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Nye verdens-
ar.v--områder 
l henhold til FN-organisationen 
UNESCO's konvention om sik
ring af særligt værdifulde områ
der, der kan betragtes som hele 
menneskehedens arv, blev fø l
gende nye områder i december 
1996 udpeget og erklæret for ver
densarv-områder: Bajkal-søen i 
Rusland, nationalpark ved Niger
floden i Vestafrika, Kamchatkas 
vulkaner i fjernøsten, regnskovs
reservatet O kapi i det nordøstlige 
Zaire, nordsvensk Lapland samt 
det 250 km lange kora lrev ud for 
Belizes kyst i Centralamerika. • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • t •••••••••••• 

Begrænsning 
af stør--fiskeri 
Umiddelbart efter, at en nyud
kommet WWF-rapport udtrykte 
srore betænkeligheder for bestan
den af stør i Det kaspiske Hav 
meddelte en række ledende fiske
industrier i de 5 omgivende lande, 
at de havde underskrevet en af
tale om pr. l. januar 1997 for en 
t id helt at stOppe fiskeriet og kun 
t illade en begrænset fangst i de 
tilløbende Volga- og Uralfloder. 
Myndighederne i de fem lande -
A zerbaijan, Iran, Kazakstan, 
Rusland og Turkmenistan - vi l 
samtidig styrke kontrollen med 
det ulovlige fisker i. Der er i de 

senere år sket en betydelig over
fiskn ing af støren i Det kaspiske 
Hav, som dækker 90% af verdens
markedet for ægte kaviar. • 

Maya-indianemes skov trues 
En ny vej i Toledo-cl istriktet i det 
centralamerikanske land Belize 
truer stOre naturområder. Vejen, 
der koordineres af den amerikan
ske udviklingsbank IDB og finan
sieres af vestl ige donorlande, tru
er med at ødelægge Centralame
rikas største intakte regnskovs
område. IDB siger, at vejen vil 
bringe økonomisk og social ud-

vikling for lokalbefolkningen . 
Maya-folket, der bor i området, 
frygter derimod, at deres oprinde
lige land bliver udnyttet af øko
nomiske spekulanter og invaderet 
af folk, der ønsker at drive kom
merc ielt landbrug, hvi lket områ
det efter deres opfattelse ikke kan 

bære. • 

.................................................................. 

To elefant--arter i Afrika? 
Nye genetiske undersøgelser af 
den afrikanske elefant , udført af 
forskere ved un iversitetet i Wash
ington, konkluderer, at skovele
fanten og savanneelefanten, der 

normalt betragtes som racer af 
samme art, formodentlig er tO 
selvstændige arter. De genetiske 
forskelle har vist sig at være væ
sentl igt større end hidtil antaget, 

og sikkert nok t il at adskille de tO 
former på artsniveau. Dette må 
nødvendigvis medføre, at man 
fremover må opgøre de to bestan
de uafhængigt af hinanden, og at 

Ny fare for 
sneleoparden 
Der er kommet øget pres på sne
leoparden, der holder til i !li ma
layas bjerge. Det har vist sig, at 
krybskytter i stigende omfang 
leverer knogler af sneleopard til 
det traditionelle medicinmarked 
i Kina. Det skyldes bl.a., at antal
let af tigre har været fa ldende og 
beskyttelse af disse er øget kraf
tigt. På trods af at sneleoparden 
er tOtalfredet, har krybskytter 
meget let spil i det uvejsomme 
bjergterræn. Samtidig har mi llio
ner af kinesere i løbet af de sidste 
20 år bosat sig i Tibet, som er ker
neområdet for sneleoparden. • 

man ved fremticl ig forvaltn ing og 
beskyttelse må opstille selvstæn
dige programmer for henholdsvis 
skov- og savanneelefanten. • 

Den synlige forskel pci skov- og savan
neelefant er stødtænderne. Buede 
hos savanneelefanten og lige hos skov
elefanten. 
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Forsiden: 
l mange år tmede man, at en flot 
J>åfuglelwle i sig selv var grunden til , 
at hunnen faldt for hannen. Nu ved 
man, at der er en snæver sammen
hæng mellem graden af florhed og 
genernes kvalitet. Bentjørgensen 
skriver om [IQrringsvalg i nawren. 
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Det mener WWF Verdensnaturfonden om: 

Det globale miljøcirkus 
Nu skal vi til det igen. l slutningen af juni 
mødes alverdens statsledere for at diskutere 
miljø og udvikling. S idst samledes de i Rio 
de Janeiro for 5 år siden . Denne gang går tu· 
ren til New York til et særmøde i FN s Gene
ralforsamling. 

Ric -Konferencen i 1992 satte mange ting i 
gang. Der blev underskrevet bindende inter
nationale aftaler om klimaændringer og om 
Jordens biologiske mangfoldighed. Og der 
blev vedtaget et samlet program for, h vordan 
verden kan sættes på bæ redygtig kurs. Det 
var den såkaldte Agenda 21, verdens miljø
dagsorden for det 21. århund rede. 

Siden er der fulgt op med internationale 
møder om emner lige fra bevarelsen af ver
dens fiskebestande t il kampen mod de farlig
ste kemikalier. O fte har møderne ført t il nye 
aftaler og hand lingsprogrammer. 

Også i Danmark er der sat mange t ing i 
gang. Vi har fået en mere naturvenlig 
skovlov og en strategi for naturskov i Dan
mark. Vi har fået taget initiativer over for 
pestic ider og andre kemikalier. Vi har fået 
en ny energiplan. Og mange kommuner og 
amter er gået i gang med lokalt Agenda 2 1 
arbejde. 

l modsætning til mange andre FN-konfe
ret1Cer er Ric-Kon ferencen altså ikke gået 
sporløst hen over hovederne på os. Og det 
vil mødet i New 'York nok heller ikke. Der 
vil blive taget nye initiativer, og hele proces
sen vil få ny luft. 

A lligevel må vi konstatere, at udv iklingen 
fortsat går den gale vej . Verdens miljø har 
det i dag dårligere end for 5 år siden . Og h vis 
New York-mødet går, som vi forven ter, 
vil vi igen om 5 år kunne sige, at der er sket 
meget positivt, men at verdens miljø allige
vel har fået det endnu dårligere. Verden red
des ikke af FN-konferencer hvert femte år, 
uanset hvor godt de går. 

Det er det lange, seje træk i dagligdagen , 
der kan flytte noget. l Verdensnaturfonden 

Generalsekretær Kim Carstensen 

yder vi vores bidrag med hundredevis af pro
jekter i de fleste af verdens lande og med 
ana lyser og forslag til beslu tningstagere i ver
dens regeringer og erhvervslivet. Vi når store 
resultater med oprettelse af beskyttede natur
områder og påvirkning af miljøadfærden i 
virksomheder og regeringer. Men der skal 
meget mere til. 

Det vigtigste budskab i forbindelse med 
FN-mødet i New York er derfor, at vi alle må 
gøre mere for miljøet t il hverdag. T æ nk over 
miljøet i din dagligdag- og husk at handle 
derefter. Og stil krav til dine polit ikere, både 
lokalt i forbindelse med loka l Agenda 21 i 
din kommune og på landsplan. 

I W WF har vi sammen med en række 
andre private organ isationer udarbejdet et 
katalog med forslag og krav t il regering og 
folketing i forbindelse med FN-mødet i New 
York. Du kan få kataloget ved at hen vende 
dig t il os. Du må meget gerne vedlægge en 
frankeret svarkuvert. Læs også artiklen på 
side 8. 

WWF · World Wide Fund for Nature· er en privat og uafhæ ngig international miljøorgan isation, som 
arbejder for at løse globale natur- og miljøproblemer. WWF har afdelinger i 30 lande, og WWF Verdens
naturfonden er den danske afdeling. Formålet med WWF's arbejde er at bevare naturens mangfoldighed 
(den biologiske di versitet), at sikre at udnyttelsen af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde og at 
bekæ mpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og energi. 
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Der foregår kraftig censur i dyreverdenen, inden hanner og 
hunner sammen sørger for slægtens fortsættelse. Hvad der 
umiddelbart ligner naturens overflødighedshorn af pomp og 
pragt hos en parringsivrig han, tjener et eneste formål: At vi· 
se hunnen, at generne er gode. Og gode gener er netop, 
hvad hun går efter. 

af Bentjørgensen 

et er tidlig morgen i maj, og luften er fu ld af fuglesang. Solen er 
netop stilet op, men solsort og sangdrossel er allerede i fuld gang. 
Bogfinke, grønirisk og rødhals fa lder ind, og munk, havesanger, 

løvsanger og mange flere blander sig i koret. Det er for<'l r, og det er nu, 
at hanner og hunner finder hinanden og sørger for slægtens fortsættelse. 

Det er hannerne, der synger. Og de synger ikke for at glæde os. Deres 
sang er et budskab t il artsfællerne. Den er pil samme tid en knytnæve 
mod rivaler og en kærlig invitation t il ledige hunner. Det er der ikke 
noget nyt i. 

Det er der derimod i den opdagelse, at en ledig hun ikke lytter kritik
løst til morgensangen . Hun lytter efter en han, der synger særlig kraf
tigt , mest ihæ rdigt og milske med flest varimioncr. En han med sil 
megen energi må nemlig have fået rigeligt at spise. Og det betyder, at 
han råder over et territorium, hvor der vil være føde nok ti l hendes 
unger. Så ham vælger hun. 

l de senere år er man blevet opmærksom på, a t heller ikke i dyrenes 
verden falder hunnerne for den første han, de løber på. De vil he lst have 
den bedste! De vil have en, der er god til at skaffe ungerne mad - eller 
en, der kan forsvare familien - eller simpelthen en , der kan bidrage med 
de bedste gener til det fælles afkom. 

H ve r t æg er vigtigt 
Hannerne tager det ikke altid så nøje. De har masser af sædceller og kan 
sprede deres investeringer. Nogle af dem ska l såmænd nok give gevinst. 
Det er anderledes for hunnerne. De producerer forholdsv is få æg i løbet 
af deres levetid og investerer dermed meget i hvert forhold. Derfor er 
det vigtigt for dem at sikre sig, at de får fuld valuta for pengene, når de 
skal til at slå deres gener sammen med en vi ldfremmed hans. 

Det er ofte temmelig overraskende sider ved det modsatte køn, hun
nerne går efter. Hos landsvalerne kigger hunnerne interesseret efter 
hannernes haler. Jo læ ngere, des bedre. Det har den danske zoolog 
Anders Pape Møller kunnet påvise. Han klippede et par centimeter af 
nogle hanners ha lefjer og limede stumperne fast på andre hanners ha ler, 
der pil den milde blev kunstigt forlæ ngede. 

Resultatet var ikke til at tage fejl af. De hanner, der fik de meget lange 
haler forærende, viste sig at være helt uimodståelige. Der gik kun et par 
dage, så var de i fuld gang med at stifte familie. De kortklippede hanner 
måtte ven te op mod fjorten dage, før der var hunner, der ville tage t il 
takke med dem. 

Det er ikke uden omkostninger at have lange halefjer. De er lidt mere 
besværlige at flyve med, sil kun hanner i fin form kan tillade sig den 
luksus. Anders Pape Møller opdagede, at de svaler, der havde haft stor 
succes med deres fo rlængede halefjer, ikke kunne følge succesen op 
næste forilr. Når de vendte tilbage fra deres vinrerkvarrer, bar de kortere 
halefj er end de fleste andre hanner. En sommer med lange ha lefjer havde 
taget så meget på deres kræfter, at de ikke orkede aL producere nye ha lc
fjer med en længde, der var værd at prale af. 

Påfuglehalen er mere end flot 
A propos haler: Påfuglehannen har den mest berømte af a lle haler i fug
lenes verden . Lige siden Darwins dage har man diskuteret , h vad den ~ 

BentJørgensen 
fortæller: 

Levende Naturs redak· 

tion har truffet aftale 

med tidligere Zoo·direk· 

tør Bent Jørgensen om 

at skrive en række 

spændende artikler om 

dyrenes forunderlige 

verden. 

l mange år troede man, ar en flor 
J>åft~gle/wle i sig selv 11ar gr11nden rit , 
at /umnen faldt for hannen. N11 ved 
man, at der er en snæver sammen
hæng mellem graden af florhed og 
genernes kvalitet - jo flottere hale, jo 
bedre gener. Og der er gode gener, 
Junmen går efter. 
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skulle gøre godt for. Man kunne jo godt se, at hunnerne ikke var helt 
uinteressen.:de, når påfuglehannen slog sin væld ige hale op i et hjul. 
Men de fleste zoologer mente, at hunnerne såmænd bare faldt for de 
lange.haler, fordi de så flotte ud. 

