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Fortidens fejltagelser må ikke eksporteres 

Uanset resultater af folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten står 
Danmark og Europa over for ~tore udfordringer i de' kommende år. 
EU skal åbnes for landene i Østeuropa, og den europæiske landbrugspoli
tik skal lægges om, så der bliver plads til de østeuropæiske landbrug, uden 

at det samlede europæiske landbrug kommer til at grave endnu dybere i skatteydernes penge
pung. Allerede nu æder landbrugspolitikken over halvdelen af EUs samlede budget. 

Udfordringen er stor, fordi landbruget mange steder i Østeuropa er tilbagestående og har brug 
for massiv økonomisk støtte. Der skal ske en gennemgribende modernisering. Hestevogne og 
stråtag er smukt og romantisk, men den slags hører hjemme på frilandsmuseer og ikke i en tids
svarende produktiv sektor. 

For Verdensnaturfonden er det afgørende, at den nødvendige modernisering gennemføres, 
uden at landbruget i Østeuropa tvinges igennem de fejltagelser, der er sket i vores landbrug. 
Landbrugspolitikken i vores del af Europa har fj ernet enorme naturværdier i der åbne land. 
Vandløb er blevet rettet ud, vandhuller er blevet sløjfer, og våde enge er blevet drænet. 
Pesticider og overgødskning har været dagens orden. Altsammen med enorme omkostninger 
for vores natur og miljø. 

I Danmark er vi begyndt at indse, ar den hidtidige politik har været en blindgyde, og nu bruger 
vi millioner på at fa naturen tilbage i det åbne land. Med denne erfaring i baghovedet burde vi 
være godt rusret til ar inspirere østeuropæerne ril at undgå de samme fejltagelser. De har stadig 
naturværdierne intakte i der åbne land og har derfor mulighed for at undgå problemerne fra 
starten. 

Men vi kan ikke bare præke for østeuropæerne, ar de skal lade være med ar ødelægge naturen. 
Vi er nødt til selv ar gennemføre en landbrugspolitik, der fremmer god naturforvaltning. De vil 
ikke holdes tilbage i fattigdom eller acceptere miljøkrav, som vi andre ild{e lever op ri!. Derfor 
må vi ændre vores eger landbrug i den retning, som vi ønsker, at Østeuropa skal bevæge sig. 
Dette stiller srore krav til vores myndigheder og til landbruget, for det betyder, ar landbrugsstøt
ren må ændres, så samfundet betaler direkte for den naturvenlige forvaltning af der åbne land, 
som vi ønsker bønderne skal varetage. 

Men der stiller også store krav til os som enkeltpersoner og fo rbrugere. Vi skal efterspørge er 
landbrug og dets produkter, som lever op til vores ønsker om er landskab, der har plads til både 
os og den rige natur, som vores verdensdel kan byde på. Der vil måske koste os lidt dyrere føde
varer, men vi vil fa meget igen. Både i form af fødevarernes kvalirer og i form af naturoplevelser, 
der slet ikke kan købes for penge. 

Kim Carstensen, generalsekretær 
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Mere natur i de danske ådale 
:- -+- - ························ ··········· ···· ·· ············································· ·············································· 

16.000 ha- et område større end Samsø- skal føres t ilba
ge til natunilstanden. Formålet er renere vand , men i 
tilgift få r danskerne storslået natu r 
tilbage. 

Af Tommy Dybbro, 

1
videnskabelig medarbejder WWF 

På etnobotanisk feltstudie i Chile 
--+---········································· ..................................................... .................... .................. . 

Pehuenches-folker i C hile er dybt afhængige af abetræet og 
en stribe andre planter. En dansk studerende kordægger og 
undersøger planterne. 
Af Daphne Lalountas, specialestude
rende, Kobenhavns Universitet 

Dele af Østersøens miljø i bedring 
--+--··· ................................................................................................................................ . 

WWF har i mange år været dybt involveret i forsøget på 
at gøre noget ved m iljøproblemerne i Østersø-området. 
Arbejdet er meget omfattende og 
meget nødvendigt. 
Af Henrik Dissing, videnskabelig 
medarbejder WWF 

Enestående chance for Østeuropæisk landbrug 
--+--··································································································································· 

Østeuropa kan komme ti l at danne model for fremtidens 
bæredygtige landbrug, hvor der både er plads til 
produktio n og natu r. Det gælder om 
at undgå Vesteuropas fejltagelser. 
Af Per Torsten Søt·ensen, videnskabelig 
medarbejder WWF 

Sidespring i fuglenes verden 
[--+--................................................................................... ................................................. . 

