snes får hos Smålands største fåreavler, fik denne mere end dobbelt så 
meget i erstatning, som han ville have fået på slagteriet, og desuden be
talte Naturvårdsvarket over l 00.000 kr. for indhegning af hans jo rder. 
Men sidste år blev loven lavet om. Erstatningen er nu blevet væsentlig 
lavere og vanskeligere at få. Det er Erik Rasmussen meget utilfreds med: 

"Vi må gøre os en ting helt klart: Vil vi have de store rovdyr, koster 
det penge. Hvis fo lk ikke får erstatn ing for tabet af husdyr, får vi ikke 
deres accept af ulvene". 

Ulvene har gemt sig 
Cecilia von Braun har også hørt rygtet om, at ulvene er blevet skudt. 
Men mere ved hun ikke. Heller ikke hun har hørt e ller set noget til 
ulvene i månedsvis. Erik Rasmussen bero liger sig selv med, at ulve kan 
strejfe vidt omkring og ti lføjer: 

"Der findes intet dyr, der er så god til at gemme sig. U lve kan holde 
sig skjult i månedsv is, hvis det passer dem. Det er også derfor, der er så 
megen mystik og så mange myter om ulve. Deres veje er uransagelige". 

-+ 
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Symbol 
på både 

Mange indianersrcnnmer bruger ulven 
som rorem, dvs . helligt dyr. Det gæl
der eksempelvis Alaskas Tlingit-india
nere, der sradig deler sig op i w hol'ed
klaner: Ulv og Ra1111. Billedet viser 
det rradirionelle S)•mbol på ulveklanen. 
Der er udføre af Tlingit-kunstneren 
Ray Peck. 
Fora: Jonna Odgaarcl. 

klogskab og ondskab 
U l ve har altid fascineret 

mennesker. Intet dyr har 
i samme grad været gen

stand fo r mystik, myter, fordomme 
og had som ulven. Den optræder 
i folkesagn og eventyr over hele 
jorden. 

Hos oprindelige folk har ulven 
a ltid været beundret og respekte
ret på grund af dens klogskab og 
eminente evner som jæger. Man
ge nordamerikanske inuit- og 
indianerstammer har portrætteret 
ulven i myter, kunst og rituelle 
danse. De har identificeret sig 
med den og lært af dens jagttek
nik , sociale struktur og dens op
retho lde lse af territorium. Af den 
grund bruger mange indianske 
fo lk ulven som totem, dvs. helligt 
dyr. 

I stærk kontrast hertil står 
europæernes ho ldning til ulven. 
I Europa blev ulven i århundre
der systematisk jaget og udryddet. 
Det samme skete, da europæerne 
kom til Amerika. Skydepræmier 
og klapjagt var a lmindeligt. Ulve 
blev forfulgt og udryddet med 
uhørt grusomhed og næsten pato
logisk had af jægere i USA og 
Canaela helt op i 1950'erne. 

I Europa n~ede hadet tilulven 
uanede højder i Middelalderen. 
Det skyldtes at ulveflokke, når 
der var mangel på føde, angreb 
husdyr og muligv is også men
nesker. Men det kyldtes ikke 
mindst, at kirken havde brug fo r 
en syndebuk, et symbol på det 
onde, et fjendebi llede. Til det 
formål var ulven et taknemme-

ligt offer. Kirken udbredte der'for 
aktivt fab ler og eventyr, der lagde 
ulven for had. Forfatteren N ina 
Bolt beskriver i bogen Dyremen
nesker, hvo rdan ul ven blev be
skyldt for at være lumsk, fa rlig og 
ond. Det latinske ord for ulvinde, 
lupa, blev brugt som betegnelse 
fo r hore i Middelalderen, og N ina 
Bolt fork larer, hvo rdan ulven i 
kirkens fo rkyndelse og i eventyr 

· som Rødhætte og Ulven blev 
identificeret med kødets lyst og 
det dyriske i mennesket, og der
med blev symbol på Satan sek. 
Troen på varulve - mennesker, 
der kunne forvandle sig til ulve
var udbredt i hele Euro pa fra det 

15. til det 17. århundrede. Tusin
der af mænd blev henrettet som 
,·aru lve i samme periode som 
kvinder b lev henrettet som hekse. 
Frygten og fordommene eksisterer 
stadig, selv om uh-e ikke har an
grebet mennesker i århundreder. 
l Smilland oplever ulveeksperten 
Erik Ra mussen en mæ rkelig 
bland ing af frygt og fascination 
hos befolkningen. Den østrigske 
ulveforsker Erik Zimen mener, 
fascinationen skyldes, at ulven 
økologisk og socialt står menne-
ket nænnere end noget andet 

dyr. ~ 
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Ulvenmåske 
på vej tilbage til 
Danmark 

Oprindeligt var der ulve i 
Danmark. Men også her 
blev de systematisk ud

ryddet. Den sidste fritlevende ulv 
blev skudt ved Skive i 1813. Men 
nu er ulven måske på vej ti lbage 
til den danske natur. Det mener 
flere vi ldteksperter. Efter frednin
gen af ulven og især efter Murens 
fa ld er ulvene i fremgang i Vest
Europa, især på grund af indvan
dring fra Rusla11d og Øst-Europa. 
Ulvene har nu etableret sig så 
tæt på Danmark som i den tyske 
delstat Brandenburg ved Berlin 
og på Luneburger Heide syd for 
Hamburg. Herfra. er der med 
ulvenes aktionsradius ikke langt 
til Danmark. Ulveeksperten Erik 
Rasmussen mener ikke, det er 
usandsynl igt, at ulvene vil melde 
sig i Danmark indenfor de nær-

meste år, da de vil brede sig som 
ringe i vandet fra bestandene i 
Tyskland. Og selv om vi ikke har 
store, øde skovområder mener 
han nok, at de meget tilpasnings
dygtige ulve kan etablere sig i 
Danmark. Da miljøminister 
Svend Auken i juni havde ind
kaldt til en debat om natursyn, 
var et af de spørgsmål, der blev 
rejst, hvordan danskerne vil rea
gere, den dag den første ulv ses i 
Sønderj ylland. Og hvordan man 
forbereder os på det. 

Videnskabelig medarbejder i 
WWF Verdensnaturfonden Tom
my Dybbro mener, det er uhyre 
vigtigt, at Miljøministeriet analy
serer situationen og udarbejder 
en forvaltn ingsplan, før ulvene 
kommer, så man undgår den pa
nik, der greb landmænd og myn
digheder, da vi sidste år fik vildt
levende vi ldsvin i Danmark. 

"Hvis ulven kan trives i Dan
mark, vil det være et fantast isk 
spændende element i den danske 
natur", siger Tommy Dybbro. 

Kontorchef Torben Klein, 
Skov- og Naturstyrelsen er enig i, 
at ulvens mulige ankomst skal 
forberedes: "Vi er nødt til at have 
en holdn ing, dvs. en forvaltnings
plan før ulvene evt. kommer. Når 
først de er loer, er det for sent". 
I Brandenburg har man som det 

Ulve strejfer meget om i celTicoriet. 
De kan bevæge sig op cil 200 km på et 
enkelt døgn, og de kan løbe med en 
Ilastighed på mere end 50 km i timen. 
Erik Rasmussen har målt skridelæng
der Jxl 3,5-4 meter fra en ulv i galoJJ. 
UlPe er enormt kraftfulde dyr, siger 
han. 

første sted i Europa lavet en for
valtningsplan, hvis fo rmål er at 
få ulve og mennesker til at leve i 
fredel ig sameksistens. Skov- og 
Naturstyrelsen vi l nu tage kon
takt til andre lande med ulve for 
at skaffe mere vielen om, hvad 
andre lande gør, og for at vurdere 
om det er sandsynligt, ulve kan 
leve i Danmark. "Formålet med 
en dansk forvaltningsplan skal 
være at tage hensyn tilulven 
som en fredet og truet ·art og sam
tidig tage højde for de konflikter, 
der måtte komme", siger Torben 
Klein. 

På konferencen om natursyn 
sagde mil jøminister Svend Auken: 

"Vil vi acceptere ulven i Dan
mark? Hvis ikke, hvordan kan vi 
da forvente, at andre lande gør 
det? Spørgsmålet er, om vi er 
nået dertil, hvor vild natur er for 
vild for danskerne". • 



På indkøb til 
foråret 
De bedste bud: 

Når der skal repareres eller 
bygges udendørs, er der gode 
alternativer til miljøskadeligt 
trykimprægneret træ, f.eks. 
den canadiske træsort Red
wood, norsk malmfyr eller 
dansk cg. Thujatræ er også 
imprægneret fra naturens side 
og er særdeles velegnet til tag, 
gavlbeklædning og hegn. 
Udendørs bekæmpelse af boer/ 
myrer: 

l . Overhæld med kogende vand, 
ved boer og myreindgange til 
huset. 

2. O pløs l pakke bagegær i 1/2 -
l l. lunkent vand og tilsæt et 
par spiseskefulde sukker, og 
vand med dette så tæt på boet 
som muligt. Sukkeret lokker · 
gæren dræber. 
Indendørs bekæmpelse: 

l . Bland l del boraks med 20 dele 
honning, og placer det i små 
portioner der hvor myrerne 
færdes (helst ved revner og 
sprækker, hvor myrerne kom· 
mer ind i huset). 