En række undersøgelser i England har nu vist , at hunnerne høster en 
fordel ved at foretrække de hanner, der har de længste haler. For den 
slags hanner har tilsyne ladende gener, der sikrer, at det kommer til at gå 
deres unger godt. Man udrugede flere hundrede påfugleæg kunstigt og 
opmadede ungerne. Og så viste det sig, at de kyllinger, der havde fædre 
med rekordlange haler, voksede sig større og stærkere end de andre. Da 
man siden 1<'<1 dem strejfe frit om i en stor park, var det i det lange løb 
også de flotteste hanners afkom, der klarede sig bedst. 

Men der er selvfølgelig andet i 
verden end haler. Hos den grøn
benede rørhøne kommer hun
nerne ofre op at slås om en 
særlig tiltrækkende han. Men 
det er hverken morgensang eller 
en flot hale, der gør ham tiltræk
kende. Hunnerne er interessere
de i ham, fordi han er godt i 
stand. Fede hanner bruger som 
regel ~nere tid på at ruge på de 
fælles æg, og hunner med en 
sådan mage kan ofte tillade sig at 
få to kuld i løbet af sæsonen. At 
få en mage med sul på kroppen 
er altså som at vinde i lotteriet. 

Se min have ... 
I Australien og på New Guinea 
bygger løvhyttefuglenes hanner 
s~å kunstfærdige "hytter" e ller 
"haver", som de prøver at impo
nere hunnerne med. De bruger 
pinde til opførelsen og udsmyk
ker anlægget med blomster, mos, 
fjer fra andre fugle, skinnende 
sten osv. Og de har ikke nok i 
deres eget. De er he le tiden på 
farten for at se, om de kan kom
me afsted med at stjæ le lidt de
korationsmateriale fra en af de 
andre hanner. 

Hunnerne flyver omkring og 
inspicerer hytterne. Hannerne 
kan ikke gøre andet end at håbe 
på, at deres bytte fa lder i hendes 
smag. Gør det ikke det, er hun 
den, der er skredet. Men finder 
hun en hytte, der overgår a lle de 
andre, inviterer hun på parring. 
På den måde kommer hun selv
følgelig til at overgive sig til eg

nens største tyveknægt. Men hvad så? Det betyder jo blot, at han er 
meget energisk og ikke bange for andre hanner, og det er tegn på, at 
han har noget godt at give videre t il hendes unger. 

Når fjordternen om foråret ankommer til vore kyster, må hannen 
kurtisere sin udkårne i adskillige dage, før det ender med redebygning 
og parring. I "fo rlovelsesticlen" forærer han hende af og til fisk. Og hun 
synes at vurdere hans evner på mæ ngelen af fisk, han kommer med. Hos 
spurvehøge er det tilsyneladende sådan, at hunnen dropper en han, der 
ikke flittigt nok bringer hende bytte. 

Gaver pakket i silke 
At give gaver, inden der tages fat på det egentlige, kendes fra mange 
insekter. Hos de små dansefluer fanger hannerne et lille insekt , som de 
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pænt pakker ind i silke og overrækker hunnen. Dansefluer er rovdyr, så 
man har ment at gaven blot skulle aflede hendes opmæ rksomhedunder 
parringen. Han skulle jo nødig ende som bryllupsmiddag. Men måske er 
det i virkeligheden hendes metode til at udpege den han, der er værd at 
ofre sine æg på. 

Sådan er det i hvert fald hos en amerikansk skorpionflue. Ligesom 
dansefluen lever den af rov, og hannen har samme pæne manerer. Også 
han kommer med et bytte til hunnen, og mens hun fortærer maden, 
parrer han sig med hende. Men han skal ikke være fedtet med sine ga
ver. Hanner, der kommer med et beskedent bytte, bliver hurtigt vippet 
af og når ikke at komme af med ret mange sædceller. Men den, der 
magter at servere et solidt måltid for hende, får al hendes tid. Hun vil 
slet ikke have noget med andre 
hanner at gøre, før hun har lagt 
det kuld æg, der kom ud af den 
storslåede frokost. 

Det synes fair nok. Noget for 
noget. Men der er mere i det end 
som så. Det er nemlig farligt at 
skaffe en flot gave. Ikke sådan, at 
byttet bider fra sig. Men under jag
ten havner skorpionfluerne nemt i 
et edderkoppespind. Det har vist 
sig, at dobbelt så mange hanner 
som hunner ender 9eres dage på 
den måde, fordi de er nødt til at 
fare omkring efter gaver. Den han, 
der magter at fange at stort bytte 
uden at omkomme i et spind, må 
der være noget særligt ved. 

Hos kronhjorten er kriteriet 
fo r succes, at man kan brøle dybt 
og kraftigt. Så skal hinderne nok 
komme rendende. Hos den brune 
lemming kan hunnen lugte sig 
frem til den af de to hanner, der 
har vundet et indbyrdes slagsmål. 
Ham skal det være. Hos en nqrd
amerikansk landsalamander, der 
lever af termitter, er hunnen me
get optaget af at lugte t il hannens 
ekskrementer. Hun tager den, der 
for nylig har proppet sig med ter
mitter. 

Den største og fedeste er 
den stærkeste 
Hos søelefanten er det den største 

~ og fedeste af hannerne, der scorer J5 
hunnerne. De har tilsynelaelende c 

l r ~ he ler ikke noget valg, wr i sam- Jl 
menligning med ham er de virke- 8 
lig det svage køn. En hun vejer .Z 
kun 1/5 af hans 4.000 kg, og det 
ligner snarere hustruvold end elskov, når han vælter sig ind over hende. 

Men det er i orden med hende. Han har jo vist, hvad han duer til ved 
at holde ud og overleve i mange år, indtil han blev den største og stær
keste på stranden. Hvis hun holder sig til ham, er hun sikker på, at hen
des unger får andel i hans gener, og de kan ikke være så ringe. Forsøger 
en af de yngre og stankere hanner sig hos hende, hyler hun op. Så af
bryder den gamle han straks den parring, han utvivlsomt er i gang med 
et andet sted på stranden, og maver sig pustende og stønnende over for 
at sætte den unge fløs på porten. 

Der er ingen tvivl om, at også hunnerne hos vore forfædre blandt 
aberne havde deres måder at kigge de bedste hanner ud på. Om der sta
dig hænger noget ved ? Det er der adfærdsbiologer, der bestemt mener. 
For hvad er det egentlig, der foregår, inden den søde musik opstår, når 
dreng møder pige... • 
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Naturens 
mangfoldighed 
Der gøres mere end nogensinde 
for at bevare verdens natur. Det 
skyldes blandt andet aftalen om 
biologisk mangfoldighed, som 
blev underskrevet ved Ric-Kon
ferencen, og som siden har fået 
tilslutning fra mere end 160 lan• 
de. Aftalen er et globalt udtryk 
for en ny opmærksomhed på de 
problemer, vi påfører verdens dyr 
og planter, og den har ført til 
mange nye initiativer for beva
relse og bæredygtig udnyttelse af 
naturen. 

Alligevel går det stadig den ga
le vej. Arter udryddes hver ene
ste dag i en takt, der er hurtigere 
end noget, verden har set, siden 
den sagde farvel til dinosaurerne. 

Derfor er der brug for nye, 
markante initiativer, når verdens 
statsledere mødes i New York i 
juni for at tage temperaturen på 
den globale miljøindsats. Der må 
skabes ti lslutning til at frede 
mindst lO procent af verdens na
turområder. Og det må sikres, at 
der tages reelle hensyn til natu
ren, når der lægges planer i vigti
ge sektorer som landbrug, fiskeri 

1 og skovbrug. Desuden må de rige 
.::JIII!!!l::::ZS: lande afsætte flere penge til at 

hjælpe ulandene og Østeuropa 
på dette område. 

Også i Danmark skal der gøres 
mere. Vores natur har det ikke 
for godt, og der er brug for en 
samlet plan for dansk natur med 
mål og planer for naturgenopret
ning og for genskabelse af vild 
natur. Samtidig skal mere af den 
store støtte tillandbruget og fi
skeriet have et direkte natursigte. 

Klimafor 
fremtiden 
Det var de brede smils dag. Blot 
to dage inde i FN-konferencen i 
Rio blev den store prorokol fun
det frem for at blive åbnet for 
underskrivelse af en af de vigtig
ste aftaler for klodens fremtid: 
Klimakonventionen. Ministre fra 
over 100 lande bestilte t id for at 
skrive under. Pressefotografer 
stod i kø, journalister skrev, em
bedsmænd så på. Det var et hi
storisk og euforisk øjeblik. Und
tagen for en række miljøorgani
sationer, som fandt den vedtagne 
konventionstekst så utilstrække
lig og uklar, at den ikke bidrog til 
si t eget formål: At forhindre 
menneskeskabte klimaforandrin
ger. 

Et år senere mødres embeds
mændene igen - for at fortolke 
de brede formuleringer og arbej
de videre med uklarhederne. For 
dem var der mange af. At kloden 
skulle beskyttes mod menneske
skabte klimaforandringer var der 
enighed om, men det var ikke 
klart, hvem der skulle gøre hvad 
for at hindre dem. Smuthullerne 
var flere end forpligtelserne. 

Fem år efter underskrivelsen i 
Rio forhandles der endnu. 
Grundlaget er et andet, men pro
blemet er det samme: Hvem skal 
gøre hvad hvornår for at forhin
dre globale klimaforandringer? 
Videnskaben er mere sikker i sin 
sag nu end for fem år siden: Kli
maproblemet er reelt og menne
skeskabt og stammer primært fra 
vores forbrug af kul, olie og gas. 
Miljøministre fra hele verden har 
bakket videnskaben op og erk
læret Klimakonventionen i sin 
nuværende form for utilstrække
lig. Og derfor forhandles der i dag 
om et tillæg til konventionen, 
som skal stramme kravene til de 
industrialiserede lande. 

Næste deadline er i december 
1997 i Japan. Her er det planen, 
at der skal underskrives en ny 
protokol, der vil stille krav til de 
industrialiserede lande om at 
nedsætte deres udslip af såkaldte 
drivhusgasser, især C02. Hvor 
meget, der skal reduceres og af 
hvem, er endnu uklart. Men vil 
forhåbentlig ikke være det efter 
december i år ... 

Agenda 21" 
gamle travere 

• og nye emner 1 

miljødebatten 
Rio-Konferencen vedtog et stort 
handlingsprogram for miljø og 
udvikling i det 21. århundrede, 
det såkaldte Agenda 21. Der er 
brugt megen energi på at diskute
re gennemførelsen af Agenda 21, 
og på nogle områder er snak også 
blevet t il handling. Men det me
ste er stadig ugjort, og en af de 
store udfordringer til statslederne 
er at skabe ny energi i arbejdet. 

Herhjemme skal der mere skub 
i kommuners og amters arbejde 
med lokal Agenda 21, lokale pla
ner for bæredygtig udvikling. En
kelte steder sker der meget, men 
oftest er lokal Agenda 21 blot 
titlen på en tom idekasse. Der er 
brug for fælles målsætninger om 
emner som energi, kommunale 
indkøb, narurforvaltning, kemi
kalier og trafik, som kommuner 
og amter skalleve op til. 

Samtidig må statslederne er
kende, at verden har bevæget sig 
siden Rio. Der er kommet en 
række nye temaer på den globale 
dagsorden, hvor der er akut be
hov for nye, klare miljø-ideer. 
Det drejer sig bl.a. om verdens
handelen, som i øjeblikket libe
raliseres uden redskaber til at sty
re konsekvenserne for miljøer. 
Og det drejer sig om trafikken, 
som fortsætter med at vokse, og 
om den ny viden om kemikaliers -c 

hormonlignende virkning, som ~ 
kræver en ny indsats. ~ 

Æ 
~ 
æ 



Tekst: Magnus Sy/ven, 
WIWF International 
Oversættelse: Else Eriksen 

Som det ligger i grænseomd
det mellem tre kont inenter 
- A frika, Asien og Europa -

virker Middelhavet som en slags 
smeltedigel fo r mange plante- og 
dyrearter. I .Sydeuropas bjergegne 
findes arter som ulv, bjørn og los. 
I Tyrkiet er der stadig leopareler 
ganske tæ t på Middelhavskysten. 
O g fo r ikke længe siden blev den 
sidste løve i Tunesien skudt. 