Der er ikke kun blandt mennesker, at udenomsforhold 
kan gribe dybt ind i hverdagen. I fuglenes verden er der 
dog al rid en god grund til utroskaben, 
fortæller Bent ]orgensen. 

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. Formålet 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. 

~ 
WWF- 3 



Sandfelt ved Brande å i Midtjylland 
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• 
l e anske ådale 

Det er den såkaldte Vandmiljøplan 2, der baner vejen for en storstilet naturgenopretning i Danmark. 

Vandmiljøplan 2 skal "reparere" på den første vandmiljøplan fra 1987, som på visse områder har spillet fallit. 

Algevækst, fiskedød og bundvendinger var regelmæssigt tilba
gevendende begivenheder i 1970' erne og 80' erne. For at for
bedre vandkvaliteten i Danmarks søer, fjorde og havområder 
vedtog Folketinget derfor i 1987 en Vandmiljøplan, der skul
le reducere udledningen af næringsstoffer fra landbrug, indu
stri og husholdninger. Store investeringer i de følgende år før
te til de ønskede mål på flere områder, men det viste sig, at 
målsætningen ikke blev opfyldt, når det drejer sig om land
brugets udledning af kvælstof. 4. september 1997 fik vi en trist 
påmindelse om, at planen fra 1987 havde spillet fallit: Maria
ger Fjord blev erklæret død. 
Mariager Fjord leverede et synligt bevis for, at der er behov for 
yderligere indgreb, og i februar 1998 vedtog Folketinget en 
vandmiljøplan 2. I denne indgår mange virkemidler: Mindre 
brug af kunstgødning, skærpede krav til udnyttelse af kvæl
stof i husdyrgødningen, flere økologiske jordbrug, flere efter
afgrøder m.m. Og som noget helt nyt: Etablering af store områ
der med våde, sumpede enge langs vandløbene. 
Når områder langs vandløb får lov at blive oversvømmet, har 
de en meget stor evne til at fjerne det overskud af kvælstof, der 
med overfladevandet strømmer ned mod åen fra de omliggende 
marker. D e kan så at sige fungere som naturens egne rens
ningsanlæg og tilbageholde og uskadeliggøre det kvælstof, der 
ellers ville sive ud i vandløbet og derfra videre til søer, fjorde 
og havområder. Forsøg har vist, at man ved at fj erne dræn og 
grøfter i ådalene, så områderne bliver ov'ersvømmet, kan redu
cere mængden af kvælstof, der løber ud i åen, berydeligr. Et 
forsøg ved Gjern å har f.eks. vist, at hvis man tager en femte
del af oplandet ud af landbrugsdrift, kan mængden af kvæl
stof, som Gjern å leder videre til Gudenåen, halveres. 

Tilbage t il ordentlige forhold 
En gang var mange søer, åer og moser i Danmark omgivet af 
store, oversvømmede arealer. Sådan så det åbne landskab ud, 

før man i løbet af 1800-rallet for alvor tog fat på at dræne og 
tørlægge søer og moser, rette åerne ud ti l lige kanaler> ind
dæmme lawandede fjorde og afvande sumpede enge. Helt frem 
til 1960 'erne blev der med statsstøtte afvandet, d rænet, gravet 
kanaler og omlagt åer med det formål at skabe mere plads ti l 
landbruget. Naturen blev sorteper. 
I de seneste år er den udvikling vend r. Mange af landkortets blå 
pletter, som har været forsvundet i en lang årrække, er blevet 

genskabt. Siden 1989 har man - igen med betydelige statslige 
midler - taget fat på at genskabe mange af de søer og lawande
de fjorde, som tidligere blev ud tørret og afvandet. 
Dette naturens held skyldes ikke mindst overproduktion af 

landbrugsvarer og erkendelsen af en ødelæggende forurening 
af åer, søer, grundvand og havområder. Flere af de tidligere 

opdyrkede områder vender nu tilbage til naturen igen. Det dre
jer sig f.eks. om Filsø vest for Varde, Geddal Strandenge ved 

Struer, Legind Sø på Mors samt Højby Sø og Solbjerg Engsø 
i Nordsjælland. 
Vi er i det hele taget i en periode, hvor vi er ved at få en mere 

varieret natur i Danmark. Mange åer får deres gamle, snoede 
løb tilbage. Og alle venter spændt på den dag, hvor Skjernå -
Danmarks vandrigeste å - er ført tilbage i sit gamle løb, efter 

at den på det skammeligste blev udrettet til en lige kanal i 
1960'erne. 

Hvor skal naturen ligge? 

