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Dagbladet Politiken bragte i januar og februar en serie kronikker, som for
søgte at vise, at frygten for miljøets og naturens tilstand er stærkt overdre
ven. • 

Det er glædeligt, at der kommer en kritisk debat om de budskaber, som Verdensnaturfonden og 
andre miljøorganisationer står for. Ligesom alle andre bør vi prøves kritisk af i offentligheden. Og 
det er godt, at andre finder vores synspunkter så vigtige, at de vil bruge masser af dd og energi på 
at nedgøre dem . 

Desværre faldt kronikkerne i en grøft, hvor de nærmest kom til at benægte, at der overhovedet fin
des miljøproblemer. Og det er lige så forkert som det modsatte synspunkt, nemlig at Dommedag 
står lige for døren. Sandheden er, at der er masser af miljøproblemer, men at vi har gode mulig
heder for at løse dem alle, hvis vi gør en indsats for det. 

Kronikkerne fremhævede for eksempel, at verdens skovareal har været nogenlunde konstant i de 
seneste 50 år. Men de samlede, globale tal skjuler desværre, at skovarealet i troperne er gået hastigt 
nedad i samme periode. Siden 1980 har vi hvert eneste år mistet tropeskove svarende til over tre 
gange Danmarks areal med store konsekvenser for dyre- og planteliv. 

Kronikkerne pointerede også, at mange videnskabelige vurderinger af arternes uddøen ser ud til 
at være overdrevne. I virkeligheden er der ingen, der kan sige med sikkerhed, hvor mange arter af 
dyr og planter, der uddør om året, bl. a. fordi vi ikke engang ved, hvor mange arter, der overhove
det findes. Men det er nok rigtigt, at flere arter overlever i degraderede naturområder, end man 
tidligere har antaget. O g derfor er tempoet i artsudryddelsen måske lavere end vi tidligere har 
frygtet. 

D esværre ændrer dette ikke ved, at alt for mange arter er truede på grund af menneskelige aktivi
teter. D en Internationale Union for Naturbevarelse, IUCN, som kronikøren selv bruger som sand
hedsvidne, vurderer, at 25 procent af verdens pattedyr og 11 procent af fuglene er truede. Og det 
ser ikke bedre ud for krybdyr, padder og ferskvandsfisk, som vi ved mindre om, men hvor IUCN 
anslår, at henholdsvis 20, 25 og 34 procent er truede. 

Der er derfor ingen grund til at lade sig rive med af en blåøjet optimisme på naturens vegne. I ste
det er der grund til at fortsætte indsatsen for at bevare alle de arter og værdifulde naturområder, vi 
overhovedet kan. På den måde kan vi sørge for, at optimisterne rar ret i, at de fleste af de truede 
arter vil overleve. 

For når det går bedre end frygtet for verdens natur og miljø, er det måske også fordi nogen har 
gjort en stor indsats for, at det skulle blive sådan. O g det agter vi i Verdensnaturfonden at blive 
ved med. 

Kim Carstensen, generalsekretær 
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Sort marked for sort guld 

Jagren på kaviar har bragt støren på randen af 
~'. udryddelse. Men nu skal kontrol og regulering redde 

den sære fisk. 
M Anne-Marie Mikkelsen, 
videnskabelig m:darbejder WWF 

Mens vi venter på bedre vejr 

Kyoto-protokollen er den førs te globale juridisk bindende 
aftale om at beskytte Jordens klima. Men der kan godt 
være, at den aldrig træder i kraft. -----~-

M Lars Georg Jensen, koordinator 
for WWFs internationale 
klimakampagne 

Traditionel tro beskytter biologiske skatkamre 

Hellere genoplive og styrke den oprindelige natur

beskyttelse, der bygger på myrer og ritualer omkring 
hell ige steder, frem for at ovenage IEilliN• 
strategier fra Vesten - siger man 
i Ghana. 

M Jonna Odgaard, miijøjournalist 

Nyt om WWF Verdensnaturfonden 

Noget for noget 

Samarbejde og hjælpsomhed er udbredt i dyrenes verden. 
Betalingen for hjælpen erlægges i gener eller blod, fortæl
ler Bent Jørgensen. 

WWF - World Wide Fund for Nature - er en privat og uafhængig organisation, som arbejder for at løse globale natur- og miljøproblemer. 
WWF er repræsenteret i 53 lande, og WWF Verdensnaturfonden er den danske afdeling. Forrpålet med WWF's arbejde er at bevare natu
rens mangfoldighed, at sikre at udnyttelsen af naturens ressourcer sker på en bæredygtig måde og at bekæmpe forurening og unødigt 
forbrug af ressourcer og energi. 
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Ulovligt fiskeri truer støren: 
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Af Anne-Mari~ Mikkelsen 

Videnskabelig medarbejde1; WWF VeJdensnaturfonden 

l 

Sort marked for 

sort 
Ægte kaviar er en af 

denne \'erdens absolutte 

luksus-spiser. Med priser 

på op til 15 kr. pr. gram 

eller 500 kr. for en portion 

kan man med rette kalde 

det for fi~keriets sorte guld. 

l dag er stort set samtlige 

26 stør-arter truet af oYer

fiskerL forurening og· 

ødelæggelse af le\esteder. 

Og som altid. når 

der bliver knaphe~l på en 

eftertragtet ressource, star

ter ulovlighederne: illegalt 

fiskeri, smugling, efterlig

ninger, bestikkelse og hvid

\'askning af sorte penge. 

Men der er håb forude 

- regulering og kontrol skal 

sikre støren for 

eftertiden. 

Kaviar er de umodne æg fra støren. De 

mest efternagrede er tre af de arrer, der 

lever i Det Kaspiske H av, og 90 pct. af 

al'kaviar på der internationale marked 

kommer fra disse tre arrer. Kun æg fra· 

støren er ægte kaviar i modsætning til 

den stenbiderrogn, der i Danmark sæl

ges som Limfjordskaviar. 

Indtil 1990 var der nogenlunde sryr på 

udnyttelsen af støren i Der Kaspiske 

Hav. Iran og Sovjetunionen havde ind

gået en aftale om, hvor mange fisk der 

måtte fanges årligt, og begge lande hav

de er effektivt kontrolsystem, der omfat

tede strenge straffe for overtrædelse. 

Men med Sovjetunionens sammenbrud 

og opløsning i 1990-9 1 ophørte den 

effektive kontrol. Den tidligere sovje

tiske stør-kvote er nu fordelt mellem 

Azerbadjan, Kazakhstan, Rusland og 

Turkmenistan, og i ingen af de lande 

føres der effektiv kontrol med fiskeri

et. I dag er 90 pct. af stør-fiskeriet i den 

nordlige del af Det Kaspiske H av ulov

ligt, og kun Iran følger den oprindeli 

ge aftale. 

Den kaspiske stør er også truet af for

urening fra de store floder, der mun

der ud i den gigan tiske brakvandssø, 

og dertil kommer, at dæmninger og 

andre fysiske anlæg har ødelagt en del 

af størens gydepladser. Forskere har 

beregnet er fald i bestandene på 60 pct. 



Kaviar - det sorte guld: Ægte kaviar betegnes af kende· når frem. Ellers vil æggene 

re som en af denne verdens helt nemlig være modne og kvalite· 

store delikate-sser. 

God kaviar skal smage som et 

frisk pust fra havet · let salt. 

mild, blod og lidt fed. En flygtig 

smag som forsvinder, hvis kavi· 

aren ikke har været behandlet 

rigtigt. 

Er man feinschmecker, ska l kavi· 
aren komme fra den art, der 

hedder husen • og helst fra en • fisk, der er over 100 år gammel. 

Man skal være ekspert for at 

kunne se og smage forskel på 

kaviar. 

Kaviar er de ikke-modne æg fra 

støren. Det betyder, at fisken 

skal fanges, når den er på vej 

til gydepladsen, men inden den 

ten dårligere. 

Den illegale fangst af stor over· 

holder bl.a. ikke de sæsonbe· 

stemte fangstperioder, og derfor 

er illegal kaviar sjældent af 

samme høje kvalitet. 

De professionelle opkøbere af 

kaviar kan skelne mellem kavia r 
fra de tre forske llige kaspiske 

stor-arter. Storretsen af ægge· 

ne, farven, smagen og lugten er 

forskellig. 

Eksperterne kan også bedømme, 

om kaviaren er taget på det rig· 

lige tidspunkt om den har været 

behandlet på den rigtige måde, 

og om kaviaren kommer fra en 

gammel eller ung fisk. 
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De inorke feLter 
viser storens Leveområder. 

i løbet af 20 år fra omkring 142 m illioner til 

43,5 millioner. 

En a:ldgammel fisk 

Støren har overlevet på Jorden i 250 millioner 

år. De fleste stør-arter er i dag truede. På bare 

l 00 år har mennesker bragt den på randen af 

udryddelse. 

WWF Verdensnaturfondens datterorganlsation, TRAF· 

FIC har lavet en rapport. der anbefaler følgende for 

at stoppe den illegale fangst og handel med stør: 

Som forbruger af kaviar kan man støtte den lega

le handel ved kun at købe autoriseret kaviar. 