En intensiv, menneskelig ud
nyttelse af skove, jord, vådomr5-
der, kyster og hav har imid lertid 
sar sine spor i mi ljøer. En befolk
ning på godt og vel400 millioner 
er koncentreret i en smal kyst
strimmel, hvor der kun er meget 
lidt tilbage af den oprinde! ige 
natur. Middelhavet er desuden e t 
af verdens mest forurenede have. 

Takket være er gunst igt klima, 
interessante kult:urer og en r ig 
natur er Midclelhavsomnklet -
trods alle sine miljøproblemer - et 
attraktivt område for turister fra 
hele verden. O mkring l 50 mill i
oner udenlandske tu rister hesøger 
hvert år Frankrig, G rækenland , 
Italien , Spanien og Tyrkiet. Mid
delhavet a lene tager imod over 
en treeliedel af de turister fra hele 
verden, som besøger fremmede 
lande. Turismen er desva:rre ogs5 
årsag t il en negativ udvik li ng for 
Middelhavets miljø. Udover den 
direkte virkni ng p~ hmdskahet 
med mange fenner for byggerier, 
betyder turismen et stærkt Øget 
fo rbrug af bl.a . vandtil hote ller 
og til vanding af golfbaner og lig
nende. 

WWF tværs over vandene 
WWF har arbejde~ i M idde lhavs
området i mere end 30 år. 

I starten af 1990'erne tog man 
de første init iativer t il en fælles 
indsats omkring Middelhavet. 
Der blev ansat en koordinator 
med kontor hos WWF-Ital ien i 
Rom. Siden da har man igangsat 
en række naturbevarelsesprojek
ter, og samarbejdet omkring 
uddannelse blev intensiveret i 
WWF's nationale afdelinger i 
områder. Der blev taget et spæ n
clende init iativ for ar styrke den 
spirende miljøbev idsthed i Norcl
afrika og Mellemøsten. For at 
symbolisere samarbejdet henover 
grænserne blev projektet ka ldt 
"Tværs over vandene". 
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Turister 
hjælpermed 

at redde 
Middelhavet 

Star Tour har indledt et spændende samarbejde 
med WWF om Middelhavets fremtidige miljø. 

Et bidrag. på en dollar pr. turist hjælper 
WWF med at gennemføre en række vigtige 
projekter med fokus på hav, kyster, skove, 

uddannelse og truede arter. 

WWF 

Nyt Middelhavsprogråm 
l september 1996 blev et nyt 
middelhavsprogram lanceret. 

A ktiv iteterne i de kommende 
fem år vil især fokusere på tre 
naturtyper: Skove, vådområder 
samt have og kyster. StØtten t il 
andre miljøorganisationer vil bli
ve intensiveret. Nye og vigtige 
tiltag angår også spørgsmål af me
re almen karakter som f.eks. vær
d iansættelse af naturressourcer, 
jordbrug, regional udviklingsstøt
te og - ikke mindst - turisme, 
Tankerne om fremover at udvikle 
hele Middelhavsregionen t.il et 
gigantisk frihandelsområde kan 
få alvorlige konsekvenser fo r mil
jøet og er således også blevet ud
peget som et højt prioriteret ar
bejdsområde. 

En dollar pr. turist 
Turisterhvervet og WWF har en 
fælles imeresse i at sikre er frem
tidigt sundt miljø. Yderligere ~ed
sliclning af skove, have og kyster 
kan på længere sigt udgøre en 
risiko for hele turisterhvervets 
fremtid omkring Middelhavet. I 
forbindelse med offentliggørelsen 
i 1995 afWWF's rapport om det 
fremtid ige samarbejde omkring 
Middelhavets marine miljø blev 
der fremsat et fo rslag om ar øge 
StØtten til bevare lse af hav og 
kyster. Forslaget gik ud på at få et 
årligt bidrag fra alle de udenland
ske turister, som hvert år søger til 
Midde lhavet. Med et bidrag på l 
dollar pr. turist og med en uænd
ret turiststrøm på mindst 100 
millioner udenlandske besøgende 
hvert år er potentia let overvæl-
dende . ' 

Forhandlinger i 1996 med Fri
ridsrejser, i Danmark Star Tour, har 
resulteret i en aftale på nordisk 
plan. Med et år! igr a mal rejsende 
til Middelhavet på omkring en 
halv mill ion og er bidrag på l 
dollar pr. person kan støtten til 
WWF's arbejde i området komme 
op på mere end 6 millioner kro
ner i løbet af de første to år! 

Stort behov for hjælp 
Et projektkatalog om de m iljøer, 
turisterne kommer i kontakt med 
i Middelhavsområdet, er blevet 
fore lagt Fritidsrejser. Blandt pro
jekterne er der forslag til opret
telse af n y e hav reservater. I øje-

. blikket er kun tre procent af 
Midde lhavets kyster på en eller 
anden måde beskytter. Hvad 
angår havmiljøet er blot en -+ 
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eneste procent beskyttet. WWF's 
langsigtede m~ l er at opn~ be
skyttelse af mindst ti procent af 
begge d isse naturryper. 

Ligesom for Østersøen er der 
indgået afta ler for Middelhavet 
om, hvorelan man skal nedsætte 
foru reningen. WWF har delraget 
aktivt i forhandl ingerne fo r at f~ 
indføn strengere krav. Med en 
plan om, hvordan man gradvist 
kan fjerne de 12 mest skadel ige 
swffer i havmiljøet, h~ber WWF 
at kunne lægge yderl igere pres p~ 
beslutningstagerne for at frems
kynde arbejdet med at rense 
Middelhavet. 

Munkesælen · den mest 
truede 
Beskyttelse af flere arter er ogs~ 
med p~ listen. Middelhavet er 
stadig hjemsted for et af verdens 
mest truede pattedyr - munkesæ
len. WWF har allerede i flere ~r 

støttet arbejdet fo r at sikre mun
kesælernes sid te levesteder i 
G rækenland og Tyrkiet. Turister
nes og Star Tours bidrag danner 
grundlag fo r at fonsætte det gode 
arbejde. 

Middelilavet er et af verdens mest 
trafikerede hat•e. Og der sker hvert år 
1ulslip IJå omkring 600.000 tons råolie 
cilllm·et. 
Her er der dog ingen fare på færde. 
En delfin rider på bølgerne foran et 
rankskib og sparer derved 85% energi. 

Der lever 82 mio. mennesker i 
Middelhavers kystbyer. Tallet 
fo rventes at være fordoblet i år 
2025. Godt 30% af områdets 
befolkning bor i de sydlige lan
de. Deres andel forventes at 
være fordoblet i år 2025. Det 
er samtid ig disse lande, der har 
de færreste ressourcer til at ra
ge hånd om miljøproblemer. 

Der sker hvert år udslip af 
op til 600.000 tons råolie fra 
forskellige kilder til Middelha
vet. Der er ca. 17 gange så me
get, som ved Exxon Valdez-ud
slipper i Alaska. 

70% af spildevandet fra de 
omkringliggende landes kys
tbyer sendes urenset ud. i M id
delhaver. 



Havskildpadderne beskyttes 
WWF har i mange lir desuden 
medvirket til beskyttelse af Mid
de lhavers havskildpadder ved at 
bevogte de få tilbageværende 
strande, hvor hunner stadig ufor
styrret kan lægge æg. Her har 
den græske ø Zakynthos og flere 
strande langs Tyrkiets Middel
havskyst været i fokus. 

Havskildf'addernes fremtid af-

Fra de store floder Po, Ebro 
og Rhone udledes nitrat, fosfor 
og rester af bl.a. klorholdige 
prøjregifte, der ophobes i føde

kæden. 
En undersøgelse af l SO stran

de i Frankrig, Grækenland, Itali
en og Spanien viste i 1988, at 
25% af dem var forurenet i en 
grad, der kan plivirke menne
sker helbred. Og dette er gene
relt mindre pliv irkeligt end det 
marine liv. 

Ferskvand er fundamentet for 
alt liv. Det vurderes, at i 2025 vil 
hverrandet Middelhavsland bru
ge fer kvandsressourcer hurtigere 
end de gendannes. Malta og Cy
pern gør det a llerede. 

hænger imid lertid ikke blot af, 
hvor effektivt strandene kan be
skyttes. Et voksende problem er 
alle de skildpadder, der omkom
mer i fiskeredskaber pli haver. Et 
mangeårigt arbejde med en akti
onsplan for Middelhavets hav
skildpadder kan afsluttes i 1997 
med støtten fra Fritidsrejser/Star 
Tour. 

Fremriden for 
de få tilbage
værende skove i 
Nordafrika og 
lande som Liba
non og Tyrkiet 
afltænger især 
af muliglwcleme 
for at skabe 
alremativer for 
en t'oksencle be
folkning i lands
byerne . ._--. 

Skovbevarelse 
Fremtiden for de få tilbage
værende skove i Nordafrika og 
lande som Libanon og Tyrkiet 
afh ænger især af mulighederne 
for at skabe alternariver for en 
voksende befolkning i landsbyer
ne. Behovet for bl.a. brændsel 
og foder ti l dyrene skal tilgodeses, 
før man kan tænke på en mere 
langsigtet bevarelse af skovene. 
WWF's pilo tprojekt- hvor plant
ning af ny skov gennemføres af 
planteskoler, der drives i sam
arbejde med lokalbefolkningen -

Middelhavet er scadig hjemseed for et af verdens mesc 1n1ede pauedyr - munkesæ
len. WWF har i adskillige år srøttet arbejdet med at sikre munkesælernes sidsce 
levesteder i Grækenland og T yrkiec. 

bliver plibegyndt i 1997 i bl.a. 
Tunes ien . 

Uddannelse 

Il 

Der indgår flere uddannelsesri l
rag i projektpakken ti l Fritidsrej 
ser/Star Tour. I Miramare nær 
Triest i Nordita lien har man i 
fle re år uddannet repræsentanter 
fra udvalgte organisat ioner fra 
Middelhavsområdet. Havers 
fremtidige miljø er i fokus, og ud
dannelsen har meget passende 
fået navnet "Den Blå Skole". • 

Mindre end 5% af Middel
havskysterne er beskyttet med 
henblik pli at bevare dyrearter og 
deres levesteder. IUCN anbefa
ler, at mindst l 0% bør være be
skyttet, hvis en repræsentativ 
biologisk mangfoldighed skal be
vares. 

Middelhavsområdet er ved et 
vendepunkt. Der er en klar poli
tisk erkendelse af, ar der skal 
gøres noget ved miljøproblemer
ne, og at der for at rage hånd om 
dem også skal sikres økonomisk 
og social stabilitet og bæredyg
tighed. 

Det, der er brug for nu, er 
hand ling. 
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En lufthavnsbiolog 
• mellemlander 

Som international generaldirektør for WWF har 

han adgang til statsledere verden over. Men ind 

imellem savner Claude Martin feltar~ 

hejdet som biolog i den centralindiske 

regnskov 

Af Morren Andersen, journalist 

M. åske har schweizerne 
ikke noget udtryk for at 
hygge sig, men ikke 

desto mindre er det, hvad C laude 
Martin gør. WWFs generaldirek
tØr er på besøg i Verdensnarur
fondens lokaler i København, 
hvor pressesekretæ r Marie Kraul 
N ielsen netop har være t uheld ig 
med en kuglepen . 

- Du har noget på kinden, kom
menterer C laude Martin den blå 
plamage. Han siger det så stilfæ r
digt, at man er øjeblik er i tvivl, 
om der overhovedet er tale om 
drilleri. 

Så kommer smilet fra øre t il øre. 
Der er både mildhed og inten

sitet i blikket hos manden, som 
har opholdt sig mange år af sit liv 
i klodens mest utilgængelige egne 
men i dag flyver rundt mellem 
verdens metropoler. 