2. Boraks kan også blandes med 
sukker f.eks. i forholdet l til S, 
og d ry es samme sted som 
honningblandingen . Vær op
mærksom på at boraks og å 
kan være giftigt for mennesker 
og husdyr. Det bør derfor bru
ges med forsigt ighed, hvor der 
færdes børn og dyr. 
Universal rengøringsmidler t il 
forår rengøringen. Køb miljø
mærkede produkter, f.eks. 
Ø KO soft, Mr Muscle Vindues
puds, Ecover, Green Care, 
Rent Naturligt, Tusindfryd. 
Brun sæbe til a t fjerne a lger på 
f.eks. plankeværk. 
Rå linolie eller linoliemaling 
er et miljøven ligt træbeskyttel
sesmiddel. 
Forårssmart hårstyle: Gode 
miljøvalg · med håndpumpe, 
på tttbe e ller krukke: 
- A il ison Hair Dressing Wax 
- A il i on Aloe Vera Hårgele 
- DAX Short and Neat - hår-

gele 
- OKS Hairwax 
- Henna Plus hårspray 
- Straubal Henna Hårpleje Spray 

Snartforår 
· Waterlily gelespray (FDB) 
- Waterlily gele- tube (FDB) 
Selv et minimalt indhold af et 

problematisk stof betyder, at pro
duktet ikke er med på listen . 

Kompostering i hnven. Foråret 
er et godt tidspunkt at begynde 
at kompostere det grønne køk
kenaffald • det er en frugtbar 
udnyttelse af affald. Flere kom
muner refunderer en del af re
novationsnfgiften, og andre 
stiller kompostbeholdere gratis 
til rådighed. For hjæ lp og vej
ledning, kontakt Miljø· og 
Energikontorerne på 35 37 36 
36, 58 so 13 17,75 62 89 00. 

Ren og lækker 
Danskerne bruger mere end 4,5 
millioner liter shampoo om året
og ifølge de nyeste tal fra 1994 
blev der solgt hårsryleprodukter i 
en mængde, der svare r til ca. l 
mill ion liter. Produkterne inde
holder mange kemiske stoffer -
og ikke alle er lige neutrale over
for miljøet. 

Det gælder om at se sig for i 
butikken og vælge mere miljørig
tige produkter. Det er muligt at 
vælge de mest miljøskadelige 
stoffer fra. Efter l. januar 1997 
skal det fremgå af emballagen, 
hvilke stoffer shampooen eller 
hårmoussen osv indeholder. For
remingerne må dog gerne sælge 
ud af et evt. lager af kosmetikpro
dukter indtil årets udgang. 

Grønne råd: 
Væ lg et produkt med fuld de
klaration. Dette er et lovkrav 
pr. l / 1-1997. 
Ved køb af hårstylingsproduk
ter: Vælg gerne hårgele på tu
be fremfor gelespray eller 
hårmousse - hårgele indehol
der ikke driv- eller opløsnings
midler. 
Køb hårsryle med fingerpumpe 
eller airspray. De indeholder 
ikke drivmidler såsom propan, 
butan og dimethylether 
(DME). 

Shamp6o og hårstyle: Kig på 
deklarationen og undgå stoffer 
som er giftige og/eller svært 
nedbrydelige: Beraine, Cetri
mo?ium Chloride, Cocobe
taine, EDTA, Q uaternium- 26 
eller 52, PEG-Z-Oleammon ium 
Cl~ioride, Stearalkonium 
C hloride og Tricetylmo~ium
chlorid. Undgå endvidere stof
fer som Oxtoxynol og 
Nonoxynol. D isse stoffer er 
mistænkt for at kunne påvirke 
hormonbalancen hos menne
sker og dyr. 
Deodoranr: Køb gerne som 
roll-on eller med fingerpumpe. 
Således undgås både drivmid
ler og opløsningsmidler. 
Bortskaffelse: Hvis kosmetik
produktet er købt i Maras eller 
i Body shop, kan man aflevere 
den tomme emballage i butik
kernes returbeholdere. 
Brugte spraydåser er ofte far! ig t 
affa ld. De kan som regel ikke 
rømmes helt og ska l derfor af
leveres på genbrugsstationen 
eller ved miljøbilen . 

Miljømærker 
gør forbrugs-
valget nemmere 
Offentligt kontrollerede mil
jømærker kan hjælpe forbruge
ren ti l at ; e, hvad der gemmer sig 
bag en "grøn" markedsføring. 
Miljømærkede produkter rager 
udgangspunkt i en såkaldt vugge
til-grav-analyse. Dvs. at man un
dersøger en vares miljøpåvirk
n ing, fra den bliver fremstillet, t il 
den bliver brugt op og smidt væk 
som affald. 

De kontrollerede mærker til
deles ud fra en række kriterier. 
Kriterierne er så strenge, at højst 
15-30% af varerne på markedet 
kan opfylde dem. Kravene skæ r
pes med jævne mellemrum - ty
pisk hvert 3. år. 

De "bedste" miljømærker 
Et godt og troværdigt miljø

mærke kom rolleres enten af 
offentlige myndi~heder eller af 
en uafhængig organisation: 
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Svanemærker er nor
disk. Der findes i dag 
ca. 200 svanemærkede 
varer i danske bwikker. 
En lis re over svane

mærkede {>roclukcer fineles på Grøn 
lnfomlations hjemmeside: 
www.mem.dk/groninfo/groninfo.htm 

Mærker ses endnu sjæl
dem herhjemme, men 
findes tx1 f.eks. vaske
maskiner. 

"Der Blaue Engel"( den 
blå engel) er et scarsligr 
tysk miljømærke. Den 
blå engel viser, at varen 
er den mindsc miljøbela

seende indenfor den pågældende vare
gruppe . l Danmark findes mærker 
primære på konwrarrikler, f.eks. kopi
papir. 

S rarens røde Ø til
deles økologiske 
landbrugsvarer, der 

er dyrket eller pakkel i Danmark. 
"Økologisk" betyder, ar der ikke er 
anvendt kunstgødning eller kemiske 
bekæmpelsesmidler i produktionen. 
Dog hvis der er fare for afgrøden, må 
der under streng konrrol bruges er 
begrænseranral bekæmpelsesmidler, 
f.eks. brun sæbe , svovl og vegetabilske 
olier. Husdyrene får ingen forebyg
gende medicin , og mindst 75% af 
foderet er økologisk. 

SKALs EKO-mærke er 
et hollandsk Ø-mærke, 
som i Danmark findes 
på udenlandske økolo
giske varer, f.eks. kaffe , 

sukker, tekstiler og vin. Mærkel er 
o f[ eneligt kontrollerer. 

GRØN INFORMATION· 
RING 33 13 66 88 
GRØN INFORMATION er et 
uafhængigt informationscenter 
om forbrug og miljø. Centeret 
giver gode r~d om, hvordan hver-
dagen gøres mere miljøvenlig. ] 

Det er gratis at benytte cente- ~ 
rets service. Æ 

s 
tf 
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Stort behov 
for bæredygtig 

• turisme 
WWF Verdensnaturfondens Pandapris 1996 går til opstilling af en 
model for bæredygtig turisme i Danmark. Forstkandidat og erfaren 
rejseleder, Steffen Stræde, har fået to år og 250.000 kr til at opstille 
nogle konkrete og realiserbare krav til bæredygtig turisme. 

Af Nanet Poulsen 

F
lere og flere mennesker rej
ser. Og flere og flere men
nesker rejser mere og mere. 

Faktisk er turisme verdens hur
tigst voksende industri . Og den 
de l af turismen , der vokser hur
tigst, er den, der baserer sig på 
naturoplevelser. 

Som turismen foregår i dag er 
den et paradoks, for den kan på 
en gang save sin egen gren - natur
oplevelsen - over. Og samticlig 
kan der netop gennem turisme 
skabes et økonomisk overskud 
til gavn fo r betrængte loka le 
økonomier og for naturbevarelse 
og -genopretning. 

Turisme bærer, som verdens 
hurtigst voksende industri, på et 
enormt po tent if! le for ødelæg
gende indgreb i såvel natur som 
kultur. Alligeve l er den ikke om
fattet af egentlige miljøbestem-
melser eller miljøkrav. . 

Det er helt galt, mener fo rst
kandidat og rejseleeler gennem 
fire år, Steffen S træde. Han har 
gennem rejseerfaringer fra a lle 
verdensdele personligt erfare t 
både, hvorelan en styret og plan
lagt turisme kan foregå på bære
dygtige præmisser, og hvorelan 
den som en bulldozer kan meje 
alt det ned, som turisterne oprin
de lig kom fo r at opleve. 

Den viden, der i dag findes om bære
d)•grig turisme, er meget S/Jredt, siger 
Sreffen Stræde. Når hans projekt er 
slut om to år, er vi forMbentlig alle 
meget klogere på, hvordan dansk 
wrisme kan blive mere bæred)•gtig. 