Den lever i salt- og brakvand, hvorfra den søger 

op i floder for at yngle. Som andre meget gam

le ansgrupper er støren en primitiv fisk. Dens 

skelet består af brusk, og dens skind er be

klæd t med hårde bruskplader. Den har stort 

ser ingen naturl ige fjender, og selv på det åbne 

hav er det begrænser, hvor mange andre fisk 

og større rovdyr, der giver sig i kast med støren. 

Støren bliver meget gammel - de største fisk 

op til 150 år. De bliver senr kønsmodne. D e 

mindste er seks år, før de begynder ar yngle, 

og de største 25 år. Stør er store fisk, fra 80 cm 

for de mindste arter til over 5 meter for de 

Samlet forvaltning af fiskeriet i Det Kaspiske 

Hav med årlige kvoter og begrænset fangstsæson 

På dåsen skal der stå et autorisationsnummer. som 

viser, at den kommer fra en registreret forhandler. 

Kaviar fra ansvarlige forhandlere vil også have en 

datomærkning på 3-6 måneder. Hvis datomærknin

gen dækker en længere periode, stammer indhol

det formentlig fra det sorte marked. 

Lovmæssig beskyttelse af størens gydeområ

der i floderne. der munder ud i Det Kaspiske Hav 

Etablering af rensningsanlæg langs floderne og 

kysterne ved Det Kaspiske Hav 

Alle størarter er i dag omfattet af Washington-kon

ventionens regler om international handel. Det bety

der, at der skal føres nøje kontrol med handlen over 

grænserne. Washington-konventionen kan være et 

særdeles effektivt redskab i bekæmpelsen af ille

gal handel. 

Sammenhængende forskning med henblik på 

bedre bevarelsesforanstaltninger 
største. 

Effektiv kontrol på de fabrikker, hvor kaviaren Men desværre er det langt fra alle lande, der lever Den største stør, der er registrerer, var 5,6 meter 

lang og vejede mere end er ton. Stør lever af 

bundlevende smådyr og planrer og er derfor 

renses og pakkes 
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op til konventionens regler. 

lette ~t fa nge i bundgarn. 

Mennesker har fanger stør i rusinder af år. Der ved man bl.a. fra hulemalerier. Og det har altid været 

den næringsrige kaviar, der har haft den største betydning. Kaviar kan udgøre op til 12 pct. af en 

fuldvoksen huns samlede kropsvægt. 

Det sorte marked 

Kaviar fra de ulovligt fangede fisk ender stort set udelukkende på det sorte marked, hvor et velorga

niseret netværk af smuglere sørger for at hente kaviaren til Europa og USA og derfra videre til det 

internationale marked, hvor den typisk sælges for en langt lavere pris end den legale kaviar. 

De store, velrenommerede kaviarforhand lere som f.eks. der danske Caviar House i København, kæm

per for ar bevare grundlaget for deres forretning. Grundlæggeren af Caviar House, George P. Rebe

iz, har gennem en menneskealder arbejder for at få et samarbejde i stand mellem de store kaviar-huse 

i Vesren for at bekæmpe ulovlighederne på markedet. Det lykkedes ved udgangen af 1997. Kaviar

husene har besluttet ar gennemføre kontrol med fiskeri, behandling og transport af kaviaren. Han

delshusene er dels bekymrede over den illegale fangst og truslen mod hele kaviar-industrien, dels over 

den ringe kval itet af den kaviar, der er resultatet af den illegale handel. Eksperter mener, at kaviar

industrien vil bryde sammen i løbet af 10-20 år, med mindre der gribes ind nu. 
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KATASTROFE 
FOR MUNKESÆLERNE. 
Over halvdelen af bestanden 
af munkesæler omkom som
meren 1997 på grund af mas
seforekomst af giftige alger 
langs kysten af Mauretanien 
i det nordvestlige Afrika. 
Munkesælen er en af verdens 
sjældneste og mest uuede sæl
arter. 
D en lever nogle få steder i 
Middelhavet samt ud for kysten 
af Marokko og Mauretanien, 

og det samlede antal opgøres 
til få hundrede dyr. Mindst 

80 døde sæler blev fundet, og 

det antages, at omkring 150 
er omkommet. 
Spanske forskere fandt mas

seforekomst af giftige alger i 
vandet ud fo r de områder, 
hvor munkesælerne foretræk

ker at holde til ved den mau
retanske kyst, og de registre
rede over 20 forskellige af de 
stoffer, som algerne produce
rer, og som virker som nerve
gifte på sæler og andre havdyr. 
De overlevende sæler i områ
det blev i vid udstrækning ind
fanget og atter sat ud, da kon

cenaaåonen af giftalger i områ
det var nede på det normale. 

BRASILIEN FREDER STORE SKOVAREALER. Brasilien har for nylig meddelt, at landet 

vil tredoble sit areal af fredede skove, så mindst 10% af det samlede skovareal er 

fredet inden år 2000. Dermed vil Brasilien leve op til de målsætninger, som WWF 

har fastsat for skovbevarelse i sin "Forests for life" kampagne. Foruden at store 

skovområder bliver lagt ud som fredede arealer, vil reservat- og naturparkmyn

dighederne i 1998 begynde at etablere økologiske korridorer, der forbinder områ

der med stor biologisk mangfoldighed. Der vil endvidere blive lagt vægt på. at det 

økonomiske afkast. som områderne kan give, kommer lokalbefolkningen til gode. 

Brasilien huser uden sammenligning verdens største arealer med tropisk regn

skov, så en tredobling af det fredede skovareal, hvorved dette udgør mindst 10% 

af det samlede skovareal i landet, har meget stor betydning. 

PROBLEMER FOR ISBJØRNENE. 

Grupdige studier i den vestlige del 

af Hudson Bugten i Canada har vist, 

at der siden begyndelsen af 

1980' erne er sket et fald i detvoks· 

ne isbjørnes vægt og et fald i over
levelsen i bjørnenes første leveår 

fra 75% til 50%. Årsagen er ukendt, 

men en mulig forklaring er, at den 

globale opvarmning som følge af 

klimaændringer medfører, at sne 

og is smelter tidligere på året end 

normalt, og at dette afkorter den 

sæson, hvor isbjørnene kan jage 

deres vigtigste byttedyr • ringsæ· 

• 

ler. Mangel på føde gør det nødvendigt for isbjørnene at tære på deres fedtreser

ver, hvorved de lettere udsættes for de miljøgifte, der findes ophobet i fedtvævet. 

DEN ARABISKE ORYX ATTER TRUET. Den arabiske oryx - en stor 

og smuk antilopeart-blev erklæret uddød i naturen i 1972. Men t ak

ket være et målrettet og intensivt avlsprogram på de få dyr, der fand

tes i fangenskab, kunne man i 1982 med støtte f ra WWF sætte de 

første dyr ud i naturen i staten Oman på Den Arabiske Halvø. Bestan

den her er siden vokset t il over 200 dyr- en rigtig succeshistorie. Nu 

truer krybskytteri imidlertid den lille naturlige bestand af arabiske 

oryxer. l perioden februar 1996 - august 1997 er mindst 40 dyr ind

fanget ulovligt eller faldet for krybskytters kugler. Man antager, at 

dyrene indfanges levende og smugles ud af landet og sælges t il dyre

samlere og private zoologiske haver i Mellemøsten. Selvom st raffen 

FOTO: H ANN E & JEN$ ERIKSEN l BIOFO TO 

i Oman for krybskyt

teri på sjældne dyr er 

skærpet fra 3 måne

der til S års fængsel, 

er fo rt j enesten ved 

den illegale handel 

stor nok t il, at folk fris

tes t il at begå ulovli

ge hand linger. 

WWF PÅVIRKER NATUR- OG MILJØPOLITIK I KINA. WWFs Internationale gene
raldirektør Claude Martin har sæde i det prestigefyldte Råd for Internationalt Samarbejde og 
Udvikling i Kina. Rådet er sammensat af udenlandske og kinesiske eksperter og embedsmænd 
og har stor indflydelse på natur- og miljøpolitikken i Kina. I de sidste to år har myndighe
derne på anbefaling fra Rådet således nedlagt 65.000 virksomheder, som ikke opfyldte de fast
satte miljøstandarder. Kina har også efter Rådets anbefalinger vedtaget nogle am bitiøse mål 
for skovbevarelse og for energipolitikken. Claude Martins sæde i Rådet har samtidig givet 
mulighed for direkte kontakt til betydningsfulde politikere og embedsmænd i den kinesiske 
naturforvalming. Dette har bl.a. ført til en opstramning af indsatsen mod brug af tigerpro
dukter og en øget WWF-indsats i forbindelse med bevarelsen af pandaen, beskyttelse af vådom
råder, øget miljøuddannelse og overførsel af teknologi. 

FOTO: POLFOTO 
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USA, Rusland og 
Ukraine stod 
i 1990 tilsammen 
for mellem 55 og 60% 
af industrilandenes 
C02-udledninger 
og kan således 
blokere protokollens 
ikrafttræden. 

sætningen om en reduktion på 

5.2% er altså næsten en målsæt

ning om stabilisering på nuværen

de niveau om 12-15 år. 