C laude Mart in har en baggrund 
som professor i biologi og gjorde 
sig første gang internationalt be
mæ rket med er to-årigt stud ie af 
årsagerne bag den t ruende udryd
delse af en centralindisk dådyr
art. De seneste tre år har han 
haft en kalender, der minder om 
en udenrigsministers. Flyvende 
mellem internationale miljøkon
fe rencer, besøg på WWFs mange 
kontorer, forhandlinger med rege
ringer og mulige donorer. 

- Du kan vel kalde mig luft
havnsbiolog, foreslår Martin , som 

indrømmer, at han savner fe ltar
bejdet. 

Rusten fornemmelse for 
march 
En note i WW F ln ternationa l's 
nyhedsbrev beretter, h vordan det 
gik, da generaldirektøren sidste 
sommer rev nogle dage ud af ka
lenderen for at genopleve følel
sen af vild nawr. Udstyret med et 
kompas og lidt proviant i form af 
bananer og nødder påtog han sig 
opgaven at føre er schweizisk 
T Y-hold gennem Kakum natio
nalparken i G hana. 

-Hold op, jeg havde fuldstæn
digt undervurderet afstanden. Vi 
kom først tilbage efter mørkets 
frembrud, gennemblødte og ud
mattede efter l l timers hård 
march. De folk nægtede simpelt
hen at tale med mig mere! 

C laude Martin griner ad h isto
rien, men man mærker, at det 
passer ham dårligt, at han fejlede 
i en af feltbiologens vigtigste dis
cipliner. Måske var fornemmelsen 
for marchtid i nawren blevet rus
ten af kontor- og konferencelivet! 

- Jeg trøster mig med, at der 
kommer et liv efte r det, jeg lever 
nu. Stillingen som generaldi rek
tØr i WWF er ikke en, man har 
for livstid. En dag er det slut, og 
så kigger jeg mig omkring og kan 
måske gøre nogle af de ting, jeg 
fo rsømmer nu. 

Det er kampen mod de menne
skeskabte klimaforandringer, der 
bringer C laude Martin til Dan
mark denne gang. Dagen før in
terviewet var han vært sammen 
med miljøminister Svend Auken 
ved en international konference 
arrangeret af W W F Yerdensna
wrfonden om emnet. 

- ]eg er overbevist om, at mennesket 
har en indre ansvarsfølelse over for na
turen. Den kan være skjult i det enkel
re menneske, men den er der et seed. 

- Det slog mig, at der sad vi -
NG O -repræsentanter, viden
skabsmænd, industriledere og 
ministre - og snakkede ud fra er 
fælles grund læggende syn. Der er 
ikke mange lande i verden, hvor 
det kan lade sig gøre. l Spanien 
e ller l talien vil le det have været 
utænkeligt. 

- l flere vigtige sager har vi set, 
at godt en tredjedel af EU-lande
ne har presset på for mere vidt
gående miljøhensyn. Det hand ler 
om at komme det skridt videre , 
hvor de progressive lande udgør 
flertallet. Vi skal over den kriti
ske masse, og Danmark har en 
nøgleposition i det arbejde. 

Pseudo-økologer på banen 
Debatten om drivhuseffekten rog 
en drejning sidste år, da den ame
rikanske organisation Wise Use -+ 
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forsøgte at spænde ben for den 
begyndende enighed. En kam
pagne fra organisationen angreb 
FN-klimapanelets konklusioner 
om, at de menneskeskabte udslip 
af blandt andet C01 er med til 
at forårsage en ændringer af klo
dens klima. 

- Wise Use foregiver at være 
interesseret i bæredygtig udvik
ling, m~n deres virkelige fonnå l 
er at ødelægge miljøbevægelsen. 
Det samme kan man sige om flere 
andre nye o rganisationer. De 
giver sig selv pseuclo-økologiske 
navne og udnytter, at nogle men-

nesker er blevet trætte af at høre 
om miljø. Vi ser desværre, at en 
del journalister, som tidligere var 
optaget af truslerne mod kloden, 
har skiftet lej r og stØtter organi
sationer som W ise U se. 

- Det bedste modtræk er at 
synliggøre de interesser, som lig
ger bag. En række selskaber og 
o rganisationer i den amerikanske 
energisekto r finansierede Wise 
Use. Det svække r naturligvis tro
væreligheden af deres kampagne 
om klimaændringerne. Samt idig 
kan vi se, at selskaberne ikke bry
der sig om at blive kædet offent
ligt sammen med de o rganisatio
ner. Flere sclskaber trak sig, da vi 
offentl iggjorde sammenhængen. 

Også på en anden kant oplever 
den internationale miljøbevæ
gelse en modstand, som ikke var 
til stede fo r nogle årtier siden. 
Det bliver stadig sværere at lave 
naturbevarelse i den tredje ver
den, fordi man risikerer at bli ve 
set som en ny type imperialist, 
der kommer og fo rtæller befolk
ningen, hvordan den skal leve. 

- l WWF har vi indset, at man 
ikke bare kan hegne naturen ind 
og sige, at der må fo lk ikke gå ind. 
Vi arbejder i dag ud fra en tanke
gang om bæredygtig udnyttelse. 
Men føl om heden over for økolo
gisk imperialisme bliver støt stø rre 
i den tredje verden, og spørgs
målet er, om man overhovedet 
kan arbe jde i disse lande frem
over, hvis man ikke har en base i 
form af en national organisation. 

Tolerance på prøve 
Da C laude Martin trådte til som 

generaldirektør, satte han sig 
nogle mål. Et af dem var at bygge . 
parmerskaber med o rganisationer 
i en række lande, hvor WWF ikke 
selv har kontorer. 

- Man opretter ikke uden videre 
en national WWF- organisation i 
en helt anclen kultur, og partner
skaber med eksisterende folke lige 
organisationer kan være en god 
måde at få et grunellag for at ar
bejde. 

Der er Stadig et stykke vej, før 
WWF på den måde har fodfæste 
i den tredje verden. C laude Mar
t in har ingen illusioner om, at 
man uden videre kan overvinde 
de store kulturfo rskelle . 

- Vi v il opleve nogle konflikter 
i WWF-familien på den konto. 
Når man indgår i sådanne part· 
nerskaber, må man regne med, 
at partnerne nogle gange vil gøre 
ting, som vi ikke er enige i. Vi 
bliver nødt til at tolere re mere 
afvigende opførsel, end vi har 
været vant til WWF-lanclekon
torerne imellem. Det er en af de 
store udfordringer, vi står over for. 

C laude Martin ser i øvrigt 
multikulturel to lerance i praksis 
hver dag. Der er 30 nationalite
ter repræsenteret i WWFs inter
nationale sekretariat, som ligger i 
den schweiziske by Glane! . 

Der er mildhed i blikket hos 
C laude Martin, men de ansatte i 
sekretariatet har også set en an
den side af ham. En af hans første 
dispositioner som generaldirektør 
var at skære antallet af stillinger 
på kontoret ned fra 168 till33. 

- Det internationale sekretariat 
skal ikke være en økonomisk 
byrde for kontorerne i landene. 
Vi skal hvile i os selv og derudfra 
tilbyde landekontorerne nogle 
serviceydelser, som de kan vælge, 
hvis de mener, at de har brug fo r 
dem. 

Ingen tekniske løsninger 
C laude Martin indrømmer, at det 
gav gnidninger i "familien", da 
han samtidig begyndte at fund
raise direkte til det internat ionale 
sekretariat. De fleste mulige do
norer hører hjemme i lande, som 
har et WWF-kontor. 

- Jeg synes, vi har fået en god 
fælles fo rståelse i WWF. Der er 
nogle donorer, som specifikt 
ønsker at støtte det internatio
nale sekretariat. De ser - lige som 
jeg selv - WWFs vigtigste beretti 
gelse i, at vi ikke bare er en grup
pe nationale organisationer men 
et netværk. D~t er vores samlede 
vægt, der giver os adgang til at 
tale med Verdensbanken, Bill 
C linton og EU -Kommissionen. 
Og det er vel at mærke et net
værk, som bliver styrket ved at 
have et velfungerende, smidigt 
sekretariat. 

Claude Martins drøm er meget 
tæ t på at blive virkelighed. Sekre
tariatet drives i dag næsten uden 
støtte fra kontorerne i landene. 

- Det var hårdt at skulle afske
dige folk, og vi blev også nødt til 
at skære ned på omfanget af pro
jekter, men jeg har ikke fortrudt . 
Tværti mod. Vi kan se i dag, at 
donorerne i landene øremærker 
deres penge i stad i g højere grad. 
De vil vide, hvad pengene bliver 
brugt til og har måske en 
kæphest i form af et bestemt pro
jekt. Derfor bliver der stadig færre 
penge, som organisat ionerne i 
Ianelene kan skyde i driften af 
et internationalt sekretariat. Vi 
er simpelthen nødt til at kunne 
klare os selv økonomisk. 

Ud over de administrative mål 
har C laude Marti n en række ting, 



han håber at e forandret i ver
den i sin tid som generaldirektør. 
En række miljøpolitiske delmål 
om man vil. Men det gennemsy
rer interviewet, ar det er et stærkt 
WWF-netværk - med en "added 
value" i form 11f et smidigt sekre
tariat - der er instrumentet. Og så 
handler det hele først og sidst om 
holdninger og natursyn. 

- Jeg vil gerne bidrage til at 
fremme forståelsen for at natur
bevarelse er sociologi. Der er 
ingen tekniske løsninger. Man må 
altid starte med at interessere sig 
for mennesker og deres livsbetin
ge lser. 

Stå ved det etiske 
- Jeg er overbevist om, at menne
sket har en indre ansvarsfølelse 
over for naturen. Den kan være 
skjult i det enkelte menneske, 
men den er der et sted. Hvis jeg 
ikke troede på, at mennesket har 
en etisk dimension, som sætter 
det i stand til at afvige fra at til
fredssti Ile sin umiddelbare trang 
til at berige sig, så ville jeg ikke 
gøre det, jeg gør for WWF. 

Og Claude Martin har gjort 
meget for WWF. Dels dengang 
han i felten praktiserede sit spe
ciale, som er tropiske økosyste
mer. Og dels som direktør for 

WWF i Schweiz gennem mange 
år, inden han fik sin nuværende 
stilling. 

I dag foregår arbejdet efter 
stramme tidsplaner. Den som 
administrerer hans tid lige nu er 
Verdensnaturfondens pressesekre
tær, der bryder ind i interviewet 
med beskeden om, at de afmålte 
fem kvarter er forbi. Meldingen 
fremkalder ingen tegn på stress 
hos Claude Martin, som tager sig 
tid til at gøre sin tankerække 
færdig. 

- Vi skal passe på med, hvilke 
argumenter vi bruger. For eksem
pel den med, at man skal bevare 
regnskoven, fordi den kan forsyne 
den farmaceut iske industri med 
råvarer. Det hører man ofte, og 
jeg må indrømme, at det står 
masser af steder i materiale fra 
WWF. Men det er et dumt argu
ment. Vi risikerer at komme ud 
på en glidebane, hvor det hele 
tiden er menneskets nytteværdi 
af naturen, der bliver målestok 
for, om den skal bevares. Der er 
masser af andre og bedre grunde, 
vi kan komme med. Vi skal stå 
ved, at vi arbejder ud fra et etisk 
grundlag. 

Trods Marie Kraul Nielsens 
røromen sig flytter C laude Martin 
ikke blikket fra mig. Først da han 
har sikret sig, at jeg fik den sidste 
pointe skrevet ned på notatblok
ken, rejser han sig og vender sig 
mod hende for at få at vide, hvad 
der er næste punkt på dagsorde-
nen. • 
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Miljøbevi4sthed 
·giver en større rejseoplevelse 

• • 
• 

af Christian Gamborg, videnskabelig 
medarbejder, Forskningscemret for 
Skov og Landskab & Steffen Stræde, 
Ph .D. studerende , Landbohøjskolen, 
Institut for Økonomi, Skov og Land
skab. 