Steffen Stræde er nu gået i 
gang med første fase af det 2-årige 
projekt, som han har fåe t WWF 
Verdensnaturfondens Pandapris 
til at gennemføre. I denne fase 
analyserer han det danske behov 
for bæredygtig turisme. Det sker 
gennem en lang række interviews 
med relevante myndigheder og 
personer, der har interesser i og 
erfaringer med turismen. 

Næste fase af projektet rummer 
bl.a. indsamling af den meget 
spredte viden, der fineles i Dan
mark samt in ternationale fo rsk
ningsresultater. S teffen S træde 
har tænkt sig i sit projekt at skele 
kraftigt t il specielt australske er
faringer, hvor man gennem en 
planlægningsmodel fo r bæ redyg
t ig turisme fra 1993 direkte har 
afprøvet den. S teffen Stræde vil 
også undersøge mulighederne fo r 
certificering af turismen i Dan
mark. Dette kan evt. føre til et 
egentligt turistcertifikat, som kan 
blive en slags garanti til turisten 
for, at den rejse, han og hun er i 
gang med, foregår på et bæredyg
t igt grundlag. Således kunne man 
f.eks. komme det udbredte mis
brug til livs, som sker i dag af 
begrebet øko turisme. Ø koturisme 
sælges i dag af nogle rejsearran
gører som eksotiske oplevelser 
med store dyr. Mange af dem har 
intet med økoturisme at gøre, 
fremhæver Steffen Stræde. 

En brugbar model 
Sidste fase af projektet består i at 

opstille en mode l fo r, hvad der 
skal t il, for at man i Danmark kan 
kalde turisme bæredygtig. Det er 
et meget vigtigt succeskriterium 
for Steffen Stræde, at den model, 
han ender med at opstille, er 
rea listisk og direkte kan omsæt
tes i dansk natur- og turismeplan
lægn ing. 

Masser af mtiligheder 
Der findes i Danmark en stribe 
eksempler på områder, der uneler 
turistsæsonen fu ldstændigt ænd
rer karakter - og dette oven i 
købet uden at de lokale har fået 
et rimeligt udkomme. Der findes 
andre muligheder. I Danmark 
blev der bare ikke tænkt i bære
dygtighed for natur og lokalsam
fund, da turismen mere eller min
dre plan løst eller med kortsigtede 
økonomiske interesser opstod. 

Hvis man fra starten tænker 
anderledes, så kunne man sagtens 
fo rene turistens behov for en stor 
naturoplevelse med lokale behov 
fo r at få en ind tægt af turismen, 
og samtid ig undgå at naturen 
bliver nedslidt og spoleret, men 
derimod styrket. 

Man kunne lave et gammelt 
gods om t il et lille landhoteL 
Hotellet kunne få maden leveret 
fra den lokale kro. Og cykelsme
clen i nabobyen kunne have ud
lejning af cykler t il turister, som 
også kunne besøge den lokale 
naturvejleder. Mange værdifulde 
initiativer er i gang i Danmark. 
F.eks. arbejdes der med at sætte 
system i vandreferierne. Danmark 
er et glimrende vandre land . Man 
kunne også(lrrangere dansk "ø
safari", hvor turisterne i le jede 

Det er det unikke danske Vesterhav, 
mange drager vestpå for at opleve . Det
re er, hvad mange møder i stedet for. 

både sejler rundt mellem de elan
ske øer. 

WWF Verdensnaturfonden 
ser med sror fo rventning frem til 
S teffen S trædes res u l tater. 

Pandaprisen 1996 er sponsoreret af 
Skandinavisk TobakskomtJagni AIS. • 

WWF's ti bud for økoturisme 
l . Den økologiske og sociale 

bæredygtighed skal være 
styrende 

2. Alle rejseoperatører bør 
udpege en mi ljøansvarl ig og 
udarbejde en mi ljøstrategi 

3. Turoperatører må kræve en 
mi ljøstandard hos den lokale 
underleverandør 

4. Miljøvenlige hoteller bør 
fore trækkes 

5. Veluddannede guider og 
turledere er afgørende 

6. Ø korurisme skal gavrieden 
lokale økonomi 

7. Rejsedeltagere skal lære at 
respektere lokal kultur og 
natur 

8 . Køb af dele fra truede dyr og 
planter skalundgås 

9. G rundig information t il del
tagerne er en afgørende for
udsætning for økoturisme 

l O. Målet er naturbevarelse og 
lokal udvikling 

Hvis tu rismen overholder d isse 
ting i sit v irke, kan den i fø lge 
WWF kaldes økoturisme. 



Kamp om en verdens 
længste vandmotorvej 
Verdens største vådområde, Pantanal i Sydamerika, skånes for de værst 
tænkelige miljøændringer ved etablering~n af en såkaldt vandmotorvej 
gennem Brasilien, Bolivia, Paraguay, Argentina og Uruguay. Protester fra 
miljøorganisationer har presset myndighederne til at vælge en mere miljø· 
venlig model. · 

Af joamllllis! )ens \Vork Kristensen 
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D et har været regntid si
den november. De tal rige 
udtørrede og lavvandede 

floder er forlængst blevet totalt 
oversvømmede. 

Sydamerikas og hele verdens 
største sammenhængende våd
område, Pantanal, har allerede 
fra regntidens første uger været 
forvandlet fra et tØrt savanne
landskab med spredte vandpytter 
til en spejlblank vandoverflade, 
der kun brydes af enkelte øer af 
træer og opdæmmede grusveje. I 
regntiden frem til april bliver hen
ved totredjedele af området over
svømmet af den rigelige nedbør 
og det fintmaskede net af floder. 

Skovøerne er nu de sidste fri
steder for en stor del af den syd
amerikanske flodslettes rige dyre
liv, bl.a. brøleaben, der fra træ
toppene lader sin frygtindgydende 
røst høre i mange miles afstand. 
På sikker afstand af jaguarer, 
mennesker og andre naturlige 
fjender har en flok af de støjende 
primater fundet sig til rette tyve
tredive meter over landjorden. 

Deres dybe og dramatiske 
ræben får det t il at lyde, som om 
de kæmper på liv og død, men det 
gør de ikke. De snakker bare sam
men på deres helt specielle og -
for brøleaber - channerende måde. 

Hvis man lister nærmere, kan 
man være så held ig at få et glimt 
af flokken, og den behøver så
mænd ikke at bestå af flere end 
et par indiv ider, selv om det lyder, 
som om hele dyreriget brøler om 
kap. Højt oppe under skovens tag 
sidder de, og tro ikke, at deres 
voldsomme brøl forhindrer dem i 
at høre, hvad der foregår på skov
bunden. 

Enestående artsrigdom 
Lyden af en kvist, der knækker 
under en klodset menneskefod, 
er nok til at advare aberne om, at 
deres skjul er lokaliseret . Brølene 
forstummer øjeblikkeligt. Som på 
kommando bliver hele skoven så 
tyst, som kun en skov kan være. 
Tusindvis af øjne synes rettet mod 
den uvedkommende tilskuer. 

Forvist fra parad iset vakler 
fredsforstyrreren ud af skovtyk
ningen, blot for at støde på en 
håndfuld næsebjørne, der med 
skingre skrig piler i alle retninger 
med deres lange haler strakt i 
vejret. 

Ikke for ingenting betegnes 
Pantanal som verdens største 
økologiske reservat. Områdets 
140.000 kvadratki lometer (godt 

tre gange Danmarks) fordelt på 
Brasilien, Bolivia og Paraguay, er 
levested for ca. 700 fuglearter -
heriblandt 26 papegøjer, 45 rov
fugle og talrige vadefugle, storke 
og hej r er, 260 fiskearter, •so kryb
dyrarter og mange t ruede patte
dyr, bl.a. den op til to meter lan
ge kæmpeodder, jaguar, puma, 
ozelot, stor myresluger, tapir, 
bæltedyr og ikke at forglemme 
sumphjorten, Sydamerikas største 
hjorteart, der har overlevet i et 
antal på cirka 30.000 i PantanaL 

Den ekstraordinære artsrigdom 
af dyr og planter skyldes bl.a., at 
Pantanal ikke kun er en stor 
sump, men også indeholder ele
menter af de tre landskabstyper, 
der omgiver vådområdet og i 
øvrigt dominerer Sydamerika: 
tropisk regnskov kendt fra Ama
zon-junglen (nord for Pantanal), 
skovsavanne kendt fra Cerrado'en 
i det centrale Brasilien (øst for 
Pantana l) og tØr busksteppe 
kendt fra Chaco'en i Bol ivia og 
Paraguay (vest for Pantanal) . 

BOLIVIA 

PARAGUAY 

URUGUAY 

l . den store sjældne myresluger, 
2. verdens s rørs te papegøje hyacint-ara, 
3. jaguar, 4. brøleabe (næste side), 
5. Sydamerikas største stork jabiru 
stork. 
Fotos: WWF. 

• 
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for alvorlige mi ljøkonsekvenser, 
ikke mindst i PantanaL 

Frygten er ikke direkte fo rbun
det med udsigten til øget skibs
fart på Paraguay-floden, for floden · 
besejles allerede i dag af kommer
cielle fragtpramme. 