OVENI ER DET EN kendsgerning, 

at Kyoto-aftalen er spækket med 

smuthuller, som gør det uklart, 

om de 5,2% rent faktisk nås. Det 

vigtigste af smuthullerne er en 

principbeslutning om et interna

tionalt system for handel med 

C02-forureningstilladelser. l teo

rien skal et sådant system sikre, 

at C02'en reduceres der, hvor det 

er billigst. Det er i princippet godt nok. Desværre kommer praksis nok 

til at se noget anderledes ud, for de vigtigste udbydere på markedet 

for C02-tilladelser bliver i første omgang Rusland og Ukraine, der 

ventes at have et stort "overskudslager" at sælge af. Ifølge Kyoto

protokollen må Rusland og Ukraine have en C02-udledning i 2008-12 

på størrelse med det, den var i 1990. Og det forventer ingen, at Rusland 

og Ukraine har. Overskuddet kan sælges. Til en billig penge, for det 

har kostet nul rubler at opnå de såkaldte besparelser. Kan det lune 

lidt med cool cash i statskassen i Moskva og Kiev, er konsekvensen 

for verdens klima knap så attraktiv: Vestlige lande, der køber af det 

russiske og ukrainske overskudslager, kan dermed slippe for at gøre 

noget på hjemmefronten. 

EU-LANDENE KÆMPEDE i Kyoto hårdt for at få fastsat et loft for, 

hvor stor en andel af sin reduktionsforpligtelse, man kan klare ved at 

købe C02-forureningstilladelser i andre lande. Baggrunden er en 

erkendelse af, at den nØdvendige langsigtede omstilling af energi

forsyningen i den vestlige verden næppe vil finde sted, hvis de rige 

lande ikke sætter sig selv under pres. Og det gør de ikke, hvis de væl

ger at købe sig ud af problemet langt fra de hjemlige himmelstrøg. 

Den danske miljøminister Svend Auken sagde, hvad alle tænkte, da 

han til verdenspressen i Kyoto udtalte, at uden loft for handlen risi

kerer man, at handels-ordningen kombineret med andre smuthuller 

kan medføre, at USA i realiteten øger sine C02-udslip med 25%, selv

om de amerikanske udledninger på papi ret bliver reduceret. 

Det tog amerikanerne meget ilde op, både i Kyoto og efterfølgende, 

hvilket var udtryk for, at Auken havde ramt et ømt punkt. Selv om tal

let kunne diskuteres, havde A uken nemlig ret i sin principielle iagtta

gelse. Og selv om amerikanere holder meget af H.C. Andersen, så er 

den lille dreng, der afslører Kejserens nøgenhed måske ikke den figur, 

de beundrer mest. Slet ikke når den lille dreng er to meter høj og mini

ster. 

KAMPEN OM HANDLEN med C02 fortsætter i Buenos Aires i novem

ber i år, hvor landene i Klimakonventionen mødes igen, bl.a . for at 

vedtage de konkrete regler for handel med C02-forureningst illadel

ser. Så kan vi få den sære situat ion, at den kolde krigs ophør kan bidra

ge til global opvarmning: Er der nogle, der ved den lejlighed vi l stå 

sammen, er det neml ig USA, Rusland og Ukraine. Årsagen er en stærk 

fælles interesse: Rusland og Ukraine vil sælge mest muligt af sit opspa

rede overskudslager af manglende udledninger siden 1990. Og USA 

vil købe mest muligt. Cl inton og Kongressen ser det som vejen t il at 

undgå at genere Mr. og Mrs. Johnson fra Texas med noget så f ri

hedsberøvende som benzinskatter, standarder for el-forbrug og lig

nende virkemidler til at nedbringe energiforbruget. 

Hvis ikke USA, Rusland og Ukraine får deres vi lj e, træder Kyoto-pro

tokollen aldrig i kraft. Protokollen kræver nemlig ikke alene 55 landes 

underskrift, men også, at disse 55 lande skal repræsentere 55% af 

C02-udledningerne i de industrialiserede lande i 1990. Det kræver 

altså omvendt 45,1 o/o af C02-udledningerne i 1990 for at forhindre 

Kyoto-protokollen i at træde i kraft. USA, Rusland og Ukraine stod i 

1990 tilsammen for mellem 55 og 60% af industrilandenes C02-udled

ninger og kan således blokere protokollens ikrafttræden. Men Rusland, 

Ukraine og USA vil møde hård modstand fra EU, hvor Tyskland alle

rede har gjort klart, at de ikke vil tiltræde aftalen, med mindre der 

fastsættes et loft for handlen med C02-tilladelser. Der er lagt op ti l 



et nyt drama om klodens klima i Buenos Aires til november - og det endda i en by, hvis 

navn med lidt god vilje kan oversættes til "Den gode atmosfære". 

DREJEBOGEN TIL DRAMAET i Buenos Aires skrives dog længe før november. Ikke kun i 

regeringskontorer og mødelokaler rundt om i verden, men nok så meget i virksomheder 

og private hjem. Regeringernes vilje til at forbedre Kyoto-aftalen - eller i det mindste til 

ikke at forringe den med en fleksibel aftale om handel med C02-tilladelser - afhænger 

stærkt af det pres og den opbakning, erhvervsliv og befolkning kan mobilisere. 

Op til Kyoto-konferencen var det især de dele af erhvervslivet, der er beskæftiget med 

kul og olie, der ytrede sig - især den amerikanske kul- og olieindustri postede mange mil

lioner dollars i at sætte Clinton-administrationen en skræk i livet. Den del af erhvervslivet, 

som er parat til at møde udfordringen til omstilling til en mere energieffektiv fremtid, kun

ne ikke trænge igennem kul- og olieindustriens støjsendere. Det er der håb om nu. En stor 

teknologi udstilling, som fandt sted i Kyoto samtidig med Klima-konferencen, viste med al 

tydelighed, at der ikke er teknologiske hindringer for en omstilling. Talrige undersøgelser 

peger også på de økonomiske muligheder. Det væsentligste, der mangler, er en bedre 

organiseret påvirkning af beslutningstagerne fra den kant. 

· DEN ENKELTE DANSKER, svensker, amerikaner, verdensborger har også en rolle. Læren 

fra Kyoto er ikke, at det alligevel ikke nytter. Læren er, at vores politikere har brug for 

opbakning for at være modige. Opbakning fra en befolkning, der lever med i ønsket om 

et bedre miljø for os selv og vores børn, og med pengepung og stemmeseddel er parat 

læren fra Kyoto 
er ikke, at det alligevel 
ikke nytter. 
læren er, at vores 

. politikere har brug for 
opbakning for at 
være modige. 

til at støtte den rette udvikling. Det gælder også 

i forhold til EU-samarbejdet. 

Trods enkelte svipsere fra et overraskende forsig

tigt britisk formandsskab var EU i Kyoto en dri

vende kraft uden sidestykke, som der bør bygges 

videre på fremover. Og det var vel at mærke ikke 

kun "the usual suspects" fra Danmark, Holland og 

Tyskland, der svingede den positive miljø-taktsto~ 

i EU-samarbejdet. Et politisk modnet EU er i dis

se år den eneste aktør på den globale scene, der 

tilnærmelsesvis kan dæmme op for amerikansk 

fodslæberi i globale miljøforhandlinger. Og der går 

en direkte linje fra Amsterdam-traktaten til en stærk 

EU-indsats i Buenos Aires. 
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Mikrofibermaterialer synes at 

indvarsle en revolution inden for rengøring. 

Artiklen går tæt på fænomenet og giver 

gode råd til dem, der gerne vil gøre rent på en måde, 

som er mere skånsom for miljøet 

- og fri for dufte. 

H ver gang, jeg bevæger mig ind i er stormagasin, bliver jeg over

vælder over udbudder af kropsplejemidler, kosmetik og parfu

me. Mængden af den slags varer er de seneste årtier eksploderet, 

blandt andet fordi snart sagt hvert eneste tøjmærke med respekt 

for sig selv har sine egne deodoranter, fugt ighedscremer, after

shave lotions og parfumer. Den stadige strøm af produkter hen

vender sig langt fra kun ti l kvinder. Vi mænd står også for skud: 

.Der er efterhånden ingen grænser for, hvi lke til trækkende egen

sk;ber vi kan købe os ri l gennem en ny duft - råstyrke, sensuali

tet· og mystik, for nu at nævne nogle af traverne. 

Det er imidlertid ikke kun i parfumeafdelingerne, at vores lug

tesans bliver udsat for et veritabelt bombardement. Legetøj, viske

læder, kondomer og dameblade fas med alskens sære dufte, og 

vaske- og rengøringsmidlerne udgør er helt duftkapitel for sig. Jo, 

( Af Mik Steenberger, afdelingschef i WWF ) 



vi lever i duftenes tidsalder. I en kul rur, der tilsyneladende sær

ter lighedsregn mellem der gode liv og den gode duft. 

Aahh, det dufter rent 
Fra barnsben lærer vi, ar skal noget være rent, skal der dufte. 