Ifølge den nye Vandmiljøplan skal 16.000 hektar i løbet af de 
næste fem år lægges ud som nye vådområder langs ·,rore vand
løb. Det er 160 km2 ny natur, dvs. et område større end Sam

sø. Eller ca. 300 km åstrækning med en gennemsnitlig bred
de på 500 meter langs åen. Det er fakt isk et stort område - fire 
gange større end Skjernåprojektet. 
Disse områder skal tages helt ud af drift. Drænrør skal fjernes, 
så drænvandet fra de landbrugsarealer, der ligger højere, ledes 



De mange nye eng
områder vi l blive en 

slags naturens egne 
rensningsanlæg. 

Vadefugle som rødben vi l nyde godt af de nye 

vådområder langs vandløbene. 

På de sumpede enge og vådområ

der langs vandløbene vil engkabbe
lejer og en masse andre vilde 
sumpplanter hurtigt indfinde sig. · '\..· 

Naturindholdet på de fugtige enge er langt større end på de dyrkede marker langs vandløb. 

ud over engene - i steder fo r som nu gennem rør og kanaler 
d irekte ti l åen. 

Fo r at være effektive skal de våde enge henligge med græs eller 
gro til med rørsump og krat. D e kan altså ikke dyrkes, men der 

kan på nogle områder ske græsning og slås hø. Samtidig skal 
vandløbene så vidt muligt slippes fri, sno sig i ådalene og over
svømme engene. For tiden arbejder Skov- og Natu rstyrelsen på 
at finde frem til de områder, som vil være velegnede til at bli
ve lagr ud til våde enge og sumpe. Derefter skal der forhand
les med ejerne, der vi l få økonomisk kompensation for at opgi

ve dyrkningen af deres jord. Der er planen a t finde frem til 

større sammenhængende områder i udvalgte ådale. Og det er 

narurmæssigt en rigtig god ide, fremfor talrige små områder 
spredt over hele landet. 
Hvis en enkelt eller nogle få lodsejere forhindrer et større pro

jekt, som der i øvrigt er stor tilslutning til blandt lodsejerne, 
giver loven mulighed for ekspropriation. 
I de kommende år vi l vi derfo r kunne opleve mere og mere 
natLir i de danske ådale. SelvoJ'!l hovedformålet med den nye 
Vandmiljøplan er at sikre rent grundvand og et godt vandmil
jø, så får vi altså i tilgift en betydelig genopretning af den d~n
ske natur. 

s 
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Pehuenches-folket i Chile er 

dybt afhængige af abetræet og 

en stribe andre planter. 

En dansk studerende kortlægger 

og und ersøger planterne. 

Al Daphne La lou ntas, Universi tet 

Abetræet er fredet. 

Og de lokale kan ikke 

overleve uden frøene 

fra det. 

Daphne Lalountas er 

einobotaniker og modtog 

sidste år et WWF/Novo 

Nordisk Pro jekt· og 

Rejselegat. 

Formålet var at kortlægge 

og undersøge nogle al 

l abetrceets. 
de mange planter. 

Her fortæller hun om sit 

første møde med den 

lille plet på verdenskortet, 

som skulle komme til 

at betyde så meget for 

hende. 

De fleste steder på jorden har mennesket i en eller anden grad 
påvirket naturen omkring sig, men samtidig eksisterer der blandt 

mange naturelskere en speciel fascination over de unikke natur
områder, hvor menneskets hånd endnu ikke har grebet for
styrrende ind. l mit valg af biologispeciale lod jeg min egen sto
re fascination og interesse for henholdsvis samspillet og ti l tider 

modsætningsforholdet mellem kultur og natur være min lede
tråd. Jeg t og på feltarbejde i de mere uvejsomme dele af det 

sydlige Andes for at f å indsigt i Mapuchefolkets brug af medi
cinske planter. 

Mens bussen hostende af anstrengelse kryber op gennem de 
utallige hårnålesving, trykker jeg min næse flad mod det vin
due, som til stadighed er med til at formidle motiverne på den 

filmrulle, der passerer på min nethinde. 
Skoven er endnu t æt og f rodig her på den nederste del af opstig
ningen, men snart tynder det ud i de højere vækster, og udsy

net forbedres betragteligt. Gennem en lysning i trætoppene 
skimter jeg pludselig omridset af en snebeklædt keglevulkan. 