Frygten skyldes primært, at de 
fem laneles plan for den såkaldte 
"Hiclrovia Paraguay" (Paraguay 
Vandmotorvejen) indebæ rer 
gennemgribende ændringer af 
bl.a . flodens løb, bredde og dyb
de, hvilket ifø lge flere miljøeks
perter kan resultere i en perma
nent afvanding af vådområder i 
Pantanal og videre mod syd. 

WWF i Brasilien anslår, at ind
grebene i værste fald kan resul
tere i et fald i vandstanden på 15 
procent. En sådan afvand ing vil 
uundgåeligt fo rskubbe den natur
lige balance me llem den sæson
vise oversvømmelse og udtørring 
og være tilubodelig skade for øko
systemets særegne flora og fauna, 
har WWF og en række andre 
miljøorganisationer fremført. 

Den oprindelige plan for vancl
motorvejen på Paraguay-floden 
udpegede byen C aceres i det 
nordlige Pantanal som udgangs
punktet for flodpramme med 
minera ler og landbrugsafgrøder. 
På de over 650 km, hvor floden 
løber sydpå gennem Pantana l, 
foreskrev planen desuden anlæg 
af nye havne, uddybni ng og vecl
ligeholclelse af en sejlrende på tre 
meters dybde og 50 meters bred
de, opretning af skarpe sving (og 
dermed afkortelse på 62 km af 
den brasilianske del af floden ), 
fjernelse af sten, klipper og små
øer samt konstrukt ion af 32 el iger 
eller dæ mninger for at lukke af
løb fra floden. 

Miljøundersøgelser undervejs 
Efter pres fra lokale og internati
onale miljøorganisat ioner har 
planlæggerne dog ændret projek
tet, så skaderne i Pantana l be
grænses til den sydlige del af øko
systemet, nærmere bestemt en 
300 km lang strækning syd fo r 
flodhavnebyen Corumba, der 
dermed erstatter byen Caceras 
som vandmotorvejens nord lige 
knudepunkt. 

Protesterne har altså ikke stop
pet planerne om at modern isere 
Paraguay-floden. Men de har 
tvunget myndighederne t il at 
vælge en mind re omfa ttende 
mode l, som fo rmentlig v il være 
mere skånsom overfor det sårbare 
mi ljø end det oprindelige pro-

jekt. Endnu ved ingen, præcis 
hvor store miljøpåvirkn ingerne 
fra vandmotorvejen bliver, hver
ken i eller uden for vådområdet. 
For de nødvenelige miljøunder
søgelser, der vedrører anlægsar
bejderne syd for Corumba, er 
endnu ikke afsluttet. 

Den gunstige æ ndring af pla
nerne betragtes som resultatet af 
flere års samarbejde mellem miljø
o rganisationer over hele verden , 
heriblandt adskillige afdeli nger af 
WWE 

Allerede i 1994 blev vandmo
torvejsprojektet krit iseret sønder 
og sammen i rapporten "Hvem 
betaler regningen", udarbejdet af 
WWF og to brasilianske organi
sat ioner. Rapporten koncentre
rede sig om den økonomiske side 
af megaprojektet og konkluderede, 
at vandmotorvejen ikke ville være 
rentabe l, og at skatteyderne ville 
komme til at beta le regningen i 
den sidste ende . På det tidspunkt 
ka lkulerede projektmagerne med 
et mi lliardbudget med investerin
ger på 1,3 mia.dollars til selve 
anlægsarbejdet og yderligere 3 
mia. dollars ti l d rift og vedlige
holdelse over en 25-årig periode. 

Hele Pantanal skal beskyttes 
Siden har de fem landes fæ lles 
komite for vanelmotorvejen (C lH) 

efter pres fra miljøorganisationer 
unelerskrevet en hensigtserklæ
ring om at tage hensyn til naturen 
i fo rbindelse med gennemførelse 
af vanclmotorvejsprojektet. 

Erklæringen viser sig dog at 
være blevet fortolket meget for
ske lligt af miljøorgan isationerne 
og projektmagerne. Og endnu er 
ingen af de smukke ord omsat til 
officielle dokumenter. T værti
mod erfarer Levenele Natur, at en 
de l af de stærkt mil jøbelastende 
de le af projektet fo rtsat er en del 
af planen. 

Endelig er der opstået d iskussi
on om, hvor hele Pantanal-øko
systemet begynder og ender. Mil
jøorganisat ionerne henholder sig 
til det brasilianske miljømin iste
riums offic ie lle kortoptegnelser, 
mens projektmagerne trækker en 
stor del af området fra og dermed 
fritager sig selv fra. at tage de lo
vede miljøhensyn . 

Det område, som diskussionen 
vedrører, er et af de sidste leve
steder for Pantanals karakterfugle 
Jabiru-storken, der er Sydameri
kas største stork , og den sjældne 
kobolt-blå hyacint-ara, der med 
et vingefang på en meter er ver
dens største papegøje. Bestanden 
af hyacint-ara var for 40 år siden 
ca. 100.000, men ødelæggelsen af 
mange af pttpegøjens levesteder 
har begrænset antallet t il ca. 

3 .000, hvoraf omkring halvdelen 
lever i den brasil ianske de l af 
PantanaL Ethvert yderl igere inel
greb i dens naturlige m iljø kan 
selvsagt få alvorl ige følger for 
hyacint-araens muligheder for at 
undgå udryddelse. 

Mens miljøorgan isationerne 
advarer mod den skadelige ud
vik lingsproces, og mange af Pan
tanals truede dyrearter kun med 
nød og næppe formår at overle
ve, fo rtsætter planlægningen af 
Paraguay Vandmotorvej en , dog i 
en reduceret udgave. Den gunsti
ge ændring af projektet synes at 
afværge de værst tænkelige mil
jøænclringer, selv om der fo rtsat 
hersker tvivl om, i hvilken grad 
vanelmotorvejens planlæggere vi l 
respektere den naturlige balance 
i PantanaL 

Nye forhandlinger mellem mi l
jøorganisat ioner og projektmage
re vil forhåbentlig resul tere i en 
afk laring af de mange udestående 
spørgsmål, heruneler omfanget af 
miljøpåvi rkningerne. Det afl1æn
ger dog først og fremmest af pro
jektmagernes vilje til at indfri 
deres løfter om at inddrage lokal
befolkningen og organisationerne 
i beslutn ingsprocessen. Et første , 
afgørende skridt vil være offent
liggørelsen af C! H's længe vente
de mil jøundersøgelse. • 



Ny præsident 
forWWF 
International 
WWF lnternmiona l har fået ny 
præsident. Syed Babar A li har 
været vicepræsident siden 1988 
og er desuden et af de bestyrelses
medlemmer, der har siddet 
længst i organisationen. Babar 
Ali har været tilknyttet WWF 
siden 1971, hvor han grundlagde 
den pakisranske afdeling. Babar 
Ali er født i Lahore, Pakistan, i 
1927. Han har en bachelor-grad 
fra universitetet i Punjab, og har 
siden studeret virksomhedsledelse 
i USA · bl.a. på Harvard Business 
School. 

Syed Babar Ali efterfølger 

Gaver og bidrag 
Perioden 22. l 0. 1996- 10.1.1997 

WWF Verdensnaturfonden øn· 
sker ar sige rak til alle bidragyde
re. Der er alene pladsmangel, 
der tvinger redaktionen til kun 
at bringe oversigten over bidrag 
på 500 kr. og derover til WWPs 
hjæ lpearbejde. Tak for hjæ lpen. 

Olav & Kareng. Adler-Nossen 500, Ha
rald Agerley 1.00, Benona Aller 3.000, El· 
len Andersen 1.000, Gunnar G. Ander· 
sen 500, Il. Kollong Andersen 853,09, 
llelge Ande.-.en Automobolcr 500, jens 
AndeN!n 500, K.um Andersen 1.000, 
MaJbnn Ander>en 500, Enk Andreasen 
500, B. Ankerfeldt 500, Eskol Arentoft 
1.000, Astrup Km 500, AWD Pe..onalc
udvikling 500, Axelsen 500, Ruth Baun· 
gaard 1.000, Arne Bech 500, Benau 
1.650, Lone Bendt.cn 500, Thomas 
Bengtson 500, Rosalond Bevan 500, Hen
ri Birch 620, Noels Bj" rn-Ander>en 600, 
jene Bohmt~-dt 1.000, Torben Bondrop 
2.000, Borgens Forlag 1.000, Korsten 
Bram,en 500, Inger Brandt 500, H.C. 
Brummer><edt 1.000, Eva Buch-Lar>en 
1.000, K.ithc Buchhol: 500, O laf Baren· 
holdt 1.000, Korsten Cash 750, Hanne 

kov Chnsten<en 500, jens P. Chnsten· 
sen 500, Mokael Chmtcnsen 500, Susan· 
nc Chrosten:.en 500, G. Chmuansen 500, 
Mochael C lausen 500, A.B. Dahl-Hansen 
500, Daloon NS 1.000, Bente MeoiSIIC 
Dam 1.000, D-avod Davod 500, Doc<O ApS 
500, So<bel Dykjær 500, Dorthe Dændler 
500, Johannes Edelberg 5.500, H. Eg
mont-Peter>en 1.000, Annc-Lose Eoer>ted 
500, Ejendomsfunkuonæremes Fa1:f. Es· 
bjerg 500, Ib Eriksen 1.000, FDC Medar· 
bejdere 500, Peter Foscher 500, Henriene 
Fi>kcr 500, Dia Charlotte Flcmmg 500, 
Fo-2 Shop 1.000, Bente Fog-Møller 500, 
Gerda U. Frank 500, H.R. Frederoksen 
1.000, B. Fro long 1.000, Fropex Foods 
5.000, jan O. Fr,>Shaug 1.000, Anette Føl· 
sgaard 500, Ole de F'"'"' 1.000, Bent 
Gr"nborg 500, GSV M,u eneludlcJnmg 

Hans Kongelige Højhed Prins 
Philip, som trækker sig tilbage 
efter 15 år på den betydningsfulde 
post. Prinsen fyldte 75 sidste år 
og fa lder dermed for WWF's al
dersregulativer, men den afgåede 
præsident har givet tilsagn om at 
fortsætte som en aktiv emeritus. 