Derfor føler vi os bedst ti lpas, når opvasken dufter af citron, 

badehåndklædet af eksotiske blomster og toilettet af eukalyp

tus. Det er der i sig selv måske ikke noget galt i. Men proble

met er, at netop denne fastgroede forestilling afholder mange 

af os fra ar gå over til en mere miljø-skånsom rengøring. Og 

det, selvom vi udmærket ved, at naturen har hårdt brug for, at 

vi ændrer vores vaner. 

Hver dansker udleder dagligt 40 lirer opvaske- og rengørings

vand i kloakken. Sammen med rengøringsvander udledes rester

ne af de mere end l O millioner kilo 

rengørings-midler, som danskerne bru

ger hvert år. En udledning i denne størrel

sesorden udgør en hård belastning for 

især vandmiljøet. 

AJle rengøringsmidler belaster miljøet, 

men nogle er mere ødelæggende end 

andre. Midler, der er lavet på naturlige 

fedtstoffer (f.eks. brun sæbe og sæbe

spåner) belaster ikke i nær samme grad 

som midler, der pga. deres indhold af 

giftige, aktive stoffer som EDTA, NTA, 

fosfonarer og klor direkte truer med ar 

ødelægge narurens kredsløb. Derfor skal 

man benytre miljømærkede produkter 

og så i øvrigt begrænse brugen af dem. 

Der findes i dag en rengøringsmerode, 

som er rær på at være en lille revoluti

on. En metode, der ikke bruger kemi. 

En metode, som måske på nogle områ

der ligefrem gør rent mere effektivt, og 

som i hvert fald er meget mere skån

som over for naturen. Metoden hedder 

rengøring med klude laver af mikrofi

bre. 

Hvad er mikrofibre? 
Moderne teknik gør der muligt ar pro

ducere ufatteligt tynde tråde af poly

ester og polyamid. Samtidig er man i 

stand ti l ar give tråden en stor, porøs 

overflade ved at rive den op på langs, 

billedlig talt som en afblomstret fyrre

kogle. Og endelig kan man skære fibe

ren af på en sådan måde, at enderne bli

ver spidse og derved bedre kan komme 

i dybden. 

En klud lavet af sådanne mikrofibre 

fungerer ved hjælp af ro elementære kræfter fra fysikkens ver

den: Statisk elektricitet og kapillarkrafren. Sidstnævnte kaldes 

også for hårrørsvirkningen, som er tynde rørs evne ril ar suge 

væske ri l sig. 

I rør fortn udvikler kluden ved fri ktion mod en overflade sta

tisk elektricitet, som binder skid tet ti l kluden, og i fugrig til

stand sørger kapillarkrafren i de mange bittesmå hulrum for, 

at snavser suges op i kluden. 
,f 

Det virker 
Forbrugerstyrelsen har t Råd & Resultater nr. 2/1997 testet en 
række af de mikrofiberklude, man kan B i Danmark. Ikke over

raskende er der stor forskel på kvalireren af kludene. Kun er 

par mærker bliver vurderet positivt, mens resten findes pro

blematiske eller ligefrem dårlige til rengøring. Som forbruger 

skal man altså som en start sørge for at købe de klude, der vir

ker (se fakraboks). 

De bedste klude gør rent som lover. Man skal blot bruge dem 

efter forskrifterne, og det kræver nye rengøringsrutiner. Der

for er det helt afgørende, at man bliver instrueret i, hvordan 

kludene skal bruges. For eksempel er der en god ide at have 

forskellige slags klude til forskellige opgaver. Og bruger man 

en fugtig klud, må den ikke efterfølgende vrides op og bruges 

igen. Når den foldede kluds 16 sider er brugt, skal den lægges 

til vask, uden skyllemiddel og klorholdigt blegemiddel. 

Har man først lært at bruge metoden, erfarer man til gengæld 

med en god portion forbløffelse, at kluden kan rense en end

og meget snavset bilforrude, at den kan gøre håndvaske og 

vandhaner skinnende rene, er fedtet komfur ri l en ren fornøjelse 

og spejle og andre glasflader blanke og uden striber. En klud 

og lidt koldt vand. Sådan. 

Der skal ikke bruges kemikalier sammen med kludene, men 

helt undgå kemi i den samlede rengøring kan man ikke. Der 

er stadig brug for eddike eller foreyndet eddikesyre/citronsyre 

til at fjerne kalk fra f.eks håndvask, wc-kumme og rustfrir srål. 

Og der er behov for et opvaskemiddel og evt. et vaske-/pleje

middel til gulve. Vælg her produkter, der er mærket med "Nor

disk svane" eller der svenske "Bra Miljoval". De er både effek

tive og belaster miljøet mindst muligt 

Store besparelser 
Beregninger viser, at man kan spare op til 90% vand og 85% 

rengøringsmidler ved at overgå til rengøring med mikrofiber

klude, og alene derfor er udgifterne ril kludene snart tjent ind. 

Hertil kommer, at det er både hurtigere og nemmere at gøre 

rent med kludene, som ydermere - i hvert fald i teorien - kan 

genbruges i der uendelige. 

AJr i air er der ikke længere nogen undskyldning for at have er 

helt batteri afforskellige hard-core rengøringsmidler stående i 

skaber. Ud med dem - og ind med de gode alternativer. Efter 

er stykke rid vænner vi os såmænd også ri l ar leve uden lugren 

af salmiak, klor og parfume. 
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------------------ -------------------------------------------------------------------------------. 

AF MILJØJOURNALIST JONNA ODGAARD 

l flere afrikanske lande er der 

stigende interesse for at tage udgangspunkt 

i den traditionelle tro frem 

for at importere vestlige strategier 

i naturbevarelsesarbejdet 

l Ghana findes tusindvis af skove, søer, floder og træer, som ifølge 

den traditionelle tro er hellige, og som tabuer beskytter mod udnyt

telse og misbrug. 

"For mange hundrede år siden levede her en jæger. En søndag gik 

han på jagt med sin hund og skød en antilope. Men antilopen for

svandt. l timevis søgte jægeren og hunden efter antilopen. Tilsidst 

fandt de den ved en ukendt kilde dybt inde i skoven. Jægeren men-

te, at kilden var hellig. Derfor gik han til Ashanti-kongen, der her

skede over området. Kongen sendte sin shaman til kilden, og han 

så, at det var sandt. Denne kilde blev til søen her. Siden har søten 

været hellig". )>-V 
Vi sidder i tusmørket ved bredden af Lake Botsumtwi i det central{ 

Ghana i Vestafrika. Et voldsomt tordenvejr med brag, der f år jorden\ 

til at ryste og lyn, der oplyser søen som ved højlys dag, bidrager til 

den mytiske stemning. Det samme gør de utilnærmelige, grønne 

bjerge, der omslutter søen. Fortælleren er Antwi, en ældre fisker fra 

landsbyen ved søen. 

Kratersøen Botsumtwi har i århundreder været betragtet som hellig 

af lokalbefolkningen. Derfor må der ikke fiskes med mekaniske red

skaber på søen. Fiskeriet foregår med smalle træflåder, der padles 

med hænderne. Fiskene i søen anses for at være guden Twi's brødre 

og søstre. 

"Går fiskeriet dårligt i en periode, må vi formilde Twi ved at ofre en 

ko eller en ged på et bestemt, ceremonielt sted ved søen", fortæl

ler Antwi. 

Hellige steder overalt 

Lake Botsumtwi er en af Ghanas tusindvis af hellige steder, kaldet 

sacred groves. De hellige steder kan være en skov, en sø, en flod, 

eller bare et enkelt træ. Til hvert helligt sted knytter sig en myte. 

Skove kan være hellige, fordi en høvding er begravet der, søer og 

floder, fordi en gud bor deri. Forskellige dyrearter som leopard, hule

pindsvin, pyton og papegøje bliver betragtet som hellige, fordi de 

er totemdyr for bestemte stammer. 

l Ghana er den traditionelle tro stadig en levende del af kulturen og 

hverdagen. Ikke blot hos den trediedel af befolkning, der fortsat 

bekender sig til den traditionelle religion, men også blandt den tre

diede l, der er kristen og blandt akademisk uddannede i byerne. 

- .J 
;_~ 

"Den oprindelige rel igon i Ghana er animistisk, det vil sig-e: at man 

tror, at alt i naturen er besjælet, og at der findes gode og onde. ånder 

overalt", forklarer Obiri Yeboah, lektor i African Studies ved Accra 

Polytechnica. 

De hellige steder beskyttes mod udnyttelse eller misbrug af tabuer, 

eksempelvis forbud mod at andre end shamanen går ind i en hellig 

skov, forbud mod at fælde t ræer eller samle brænde i skoven, for

bud mod fiskeri i søen på visse ugedage eller forbud mod at vaske 

eller smide affald i f loden. Tabuerne overholdes strengt pga. f rygt 

for gudens hævn i form af sygdom eller død. 

Hellige aber æres 

Det kendteste af Ghanas hellige steder er Boaben-Fiema Monkey 



Sanetua ry, en skov med hellige aber, opkaldt efter de to landsbyer, 

deh lr?Jger ved. Ifølge myten kom indvandrere nordfra til dette sted 

i det centrale Ghana engang i 1700-tallet. Her ved Daworoflodens 

bred så de to Colobus-aber og to Mona-aber stå på hver side af et 

hvidt klæde. Shamanen, der ledte flokken, mente aberne var et tegn 

på, at de skulle slå sig ned på stedet og leve i harmoni med aberne. 