Løvernes fjerne brøl høres i natten ... 
abernes skrig lyder gennem regnsko· 
vens høje trækroner ... bølgerne slår 
mod den brede, hvide strand .. . det 
liUe fiskeleje syder af liv, når de farve
strålende-fisk landes .. . på markedet 
blandes dufte, lyde og farver i et 
sandt eldorado af spændende indtryk. 

tgen og tgen 
Rejseglæde 
De fleste af os rejser en eller flere 
gange årligt t il hjemlige eller 
udenlandske destinationer for at 

holde fe rie og slappe af, være 
sammen med fam ilien, komme 
ud i naturen, OP. leve anderledes 
kulturer, kort Sagt få gode ople-
velser væk fra hverdagen. Danske 
turister har et godt ry ude 1 ver
den, men hånden på hjertet, 
hvor meget tænker vi over, hvor
dan vi påvirker vores rejsemål? 

Vi holder jo ferie, så må det 
være lut med at skulle rage stil
ling Lil det ene og det andet, som 
vi skal hjemme, når vi smider vo
res affald ud, køber ind eller blot 
går en tur i den lokale skov eller 
langs ~tranden. Men der er fak
tisk nogle ting, som vi kan iagtta
ge, uden fer ien af den grund bli
ver ti l et skoleridt i overholdelse 
af regler og løftede pe~efingrc. 

Det gode ry kal gerne fasthol
des, men vi kan sagten~ forbedre 
det, både når vi rej~er på egen 
hånd og med et rej eburcau. 
WWF Verdensnaturfonden tror 

på forbrugerens magt og vil der
for gerne være med til at give den 
miljøbevidste forbruger nogle red
skaber til at stå bedre rustet til 
at kræve yderl igere hensyn til 
mennesker, miljø og natur i rejse
branchen. 

Her er nogle forhold vi som 
turister bør ske le til før, under og 
efter rejsen, så vi på en gang tager 
hensyn til destinat ionen samtidig 
med, at vi får en større rejseople
ve l c og sikrer, at andre rejsende 
ligelede får det. 

Før afrejsen 
Vælg din rejsearrangør med omhu. 

Der er endnu ingen generelt ac
cepterede kriterier, som en rejse
arrangør skal leve op til på natur
og miljøsiden. Vælg en rejsearran
gør hvor rejseaktiviteten vil skabe 
færrest mulige negative påvirknin
ger af værtsbefolkningen, naturen 
og miljøet. Lad være med at fristes 
af marginale prisforskelle, men gå 
efter kvalitet . Følgende spørgsmål 
kan give er indtryk af arrangørens 
profil på natur- og miljøqmrådet. 

• Har arrangøren en egenrlig 
formuleret miljøstrategi og en 

· miljøansvarlig medarbejder~ 

• S tiller arrangøren miljøltra\ til 
underleverandører, f.eks. ~n
vendes miljøvenlige hoteller? 

• Bidrager arrangøren til at be
skytte og bevare naturen og 
miljøet på destinationen! 

• Anvender arrangøren lokalt 
ejede hoteller, lodges, spi cste
der, transporr og lokale guider, 
så den lokale økonomi styrkes? 

På rejsen 
Vær ansvarlig og miljøbevidst på rej
sen, ligesom du er det hjemme. 

Følgende råd kan medvirke til at 
øge de ppsitive effekter af turis
men og mind·ke"Ue negative sider. 

• Køb, bo og spis steder, som ejes 
af loka le og anvend lokale gui
der. 

• Søg, så vidt det er muligt, na
turoplevelser i områder, som er 
underlagt kont rol og overvåg
ning, dvs. nationalparker, re
servater m.v. 

• Respekter naturens rytme, når 
du færdes i sårbare naturområ
der, så du ikke skader dyre- og 
planteliv. Rejsearrangøren bør 
have retningslinier for korrekt 
adfærd i naturen. 

• Undgå produkter, som stam
mer fra truede dyre- og plante
arter, lad tvivlen k'omme natu
ren t ilgode. 

• U ndersøg, om der er lokale na
turbevarelsesprojektcr, du kan 
støtte direkte. Det koster ikke 
meget , en positiv udvikling 
støttes, og det giver mulighed 
for at følge udviklingen , når du 
er kommet hjem igen. 

Efter hjem-- ~ 
komsten 
Brug dine erfaringer til gavn for dig 
selv og andre. 

Du har sikkert også på din rejse 
gjort nogle erfaringer, som kan 
\'ære nyttige for rejsearrangøren 
og dig selv, næste gang du rejser. 

• Fortæl om problemer med bl.a. 
natur og miljø eller andre nega
t ive effekter på rejsen til rejse
arrangøren. Ring evt. t iJ miljø
organisationerne, f.ek . WWF 
Verdensnaturfonden, og gør dem 
opmærk ·om på problemerne. 

• Over\'cj , om der var ting, du 
kunne gøre ,Pedr for menne
skene, naturen og miljøet, 
næste gang du rejser. Skriv 
dem ned og brug dem næste 
gang, du planlægger en rejse. 
På den måde er du med til at 
opstille dine egne rct~ingslini

cr for miljøansvarlig rej~e! 



Spændende bjørneoplevelser 
i det finske grænseland 
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at bevæge sig hen mod ham, så lusker han af. "Lille-Drengen" har i den 
senere tid holdt sammen med hunbjørnen "Høj pande", men i nat er 
den brunstige "Atletik" hele tiden i hælene på hende. 

Jeg er overrasket over, at bjørnene finder sig i vore bevægelser. Jeg 
kan frit dreje kameraet efter bjørnene · uden at de lader sig skræmme. 
De har sikkert også fået færten af os - men heller ikke det generer dem. 
En og anden vil måske hævde, at den finske fotograf har gjort dem tam
me, men det er der ikke tale om. Da en bil en sen aftenstund kører forbi 
på en skovvej 200 meter borte, stopper bjørnen op. Den spidser ører · 
og et sekund senere løber den i fuldt firspring hen over den bløde mose. 
Den er i hvert fald vi ld. Lassi ser da også meget sjæ ldent bjørne udenfor 
deres foclerpladser. Og når jægerne tager på bjørnejagt om efteråret, er 
det sjæ ldent, de har he ld t il at få fat i en af Lassis bjørne. Nej, de er fo r 
bange og for snu til at blive skudt af finske jægere, påstår Lassi. Noget 
andet er imidlertid de såkaldte skraldebjørne, som bevidst opsøger 
skraldepladser ved beboelsesområder. De kan blive tamme- og dermed 
farlige for mennesker. 

Y d myghed · ikke frygt 
Det er en underlig fø lelse at have disse store dyr luntende rundt så tæt 
på. l Norge er der næsten krig på grund af bjørne, men her hvor jeg 
sidder, føles det helt naturligt og fredeligt at have de store skovdyr så 
tæt på. l stedet for frygt føler jeg ydmyghed over at kunne opleve den 
brune bjørn i sit rette e lement. 

Langt ud på natten er dyrene 

Syv nætter med 
seks bjøme 

der stadig. De spiser lidt, men ta
ger sig også tid t il en rulletur i 
lyngen - med alle fire labber i 
vejret. Det er naisten som at se 
en god BBC-fi lm. Klokken halv 
ni om morgenen ser vi halen af 
den sidste bjørn · den første nat 
er forbi . 

De næste døgn bliver ikke 
mindre rige på oplevelser. Den 
anden aften dukker to andre 
bjørne op allerede klokken halv 

Tekst og fow: Tom Schandy, WWF-Norge 
Oversæuelse: Else Eriksen 

Fluerne summer, myggene sværmer - og sveden hagler af os. Klok
ken er 6 om aftenen, og temperaturen nærmer sig de 30 grader. Vi 
sidder i en lille kamuflagehytte i det finske grænseland - blo t to 

kilometer fra den russiske grænse - og venter. Tiden snegler sig afsted, 
men så endelig kl. IO dukker der et stort, mørkt dyr op på den anden 
side af mosen - BJØRNEN. Startskuddet er gået til syv spændende næt
ter med seks forskellige bjørne. 

Jeg havde lagt mig for at hvile ud efter den lange rejse, da Lass i væk
ker mig. Min finske fotograf-kollega har fået øje på bjørnen. Jeg re jser 
mig forsigtigt op. Der er bjørnen - på vej hen mod den døde ko, som 
Lassi har lagt ud til den. Jeg må gnide øjnene for at tro det, for der er 
ikke bare en, men to bjørne, som på fredelig bamsevis lunter over mosen 
mod os. l en afstand af 15-20 meter trasker de forbi kamuflagehytten. 

Skraldebjørne og så de vilde 
Det er "Atletik"· en gammel hanbjørn på 250 kg, fortæller Lassi, som 
har fulgt bjørnene i det finske græ nseland i 17 år. "Atlet ik" er et impo
nerende skue. Han lunter bredbenet rundt i mosen og ved nok, hvor
dan han skal føre sig frem - fuldstændig som rigtige atleter. En mindre 
hanbjørn på fire år dukker også op. Det er "Lille-Drengen", som ikke 
kan stille meget op overfor "Atletik". Den store hanbjørn behøver blot 

ni. Det er hanbjørnen "Skæg" og hunbjørnen "Lyse". Det er ikke bare 
os i kamuflagehytten, der plages af myg og fluer. Sværmen står tæt om
kring bjørnene. Mens "Lyse" ru ller sig i lyngen fo r at blive plageånderne 
kvit, gnider "Skæg" ryggen mod et grantræ. 

Nærkontakt af første grad 
Senere på natten får jeg også øje på "Højpande" og "Atletik". Nu har 
jeg næ rkontakt med hele fi re bjørne på en gang. 

Den femte nat i kamuflagehytten bliver den mest spændende og op
levelsesrige. Lassi har bundet noget kød op i et fyrretræ lige bag hytten 
for at gemme noget til senere på ugen. Der er ingen fa re for, at bjørnene 
vil tage kødet, for de tør normalt ikke komme så tæt på hytten, siger 
Lassi. Men denne nat giver bjørnene åbenbart pokker i, hvad der er 
normalt· lige før midnat dukker hunnen "Lyse" op i øst. Hun stiler 
mod hytten og godbidderne bagved. Og så begynder hun at gnave og 
rive i ben og kød, mens hun sprøj ter mosevand op ad hyttens væg. Jeg 
kliner mig ind i det modsatte hjørne af hytten - knap to meter fra den 
ædende bjørn. "Lyse" ser så rar ud, at jeg ikke bliver bange· men 
spændingen er alligevel til at tage og føle på. 

Pludse lig dukker den store, mørke hanbjørn "Herko" op på arenaen. 
H an ser ikke ligefrem blid ud, men he ller ikke sur eller gnaven. Han 
sætter kursen mod hunnen · og så er der pludselig to bjørne, der river 
og slider i kødet to meter fra mig. Jeg tØr dårligt nok se ud ad vinduet
og kameraet tør jeg i hvert fa ld slet ikke stikke ud lige for snuderne 
af bjørnene. Pulsen stiger · jeg kan næsten røre ved Nordens største -+ 



fastlandsrovdyr. Havde jeg været 
let at skræmme, var jeg nok bes
vimer for længe siden . 

Da hanbjørnen er par sekunder 
senere rejser sig på bagbenene 
udenfor hyu en, føler jeg mig me
get lille. Instinktivt griber jeg 
myggesprayen - bare for en sik
kerheds skyld. Hvb bjørnene 
skulle f..\ lyst lidt fr iskere kød end 
det fluebefængte kød bag hytten, 
skal de i hvert fa ld få lov til at 
smage lidt Radar insektmiddel 
først. Kamuflagehytten er under 
ingen omstænd igheder bjør
ncsikker. 

Hunnen kan ikke lide den 
påtræ ngende hanbjørn. Hun for
trækker til et andet sted 12 me
ter væk. Men "Herko" følger ef
ter - og hunnen skynder sig igen 
ned bag hytten. Der varer ikke 
mange sekunder, før "Herko" nok 
en gang følger efter - og ådan 
gentager historien sig 3-4 gange. 
Lidt efter lid r bliver jeg så vant 
til at have bjørnene så tæt på, at 
jeg skriver i dagbogen: "Jeg ryster 
ikke længere. Dette er fanta-
stisk". • 

168 bjørne radiomærket 

Forbløffende ny viden 
om hjørne 
Radiomærkning af 168 bjørne har gi
vet ny og vigtig viden om bjørnenes 
levevis. Samtidig har store interesse· 
konflikter i Norge gjort bjørne til et 
særdeles ømtåleligt emne, mens der i 
Sverige er stor succes for bjørnebe
standen. 