Prins Ph ilips energiske indsats 
har været uvurderlig for fondens 
arbejde. Engagementet i WWF 
går helt tilbage til o rganisatio
nens stiftelse i 1961, hvor Prins 
Philip blev præsident for den bri
t iske afdeling. Siden har den vig
tige funktion som talerør og 
fundraiser for WWF optaget en 
ganske betydelig del af prinsens 
arbejdsliv. Han har givet utallige 
interviews, delrager ved adskilli
ge pressekonferencer og besøgt 
WWF-projekter i mere end fy rre 
lande. • 

500, Henning Halck 2.000, Bent Hansen 
500, Finn Ladefoged Hansen 5.000, llel
ge W. Hansen 600, Helle & Nie l~ Hansen 
500, Ib S. Hansen 500, Ilse Blegholm 
Hansen 500, Lars E. Hansen 500, Lis G. 
Hansen 600, M.B. Hansen 1.000, Peter 
Riis Hansen 550, Helle & Ib Hann:.en 
1.000, E. Haslund 500, Gunnar Haslund 
500, Niels Henrik Holm 500, Thomas 
!Ioim 1.000, llelge l Ioim-Larsen 500, 
Preben Holst 700, Arne 1Iomann 500, 
Anoa & Ib Huekelkamp 1.175, Søren 
Høvring 500, Gunnar Haagensen 500, 
lbos 2.000, Bjarne Kurt Holm h-e.-.en 500, 
H.J. & B. Jacobsen 1.000, KJeld Jacobsen 
675, Solweig Jacobsen 500, U. & V. Ja· 
cobsen 500, B. B. Jensen 500, Carsten 
Jensen 2.000, Casper Louis jen<en 1.000, 
Emol Jensen 1.000, Erok jen<en 500, 
Kasper Jensen 500, KiNten Jensen 500, 
Majbrin Jensen 600, Merete jen>en 500, 
Nils K. Jensen 1.200, Poul H. Jensen 500, 
Christian Jeppesen 500, Svend Erik 
Jespersen 4.500, Ketry Jessen 500, j.G. Jo
hansen 500, Hans P. johnsen 500, jens 
jødal 500, Henrik Jørgensen 1.000, Lan; 
)t)rgensen 500, Lise J1~rgensen 2.000, Kan· 
gamiut Fish Trade 500, Kaj Kampp 500, 
K. Kampmann 1.000, Ulla Kiersg,lard 
500, Ida Kjellerup 500, Eva Hasberg KJær 
500, Preben Juul K)ær 500, Y. Kock 500, 
Delta Koefod 500, Annene Kofod 500, 
Ole Kornum 5.500, Ena & Erok SeJr 
Knudsen 500, Frank Knudsen 500, Frede 
Knudsen 500, J. Ehlert Knudsen 500, Vo
beke E. Knudsen 500, Lars & Martha 
Krarup 600, jyne Kmten<en 500, ''end 
Krostensen 500, Grethe Krosuansen 500, 
Annelise Krogh 750, Rasmus Kromann 
500, K. Kru.e 1.1 75, Ki atOS K,>hler 1.000, 
Mikael Køneke 750, Eva Kaas-Petersen 
500, P. Lmge-Hansen 500, Iris Larsen 
500, Kenneth Larsell 500, Poul L'ssen 
500, Rikke Laursen 500, Davod Lewis 
500, B. & S. Lmander 675, M. Lmdgreen 
500, Annelise Lilldhard J .500, Philip L11· 
tlejoh" 500, LO Nobe 1.000, Ellen Loren· 
zen 500, Thomas Lund 500, F.N. M:odsetl 
620, Henri Ejnar Madsetl 700, Hetlroctte 
Madsen J .000, Palle Madsetl 500, Sibille 
Maffei 500, Allan Mallong 500, ~>ren 
Malling 1.000, Mette Mauluz 500, Sus<tn· 
ne Melchiorsen 500, Poul Morkelsen 
1.000, Metal Bjerrmgbro 1.000, Bente 

Mcudorff 500, Per Mikkelsen SOO, jens 
Magensen 500, B!>rge H. Moltve<l 500, 
Gitte Munch-Petersen 500, Hanne Nebe· 
ling 500, Jørgen Neuonann 1.400, Chr. 
Nielsen 500, Elisabeth Nielsen 500, jør· 
gen W. Noelsen 700, Kim Nielsen & Mal
ou Grønborg 500, Knud Nielsen 500, A/S 
Peder Nielsen 500, Svend Erik Nielsen 
750, Villy Nielsen 500, Gitte Lundtorp 
Olsen 500, Elsebeth Brandenborg Over· 
gaard 600, Lose Palle 500, Birte Pedersen 
1.000, & rge G. Pedersen 1.000, Elsebeth 
Pedersen 1.500, Familien Pedersen 1.000, 
K. Pede"en 500, Poul Pedersen 500, 
Steen Pedersen 500, Uffe just Pe<lersen 
500, Lene Petersen 500, PMF Ve.tsjæl
land 500, Hennmg Poulsen 500, Krosnan 
Poul<en 500, Susan B. Poulsen 1.000, Ro
bon Marun Pnce 500, Lillian Rahr 500, 
Peter Raoth 500, Ann V1)lkers Rasmussen 
500, Knud Rasmussen 500, Niel> Chr. 
R<l>mu.sen 500, Rochardt Rebs<.lorf 500, 
Renmk Tradong 1.000, Poul Roehn 500, 
Risshxw lndustro 1.000, just Rosenmeier 
500, K. R~mje 500, Mette Rønning 2.000, 
Viggo Schi1mning 500, Malene Schjllll· 
ning 3.000, Mette Schrøder 595, Marc 
Schroter 500, Carola Schulin 1.000, Ib 
Scedorff 500, Jesper Skejnæs 500, Helle 
SkJerbæk 750, Kjeld Skjærbæk 500, Arne 

kouboe 500, Special & Fabrikarb. Fag· 
forenmg 1.000, jens j. Spottag 2.500, 
Hans jurgen Stehr 500, Lisbeth Strobolt 
500, Anna Gymhe Ravn Strobel 1.000, 
Krosuane trætkvern 800, H. Sturup 500, 
Poa tunop 2.500, Poul Erik Sun<btrup 
1.000, Jess Søderberg 500, Dorte Søren· 
<en 500, Elosabeth ~uensen 500, Erok 
Thallong 1.000, Ida Theilade 500, Helmut 
Thomsen 800, Jytte & Kjeld Bulow 
Thomsen 500, js>rgen Thomsen 620, O le 
Rahbek Thonuen 500, Anne M. Thorsen 
500, Tn-Emerprise 500, Lars Toftum 500, 
Unoshop 500, Universal Air Express 
5.000, ~)ren Londing Unop 500, Margaret 
Vad 500, Vibeke Voss-jensen Vind 1.175, 
Claus Vinner 1.000, Tina N. Wahlsrrøm 
1.000, Carl-Erik Welu 500, Kai West 
500, T. Woboltt 500, KriStine Valborg 
Wissong 500, Lars Wohlert 2.000, Wol
loam Woods 5.000, Michael Waaben 500, 
Eva Zonglersen, Ole ØrnStedt 500, 
Arnold Ø:.tergaard-Frandsen 500. 

Nationalpark 
på Borneo 
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På baggrund af det arbejde, som 
WWF har udført i Kayan Menta
rang Reservatet på det centrale 
Borneo (omtalt i sidste nummer 
af Levende Natur), har den indo
nesiske skovminister nu erk læret 
det 14.000 km1 store skovområde 
for nationalpark. For WWF's 
igangværende projekt om bære· 
dygtig udnyttelse af områdets 
skovressourcer må dette betegnes 
som en sejr, idet den nye status 
sikrer, at den lokale Dayak-be
folkning også fremover sikres sine 
traditione lle rettigheder. Det var 
ikke muligt med områdets h idri-
dige beskyttelsesstatus. • 

Bidrag fra 
fonde og legater 

H.R. Frederoksen og Grete Siim Frederik
sem Fond 120.000 kr. ul Nishne-Svirsky 
re:.ervatet o Rusland og l 00.000 til beva· 
relse af regnskov og menneskeaber o Vest· 
.1froka; Roch. Muller-Fonden 75.000 kr. og 
Fabrokant KaJ E. N oelscn og Fru Gudrun 
Noelsens Fond 1.000 kr. u l \VWF's natur· 
bevarel<es,orbeJde. 