Det har landsbyboere gjort siden. Aberne betragtes som gudernes 

efterkommerne, de æres og beskyttes, og skoven er beskyttet af en 

række tabuer. Når aberne dør af alderdom eller sygdom, får de en 

ceremoniel begravelse. 

Mona-aberne ser man straks, man ankommer til Fiema, en lille lands· 
by af lerklinede hytter fjernt fra alfarvej. De færdes frit og tillidsfuldt 

mellem mennesker, går ind og ud af husene og tager uhindret for 

\V\'V'f Ve'rd enmat111jonden / LEVEND E NATUR ··~ 

LAKE BOTSUMTWI. FOTO: JONNA ODGAARD l GRAF IK : LENNY LARSEN 

sig af folks mad. Men de er ikke tamme. De sidder gerne på en tre
fire meters afstand og kigger nysgerrigt på folk. Men kommer nogen 

nærmere, forsvinder de op i træerne. 

l den tætte regnskov bag landsbyen følger de sort-hvide Colobus· 

aber den besøgende i spring fra træ til træ. Men de kommer aldrig 

ned fra trækronerne. Colobus-aberne undgår enhver nærkontakt 

med mennesker, og rører ikke føde, mennesker har rørt. 

Helligdom for havets gudinde 
Den traditionelle tro er ikke kun stærk langt ude på landet i Ghana. 

Den praktiseres også tæt på hovedstaden, som i fiskerlandsbyen Tes

hi e ved Atlanterhavskysten, 10 km fra Accra. l Teshie findes snese

vis af hellige træer. De står enkeltvis mellem husene eller midt i vejen, 

15 



16 

Også højtuddannede ghanesere t ror på 
ånder og hekse og konsulterer shamaner, siger 

O bi ri Yeboah. Foto: Jonna Odgaard 

re fra Pokuase der står i spidsen for genplantning af Guako Sacred Grove. 
Foto: Jonna Odgaard 

omgivet af hvide mure, med hvidmalede stammer og hvide stof

strimler bundet om grenene. Den største helligdom i Teshie er en lil

le, muromkranset park til ære for havets gudinde Naa-Yoomo Naa. 

En af gudindens tabuer er, at der aldrig må fiskes om torsdagen, en 

regel, der overholdes strengt. Da Levende Naturs reporter spørger 

landsbyboerne, om helligdommen må fotograferes, ryster de for

skrækket på hovedet. Det kan kun shamanen give lov til. 

Vi føres derfor til shamanen. Efter lange forhandlinger lader han gen

nem sin talsmand vide, at gudinden må spørges om tilladelse. Her

efter følger et flere timer langt ritual, hvor Levende Naturs udsend

te knælende foran shamanen må lytte til lange, uforståelige remser 

og besvare spørgsmål om navn, nationalitet og formål med besøget, 

samt drikke hellig snaps af shamanens bæger. 

Til slut fastholder shamanen længe og intenst reporterens blik, før 

han højtideligt bekendtgør: 

"Naa-Yoomo Naa siger, at hun har døtre over hele verden, og at du 

er en af dem. Derfor må du gerne gå ind i hendes helligdom". 

De hellige steder i Ghana har vist sig at have en usædvanlig høj 

biologisk mangfoldighed. Samtidig kan de ende med at blive de 

t ilflugtssteder, hvor landets dyre- og plantearter kan overleve, 

mens rovdrift på skovene og befolkningsvækst truer resten af 

landets natur. 

"Vore forfædre synes at have haft en instinktiv viden om naturbeva

relse. Dette understreges af, at nogle af de hellige steder ligger i 

økologisk sårbare områder, og at udnyttelsen oprindeligt har været 

baseret på princippet om bæredygtighed". 

Det er konklusionen i den første rapport om Ghanas hellige områ

der: "Traditionel beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i Gha

nas sacred groves", som er støttet af Verdensnaturfonden. 

Undersøgelsen, der er gennemført af Ghanas Forestry Commission, 

anslår, at der findes mindst 1500 sacred groves, hellige skove eller 

områder i Ghana. Sandsynligvis er antallet meget større, da kun en 

trediedel af de 169 høvdingedømmer besvarede undersøgelsens 

spørgeskema. Områdernes størrelse varierer fra en til 1500 hektar. 

Tilsammen anslås de at omfatte 1,5 procent af Ghanas 238.000 kva

dratkilometer. 

Biologiske skatkamre 

De hellige områder har vist sig at være b iologiske skatkam re. Under

søgelse af den biologiske mangfoldighed i 13 af Ghanas sacred gro

ves omfattende alle landets forskellige naturtyper, har vist et større 

antal arter og flere sjældne arter af dyr og planter end udenfor områ

derne. Især er der fundet, hvad rapporten betegner som en over

flod af forskellige fuglearter. 

Rigest på arter er Boaben-Fiema Monkey Sanctuary, der rummer 216 

forskellige arter af træer og p lanter. A lene af t ræer er der fundet 125 

forskellige arter i den kun fire kvadratkilometer store skov, heraf f le

re sjældne. Det er også den skov i Ghana, der rummer f lest forskel

lige abearter. Foruden de hellige Colobus og Mona-aber, fi ndes Dia

na-aber, samt rød og grøn Patas. 

Mange af de hellige skove eller f lodstrækninger har ydermere vist 

sig at udgøre vigtige områder for grundvandsdannelse. Og de man

ge tabuer omkring brugen har beskyttet dyr og planter mod kryb

skytteri og rovdrift . 

Mange trusler 

Men Ghanas hellige områder er i stigende grad t ruet af rovdrift og 

ødelæggelse. 

"Den største trussel kommer fra kristendommen, der i århundreder 

har forsøgt at udslette den traditionelle re ligion, som blev kaldt 

hedenskab og overtro", forklarer chefen for Ghanas Wildlife Depart

ment G. A. Punguse. " l Boaben-Fiema kaldte kristne præster de hel

lige aber for djævle og f ik de kristne til at jage dem". 

Den rovdrift, som med svimlende hast er ved at udslette Ghanas 

oprindelige regnskove, truer. også de hell ige skove. Udenfor de fre

dede skove findes nu kun en procent af den oprindelige skov tilba

ge. Ulovlig skovhugst foregår i et omfang, så staten mener at miste 

indtægter svarende til 200.000 USDollars om måneden, oplyser Sam

uel Kuwornu fra Ghanas Department of Forestry. 

På grund af kristendom, uddannelse og vestlig indflydelse er respek

ten for myter og tabuer svundet. Som resten af landets skove og 

natur trues derfor også de hellige skove af befolkningspresset med 

svedjelandbrug, overgræsning, brændesamling, krybskytteri og ulov

lig handel med vilde dyr. 



Indgang til helligdom 
for havets gud inde. 

Foto: Jonna Odgaard 
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Colobus-aber undgår enhver kontakt med mennesker. b>erfor dør 
Denne er fra Vestafrika. 

Officiel fredning nødvendig 

Ghanas myndigheder og miljøorganisationer er derfor klar over, at 

det er på høje tid at· få områderne kortlagt og officielt fredet. 

"Det er uhyre vigtigt, at vi får de hellige områder fuldt integreret i 

landets fredningslovgivning", siger G. A. Punguse. 

Seth Koranteng, leder af Ghanas School of Forestry mener, at de hel

lige områders betydning for bevarelse af den biologiske mangfol

dighed i Ghana ikke kan overvurderes: 

"De hellige områder kan ende med at blive de eneste steder, hvor 

vore plante- og dyrearter kan overleve", siger han. 

l Boaben-Fiema tog landsbyerne selv initiativ til en officiel fredning 

af skoven med de hellige aber. Og Ghanas myndigheder er i høj grad 

opmærksomme på, at i et fattigt land med få ressourcer til over

vågning og kontrol, er lokalbefolkningen den bedste beskytter af 

naturen. Samtidig kan nogle hellige områder som i Boaben-Fiema 

skaffe landsbyen indtægter fra natur-turisme. 

"Beskyttelse af særlige områder eller dyrearter i kraft af kulturarv og 

tradition er altafgørende for naturbevarelsen i Ghana", konkluderer 

rapporten om Ghanas hellige områder. 

Mange ghaneserne er også bevidste om, hvor vigtigt det er at beva

re den kulturarv, der findes i myter og ritualer omkring de hellige 

steder, og at genoplive og styrke Ghanas oprindelige naturbeskyt

telse frem for at overtage strategier fra Vesten. 