Det er Lonquimay-vulkanen, informerer chaufføren storsmilen
de - alle de mere eller mindre indiansk udseende buspassage
rer har for længst regnet ud, at jeg er en af .disse " huinkas" af 

ikke-indiansk oprindelse, der er på besøg i deres hjemegn f or 
første gang. Byen Lonquimay er min foreløbige endestation. 
Efter at have hvilet en stund på en bænk i den livgivende efter

middagssol hanker jeg op i min rygsæk samt min særdeles 
omfangsrige håndbagage (bl.a. indeholdende herbarieudstyr, 

to floristiske opslagsværker, notesblokke, kameraudstyr etc.), 
og begiver mig til fods ad den smalle grusvej op mod den lille 
bjerglandsby Mall in del Traile. 

Aktiv udøver af naturmedicin 
Min værtsfamilie består, foruden af de tre hjemmeboende børn 
Rene, Luis og Sylvia, af S r. Nasario, som er det lille 'mapuche
samfunds tømrer og Sra. Sylvia, der udover husmodergernin-



Formålet med det einobotaniske leltstudie, som Daphne lalountas har modtaget legatpenge tilfra WWF/Novo Nordisk er "identifikati
on og dokumentation al Mapuche-lolkets traditionelle urter samt deres anvendelse". legatmodtageren forventer med studiet bl.a. at 
kunne bidrage tillokal og international erkendelse al nytteværdien al traditionelle medicinplanter. 
l forbindelse med studiet har Daphne lalountas indgået en samarbejdsaltale med den botan iske have i Vina del Mar i Chile fo r at yde 
bidrag til denne institutions forskning i bevarelsen al truede plantearter i Chile. 

lonquimay-vulkanen har givet navn til 
den by, som feltstudiet tager sit udgangs
punkt i. 

Sra. Sylvias datter med medicin- Daphne lalountas plantesamling består al 66 for-
planten Paramela. skellige arter, heraf 21 medicinske. 

gen er blevet oplært af sin mormor i den århundreder gamle 

kunst at finde og bruge lokale medicinske planter til helbredel
se af en lang række forskellige sygdomme. 
Sra. Sylvia er ikke officielt medicinkvinde eller "machi", som 
mapucherne i lavlandet kalder det, fordi den egn, hvor hun nu 
bor, ikke har den samme rodfæstede tradition for at holde de 

gamle fastlagte ritualer i hævd. 

Men dette forhindrer hende på ingen måde i at være en særde
les aktiv udøver på naturmedicinområdet, og det var på nogle 

af vores mange fælles vandreture i bjergene, at jeg for alvor blev 
introduceret til den lokale flora, og begyndte at forstå funda
mentet for den livsfilosofi, som udspringer af et folks næsten 100 

procents afhængighed af naturen samt vejrgudernes regeren! 
Når Sra. Sylvia var optaget af andre gøremål, var det Sr. Nasa
rio, som tog mig med ud i terrænet. Han var måske endda end
nu bedre kendt end sin kone oppe i denne barske natur, hvor 
han havde trådt sine barnesko som bjerghyrde. Hans oriente

ringssans var intet mindre end eminent, og han kunne trods sine 
55 år stadig "gå solen sort". 
Sammen med ham fik jeg set friske spor efter den meget sky 

bjergpuma, og vi var flere gange oppe i Abetræsskoven. Abe
træet selv (Araucaria araucana lat.) hedder på mapudungun (lokal

sproget) "pehuen", og fordi det nu fredede træs frø alle dage 
har været helt essentielt for menneskers overlevelsesmulighe
der i bjergene, kaldes den etniske gruppering af mapuches, som 

lever her, netop for Pehuenches. At det kaldes abetræet på dansk 
virker umiddelbart ulogisk, men der findes vel en plausibel for
klaring. Træet kan blive helt op til1.500 år gammelt, vokser kun 
vildt i det sydlige Chile og Argentina og kan i disse eg"ne blive 
mere end 35 meter højt. 

Yderst skånsom arbejdsmetode 
Min helt specifikke feltopgave i forbindelse med mit biolo

gispeciale gik ud på at indsamle de medicinske planter, som Sra. 

Sylvia kendte og brugte f ra det område, jeg på forhånd havde 
afgrænset. Mit herbarium kom til at omfatte 66 forskellige arter, 

hvoraf de 21 blev brugt som medicinske planter. Af de 21 valg
te jeg at koncentrere mig om 11 arter ud fra forskellige og meget 

nøje overvejede kriterier. Jeg indsamlede med andre ord ud fra 
to overordnede mål: Fremstilling af et herbarium og indsamling 
af større kvanta for de sidste 11 arters vedkommende, til brug 

ved mine laboratorieanalyser i Danmark. 
Fra første færd har jeg været meget bevidst om at indarbejde 
en yderst skånsom arbejdsmetode ved selve indsamlingen af 