Ekstraordinære 
indsamlinger 

Fra A.oge Lolle>~IC o H vodovre har vi mod· 
t.lget 3.000 kr. Oonanonen kommer efter 
en udsullong af Aage LoiiCSIICS egne vær· 
ker o H vodovre Medborgerhus. 75% af det 
S.lmle<lc Mig blev skænket rol WWF's ar· 
be1de. 

Fra 7. klasse p~ Skave Skole i Holstebro 
har vi modtaget 1.500 kr. til fredning af 
snæbelen. 

Pressalot A/S valgte igen o ~r i stedet for at 
sende Julegaver ul forretning.,forbmdelser 
at støtte WWF Verdenmaturfondens ar· 
beJde med et bel(>b r~ 40.000 kr. 

WWF takker for hJ.l!lpcn og de gode ini
uauvcr. 

Nye og fornyede 
støttekredskontakter 

Js;rgen Avnsk)old, B!>rge Han>en, Hanne 
!Ieon, Freddy B. Lar>en, L,,.. Stage, Ma· 
rokka Thom:.en, Turod Tyrrestrup, Torben 
W ol ff. 

Testamentarisk arv 

Fra boet efter Bertha Jørgensen, Roskilde, 
har vi modtaget 7 .l 76,79 kr. 
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Penge til rus-
sisk reservat 
Fra H. R. Frederiksen og Grete 
Siim Frederiksens Fonden har 
WWF modtaget 120.000 kr. til 
støtte for naturbeskyttelsesarbej
det i Nizhesvirsky-reservatet, der 
ligger ved Ladoga-søen, øst for 
Skr. Perersborg. WWF Verden -
naturfonden har i perioden 1994-
96 hjulpet med at udvikle reser
vatet via penge fra den danske 
Miljøstyre lse. Fondsmidlerne skal 
fø lge dette arbejde op og dermed 
hjæ lpe til forskning og beskytrel
se af store mængder trækfugle 
samt den truede Lacloga-sæl. • 

Undervisnings-
materiale om 
zambiansk 
vådområde 
WWF's arbejde gennem flere år 
med at sikre bæredygtig lokalud
nyttelse af et af det sydlige Afri
kas største vådområder - Bang
weulu vådområdet i Zambia - har 
nu udmøntet sig i undervisnings
sættet "Hvor vandet møder him
len". Undervisningssættet er be
regnet for den danske folkeskoles 
undervisning i biologi og geogra
fi. Formålet er at give eleverne 
forståelse og viden om miljøfor
ho ld i Afrika. Materialet er udgi
vet med stØtte fra Danidas oplys
ningsbevilling og Egmontfonden. 
Undervisningsmaterialet udlånes 
til skolerne via amtscentralerne. • 

Nye 
naturlegater 
WWF Verdensnaturfonden og 
Novo Nord isk er gået sammen 
om at opre tte en legatpulje, der 
ska l støtte projekter, som handler 
om biologisk mangfoldighed. Le-

gatpuljen er på 250.000 kr. og vil 
blive fordelt på otte-ri projekter i 
portioner af ca. 25.000 kr. Penge
ne kan f.eks. gå ti l feltudstyr, rejs
eudgifter o. lign. 

Baggrunden for de nye legater 
er et stigende behov for økono
misk støtte til biologiske feltpro
jekter i Danmark og til danske 
forskere, der arbejder på projek
ter vedrørende bio logisk mang
foldighed i udlandet. Navnlig yn
gre forskere og spe c i a lesruderen
de har brug for opbakning, og de 
har ofte svært ved at indpasse de
res projekter i de offen tligt finan
sierede fo rskningsprogrammer. 

Legaterne vil blive uddelt en 
gang om årer - første gang i for-
året 1997. • 

Aftale med 
StarTour . 
WWF har på nordisk plan ind
gået en aftale med rejsearran
gøren NordPool, som i Danmark 
repræsenteres af Star Tour. Afta
len går på, at de for hver gæst, de 
sender til Middelhavet, giver l 
dollar ti l WWFs Middelhavspro
gram. 

A lene i Danmark bliver der 
tale om er årl igt beløb på ca. 
600.000 kr. • 

Naturmærket 
1996 
~ diplom til Mundel~ 
strup Posthus 
WWF Verdensnaturfondens Na
rurmærke 1996 har været en stor 
salgssucces. I november 1996 
overrakte Hans Kongelige Høj
hed Prins Henrik et diplom ri l 
Søren Brinch Pedersen fra Mun
delstrup Posthus, som har gjort et 
glimrende salgsarbejde. • 

Stor arv til WWF 
Guldsmed Robert Troensegaard, 
Mariager, som døde i november 
sidste år, har indsat WWF Ver
densnaturfonden som hovedar
ving i sit testamente. Arven på 
600.000 kr. vil gå til WWF's na
turbevarelsesprojekter i Afrika. 
Roberr Troensegaard har væ ret 
medlem af Verdensnaturfondens 
støttekreds siden 1979 og var i . 
mange år stærkt engagerer i fon
dens arbejde. • 

'BREVKASSEN 
Skriv t il Levende Natur, 

' mærket "Brevkassen". S pørgs
mål vil blive besvaltr af er 
panel af WWF Verdensnarur
fondens videnskabsfolk og 
eksperter. Spørgsmål, der ikke 
er plads til i bladet, besvares 
personligt. 

Gift~g røg fra 
mælkekartoner 
Jeg har været medlem af WWF i 
mange år og er glad fo r der. Jeg 
læste en gang i Levende Natur, 
at man ikke bør brænde tomme 
mælkekartoner. Hvorfor egentlig 
ikke der? 

Rolf Larsen 
Borup 

Det en dårlig ide at brænde tomme 
mælkekartoner i en brændeovn, fordi 
mælkekanoner på indersiden er be
klædt med et tyndt lag plast af tyf>en 
fJOI)•ethylen ( PE). Når PE brændes i 
et forbrændingsanlæg, sker det under 
meget høje cemperawrer - og derved 
omdannes PE til C02 og vand. Men 
temperaturen i brændeovnen nå1· sjæl
dent højt nok of> . Og de1jor forbræn
des !>lasten ikke fuldstændigt. Det gi
ver risiko for, at der dannes giftige 
gasarter under afbra,mdingen. Derfor 
bør man smide den brugte mælkekar
ton i skraldest>anden. 

Med venlig hilsen 
GRØN INFORMATION 

Malene Te/ler 

Bjørne i Norge 
Tak for jeres interessante artikel 
om de store rovdyr i 'Norge (Le
vende Natur 3/96). Ifølge oplys
ninger i det norske ridsskrift Vill
marken er antallet af bjørne i 
Norge nu nede på færre end ti . 
Der er Di re~ to rater for Naturfor
valtning og jægerne, der bærer 

skylden for denne he lt uantageli
ge situat ion. Hvor er norsk 
WWF henne i forbindelse med 
forannelsen af Jeres egen natur? 

Med venlig hi lsen 
Per O lesen 

Randbøl 

Det er I<On·ekt, at bjømens situation i 
Norge er stærkt forværret, og arten er 
fomylig blevet ove1jøn fra kategorien 
"sårbar" til "stærkt tmet" f)(t den røde 
liste over tmede dyr i landet. Antaller 
af bjøme i det S)•dlige Norge anslås nu 
til l 0-15". Heldigvis vokser bestanden 
i Swrige og Finland, og det er strej
fende dyr he1jra, der ses i No1·ge om 
sommeren . WIWF-Norge udfører et 
meget srort arbejde for at overbevise 
myndighedeme om, at også Norge /wr 
et ansvar for at bevare det srore rov
dyr. \XIWF-Norge anfører, at det ikl<e 
er nok, at man i nabolandene, som 
nu/wr bestande på adskillige hundre
de dyr, har ydet en betydelig inclsars ril 
gavn for bjørnen. 

Med venlig hilsen 
Tommy Dybbm 

Videnskabelig medarbejder i \XIWF 

Hvorfor 
Kirsten 
Jacobsen? 
Som forholdsvis nyt medlem af 
jeres o rganisation vil jeg gerne si
ge, at jeg for det fø rste mener, at 
sidste nummer indeholder nogle 
meget interessante og spænelende 
artikler. Men hvorfo r er der dog 
så kort, når der kun udkommer 
hvert kvartal? Da bladet kun in
deholder 24 sider, undrer det mig 
også, at I ofrer en hel side på 
kendte elanskeres syn på natur, 
når der er så mange andre in te
ressante emner at skrive om. 

Det er især med megen bekla
gelse og undren, at jeg i sidste 
nummer stødte !'å Kirsten Jacob
sen på bagsiden af bladet. Min 
fornemmelse af dette fo lketings
medlem er, at hun er en ekstrem 
populist, som gør a ir, hvad der er 
i hendes magt for at komme i 
medierne, og at WWF har g ivet 
hende gratis PR med artiklen 
"Kirstens kovending". 