"Vi ønsker at bygge vores fredningsstrategi på lokal t radition og kul

tur. Derved får vi en naturbevarelse, der kommer nedefra, frem for 

en importeret strategi, der bliver påført folk oppefra. På den måde 

får ghanesere mulighed for at ændre status fra at være passive mod

tagere af hjælp til at være aktive bidragydere t il naturbevarelse og 

samtidig inspiration for andre, påpeger Obiri Yeboah, lektor i Afri

can Studies. Og han fortsætter: 

"Ifølge vores oprindelige tro var Moder Jord hellig, mennesker leve

de i et symbiotisk forhold med naturen, og alt i naturen havde en 

spirituel betydning. Denne dybe forbundethed med naturen er gået 

tabt de fleste steder i Ghana på grund af kristen propaganda og vest

lig imperialisme. Nu må vi have den genoplivet. De hellige steder er 

skatkamre for vores natur. Men så sandelig også for vores kultur og 

spiritualitet". 

Hellige områder 
som nationale monumenter 

Ghana er ikke det eneste land, hvor 
traditionel tro har ført til officiel 
fredning. 
l Kenya har Kaya-skoven på sam
me måde været betragtet som hel
lig af lokalbefolkningen. Med støt
te fra WWF Verd ensnaturfonden 
har forskere gennem de seneste 
ti år kortlagt den biologiske mang
foldighed i skoven, og fundet et 
usædvanligt højt antal forskellige 
arter. 
WWF har sammen med National 
Museum ol Kenya taget initiativ til 
at frede 23 af Kenyas hellige områ
der som nationale monumenter. 
Samtidig er man begyndt at benyt
te den oprindelige fredningstra-

dition som udgangspunkt for under
visning i natur- og miljøbeskyt
telse. 
l Nepal lindes også mange skove, 
der betragtes som hellige af lokal
befolkningen, og som bruges til 
religiøse ritualer og fester i hin
duismen og buddhismen. 
Også i Nepal har forskere fundet 
høj biologisk mangfoldighed i de 
hellige skove og har fremhævet. 
at de har stor værdi som refug ier 
for truede arter. 
Nepals nationale fredningsstrate
gi betegner derfor de hellige sko
ve som værende af stor kulture l 
og biologisk værdi. 

Anbefaler opfølgning 

Forskergruppen bag rapporten "Undersøgelse af traditionel beskyttel
se af den biologiske mangfoldighed i Ghana" har en række anbefalin
ger til. hvordan rapporten bor følges op. Den anbefa ler.blandt andet: 

1) At alle hellige områder registreres og grænserne for dem fastlægges 

2) At de fredes officielt 

3) At der udarbejdes en forvaltningsplan for hver i lighed med den, der 
er udarbejdet for Boaben-Fiema, blandt andet med beskrivelse af ste
dets historie og med fastlæggelse af lokalbefolkningens pligter og ret
ligheder. 

17 
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VERDENSNATURFONDEN BLNER SEKRETARIAT FOR BALTISKE 
VÅDOMRÅDER 
Helsinlci-kommissionen, der er samarbejdsorganisation for de 9 miljøministre 
omkring Østersøen, besluttede i 1993 at nedsætte et udvalg, der skal styre udar
bejdelsen af forvaltningsplaner for 5 af de vigtigste laguner og kysmære vådområ
der i Baltikum. Sekretariatet for dette udvalg har hidtil været placeret i Sverige, 
men er fra l. februar 1998 placeret hos Verdensnaturfonden. Arbejdet betales af 
den danske Miljøstyrelse, varer ca. 18 måneder og styres af Henrik Dissing, som 
er ansvarlig for Verdensnaturfondens Østeuropa-program. 

FLYTTEDAG FOR 92-GRUPPENS 
SEKRETARIAT 
Den danske 92-gruppe er samarbejds
organ for 18 danske miljø- og udvik
lingsorganisationer til opfølgning af FN 
konferencen om Miljø og Udvikling, 
der afholdres i Rio i 1992. Siden 1993 
har Verdensnaturfonden virket som 
sekretariat for 92-gruppen, med støtte 
fra Den Grønne Fond. For et år siden 
besluttede gruppen, at sekretariatet skal 
rotere mellem medlems-organisatio
nerne. Fra l. januar 1998 har sekreta
riatet været placeret i Mellemfolkeligt 
Samvirke. Verdensnaturfonden vil også 
fremover være et aktivt medlem i grup
pens arbejde. 

NYT SKOVPROJEKT I THAILAND 
I samarbejde med WWFs kontor i Bang
kok og skovmyndighederne i Thailand 

har Verdensnaturfonden igangsat et nyt 
projekt om miljøundervisning i det 
12.000 km2 store Western Foresc Com
plex skovområde i det vestlige Thailand. 
Projektet skal udvikle og støtte mil-

jøundervisningsaktiviteter i og omkring 
skovområdet, bl.a. gennem samarbejde 
med skoler, munke og lokale myndig
heder og befolknings-repræsentanter. 
Projektet varer 3 år og gennemføres med 
økonomisk støtte fra den danske mil
jøbistandsordning under Danced. 

NYE ARV TIL WWF 
Fra boet efter Erik Kier, Røn de, har 
Verdensnaturfonden modtaget 500.000 
kr. Arven vil efter afdødes ønske gå til 
WWFs indsats for at bevare Jordens 
regnskove. 
Alice Nielsen, Hjørring, som døde i 
november 1997, har indsat Verdensna
turfonden som arving i sit testamente. 
Arven på 315.000 kr. vil være med til 
at styrke vores arbejde for bl.a. mere vild 
natur i Danmark. 

VICTOR CHERNOMYRDIN 
ANERKENDER WWFs INDSATS 
Den russiske premierminister Victor 
Chernomyrdin underskrev den 18. 
november 1997 et dekret om endelig 
etablering af det ca. 103.000 ha store 
Bolonsky-reservat i det fjernøstlige 
Rusland. Verdensnaturfonden tog i 1994 
initiativ til at beskytte området, som har 
stor betydning for mange fugle og pat
tedyr i regionen. Med økonomisk støt-



te fra det danske ]L-Fondet har russi
ske eksperter lavet forundersøgelser og 
udarbejdet det forslag, som nu er ble
vet godkendt efter indstilling fra den 
regionale guvernør. 

FOKUS PÅ HAVOMRÅDER 

." 

~ 
~ 

" ,. .. ... 
;; 
z 
: 
o 
G> 
:r 

1998 er af FN udråbt som det interna
tionale hav-år. WWF vil bruge denne 
begivenhed til at sætte yderligere fokus 
på de problemer, som globalt knyttes til 
havområder. Der er planlagt flere initi
ativer i løbet af året, og WWF vil på to 
områder arbejde for, at udviklingen ven
des. For det første skal fiskeindustrien 
reformeres, og der skal skabes økono
miske ineiramenter for bæredygtigt fiske
ri . For det andet skal der opretres bety
delige flere marine reservater på ver
densplan, så vigtige havområder beskyt
tes. 

DET SYNES lÆSERNE OM 
LEVENDE NATUR 
I efteråret 1997 bad vi et repræsentativt 
udsnit af WWFs medlemmer svare på 
en række spørgsmål om Levende Natur. 
Vi bad om læsernes mening om bladet, 
hvad der er godt, hvad der er skidt- og 
hvad man kunne tænke sig at læse (mere) 
om i fremtiden. 
Næsten halvdelen gjorde sig den ulej
lighed at besvare spørgeskemaet, og det 
skal de have mange tak for! 
Alle svarene er nu blevet analyseret, og 
generelt er læserne meget tilfredse med 

, 

l 

Levende Natur. Artikler af rypen "Natu
rens forunderlige verden" har størst inter
esse hos læserne, efterfulgt af"Miljøtips 
til dagligdagen". Klart mindst interesse 
har artikler med kendte menneskers 
holdning til natur og miljø, og den faste 
side med listen over gaver og bidrag læses 
kun af et fåtal. 
På spørgsmålet om, hvad man gerne vil 
læse fremover i Levende Natur, er fa
voritterne stofryper som "Portrætter af 
udvalgte dyrearter", "Naturen i Dan
mark" og "Det går pengene til - om 
WWFs projekter". 
Med baggrund i læserundersøgelsen vil 
vi nu tage fat på at indarbejde de man
ge ønsker og kommentarer i fremtidige 
udgaver af Levende Natur. 

STOR JUBilÆUMSGAVE 
Mange medlemmer og støtter valgte at 
give Verdensnaturfonden en "fødsels
dagsgave" i anledning af25-års jubilæet. 
I alt blev det til en gave på næsten l mil
lion kroner, og det er vi utrolig taknem
melige for. Pengene vil blive brugt på 
vores målrettede arbejde med at bevare 
nogle af klodens vigtigste naturo m rå-

E-MAl l TIL WWF 

WWF Verdensnaturfonden har fået en 

række centrale e-mail numre: 

Generelle henvendelser: wwf@wwf.dk 

Regnskabsafdelingen: accounts@wwf.dk 

Kampagneafdelingen: campaign@wwf.dk 

Videnskabelig afdeling: conservation@wwf.dk 

Pressesekretæren: press@wwf.dk 

der, de såkaldte "Global200", som bl.a. 
omfatter områder som Vadehavet i Dan
mark/Tyskland/Holland, Middelhavet 
og regnskovene på Borneo og i Peru. 
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SNYD OG BEDRAG 
I sidste udgave af Levende Natur sneg 
der sig fejlagtigt en surikat ind på den 
plads, hvor en marekat skulle have sid
det. Redaktionen beklager fejlen. Her 
er den - den rigrige marekat. 