Der findes i dag flere bjørne 
end for ti år siden, siger 
lederen af det skandinavi

ske bjørneprojekt, Dr. Jon Swen
son fra Norsk Institut for Natur
forskning. 

- Bestanden er vokser siden 
1980. Der fandtes i begyndelsen 
af 80'erne næppe konstante fore
komster af bjørne hverken i det 
nordlige Norge eller mange an
dre steder, sådan som det e llers 
blev konkluderet i et t idligere 
rovdyr-projekt. Det ved vi i dag, 
rakket være det skandinaviske 
bjørneprojekt, siger Swenson. 

S iden den første bjørn blev 
radiomæ rket i 1984, har man i 
projektperioden sat radiohals
bånd på 168 bjørne. 

Norsk bestand udryddet 
Der findes i dag mellem 300 og 
800 bjørne i alt i Norge og Sveri
ge, men kun ganske få procent af 
disse finder man i Norge. Swen-

son har beregnet, at der i gen
nemsni t findes mellem 26 og 55 
dyr på norsk jord. Det totale an
tal dyr, som i løbet af et år kryd
ser grænsen, kan dog sagtens 
være højere. 

For l 50 år siden var det om
vendt. Da var det Norge, der var 
det store bjørneland. Swenson 
har beregnet, at der dengang 
fandtes godt 3.000 bjørne i Nor
ge, men blot 1.600- l. 700 i Sve
rige. 

Efter at forskellige fredningstil
tag blev påbegyndt i Sverige i 
perioden 1893-1927, steg antal
let af bjørne. l Norge blev der 
ikke indført totalfredning før i 
197 3. Og optegnelser tyder på, at 
den oprindelige norske bestand 
reelt var udryddet før krigen. I 
dag kommer der kun strejfere 
over grænsen fra Sverige. Hvis 
der blev bygget en mur mellem 
Norge og Sverige, ville bestan
den i Norge (bortset fra Finmar
ken ) uddø, mener Swenson. 

Sporing af rad iomærkede dyr 
har vist, at unge hanbjørne kan 
strejfe over store områder. Bjør
neprojektet har endvidere fundet 
frem til, at der findes fi re yngle
områder for bjørne i Skandina
vien - og de ligger alle i Sverige. 

Stigende indvandring i 
fremtiden 
Hunbjørnene skifter sjældent 
opholdssted, og det betyder, at 
genetablering af bjørnebestande 
går meget langsomt. 

S tatist ikken viser, at sandsyn
ligheden for at nedlægge en hun
bjørn er ca. SO procent i yngle
områderne, men blot IS procent 
udenfor. Dette stemmer overens 
med afskydningen af bjørne i 
Norge. !alt 85 procent af de ned
lagte bjørne i Norge siden fred
ningen har været hanner. 

Den svenske bestand kan have 
været helt nede på l SO dyr, men 
i modsætning til Norge be lutte
de svenskerne sig tidligt til at 
redde bjørnen. At dette var prak
tisk muligt skyldes nok, at sven
skerne i højere grad har satset på 
industri fremfor fårehold. Mens 
nordmændene har 2,2 millioner 
får på græsning i sommerhalv
året, har svenskerne næsten in
gen. Det gør styringen af bjørne
bestanden så konflikrfri, at sven
skerne nu har besluttet at lade 
bestanden vokse til 2000 dyr -
næsten en tredobling i forhold ti l 
den nuværende bestand. 

Den svenske bjørnejagt er in
gen hindring for at nå dette mål. 
Beregninger viser, at væksten i 



• Her lever der bjørne i Europa. 

den skandinaviske bestand er 
mindsr 7,5 procent, mens jagtud
byn et i Sverige er ca. 5,5 procent 
af bestanden. Der betyder, ar den 
svenske be ·rand vokser med 2 
procent eller mere om årer. Reg
ner man på dette, vil man se, ar 
svenskerne vil nå deres mål i 
løber af 50 år. 

- Det vil få konsekvenser for 
Norge. Indvandringen af bjørne 
vil stige, og yngleområderne vil 
grænse op ri l Norge. Konflikten 
med f11 reholderne vil blive større 
i fremtiden, siger Swenson. Hvor 
stor en bjørnebesrand, der skal 
tillades i Norge, vil han ikke ud
tale sig om som videnskabsmand. 

- Der er et politisk spørgsmål, 
men jeg tror ikke det praktisk er 
muligt at etablere bestande andre 
steder end langs grænsen på 

grund af konflikterne med f11re
holderne, siger Jon Swenson . 

Ens og dog forskellige 
Forskerne har raget vævsprøver 
af alle mærkede bjørne. Ved 
hjæ lp af DNA-analyser har man 
set nærmere p11 slægtskaber mel
lem bjørnene og sammenholdt 
dette med informationer fra til
svarende undersøgelser i .andre 
bjørnebestande. Resultaterne er 
forbløffende. 

Der viser sig nemlig, ar bjørne 
fra Jamrland og videre nordpå 
har større lighed med russiske 
bjørne end med an sfæ llerne i 
Dalarne og Trysil. Bjørnene i det 
sydlige Skandinavien er p11 deres 
side beslægtede med bjørne i 
Sydeuropa. 

Forklaringen er, at bjørnene i 
de nordlige egne er kommer fra 
Rusland via Finland, mens bjør
nene i Sydskandinavien har fu lgt 
isranden nordpå efter istiden. 
Bestanden i Sydeuropa er delt op 
i to adskilte forekomster: en i 
Spanien og Frankrig og en anden 
i Italien og Balkanlandene. Højst 
sandsynligt er vore sydskandina
viske bjørne i fami lie med bjør
nene i Spanien og Frankrig. Den
ne gren af brune bjørne er den 
ældste og mest truede af alle brun
bjørne i hele verden. 

- Vil denne opdagelse få for
valmingsmæssige konsekvenser? 

- Det ved vi ikke endnu. Men 
hvis der er genetiske modsætnin
ger mellem vore nordlige og syd
lige bjørne, m11 forva ltningen na
turligvis indrettes derefter. S11 er 
den sydlige stamme ekstra sårbar, 
men højst sandsynligt forekom
mer der en generisk udveksling 
mellem de to bestande, og s11 er 
siwationen ikke så kritisk, siger 
Swenson. 

O pdagelsen af, at :;venske bjør
ne er beslægtede med ; panske 
bjørne, har imidlertid givet spa
nierne håb om, ar deres bjørne 
kan reddes. Der er antagelig ikke 
engang ri bjørne tilbage i Pyre
næerne, og de har brug for nyt 
blod for at overleve. Spanien har 
derfor sendt en officiel forespørg
sel om at få bjørne fra Sverige. 

- Der er endnu ikke taget 
beslutning, men jeg er grund
læggende meget skeptisk, hvad 
angår eksport af brune bjørne til 
Spanien. Klimamæssigt lever de 
spanske bjørne under helt andre 
forhold end vore bjørne. De 
over kortere vinter·øvn, og de 

har andre kostvaner. Blandt an-
det indgår egern i kosten - og 
det er uvant føde for de nordiske 
bjørne. Bjørne fra Sloven ien og 
Rumænien ville måske være 
bedre egnet t il at føre nyt blod t il 
den spanske bjørnestamme, siger 
bjørneforsker Jon Swenson. 
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Brun bjørn i Europa 
Rusland og Rumænien har store 
og sunde bjørnestammcr, men 
mange lande har meget små og 
udryddelsestruede bestande. 

Udover Norge og Sverige, 
findes der også bjørne i Finland, 
hvor arten er mere eller mindre 
jævnt udbredt over hele landet. 
Man regner med, at den finske 
besmnd tæller minimum 600-700 
og maksimum 1000 dyr. 

Rusland i førertrøjen 
Rusland er det bjørnerigeste land 
i Europa. l den europæiske del af 
landet findes der skønsmæssigt 
16-17.000 bjørne, og' der ned
lægges lovligt 500 dyr om året. 

Næst efter Rusland er Rumæ
n ien det store bjørneland i Euro
pa. Man regner i dag med, at der 
findes 6.000 dyr i Karpaterne og 
de Transsylvanske A lper. Mere 
end 4.000 kvadratkilometer er 
blevet generobret af bjørne i 
løbet af cle sidste 20 år. T æ thcdcn 
er urrolig høj - en bjørn pr. 6 
kvadratkilometer, og Karpaterne 
er således det levested i Europa 
med den tætteste bjørnebestand. 
Kun langs Stillehavskysten i 
Nordamerika findes der flere 
bjørne pr. kvadratk ilometer. 

Rumænerne har imidlertid 
selv bidraget til den positive 
udvikling i bestanden: Over 300 
bjørne er nemlig opdræ ttet i 
fangenskab og derefter sat ud af 
skovadmin istrationen fo r at øge 
bestanden . Der forekommer jagt i 
Rumænien, og der skydes lovligt 
300 bjørne hvert år. 

Karpaterne grænser også op ti l 
det sydlige Polen , hvor der findes 
en bestand på 75- IOOdyr. Denne 
bestand er fredet og i stigning, 
men bestanden er sårbar, fordi 
levestederne bliver stadigt min
dre på grund af skovdrift. l Bul
garien er bjørnene opdelt i fire 
bestande, som er steget i antal fra 
360 dyr i 1935 til 700-750 dyr i 
midten af 80'erne. I det tidligere 
Tjekkoslovakiet blev bestanden 
anslået til 700 dyr i slutningen af 
80'erne, alle med levested i S lo
vakiet. 

En lille bjømetmge er raget i forvaring 
hos Franca T assi, direktør i Abmz<o 
National(>ark i I ral i en, hvor der lever 
mellem 40 og l 00 bjøme. 

Østrigsk bjørnehysteri 
Også i Østrig findes der bjørne. 
Man regner med, at der nu er l O 
bjørne i Carinthia på grænsen til 
Slovenien og Italien. 

For hele det tidligere Jugosla
vien blev bestanden i 1970 an
slået til 1.600-2.000 dyr, men det 

står hen i det uvisse, hvor mange 
der er ti l bage efter flere års bor
gerkrig. Også Albanien har tid
ligere haft en levedygt ig bjørne
bestand , men vi har ingen oplys
ninger om dens størrelse. 

l 1992 blev der observeret 
bjørne 150 kilometer højere mod 
nord i Østrig, og den østrigske 
afdeling af WWF igangsatte der
for et rein troduktions-projekt for 
at opbygge en bestand i dette 
område. Tre dyr - en ung hun, en 
voksen hun og en ung han - blev 
derfor udsat i 1989, 1992 og 

1993. Bjørnene uivedes, og begge 
hunner præsterede at få unger. 

Desværre gik det efterhånden 
ud over kreaturerne - samtidig 
med, at folk jævnligt så bjørne. 
Dette førte t il et rent bjørnc
hysteri og et krav om, at dyrene 
blev fjernet. 111 sidst blev en af 
bjørnene skudt af en jæger, som 
fø lte sig truet, og senere blev 
endnu en bjørn dræbt, ford i den 
opsøg[C en foderplads for rådyr. 
På grund af denne dramatiske 
udvikling har WWF-Østrig 
besluttet ikke at videreføre rein-

Bjømen rejser sig /)å bagbenene og 
undersøger en træsramme. 

troduktionsprogrammet og i ste
det satse på kampagner for at 
ændre befolkningens holdninger. 

Restbestande på vej til 
at uddø 
Der findes en række små restbe
stande af brune bjørne i G ræken
land , Ita lien, Spanien og Frank
rig. Flere af d isse er ikke levedyg
tige på langt sigt og er derfor i 
fare for at uddø. 

l Pyrenæerne på grænsen mel
lem Spanien og Frankrig er der 
fæ rre end LO bjørne tilbage, og 
denne bestand anses nu sammen 
med den Norditalienske for at 
være de mest truede i Europa. • 



BREVKASSEN 
Skriv til Levende N atur, 
mærker "Brevkassen". Spørgs
mål vil blive besvarer af er 
panel af WWF Verdensnarur
fondens videnskabsfolk og 
eksperter. Spørgsmål, der ikke 
er plads ri l i blader, besvares 
person l i gr. 