H vorelan kan I dog give K.J. 
spalteplacls.til at fremstå som na
turven , når hun og hendes parti 
rilsynelaclencle ikke er villig til ar 
bevare og genoprette naturen ? 



Tilsidst vil jeg nkh· de jounw
lister/mllurclsh~rc, s~)m skrin:r 
s:ldnn nogle gndc og uddybende 
mtikkr i dcne blad. Bl i\' wd 
med deL gode arhcjdl'!. 

l\-1cd wnlig hilsl'n 
David Smith 

9000 A<1lbmg 

Toh fin· de {n.:ne ord om tet·ende Nn
f!lr. \'1?\\/F t··illc mcger gerne flrodiiCC

rc er mere omjimgsr(~r b/iUI. ?\·len j/n· 
riden er \}i il.:h: imbilii..'L jlil de llli'l"lllll
lwsrninger, der er j(Jl'/mnder med der. 
Vi nmlerer irnid/enid lollende, /n·or
når riden er moden. 

Drt sjmrgcr, hnmlon 1'i dog lam 
finde fl/l at gin: s1l megen spolrep/mis 
til Kirsten )ncob.~en. 711 dig og andre, 
der lwr henn:ndr sig om neWJ> der cm
lll', lwn Jeg sige, n r bngsid('ll il]" Leven
de N!lua il<he nodn:ndigl'is dæld.:er 
\'(/\\?F's holdninger, hwrlwn dcnw d

ler 1mdrc gunge. 1-/ertil/wmnl('r, m 

1hdo.~ bredt .~el er "m eger t•:esenrli.~ ]i1r 

W,·'\\'/F \ 'en/enSIUlllirfondcn. Uunse1 
hmr (~nige eller 1/eni,~e !'i i ovri,~r er i 
de lwldninger, ri milue swde JH1 s1h'el 
i /)wllllllrh smn gennem t·orcs mml.~C 
prujchrcr i 11dlunder, .w1 er der t·(~ri,~r 

j(Jr os 01 s;euc os ind i, hmnhm s/it·d 
medspill<'rc som modspillere l!l'nl<er. 

Ar t'ende l")'ggcnlil det, mm1 ihhe 
han lide, er i mres oj11C iHe en hm
.'ilnlbi!' t·ej, når m/1/cr c>)'(ll opnå den 
lwjsr ra:nl<dige gmd n/ en(~hed om nil
lllrbct•arelsens nodwrdighed. 

Dcnalon:r S)'nes d, der er inrcres
.'imtt m .få ilt t'ide hwd memw.~l.:er, der 
ih/w normult beshæfriger sig med JW

wr og mi/jo, hm ar sige, rænker eller 
O[Jie1·er. Deue sidsw ligger til .~rund 
{1r t·ores henvendd~e ri/ Kimen }llnJb
.'ien om ilf shire et indl<t>g til hilgsiden. 

Kirswn }ncob.'icn giwr i 1wrigr 1drr)'h 
jiJr, m lwn stmrcr \\'-'W'F'., mbejde. 

Zv!ed wnlig hilst:n 
Nmw Pmilsen 

re1lohwr 

Hvem gør noget 
for havskildpaddemel 

.Jeg har \'i\'rer p5 ferie på Krem, 
ug ,kr hk\· jq; furhavser uvn, at 
der ikke g1.·m:s men: for [lt lx·skyr
te de smK havskildpadder end :J\ 

sænc er par p!akarcr op, hvor der 
stilr, at mm1 skal \'c:erc forsigt i g, 

ntn nwn sa:-ner pcwasollen i san
det" for ikke ~n skade ski!dpad:lcr
ncs <t.' g. Den ·stwnd, jeg boede 
ved, vm ellers en af de strande, 
hvor hunnerne knmmcr op for at 

L'Cgg\.' deres <'Cg, nwn den vnr ik
ke nfspa:rrct pil noger rid~punkr 
af :'\ret. ()pr WWF ikke noget for 
havskildpadderne p~ Kreta? 

lvkdlem nr. 130582 

.Smmdcm~ på non/h)' Sien uf K re w er 
h/and r h/o t en håndfil/d yngle.-;twnde 
j(Jr lwvshldpwlder, der er ri/bage i 

Ciræl<enhnd. Ved 1tlh' de gl"æsl<e yng
le.~mmde WJr llill!lrt1enncr, /mul de 
/((m .for m oplyse 111risrer om de alt·or
iige rnder mod shildjJil(ldernes m·rrb 

tdse, .wmt den t-old.~ommc nw.~selllris
me lan,~s de ,~o·ad,e f<yster er shy/c) i. 
0/JS<I..'tning o/ /Jioi<mer er b/m en of 
nwnge al<ri1'i1erer. 1-ll'i.'i de1 feb. er 
m111igr, flyues ger/(~ r tubwe sl<ildpad
de-reder (en l111n nedwon~r sine æg i 
samlet) ofre til indhc>,~nedc dele af 

stmnden for dl silo-c æggene mnhinwl 
besl<yuelse. En egendig af.pærring aj" 
hele srrmlde lmrde ild<e l'a:'i"l' nødt·en
dig. Me11 de nødt}endige losninger 
l<:ræwr J)()Silit' medvirhen aj" htlde 
lll)'l1ilighcder og lulw/c olwnomishe in
tCl·esser jimiden selrj"olgelig uo-isteme 
."\cJt.. D<' _(ri villiges iwhars i (Jræl<en
lmd er sket nærmest jlå trods, b1ide af 
de gm:.'ihe lll)'ndigheder, der i/.:lw er 
twH til m wge miljohensyn o,~ d[ de 
store p/wnumisl<e interesser i !!Iris
men, som ild.:e t'iser _(orsddsc. 

1\~lji)r lwr \V\\/F Grækenland 1111 

oJllwln den vigtigsre )'ngle.mmul_(or 
havshildj>adder i landet jiw {lll den må
de m ft'in.~e de rigl(~e besl11tnin,~er 
igennem. Denne Sirond ligga jJå oen 
Z11/(ynthos. \\l\\! F Græhcnlm1d er 

rl<?rmcd en 11/fron1hæm{Jcrne .for 
!uwshldjJIIdderne.'i ot·crlcvclse i !mulet 
og srouer ogsålobcn&' de ."\ærlige or
ganiwrioner, der st1h .for mho.'jdet med 
ar informere wrisreme. NcroJ) den 
mi/jobet'idsre 11ais1 lwn ved 111 stille 
hmt' hilde ri/ .'iil n~jsdmre1111 og sil 
j'erielwtel hidruge til at sihe !wvshild
/liuldeme Jlå lun,~ l s(~ l. 

Med t·enlig hilsen 
LJj_fe C J jo/ Søremen 

Videns/w/dig meclorbejder i \\/\l/F 
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Ud med svinene 
Jeg har i sidste nummer la~st De
res :ntikd om vildsvin og skarv, 
og jeg m<l erkkere mig helt uenig. 
Det er meget hyggeligt <H sidde 
ved sir skri\'( . .'bord og l'<l:'nke p:1 
dyrene derude. Men hvis m:m er 
landmand ng Hir rodet sine nnr

ker op og sin a(l(rpde pJcb.l(t, får 
man nok er andet syn på vildsvi
ncn\.'. Der er ikke rctlc om korr
sigrede Pklmomiske inrercsscr, 
men om en stadigt· ti!bagcn'n
dende odda .. •ggdse, der :'ir efter {'tr 
\·il hindre et fornuftigt udbytre af 
en landejendom. Disse undslup
ne dyr er bedre end ingenting 
hb. p{\ grund af deres funktion i 
skon:n. Hv:1ll er det for en funk
tion? 

Ligeledes med skmven. 1-J\"is 
m;m skal leve af bundgnrn.4iske
ri, er det altrKicLeggcnde ar se 
,lplrnene ren~t it·u og fiskene cl:dt. 

Skarven mger ikke kun skidtfisk -
nej de rager der hele. Skar\'cn 
rager dagligt flere fisk end fisker~ 
tw fanger. Vi havde tidligere 5-
10.000 skarve, lwilkl'l \'ar pas
sende. Nu har vi 200.000. Man 
kan mange steder i lander se, 
hvordan de komplet kan ødc
l:"Cggc en sko\', s?1 kun de rwignc 
rra:-cr sti'lr tilbage, da-k k et af sbr
\Tns cftcrladcnskahcr. 

Alminddig jagnid tror jeg ikke 
p<l. .b:gerne er ikke inrercsseredc. 
Skarven .skal holdes nede p<"1 en 
hel r anden og effektiv m<'hlc. 

Venlig hilsen 
Jan F. Poulsen 

2920 Charloncnlund 

Tak j(Jr Deres bret:. }eg er sild<er pil, 
IIl Deres symjmnkter deles a.{ mange, 
i/.:1-:e mindsr i Iie erhverv, der m<.l.'rher 
problenul)-rene i deres d1!gligdug. 