DANSKE FSC-KRITERIER TIL 
DISKUSSION 
Den danske arbejdsgruppe for FSC 
(Fores t Stewardship Council) har udar-

bejdet sit forslag til kri- /J 
terier for FSC mærk-
ning af dansk træ. For-
slaget er sendt i høring 
hos arbejdsgruppens 
medlemmer og andre F S C 
interesserede. På bag-
grund af de kommentarer, der kommer 
frem under høringen, udarbejdes et ende
ligt udkast til danske FSC-kriterier, som 
siden skal godkendes af den internatio
nale FSC bestyrelse. Når det er sket, kan 
dansk skov blive certificeret. 
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Samarbejde 
og hjælpsomhed 
er udbredt 
blandt alt fra 
myrer og vampyrer 
tilløver og 
ræve. 

S A M A R• B E J D E l D Y R E N E S V E R D E N 
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I naturens verden er enhver sig selv nænnest - siger man - for det drejer sig om overlevelse. Der er 
bare det ved det, at en række dyr rent faktisk både samarbejd~r og hjælper hinanden. Men der er 
"mening med galskaben", fo r de hjælpsomme dyr ender nemlig alle med at fa deres betaling- gen-

nem gener eller blod. " 
Det er et slid og et slæb at være forældre til en redefuld unger. Tag nu et par svaler. Hverrandet eller 
tredje minut lander en af fo rældrene på reden med næbbet fuldt af mad til ungerne. Det står på prak

tisk talt uden pauser i 20-25 dage. 
Det er lige på grænsen af, hvad små fugle kan ~verkomme, og det går da også galt af og ti l. Det ville 
være en fordel, hvis de kunne fa nogen ti l at hj;,elpe sig. Men hvordan skulle det kunne lade sig gøre? 

I naruren er enhver sig selv nærmest. Evolution handler om at sørge for sine geners fremtid. Det gør 
man ved ar sørge for sine unger. H~orfor så bruge kræfter på ar hjælpe andre med deres unger? 
Helt så firkantet er der trods alt ikke i naturen. Svalerne må klare sig selv, men ny forskning har vist, 
at der er andre fugle, der kan regne med assistance i den hårde tid. Og den, der hjælper, bliver san
delig betalt. Der er den europæiske biæder et eksempel på. 
Man skal sydpå i Europa for at møde ynglende biædere. De yngler i kolonier- i skrænter, næsten lige
som digesvaler. Det almindelige er, at hvert par tager sig af sine egne unger. Men det hænder, at tre 
biædere kommer med føde til samme kuld unger, og iagttagelser har afsløret, hvad der foregår. Den 
tredje fugl er næsten altid en han, og det er ikke tilfældigt, hvem den hjælper. I de fleste tilfælde hjæl
per den sin bror. 

Bedre end ingenting 
Hvis et par biædere af en eller anden grund mister deres u~ger, gør de ikke et nyt forsøg. De to fug
le ski lles og flyver hver til sit. Hannen søger hen til en af sine brødre- og begynder at hjælpe med at 
fodre hans unger. 
Men hvorfor bruger han kræfter på sin brors unger? Forklaringen ligger i de gener, som det er så vig
tigt at give videre. Brødre har - ligesom andre søskende - halvdelen af deres gener fælles . Og det inde
bærer, at de deler 25% af deres gener med en brors unger. 
Med andre ord: når nu en biæder har mistet sine egne unger og dermed chancen for at fa sendt sine 

gener videre ad den vej, så er det næstbedste at hjælpe sin brors unger til en god start på livet. Hjæl
pen bliver nemlig betalt. Betalingen er, at 25% af generne bevares i broderens unger, og det er selv
følgelig bedre end slet ingenting. 
Men hvorfor er det især hanbiæderne, der opfører sig sådan? Også det er der en forklaring på. Når 
hunnerne er kønsmodne, flytter de til en helt ny koloni, mens hannerne bliver i den koloni, hvor de 

selv kom til verden. En hjælpsom hun ville komme til at hjælpe vildfremmede biædere, som hun ikke 
har gener fælles med. Og der sættes altså grænsen i biædernes verden. 
C harles Darwin betragtede det som et problem for sin udviklingsteori, at der var dyr, der - ti lsynela
dende helt uselvisk - var hjælpsomme over for hinanden. Men han havde heller aldrig hørt om gener. 
Der er i de senere år studeret mange eksempler på hjælpsomhed, og det slår næsten aldrig fejl: Beta
lingen for hjælp erlægges i gener. 

Hjælpsomme arbejdere 
Det klassiske eksempel er myrerne og andre sociale insekter, f.eks. honningbier og gedehamse. I et 
myresamfund er der som bekendt tusinder af myrer, men kun en af dem får afkom. Det er d ronnin
gen, der passes og plejes af arbejderne, som også slider og slæber for hendes æg og larver. Selv bliver 
de aldrig forældre, men alligevel er de rede til at ofre deres liv for samfundet. Det er hjælpsomhed 
drevet ud i det ekstreme. 
Men arbejderne belønnes i rigt mål for deres hjælpsomhed. De er alle søskende, men de er nærmere 
beslægtede, end søskende plejer at være. Ligesom hos biæderne deler søskende sædvanligvis 50% af 
deres gener. Hos arbejderne i myrernes, gedehamsenes og honningbiernes samfund er det anderle
des. Et særligt trick under forplantni ngen sørger for, at de ender med at have ikke 50%, men hele 
75% af deres gener fælles. Intet under derfor, at en arbejdermyre er rede til at sætte livet ind for sine 
søskende i samfundet. Dens offer bidrager jo til, at 75% af dens egne gener fortsat har en chance for 
at overleve. 
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Der er langt fra skovbundens myrer t il den afrikanske savannes løver. Men princippet 
for hjælpsomhed er det samme. Hvis betalingen falder i gener, kan det være værd at slå 
en handel af. Det giver forklaringen på det fænomen, at hunløver gavmilde deler ud af 
deres mælk til andre unger end deres egne. 

Mening i gavmildheden , 
I de senere år er løvernes dagligliv blevet omhyggeligt studeret. Hunløverne i en flok 
er ikke et tilfældigt sammenrend. De er i fam ilie med hinanden - flokken består over
vejende af mødre, døtre, søstre, mostre, kusiner og niecer. Og derfor har de i mere eller 

m indre grad fælles gener. t 

Mødre og døtre er fælles om 50% af generne - det samme gælder to søstre. Og de har 
25% af generne fælles med deres niecer og børnebørn. Men når det drejer sig om kus
iner, er den fælles andel nede på 121h %. 
Da man undersøgte, hvilke unger der fik lov til ae d ie hos de forskellige hunner, kom 
der mening i gavmildheden. Det viste sig, at hunløver forærer næsten 113 af deres mælk 
bore. Men ikke til hvem som helse. Adgangsbilletten ti l dievorterne er fælles gener. 
Kusinernes unger får kun i sjældne tilfælde en tår med. De er for langt ude i familie og 
har ikke i·ec mange fælles gener ae betale med. Søserenes unger er meget mere velkom

ne. Og det samme er hunnens børnebørn. Jo flere gener en hunløve har fælles med en 
fremmed unge, des nemmere har hun ved at tolerere den mellem sine egne sultne unger. 

En rigtig skyggetante 
.Men tilbage til de dyr, det: i yngletiden forsøger at trækl<e på nære slægtninge. Ræven 
er et af dem. Undersøgelser i Sverige og England afslørede for få år siden, at der under- . 
tiden er mere end en hunræv om at passe et kuld hvalpe. Det viste sig, at det som regel 
er en datter fra sidste kuld, der bliver hjemme for at hjælpe moderen. I nogle ti lfælde 
er det dog en søster, der optræder som skyggetante. 
Det er ikke nogen regel, at ræve holder barnepige. Mest alm indel igt ser det ud til at 
være i områder, hvor der er mange ræve- dvs., hvor det kan være svært for en ung hun

ræv at skaffe sig et terri torium. Så får sådan en datter eller søster det bedste ud af situ-
ationen ved at give en hånd med, så dens søskende eller måske dens 
nevøer og niecer kommer godt i vej. 
På den måde bliver nogle af dens gener føre videre, indtil den en dag 
selv råder over et territorium og kan sætte egne unger i verden. 

Uddeling af blod 
Der er ingen tvivl om, at generne spiller hovedrollen, når man ser hjælp
somhed i naturen. Men det er ikke overalt, at regnskabet bliver gjort op 
i gener. Det har bl.a. Sydamerikas vampyrflagermus demonstreret. 
Vampyrflagermus lever udelukkende af blod, som de på natl ige udflug
ter tapper fra andre pattedyr. Det er dog ikke hver nat, at de har held 
til at finde et passende offer. Og en nat eller to uden blod betyder sul
tedøden for en vampyr. 