plantemateriale. Specielt i de tilfælde, hvor jeg havde brug for 
større mængder, undlod jeg helt bevidst at tage mere end et 

individ fra hver artspopulation, og måtte så i stedet bevæge mig 
utrolig meget rundt i området. 
Hjemme i Kongeriget igen står menuen så på farmakologiske 

analyser på Danmarks Farmaceutiske Højskole samt anatomiske 
og plantegeografiske undersøgelser på Botanisk Institut ved 
Københavns Universitet, før selve skriveprocessen kan indledes 
for alvor. 
Selv om jeg stadig er midt i hele processen, så har jeg allerede 

gjort mig en uhyrlig masse tanker. Uden den opbakning, ufor
beholdne gæstfrihed og store samarbejdsvilje fra det lokale sam
fund i de sydlige Andesbjerge ville dette projekt aldrig være ble

vet til noget. Jeg har lært, at vi som botanikere- og ikke mindst 
etnobotanikere- tager et enormt ansvar på vore skuldre ved vor 
blotte tilstedeværelse. Et ansvar der følger med, når vi åbner 
øjnene for de mennesker, der bevæger sig rundt i den natur, 
som vi fokuserer så intenst på! 

Da jeg tog til Chi le, forekom det langt fra min forestillingsver
den, at botanikken på en sund måde ville tvinge mig til at tage 
stilling til så svære begreber som mennekerettigheder, etiske 

spilleregler og medmenneskelighed. 

(Læs om de nye biodiversitetslegater på side 23) 
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NaturNf't~r 

Rtdigmr njTommy Dybbro og Uffe Gjøl Sørensen 

Danskere finder nye fuglearter. Fuglene er 

den bedst' kendte dyregruppe i verden, så det er 
usædvanligt, når der bliver fundet arter, der er 

ukendte for videnskaben. Ekstra bemærkelses

Smuglerbande afsløret. De tyske myndigheder anholdt for nylig to 
mænd, der formodes at være medlemmer af en større international smug
lerbande, som havde specialiseret sig i ulovlig handel med krybdyr. Bl.a. stod 
banden for indkøb og afslcibning af hundredvis af sjældne og truede slanger 
og slcildpadder fra Madagascar. De pågældende arter, herunder to arter af 
boa-slanger, der kun lever på Madagascar, blev først eksporteret til Tyskland, 
og derfra videre til samlere i USA og Canada. Den ulovlige handel blev af
sløret, takket være et fint samarbejde mellem myndighederne i de tre lande. 

værdigt er det derfor, at 
to danske forskere fra 
Zoologisk Museum i 
København, Niels Krab
be og Jon Fjeldså, inden
for kort tid har stået bag 
beskrivelserne af hele 
fire nye spurvefugle fra 
de sydamer ikanske 
Andes-bjerge. De nybe
skrevne fugle, tre såkald
te tapacul u er og en 
spidshale, ligner meget allerede kendte arter, hvil
ket nok er noget af forklaringen på, at de først er 
blevet opdaget nu. Men de glædelige nye ti lføjel
ser til verdens ca. 9950 fuglearter ændrer desværre 
ikke ved, at ca. 11 o/o af alle verdens fugle, ifølge 

de seneste grundige analyser, anses for udryddel
sestruede. 

Albatrosser i fare. Albatrosser dør i hobetal, fordi de 
under jagten på fisk og blæksprutter forveksler flydende pla

stikdele i havet med bytte
dyr. De elegante, langvinge
de h avfugle tilbringer det 
meste af deres liv svævende 

over oceanerne på den syd
lige halvkugle. Nyere under
søgelser viser, at fuglene mister 
appetitten, når mavesækken 

er fYldt med plastikdele, og 
de risikerer at dø af sult. På 
ynglepladserne på land ses 

opgylpet plastik i store mæng
der, og det har vist sig, at når 
forældrefuglene fodrer deres 
unger med opgylpet føde, 

udgør ikke mindst engangs-lightere et stort problem. Pro
blemets omfa ng er ikke klarlagt, og en eventuel indvirkning 

på bestandens størrelse kan formod endig først spores om 
mange år. Albatrosser lever nemlig længe - op til 50 år. Pla
stikken kommer fra mange forskellige steder, og måske især 

fra strande og floder i Asien og Amerika. 