Alliget'Ci lwr W!W/F Verdensnotm
fonden en om/en o{Jj(welse. Vi mener, 
ill der md l'Frre {Jkuls også til d)r .~om 
t'ildsdn og sl.:nn' i de11 dmd.:e JWIIIL 

WWF 

Hel! {JrinciJliclr går l'i ih/æ ind/orden 
strorc,~i, der hedder, m hvis er d)T siw
her prohlemer, så må der va:h, l så 
(illd m(lue d srrob U/Jhore med dl ar
bcjde .for beJ.'(n-elsen af t•enlens t•irheli
ge jlroblemdyr sum elcjimrer og ti,i;rc. 
De slwber nemlig en ra;/da' Jnoblemer 
jiJr lol.:ole bonder i i\frilw o,~ /-\sien, 
som i snmnwnl.i,~ning får dmdæ fislæ
res Jlroblemer med sl<m·t•en og enl.:el1e 
lmnde1·s !nohlemcr med vild.,t•inene til 
m blegne. l Aji·i/w og ..--\sien er der u j"... 

te w le om en lwnjlil<t, ln:or de lo/w/(' 
bonders lit· -~[(h på sjJJ'I. 

Det bel)'der ih/w, m t"i hlmt•ilneg~ 
/igere de {lwblemer, som de danshe 
prob/cnui)·r shaber. S/iledes :>li!flc'r t'i 
de omj(IUende j(mmswltninger, der()/
lerede er sal i vær!- for m S W/J/le .dwr
t'cns 11idere 1ulbredclse i Dmnnm/(. 
Slwrven vil bl i Fe .fin·hindret i il1 ewble~ 

re ll)'C lw/onier, og der er gin~ t lilladel
se til ar sh•de shnTer nær j/shercds/w
ber. ScmHidi,~ mener t:i, m der må of
srerre.'i rcssnlll'Cer ri/ m fonl.:c i mernder 
til ol hiltdrc sl<mwne i m gøre s/:.ude 
Jlll fish i mser og ner _ Men den swhi/c 
hesrand Jl!i mllmaJll 40.000 {!m hm 
l'i som .'illlll/iind bild(' /J/nd.-; og nld til. 

Ti/wm-ende med t•ifd.H,inet, som 
Dmmwrl< også !wr bilde plads og did 
til m h)·de vcllwnmwll i den dmdw 
nawr. l-Ier s/w/ vi igen erhcnde de 
j;robleJJJ(')", srml t·ik/sFiner .'i/wber u,~ 
w,~e dem o/1'0rligr. Det er bl.cL dojiJr, 

t·i swuer en re,~11iering df t'ildsl'iJ1ehe
swndenc t·edjagt. Og der erde1Jor, t•i 
j(n·esl/ir, <lf der /Jinnl:rg_r;es en ohtil' 
1ukerning o[ didsvin i de sh!l'c, der 
er mest tdegnede, og /m))" slaulcrne 
på om.~it•cnde landhmg er bewænsc
de. Pil de11 måde hm dennye duml<e 
slwvJ)()liril< med nawrnær sl<m:drift og 
11dlægl1ing af JWfm·slwvsarealer få oj>
tinwl govn ui t•ildsvinene, hvis Jim lu i
on i den Silntmenhæn,~ er, m de roder 
op i .~la!tcl.liOu!en og J>ræger selt·jilr)·n
gdsen blondt træerne. 0,~ smn1idi,~ 
lam de /Jmhlemer, der er .forlmnder 
med 'l'i/dsdnenc, minimeres. 

i'vled venli,~ hi/seJl 
Kim Cm·srensen 
Gencralsehe!ær 



Nårena • • reJser stg ... 
... bliver der lukket op for destruktive kræfter. 

Bent Jørgensen er en af Danmarks 
fornemste og mest vidende naturfor· 
midlere. Han var tidligere mangeårigt 
medlem afWWF Verdensnaturfon• 
dens bestyrelse og direktør for Zoolo· 
gisk Have. 

Levende Natur har den glæde at 
kunne bringe et uddrag af hans bog 
"Efterskrift på væggen". 

I dette uddrag lægger han op til det 
afgørende øjeblik i Jordens historie, 
hvor vilkårene ændredes fundamen· 
talt. 

"D et er ikke sædvane, 
at dyr udrydder hin-
anden. Mærkeligt 

nok, kan man synes, fo r rovdyr er 
lige så meget jægere, som vi er 
det, og he ller ikke de kender ti l 
skånsel. Når det drejer s ig om at 
få fyldt bugen, er det dem eller os. 

Et rovdyr, der udrydder sine 
byttedyr, ender selv som fo rtids
dyr. Det sulter ihje l. På samme 
måde med den planteæder, der 
udrydder planterne ved at spise 
dem op, rub og stub. I et velfun
gerende økosystem er det sæd
vanligvis kun mennesket, der bli
ver ved med at save, indtil grenen 
ikke læ ngere kan bære. Selv ud
viklingshistoriens største rovdyr -
rov-dinosauren Tyrannosaurus 
rex, 15 meter lang og 6 meter 
høj, med tænder store som bajo
netter - har ikke en eneste uddød 
dinosaurus-art på samvittigheden. 
Dinosaurerne uddøde af andre 
årsager, som også trak Tyranno
saurus med sig. 

S elv om ny fo rskning viser, at 
udviklingen kan foregå hurtigere, 
end vi troede - den har underti
den kun brug for århundreder i 

stedet for årtusinder - så tager den 
naturlige udvælgelse sin tid og 
omformer aldrig en dyreart hurti, 
gere , end at arterne omkring den 
kan nå at finde på et passende 
modsvar. Der sker hele t iden en 
gensid ig t ilpasning. Et våbenkap
løb kunne man sige - men et 
våbenkapløb, der sædvanligv is 
er uden tabere . 

Se f.eks. flagermusen og de in
sekter, der er dens bytte i natte
mørket. Flagermusen ser aldrig sit 
bytte. Vel er den ikke blind, men 
i nattemørket forlader den sig 
helt på en slags radar eller ekko
lod. Den udstøder skrig, der er så 
høje, at vi ikke kan høre dem. 
Og på skrigenes ekko kan flager
musens hjerne regne ud, hvor 
i n se k terne er. 

Det he le foregår meget hurti
gere, end det kan fortælles. I 
løbet af en nat kan en flagermus 
pej le sig ind på flere hundrede 
insekter, som den altså ikke ser, 
men kun opdager på det svage 
ekko, der kommer fra deres krop 
og vinger. 

Ekkoloddet gør flagermusen til 
en så effektiv jæger, at det må 
være næsten håbløst at være in
sekt efter mørkets frembrud. Men 
som det alt id går i naturen, når 
det d rejer sig om liv og død, har 
nogle af nattens insekter udviklet 

Det var da det wbenede d)•r viste sig, 
at vilkårene på ]orden ændredes dms
tisk. Ikke et eneste d)•r var ti/passet 
rovdyr, der bar sine våben i hænder
ne, og som kunne slå til, selv om det 
befandt sig i det, der al! id havde været 
sikker afstand, foreæ/ler Bent Jørgen
sen i "Efterskrift på væggen" , 81·øn
dum · Aschehoug 

et modvåben. De er udstyret med 
lytteapparater, der er indstillet på 
en eneste lyd: flagermusens høje 
skrig. 

Når et sådant insekt med sit 
lytteudstyr opfanger signalerne 
fra en flagermus under indflyv
n ing, ved det, at det er i livsfare. 
Omgående ændrer det kurs fo r at 
bringe sig ud af farezonen. Det 
drejer skarpt e ller flyver i zigzag. 
Hvis flagermusen a lligevel kom
mer så nær, at det er ved at være 
for sent, klapper insektet vingerne 
sammen og går i styrtdyk mod 
jo rden . På trods af deres effek t ive 
pej lesyst.em har flagermusen 
næppe udryddet en eneste insekt
art - men de har været med t il at 
fo rme insekternes udvikling. 

Mens Afrikas løver og gepar
der udviklede deres styrke og 
deres hurtighed, stod antiloper, 
gazeller og aebraer ikke stille. I 
samme tempo udviklede de vagt-

somme sanser og en hurtighed, 
der ikke står t ilbage fo r rovdyre
nes. Derfor er løver og geparder 
langt fra sikre på gevinst, når de 
går på jagt. Og byttedyret er 
langt fra at være dødsens, fo rd i 
rovdyret går til angreb. Før et 
bytte er nedlagt, har rovdyret 
mellem fem og ti gange måttet 
bruge sine kræfter på byttedyr, 
der slap væk i sidste øjeblik. 

For 2-3 millioner år siden leve
de der i Afrika sammen· med rov
dyrene en abe, der gik på bagbe
nene - et abemenneske ville vi 
måske sige, fo r den skulle v ise sig 
at blive vores stamfar. Den var 
underkastet de samme levevilkår 
som de øvrige dyr på den afrikan
ske savanne, og den blev ikke far
ligere for de andre dyr, bare fordi 
den gik oprejst. Ingen, der h avde 
set sceneriet , vi lle have forestillet 
sig, at der netop da skete et kvan
tespring i forholdet me llem en 
dyreart og a lle de andre . 

For når en abe rejser sig og 
bevæger sig på bagbenene, så få r 
den sine hænder frigjort til andet 
arbejde, og når dens hjerne sætter 
den i stand t il at fremstille våben, 
der giver den en rækkevidde, som 
in tet rovdyr før den har haft, 
er der lukket op for destrukt ive 
kræfter, som ellers hører natur
katastroferne t il." 