Næsten 
kun 
kvinder~ 
.hvorfor? 

Her i fo rårer er der udsendt ro 
numre af Panda Post, og arrer er 
der især ro forhold; som undrer 
mig. 

Der første forhold drejer sig om 
den bomuld, der er anvendt til 
meget af tøjer. Det er beskrevet, 
at 80% af den er håndplukket. 

Det betyder, ar der ikke er an
vendt afløvningsmiddel, men ikke 
nødvendigv is at dyrkningen er 
foregået uden brug af sprøj tegifte 
og kunstgødning. Derfor er mi t 
spørgsmål: Hvorfor har I dog ikke 
valgt at kræve anvendt øko logisk 
bomuld, hvo r der er tager øko lo
giske hensyn både under dyrk
ning og høsr? Der er muligvis 
svært ar købe, men der kan lade 
sig gøre. Eksempelvis kan jeg da 
hos en lokal herreekviperings
handler købe undertøj fremsti Ilet 
af øko logisk bomuld, nemlig 
Green Cotton fremsr iiler af 
HAMMERTHO R. 

Det andet forhold, jeg ønsker 
raget op, 'er· kønsfordelingen .i de 
udbudte varer i kataloget .. Næsten 
al t det tøj, der udbydes, er tH 
kvinder- hvorfo r? Ca. halvdelen 
af landets befolkning er da af 
hankøn, og nu har v i diskuteret 
kønsro ller i vel snart 3.9 år. . 

Tak i øvrigt for et udmærket ·· 
medlemsblad. 

Med venlig hilsen 
Søren Højrup 
4000 Roskilde 
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Kære Søren Højnl/J 
Det sidste først. PandaPost må for
holde sig til de realiteter, der hersker 
på markedet for postordre. Her er 
der langt flere kvindelige købere end 
mandlige, og følgelig er der en over
vægt af artikler, der henvender sig til 
kvinder. Prøv at kigge andre postordre
kataloger igennem, og du 11i! opdage, 
at PandaPost ikke er ene om den prio
ritering. 

Med hensyn til økologisk bomuld, 
så forstår jeg godt dine indvendinger 
mod, at vi "kun" tilbyder artikler, der 
er /Jroduceret af llåndtJlukket bomuld. 
Du har ganske ret i, at der dermed ikke 
er nogen garanti for, at der ikke er 
brugt sprøjtemidler i produktionen. 
Omvendt så efterlever vores leveran
dører af llåndplukket bomuld en stribe 

· krav, der betyder, at selve bearbejd
. ningsJJrocessen er miljøskånsom. 

Økologisk bomuld er stadig en 
mangelvare /Jå verdensmarkedet. Og 
det ville være både vanskeligt og d)•rt 
at tilbyde artikler, der udelukkende er 
produceret på basis af økologisk bom
uld. Ideen med PandaPost er, at vi 
gerne vil have et stadigt stigende antal 
forbrugere ri! at købe mere miljøskån
somme varer. Men det skal være til 
fornuftige priser, for miljøet er ikke 
tjent med, at man kun henvender sig 
til en elice af i forvejen miljøbevidste 
forbrugere med pengepungen i orden . 

PandaPost vil fortsat arbejde /Jå at 
få så mange leverandører som muligt 
ti! at overgå ri! en mere bæredygtig 
J>rodukrion. 

Med venlig hilsen 
Mik Steenberger 

Afdelingschef i \l;IWF 

P.S. Tak for roserne til Levende Natur. 
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Affald 
Kære Levende Natur 

Jeg e"r lige blevet medlem af 
WWF og er meget glad for at 
kunne støtte organisationen, 
samt modrage jeres blad . Jeg er 
netop flyttet hjemmefra og ser 
fø rst nu, hvor meget affald fo lk i 
det hele taget smider ud . 

Jeg kunne godt tænke mig at 
få en grundig beskrivelse af, hvad 
man skal gøre ved det forske llige 
affald, både grønt, papir, plastik, 
kemikalier osv. 

Med venlig hilsen 
Martin Thomsen 

S lagelse 

Kære Martin Tlwmsen 
Tak for din srø11e ri! W\'(! F. 

Vi har bede det uafhængige infor
marionscenrer for. miljø og forbrug, 
GRØN INFORMATION, besvare 
dit spørgsmål: 

Den mest miljøvenlige måde at 
behandle affald J>å er ved er c skabe så 
lidt affald som overhovedet muligt. 
Der er også t1igrigr, ae så srore mæng
der af affaldet som muligt genbruges . 
Det kan bl.a. gøres /Jå følgende måde: 
Grønt: Organisk køkkenaffald (grønt
sagsrester, kaffegrums (ind. filere), elle
blade og afskårne blomster) kan sorte
res fra der ørn·ige l<øi<l<enaffald og l<om
posceres. Har man egen have, kan man 
mange steder, f.eks . i Slagelse, få en 
gracis kom/Josebeholder af kommunen. 

Papil·: Papir kan genbruges . Aviser, 
ugeblade, reklamer, kuverter (med 
eller uden rude) samt skrivepapir kan 
genbruges . Telefonbøger kan ikke /Jga . 
limen i ryggen. l mange kommuner er 
der O/Jsrillet genbrugsconrainere r il 
papiraffald ved indkøbscentre og i 
boligområder. Spørg·komnwnen Jwor 
de srår. 

Plast: Plast kan genbruges, men ind
samles ikke S)'Siemacisk i Danmark. 
Mange seeder- bl.a . i Slagelse- er det 
derfor ikke muligt at aflevere plast til 
genbrug. l seedet for skal plast purces i 
skralclesfJanden sammen med det an
det husholdningsaffald, der sendes til 
forbrænding. Man må ikke selv bræn
de plast i J>ejs, brændeovn eller bål. 

Kemi: Kemikalier er miljøfarligt af
fald og skal derfor afleveres J>å den 
kommunale genbrugssrarion. Miljø
farligt affald er f.eks . afløbsrens, ben
zin, elsparepærer, insektmidler, klorin, 
kviksølvcemwmetre, lim, malingresrer, 
medicin, neglelakfjerner, olieres ter, 
salmiakspiritus, salts)•re, terpentin og 
andre opløsningsmidler, ukrudtsmidler 
og andre lwvegifce. 

Med venlig hilsen 
GRØN INFORMATION 
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En ny undersøgelse udført af ana
lyseinstitut tet Gfk placerer WWF 
Verdensnaturfonden som den 
organisation, flest danskere har 
sympati for. Hele 68% sympatise
rer med'WWFs måde at arbejde 
på, mens kun 9% ikke gør det. 
De resterende 23% har ikke 
nogen mening herom. 

En anden undersøgelse gen
nemført af analyseinstituttet 
IFKA giver ligeledes WWF top
karakter. He le 81% af de danske 
erhvervsjournalister mener, at 
WWF er en troværdig organisa
tion, mens de resterende 19% ik
ke har nogen mening om spørgs
målet. Tallene placerer os som en 
flot nummer et. • 

Næsehorn på 
turne 
Den 28. aprill997 startede WWF 
sin nye indsamlingskampagne 
O tto på Tour i samarbejde med 
Dagli'Brugsen. O t to er en 400 
kilo tung skulptur af et hvidt 
næsehorn. Den er udført i jern og 
messing i størrelsesforholdet l: l 
og fungerer som indsamlingsbøsse. 

l løbet af de næste par år skal 
Otto på landsturne til Dagli'Brug
sens butikker for at samle penge 
ind til WWF Verdensnaturfon-

o 

Arets miljøhotel 
Som en del af samarbejdet med 
Best Western har WWF været 
med til at kåre årets miljøhotel 
og mi ljømedarbejder inden for 
hotelkæden. Valget fa ldt på hen
holdsvis Hotel Marse lis i Årh~,~s 
og Stig Pedersen fra Hotel Ska
gen. Det første års samarbejde 
har vist, at der rundt om på Best 
Western-hotellerne er et stort 
engagement i projektet . Der bli
ver arbejdet seriøst med de mange 
forske llige miljøtilrag, og overalt 
medvirker hotellets ansatte ak
t ivt i bestræbelserne på at redu
cere ressourceforbruget. 

Samarbejdet har desuden det 
første år res u l te ret i en check til 
WWF på 829. 102 kr. • 

WWF vært for vigtigt klimamøde 
Den 20. januar var WWF arran
gør af en rundbordssamtale i 
København mellem europæiske 
miljømin istre, industriledere, og 
videnskab folk. Mødet, der var 
stØttet af og havde Miljø- og 
Energiministeriet som medvært, 
havde til formål at stimulere dia
logen mellem polit ikere, den pri
vate sektor og forskere i Europa. 
Mødet blev ledet af WWF's 

dens arbejde for bl.a. at redde 
verdens truede næsehorn. Spørg 
i d in lokale Dagli'Brugsen butik, 
hvornår O tto kommer på besøg. 
Måske har du lyst t il som medlem 
af WWF at gøre en indsats for, at 
netop jeres område samler et flot 
beløb ind. Man kan også give 20 
kr. til Otto på Tour ved at ringe 

Naturmærket 
kan bruges 
hele året 
For 16. år i træk har WWF Ver
densnaturfonden udgivet sit Na
turmærke. Motivet er i år hentet 
fra Bomcos regnskove, der rum
mer en fantastisk mangfoldighed 
af livsfonner. 

Naturmærket er tegnet af Bent 
N ielsen, som også stod for det 
smukke koralrevs-mot iv sidste år. 
WWF's medlemmer og støtter 
har taget rigtig godt imod Natur
mærket, der så længe lager haves 
kan bestilles hos Bodil Petersen 
på telefon 35 36 36 35. Husk at 
naturmærkerne pynter på din 
post året rundt. • 

genera ldirektør C laude Martin , 
og blev af alle betegnet som en 
stor succes. Deltagerne enedes 
om tre temaer for er videre sam
arbejde: Fælles kampagneinitiati
ver, forøgelse af brændstof-afgif
ter, og energibesparende initiati
ver, kombineret med mærkning 
til forbrugerne om energiforbrug 
ved fremstilling af produkter. • 

på telefon 90 50 90 60. Ved at 
ringe kan du oven i købet deltage 
i en stor konkurrence om spænd
ende præmier. 

WWF takker sin samarbejds
partner Dagli'Brugsen, som har 
gjorr denne enestående kampagne 
mulig. • 

Velkommen 
til nye firma
medlemmer 
WWF kan med glæde konstate
re, at stadig flere vi rksomheder 
vælger at blive firma-medlem. 
Selvom fi rmamedlemmer ikke 
må benytte WWF's panda-logo i 
deres markedsføring, er der andre 
fordele forbundet med et med
lemskab, hvilket også de høje 
gentegningsprocenter år efter år 
viser. 

Tak t il både nye og gamle fir 
mamedlemmer. Vi vi l gøre vores 
yderste for at leve op til den til
lid , som et WWF-firmamedlem-
skab er udtryk for. • 

om dansk 
naturpolitik 

ansborg afholdt en konference 
om "D,mmarks Natur å r 2000", 
arrangeret af WWF i :;amarbejde 
med Danmarks aturfrcdnings
forening, [}an-k O rnitologisk 
Foren mg og Fnlufm~det. Konfe
rencen blev åbnet af Miljø- og 
Energiminister vend Auken , og 
der de ltog ca. ZOO menne, ker, 
heraf flere politikere. p,, konfe
rencen gav de 4 organisationer 
deres bud på fremtidens danske 
naturpol mk. Der var bred enig
hed om, <lt der også i fremuden 
er brug for en overordnede poli
tikker for og styring af naturfor
valmingen i Danmark. 

c 
~ 
.J 



Living Planet Campaign 
3. april 1997 var der 1.000 dage 
til år ZOOO. l den anledning lan
cerede WWF Verdensnaturfon-

Gaver og bidrag 
Perioden 11.1.1997- 14.4.1997 

WWF Verdensnaturfonden øn
sker ar sige rak t il alle bidragy
dere. Der er alene pladsmangel, 
der tvinger redaktionen til kun 
ar bringe oversigren over bi
drag på 500 kr. og derover til 
WWF's hjæ lpearbejde. Tak for 
hjæ lpen. 