Pelikanerne er kommet sig. Den brune pelikan i Califor
nien var tæt på helt at uddø for 30 år siden som et resultat af, at 

insektgiften DDT gennem fødekæderne endte i fuglene og tog 
livet af dem og deres yngel. DDT blev forbudt i 1972, og en 
større redningsaktion for pelikanerne blev indledt året efter. Den 
har båret frugt. I 

1997 kom der 
3.000 unger på vin
gerne i den natio
nalpark i Califor
nien, so m huser 

4.000 par ynglen
de brune pelikaner . 
Arten er uden for 
farezonen, og for
skerne overvejer 
endda at fjerne den 

FOTO : ALDO BRANDO l TONY STONE 

fra listen over truede fugle i staten. Imidlertid er der forrsat risi
ko for, at bund-sedimentet i det vådområde, hvor pel ikanerne 
holder til, stadig afgiver rester af DDT til fødekæden, og at det 
ender i fuglene med de fisk, som de æder. Deres æg har stadig 
tyndere skaller end normalt, hvilket sædvanligvis er et symptom 
på indhold af DDT. 



FOTO: DAVID E. MYERS l TONY STON E 

Truede floddelfiner. lndus-floddelfinen er en af ver
dens mest truede hvalarter. Den findes kun i den paki
stanske del af Indus-floden med bifloder, og det sam
lede antal dyr tæller kun nogle fa hundrede. De nye
ste opgørelser viser heldigvis, at bestanden ikke er gået 
yderligere tilbage siden begyndelsen af 1980' erne, hvor 
en grundig overvågning af arten startede. Der er gjort 
en betydelig indsats for at forhindre, at delfinerne fan
ges i fiskenet. Forurening gennem urenset spildevand 
i floden er, som for den øvrige flora og fauna, fortsat 
et problem. Desuden skaber de mange dæmningsan
læg i forbindelse med elproduktion og vanding af mar
ker score problemer for de små hvaler. Under ekstremt 
højvande fo rvilder en del hvaler sig f.eks. ind i de små 
kanaler, der overrisler markerne, og de har ikke store 
chancer for at klare sig eller finde tilbage, når vand
standen an er falder. Artens muligheder for at overleve 
afhænger således af, om Pakistan har evnen og viljen 
ti l at sikre naturen i et land, hvor den stigende befolk

ning stiller større og større krav t il at udnytte natur
ressourcerne. 

Ulovligt hval kød. En betydelig del af det hvalkød, som gourmeter i 

Japan og Sfdkorea sætter til livs, kommer fra hvaler, der er fanget ulov
ligt. En DNA-test af 200 stykker hvalkød, indsamlet på restauranter og 
i butikker i årene 1993-96, afslørede, at over halvdelen stammede fra 
blåhvaler, finhvaler, pukkelhvaler og andre fredede hvalarter, som er 
beskyttet under internationale konventioner. I de to lande er det kun 
tilladt at handle med kødet af de vågehvaler, som japanerne fanger i for
bindelse med deres videnskabelige studier af hvalerne. Desværre kom

mer denne mulighed fo r legalt at erhverve hvalkød til at dække over 
den illegale handel og brug af kød fra ulovligt nedlagte hvaler. 

Tiger-kampagne. WWF har startet en stor kampagne for 
at gøre opmærksom på, at tigeren igen er truet af udryddelse. 
Allerede i 1972 var tigeren truet. Optællinger viste dengang, 
at der i Indien - det vigtigste land for artens overlevelse - var 

under 2000 tigre tilbage. 
WWF hjalp dengang straks den indiske regering til at starte 
O peration Ttger, der hurtigt blev et af århundredets mest berøm
te og succesrige naturbeskyttclsesprojekter. Udviklingen blev 
vendt og i løbet af de næste tyve år blev den indiske bestand 
fordoblet til ca. 4000 tigre, bl.a. ved at der blev oprettet i stri

bevis af særl ige rigerreservater. 
Men nu er tiderne anderledes, og der er opstået andre trusler. 
For at brødføde Indiens stærkt voksende befolkning inddrages 
der t il stadighed nye land cil agerbrug, og naturreservater bru

ges også i stigende grad illegale til græsning for husdyr og bræn
dehugsr. Herved forsvinder rigerens naturlige levesteder. Som 
noget helt nyt har den stærke økonomi i Kina, hvor der er en 