Men vampyrer er meget hjælpsomme over for hinanden. De vampyrer, der vender hjem 
med maven fuld af blod, giver gerne lidt til dem, der har været mindre heldige. Man 
har undersøgt, hvem de heldige vampyrer deler m ed, og - ja, De har vel gættet det: 
Nære slægtninge kan godt regne med en mundfuld. Men det har vist sig, at der også 
falder lidt af til vampyrer uden for familien. Og det var ærl igt talt en overraskelse. 
Forklaringen ligger for en gangs skyld ikke i generne. En heldig vampyr fodrer simpelt 
hen de vampyrer, der har givet den noget at spise, når den selv har haft en uheldig nat. 
På en eller anden måde kan en vampyr holde regnskab med, hvem den skylder noget. 
Og fordi den selv er gavmild, kan den regne med at få noget til gengæld i fremtiden. 
Hjælpsomhed uden bagtanke er det altså ikke. Noget for noget. Er betalingsmidlet ikke 
gener, kan det være blod. I naturen har alting sin pris. 



Gaver og bidrag 
Perioden23.10.1997- 16.1.1998 

WWF Verdensnaturfonden ønsker ar sige rak ril alle bidragydere. Der 

er alene pladsmangel, der evinger redaktionen r il kun ar bringe over

sigren over bidrag på 500 kr. og derover ril WWF's hjælpearbejde. 

Tak for hjælpen. 

Harald Agerley 1.000, A. C. Andersen 500, Helge Andersen Autom

obiler NS 500, Karin Andersen 1.000, Lars Anders~n 675, S. Bech

Bruun 1.000, B. & H. Bendix 2.500, Flemming Beneisen 750, Rosa

lind Jane Bevan 500, Hanna Bjerregaard 1.000, Elsie Bjørklund 500, 

Bo.rgens Forlag 2.000, Annelise Borup 500, Kim Brogaard 1.000, 

H.C. Brummersredt 1.000, Kathe Buchholz 500, Eva Buch-Larsen 

1.000, OlafBarenholdt 1.000, Merete Baandrup 500, Jan Grønlund 

Christiansen 500, Lene Chrisdansen 1.500, Michael B. Clausen 700, 

Cathrin Diemi 1.000, Johannes Edelberg 5.500, Ejendomsfunktio

nærernes Fagforening Esbjerg 500, Jens Elmeros 500, Kristian Elmqu

ist 500, Kararina Eriksen 500, Gerda U. Frank 500, H.R. Frederik

sen 1.000, Anerre Følsgaard 500, Nanna Gjøli.OOO, Jens Groor 500, 

Henning H alck 2.000, Finn L. H ansen 5.000, B. Hansen 500, Mai

Brith Hansen 1.000, Michael Juhl H ansen 500, Erich Hanmann 

1.000, Chr. H enriksen & Søn 2.500, Henrien e Hindrichsen 500, 

Knud Holm 620, Helge Holm-Larsen 750, Stephan Jacobsen 2.000, 

Emil Jensen 500, Jonna & Jens Perer Jensen 500, Morren Kragh 

Jensen 500, Jøp, Ove & Myrrhu 500, Kjeld Jørgensen 500, Lars Jør

gensen 1.000, Lise Jørgensen 1.000, Lise Kingo 1.000, Maya Bang 

Kirkegaard 500, Inge Kisbo 500, Henrik Kiær 500, Wenche Han

man n Knudsen 500, Jørgen Kold 1.000, Ole Kornum 5.000, Lars 

& Martha Krarup 600, Grerhe Kristiansen 500, Erling Kristoffersen 

500, Annelise Krogh 1.000, K. Kruse 1.000, Kvindeligt Arbejder

fo rbund Md. 5 500, Anerre Hjonh Larsen 5.000, Kenneth Larsen 

500, Poul Frost Larsen 500, Mogens Lebeda 2.000, Lifestyle Tours 

500, Annelise Lindhard 2.000, Vagn Lindstrøm 500, LO Bjerring

bro 1.000, LO Nibe 1.000, Inge Lunde 500, Erik Markussen 500, 

Anne Lise Mathiasen 1.150, Metal Bjerringbro 1.000, Hanne Mik

kelsen 1.100, Marit Mjelde 500, Morsø Folkebibliotek 520, Gitre 

Munch-Petersen 500, Annene Nielsen 500, Elsebech Maegaard Niel

sen 500, Erik N ielsen 1.000, Henrik Buch Nielsen 500, Knud Niel

sen 1.000, Lars Nielsen 500, Poul Kjersgaard Nielsen 500, Lise Nør

gaard 500, Hanne Olsen 500, Michael Olsen 5.500, Lis & Benr Orr

sen 500, Carmen Ousrrup 675, Anerre Pedersen 500, Bine Peder

sen 1.000, Elseber Pedersen 1.000, Elsebeth Pedersen 500, Fam ilien 

Pedersen 500, Lene Pedersen 500, Sreen Pedersen 1.000, Helle Kragh 

Petersen 500, Knud Ib Petersen 1.500, Maria Ploug 1.000, Bine 

l 
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• Rasmus-Nielsen 1.000, Niels Chr. Rasmussen 500, Risskov lndusrri 

1.000, Ann-Dorit Rossander 500, Metre Rønning 2.000, Henrik 

Raagaard 500, Lisa lbenfeldr Schulrz 500, Pia SrUrup 2.500, Hans 

Sørensen 500, Jørn Sørensen 2.500, MarianneTarp 500, Hassel Teu

dr 1.000, Erik T halling 1.000, Jesper Thimsen 1.000, Helmur Thom

sen 1.000, Jyrre og Kjeld BUlow Thomsen 500, Laust M. T homsen 

500, Lone T ønnesen 500, Brian Vang 675, Ulrik Winzenrsen 500, 

Kim Zaar 500. 

Bidrag fra fonde og legater 

Vieror Boxenbaums Fond 1.000, O.P. Chrisrensen og Hustrus Fond 

13.966,66, Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond 25.000, H.R. 

Frederiksen og Grete Siim Frederiksens Fond 150.000, Torben og 

Alice Frimodrs Fond 25.000, Konsul George Jorck og Husrru Emma 

Jorck's Fond 25.000, Ole Kirk's Fond 20.000, Villiam H. Michaei

sens Legat 9.000, Fabrikane Kaj E. Nielsen og Gudrun E. Nielsens 

Fond 2.000, Familien Hede Nielsens Fond 10.000, Bodil Pedersen 

Fonden 50.000, Manin Pedersens Mindelegat 35.000. 

Ekstraordinære indsanllinger 

I anledning af dr. med. ver. Mere! Rirskes-Hoiringas udnævnelse til 

professor ved Odense Universirer har vi modrager 3.450 kr. 

Eleverne på Midtsjællands Ungdomsskole har sendt os 200 kr. fra 

deres "kagekasse". 

8. y på N. Zahles Seminarieskole har indsamler 641 kr. r il WWF's 

arbejde. 

9. klasse på Slotsmarksskolen i Holbæk har holdt emneuge og ind

samler 9.809,90 kr. ri l bevarelse af regnskove og truede dyrean er. 

I & A Markedsanalyse har sendt 1.300 kr. i steder for ar give respon

dentgaver i forbindelse med markedsundersøgelser. 

Lorenzen & Dalgaard NS har fremfor ar give julegaver ril si ne kun

der størret WWF's formål med 2.500 kr. 

WWF takker for hjælpen og de gode initiativer. 

Nye og fornyede srørrekredskonrrakrer 

M. Folmer Andersen, Per Christiansen, Dagny Jensen Dolleris,Jør

gen Grøngaard. 
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WWF Verdensnaturfonden 

er mest kendt for at 

redde truede dyrearter som den 

afrikanske elefant, isbjørnen og 

pandaen. Og sandt er det, at vi 

her har opnået resultater, vi med 

rette kan være stolte af. I dag er 

vores indsats imidlertid også ret

tet mod de faktorer, der truer dyr 

og planters levesteder. 

Som privat organisation er vores 

resultater afhængige af de bidrag, 

vi modtager fra privatpersoner, 

virksomheder, organisationer og 

fonde. Fra alle gode kræfter, som 

ser skriften på væggen - og føler 

et ansvar over for de kommende 

generationer på Jorden. 

Vi er taknemmelige for ethvert 

bidrag, stort som lille. 

Indsend kuponen allerede i dag 

og få mere at vide om, hvorfor det 

er en god ide at oprette et testa

mente. De er også velkommen til 

at kontakte vores rådgiver 

omkring atv og testamente, 

Jette Marie Kilsgaard, på telefon 

42 1110 43. 

~------ -- -- - - ------- --- - - -- - -------------------------------- --- - --- -- -- -, ~ ' 

D Ja tak. Jeg vil gerne have tilsendt brochuren "Den smuk
keste arv, man kan efterlade, er en levende verden". 

O Ja tak. Jeg vil gerne låne videofilmen om arv og natmc 
bevarelse. 
Jeg er indstillet på at returnere videoen efter en uge. 

O Ja tak. Jeg vil gerne ringes op for en snak om arv og 
testamente. 

Navn: _______________ _ 

Gade: _______________ _ 

Postnr.: ____ By: _ ________ _ 

Telefon:----------- - ---

Modtager 
betaler 
portoen 

WWF 
Verdensnaturfonden 

Ryesgade 3 F · 
+++1043+++ 
2200 København N 
Att. Jette Marie Kilsg~ard 
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