Chri,una Andersen 750, Karm Ander
.en 2.000. Fmn Andcr:;son 1.000, Bir
gme Andreasen 500, Clrl Amkjær 500, 
Charlone Friis Bach 675, Janus Barfocd 
500, H. Bild~"' 500, )ene Bohnsredr 
500, Torben Bondrop 1.500, Anders 
Borg 500, Kor>rcn & Peter Børgesen 
500, Chauffprcmcs Fagforcnong, K11ben
havn 1.000, Chiki A/S 500, IIanne & 
Per Christensen 500, Erik Dam 500, Di
ca ApS 500, IIanne Dybbro 500, Brina 
Ei.ensce 500, Anne Mene Ejlersen 500, 
Dennos Ejlcr.cn 500, MaJa Losa Engel
hardt 1.000, Fabnk & Spccoalarbejdcr
forbundcr, Frederiksberg 500, Birte 
Flemberg 500, Nanna GJ11I 1.000, Janne 
& )prgen Glæsel 500, )11rgcn Gnbsvad 
500, Heido GrønkJær 500, Birthe Gun
ner>en 500, Inger S. Hamcn 1.000, Tage 
Hansen 750, van Hauen 500, )yue Hol
lenvad 500, Dan Mønster Jensen & Rok
ke Fior.telong Hansen 500, Esther M. 
Jensen 500, Grethe )1orgensen 1.000, 
Lars Jørgensen 500, KaJ Kampp 500, Los
beth Ka>per.cn 500, Karen M. & Ove 
KJær 500, Sven Koll>g3rd 500, S.M. 
Krag 500, )yne Kri>tensen 1.000, Lola 
M. Laursen 500, Cl.>us Mad<en 500, 
Jesper Brian Madsen 500, Lisbeth Ma
rzcn 500, )yuc Marholr 500, O le Mor
tensen 1.000, Gerd E. Nellemann 500, 
Emilie og Alfred Nielsens Minde 500, 
Gerda Nielsen 500, Jørgen Nielsen 500, 
Fru Maegaard Nielsen 675, Eva Nissen 
500, Tage Olesen 500, Finn K. Oxenbøll 
500, Anita Strøm Ptodcr.cn 500, Else
beth Pedersen 500, Lykke Pedersen 500, 
Ole A. Pedersen 5.000, B. Petersen 500, 
Edith E. Peter>en 500, Henrok Ploug 

l 

den den globale WWF-kampag
ne, Living Planet Campaign. 
Kampagnen skal vare frem til år 

500, Frans Poulsen 750, Elosabeth 
Rasmussen 500, Chrisuan Rebsdorph 
500, M. Schoubye 500, Marc Schrtiter 
750, Vibeke Skat-Rørdam 500, Ame 
Skouboe 500, Ebbe Sørensen 500, Tar
up-P~rup T øm re r- og Snedkerforretning 
500, Rikke Trentemøller 500, G. 
Tscheming 500, Claus Rene Villadsen 
750, M.C. Virklund 500, Kai \Vest 
1.000, \Villiams Reklamebureau 500, 
Hans Øster 500. 

Bidrag fra 
fonde og legater 

Vinhandler N.O. Andersens Legat 
10.000 kr., O.P. Chnstemen og llu>trus 
Fond 12.066,67 kr., Fredhcnn Stiftung 
50.000 CHF, Roskildefonden l 0.000 kr., 
Unodanmark-fonden 25.000 kr. 

Ekstraordinære 
indsamlinger 

Louise, Carsten, Anne og Thomas fra 
Hobro har nedlagt deres naturklub og 
,endt overskuddet ~ 2.37 1,49 kr. til 
\VW P s Operation Oskar. 

Vennelyst Bageri o Rander> har ond<am
let 897,25 kr. til \VWPs naturbevarei
SCS3rbejde. 

WWF takker for hjælpen og de gode 
mttiauver. 

Nye og fornyede 
støttekredskontakter 

Jørgen Vejvad. 

Testamentarisk arv 

Fra boet efter Lone Merete Mørch, Ro>
kildc, har vi modtager et legat p~ l 0.000 
kr. 
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Foto fra Sibirien 

ZOOO og har som mål at mobilisere 
alle dele af samfundet i kampen 
for en natur i balance: Erhvervs
liv, beslutningstagere, privatper
soner osv. 

En af de ting, man kan gøre, er 
at give en "Gave til Jorden". Alle 
gaver har en værdi -det vigtigste 
er, at den enkelte prøver ar gøre 
noget ud over det sædvanlige for 
et renere miljø. Blandt de store 
Gaver til Jorden kan nævnes be
skyttelsen af 70 millioner hektar 
værdifuld natur i Sibirien, fred
n ing af verdens tredjestørste 
koralrev i Florida og hotelkæden 
Best Western Danmarks aftale 
med WWF Verdensnaturfonden 
om at reducere energiforbruget 

Nytlegat 
til unge 
forskere 
Den 15.april uddelte WWF Ver
densnaturfondens præsident, HKH 
Prinsen de første legater af en 
nyoprettet legatpulje til unge for
skere. 

WWF Verdensnaturfonden og 
Novo Nordisk har fornylig opret
tet et Projekt- og Rejselegat for 
ar imødekomme ansøgninger om 
økonomisk støtte til danske og 
internationale projekter vedrø
rende biologisk mangfoldighed. 

Legatpuljen vil årligt blive til
delt 8-1 O projekter, i portioner af 
ca. Z5.000 kr. Arbejdet med at ud
vælge legatmodtagerne har været 
særdeles opmuntrende, konstate
rer generalsekretær Kim Carsten
sen. Der indkom langt flere gode 
ansøgninger, end der var penge 
til. Dette viser, ar der er et stort 
behov for stØtte til denne type af 
projekter. 

De udvalgte projekter spænder 
vidt fagligt og geografisk. De om
fatter følgende: 

ErikAude og Roar S. Poulsen 
Skovdriftens betydning for fore
komsten af laver og mosser 
Z5.896 kr 

Lars Briggs og Lars Chr. H. Adrados 
Bevarelse af padder i Polen og 
Danmark 
Z5.000 kr 

WWF 

med Z5% over en tre-årig periode. 
Et andet element i Living Pla

net Campaign er Global ZOO, et 
helt nyt værktøj, der skal sikre de 
vigtigste naturområder på Jorden. 
"Hvis vi kan bevare disse ZOO 
vigrige levesteder på kloden, vil 
vi samtidig have bevaret en bred 
vifte af verdens naturområder", 
siger C laude Martin, generaldi
rektør i WWF lntern!ltional. "Vi 
vil have bevaret de mest truede 
arter og de vigtigste økologiske 
processer, som er nødvendige for 
livet på Jorden". • 

Pra venstre: Generaldirektør i 
Verdensnawrfonden Kim Carstensen, 
Prins Henrik, legmmodwger Meue 
Westergaard og koncerndirektør i 
Novo Nordisk A/S Steen Riisgaard. 

Kenner/t Buk 
Bevarelse af sort næsehorn i 
Sydafrika 
35.400 kr 

Lise Christiansen og Kiu Hansen 
Skovlandbrug ved nationalpark i 
Peru 
31.104 kr 

Peter Feilberg 
Metoder t il naturværdibedøm
melse af danske skove 
Z5.000 kr 

Daphne l.Aiounras 
Ernobotaniske studier af medic in
planter i Ch ile 
Z4.977 kr 

Kasper Svarrer og Chrisrian Sloth 
Konflikter mellem naturbevarel
se og lokalbefolkningens interes
ser i T hailand 
Z0.349 kr 

Karsren Thomsen 
Metoder t il registrering af nøgle
biotoper i skove 
Z5 .000 kr 

Mette Westergaard 
Artssammensætning hos spring
padder i bjergregnskov i Tanzania 
45.000 kr 



G ode og kærlige menne
sker, der vil mig og mine 
det godt, har fra tid til 

anden, når jeg har luftet mine 
"emigrationsplaner", spurgt hvor
for jeg vil til Irland, og hvornår 
det sker. Nu, hvor det rykker 
nærmere - den officielle flytte
dato er den !9.juli 1997- tager 
spørgsmålene til både i hyppig
hed og omfang. 

Det er egentlig ganske enkelt. 
D~t er en ungdomsdrøm, der 

gør sig gældende. Jeg ved ikke, 
om jeg kan sige, at det var min 
første rigtige forelskelse, der var 
en irsk pige. Men jeg kan i hvert 
fald huske, at jeg var meget forel
sket. Jeg traf hende i Øseeng land. 
Jeg sejlede på et af marinens ski
be. Da jeg afmønstrede og igen 
havde lov til at rejse til udlandet, 
traf jeg hende i Sydirland. Denne 
pragtfulde rødhårede lide fregnede 
tØS med den hvide sarte teint og 

de grønne øjne kunne for så vidt 
have været en reinkarnation af 
den vidunderlige irske skuespil
lerinde Maureen O'Hara. Det 
frisind, hun havde praktiseret i 
Østengland, havde unægtelig 
fået sig et katolsk spark i rumpet
ten, da vi vendte tilbage til Syd
irland. Alt det, der var skønt, og 
som vi måtte ovre på den score Ø, 
kunne bestemt ikke lade sig gøre 
i det katolske miljø. Vi gik wr på 
det lokale strøg uden at holde 
hinanden i hånden og som oftest 
ledsaget af en anstandsdame. 

Men det ødelagde for så vidt 
ikke noget, for første gang jeg så 
den irske kyse, var jeg ramt af et 
eller andet dej a vu - et eller andet 
med at være kommet hjem. Jeg 
har vel været først i tyverne. Og 
jeg har, nu hvor jeg er i mit 57. 
år, været på øen mere end 60-70 
gange. Jeg har været så heldig, ae 
mit livs elskede, Annene fandt 

den samme begejstring for øen. 
Vi planlagde allerede i vores t id
lige ungdom, at når vi en gang 
skulle nyde otium, pension og 
rentepenge, så skulle det foregå 
et eller andet sted på den ø, der 
har mere end 37 forskellige grønne 
nuancer. 

Så indhences man af ondskabs
fuld skæbne. Mit livs kærlighed 
dør, og planerne gik unægtelig i 
stå. Drømmene blev lage i dyb
fry eren. Men nu, her hvor min 
pensionsalder nærmer sig, og 
hvor alle de tragiske hænde lser 
er kommet på afstand, så er 
drømmen vågnet igen. Det er 
ikke mindst fordi mine børn har 
næsten den samme begejstring 
og kærlighed til seedet, som jeg 
selv har. Så jeg kan flytte, i hvert 
fald uden at miste kontakten 
med dem. Og kan måske endda 
opnå den lykke, ae de fø lger efter. 
Nu får vi se. 

Ved sit allerførste møde med den irske 
kyst oplevede ]ens Okking, da han var 
først i t)'lleme, en følelse af at være 
kommet hjem. 

Irland 
Det er nok først og fremmest 

den irske natur - som for så vidt 
rummer alt. Der er en mildhed. 
Og der er en årstidernes skiften, 
som jeg holder så meget af. 
Græsset er også grønt juleaften. 
Og sidste vinter oplevede vi for 
første gang i 16 år sne og frost i 
det område ved Tipperary, som 
jeg helse vender tilbage til. Dee 
er også der, jeg har eanker om en 
lille byggegrund, men i første 
omgang bare et mobilhome. 

Når man rejser i min alder, så 
rejser man jo ikke "for good", 
som det hedder, ikke for a ltid . 
Man flytter faktisk bare folkere
gisteradresse. De næste mange år 
vil det også være sådan, at jeg 
skal vende tilbage ti l Danmark 
2-3 måneder hvert år for at sup
plere min pension. 

Nu er det jo sådan med drømme 
- og virkeligheden er alle tings 
prøve - at det ikke er alle, der 
tåler at blive realiseret. Og skulle 
det allerværste ske, ae denne min 
livslange drøm ikke rigtigt holder 
t il virke ligheden, hvilket vil sige, 
ae jeg måske opdager, at irerne er 
lige så uvenlige inderst inde mod 
fremmede, som vi f.eks. er alt for 
tit og ofte, ja så er der ikke andet 
at gøre end at konstatere, at 
drømmen ikke holde og så stille 
og roligt ven9e tilbage til Amalie
gade i København eller til huset 
på Lolland og så få sit livs aften 
til at gå med ae fiske og fange det, 
man kan fange der. 