årtusind gammel traditionel tro på medicinsk kraft i tigerens 
knogler, giver anledning 
til er stort illegale mar
ked for tigerprodukcer. 
Dette fi nansierer er 

o msiggribende kryb
skytteri overalt i rigerens 
udbredelsesområder. Ver

densbestanden er i dag 
på omkring 5000 tigre 
- eller blot 5 o/o af de op 
mod l 00.000 der fand
tes i Asiens skove for l 00 
år siden. Arten findes i 

dag kun i 12 af de 24 
lande, hvor den oprin-

~elig var udb_re_d_t. __ ...:___ 

Uvejr hjalp Hawaii gås. H awaiigåsen var engang på nip
pet til hel t at uddø. I 1949 var der blot 30 fritlevende gæs til
bage i den amerikanske øgruppe Hawaii, som er det naturlige 
yngleområde for denne verdens sjældneste gås. l en fuglepark i 
England fandtes yderligere 13 hawaiigæs. Målbevidst opdræts
arbejde har gjort det muligt i årene siden 1960 at udsætte over 
2000 gæs, og i dag lever der 600 gæs i det fri på Hawaii. Et til
syneladende vellykket resultat. Det er da også takket være udsæt

ningsprojektet, at H awaiigåsen har overlevet og stadig kan red
des. Grundige analyser af alle oplysninger indsamlet gennem 
de sidste 45 år har nu vist, at projektet havde en grundlæggen
de fejl helt fra starten, og det var kun et uheld under et uvejr i 

1982, der afslørede 
dette. Under en kraf
tig storm undslap 12 
hawaiigæs fra fan
genskab i et opdræts
center, og disse fugle 
etablerede sig i lav
landet på øen Kauai. 
H er har de haft stor 
ynglesucces, og bestan
den er i konstant stig
ning. 
Alle de officielt udsatte gæs er derimod blevet sluppet løs i høj
landet på Hawaii, hvor de sidste vilde fugle havde holdt til. Men 

i højlander far gæssene for fa unger, og kun gentagne udsæt
ninger kan fastholde bestanden her. Hawaiigåsen skal altså red
des i lavlandet. Her er det meste af den oprindelige natur imid

lertid næsten helt borte, så hvis gåsen skal klare sig, må den 
vænne sig til at færdes i kulrurlandskaber. Intensiv jagt i første 
halvdel af dette århundrede var årsagen til artens rivende tilba

gegang, så dens egendige redning vil være afhængig af, at folk 
på H awaii accepterer gæssene på deres græsmarker. 

FO T O : WWF 
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Østenokysten ved Dassow l Tyskland. Foto: Zefal med 80 



Et lille lukket hav 
• • m l' l o n e r Af HEN"' D" ' NG, /'d" .j VadmmaMfondm< Øumopa·p"g"m 

mennes er rundt om 
WWF har i mange år været dybt involveret i forsøget på at gøre noget ved mil
jøproblemerne i Østersøområdet. I starten drejede indsatsen sig om de akutte for
ureninger, sidenhen om bevarelse af naturområder og truede dyre- og plantearter. 
I dag er WWF også inde på skrivebordene i Verdensbanken, hos myndigheder og 
regeringer - der hvor de overordnende politiske beslutninger træffes. 

Bjørn, ulv, los - arrer der for længst er forsvundet fra Danmark - findes stadig nog
le fa hundrede kilometer herfra. Vi skal blot vende blikket væk fra EU, Bruxelles og 
Europa og i stedet dreje det mod nord og øst til områderne omkring Østersøen. 
Havørne, sæler, torsk, skærgård, alvar, enge, edderfugl - det er blot en lille del af de 
mange andre naturelementer, som er forbundet med Østersøområdet. WWFs ind
sats har haft afgørende berydning for regionens naturværdier, ikke mindst for havør
nen, der gennem historien har været en karakterart i regionen, men hvor bestanden 
nåede et absolut minimum for kun ganske fa år siden. I dag er situationen heldigvis 
bedret markant. 
Østersøens drænopland er et tætbefolket område med 80 millioner mennesker for
delt på ikke færre e~d 13lande, hvoraf9 grænser direkte op til Østersøen. 
Vandudskiftningen i Østersøen sker kun langsomt. Man anslår, at vandets opholdstid 
i Østersøen er 25-35 år. Østersøens miljø er derfor særlig sårbart overfor forurening. 
WWF har derfor organiseret sit arbejde sådan, at det omfatter hele drænoplandet. 
WWF-afdelingerne arbejder tæt sammen om et fælles program, som ikke kun foku
serer på havmiljøet men også på miljøet på land. 

Vandreklitter og skærgårde 
Der er en stor varia'tion af unikke landskabstyper i Østersøregionen. Lavvandede 
kystlaguner, store vandreklitter, skærgårde og alvarheder er blot nogle af landskabs
ryperne. Hele området er omgivet af de svenske og finske fjelde i nord, Østersøen 
mod vest, det store runge europæiske kontinent mod syd og de vidtstrakte finske og 
russiske skove mod øst. 
Her mødes mange forskellige arter. Typisk ocean-natur blandes med ferskvandsna
tur og tilbageværende rester af naturryper fra ellers forlængst svundne geologiske peri
oder. Nordlige og sydlige fugle- og plantearter blandes her på grænsen mellem nåle
og løvskovsbælrer. Og he(lover det hele løber en af de vigtigste fugletrækruter, den 
såkaldte East Adantic Flyway, som millioner af fugle bruger på deres vej fra yngle
områderne i Norden og det nordvestlige Rusland og Sibirien til vinterområderne i 
Vesteuropa og Vestafrika. 
I regionens vådområder findes derfor ·mange internationalt betydningsfulde raste
pladser for fugle. De er af vital betydning for opsamling af næringssalte. Man kan 
betragte dem som narurens egne rensningsanlæg. De er desuden gydeområder og 
opvækstplads for adskillige fiskearter. 
I store dele af drænoplandet er skov den vigtigste naturrype. I disse områder lever en 

Landene omkring 

Østersøen rummer 

tilsammen en meget stor 

mangfoldighed af 

naturtyper og mange 

sjældne plante-, dyre-

og fuglearter. 

For første gang i mange 

år er der tegn på, at 

visse dele af Østersøens 

miljø er ved at blive 

bedre. 
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Ko t h ve d de n flnsh golf 
Foto: Andr4 Mulennikov l WWF 

WWF Verdensnaturfondens projekter i de baltiske lande, Polen og Rusland 
(i parantes er nævnt finansieringskildel 
Estland 1995·96 Stolte til Matsalu naturreservatet (EU Phare) 

Estland 1993-97 WETSTONIA·kortlægning af Estlands-vådområder (Miljøstyrelsen) 

Letland 1995·97 Naturskovsprojekt. Smiltene (Pandaprisen '94) 
Letland 1995·98 Lake Pape og Jurkalne, kystzonebeskyttelse (Miljøstyrelsen) 

Litauen 1994·95 Støtte til lilauens Naturbeskyttelsesforening (Miljøstyrelsen) 

Litauen 1994·95 Omlægning af tidligere militærområder til naturreservater (Miljøstyrelsen) 
Litauen 1996·99 Nemunas·flodens delta og Kursiu lagunen, kystzonebeskyttelse (Miljøstyrelsen) 

Polen 1993·94 Puck lagunen, kystzonebeskyttelse (Miljøstyrelsen) 

Rusland 1995·97 Stolte Iil 3 naturreservater i europæisk R11sland, bl.a. ved Ladogasoen, Sankt Petersborg (Miljøstyrelsen) 
Østersoen 1998·99 Forvaltning og planlægning for 6 større vådområder i Estland, Letland, Litauen, Rusland (Kaliningrad) og Polen (Miljøstyrelsen) 

række af de score pattedyr, f.eks. bjørn, los, ulv, vildsvin, elg og 
bæver. Og der er en sand mangfoldighed af insekter, planter 
og svampe. Mange af dem er helt afhængige af gammel skov 
eller særlige ryper våde skove. 

Den akutte forurenings årtier 
Miljøproblemernes omfang og karakter har ændrer sig gennem 
årene. I 1960'erne og 1970'erne var forureningen med pesti
cider og rungmetaller som D DT, PC B og kviksølv er af de 
alvorligste problemer. Beseandene af en række arrer øverst i 
fødekæden, f.eks. havørne, sæler og vandrefalke, nærmest kol
lapsede. Arterne forsvandt simpelthen fra størsreparten af de 
tidligere kendte ynglesteder. 
De år var der nærmest katastrofelignende riisrande for miljøer. 
Der var de akutte forureningers årtier, og der prægede mil
jøindsarsen. For WWF gjald r der først og fremmest om ar fa 
forbudt de farligste kemikalier, ar fa sroppet de mest alvorlige 
forureningskilder og ar fa redder de mest værdifulde natur
områder gennem fredninger. I Danmark blev virkningerne af 

kemikalierne synliggjort ved, at der sidste 
vandrefalkepar i 1972 forsvandt fra Møns 
Klin t. 
Selvom der lykkedes at fa indført er toral
forbud mod de mest skadelige kemikalier, 
var der i mange år en sjældenhed ar se havør
ne. Der blev udfolder store bestræbelser på 
ar fa de score fugle på vingerne igen. F.eks. 
iværksatte WWF i Finland er vinterfod
ringsprogram, som er en af de væsentligste 

Fokus på sjældne og sårbare arter 
Op gennem 1980' erne ændrede WWFs arbejde i Østersø-regi
onen sig gradvist til hovedsageligt at fokusere på at sikre bedst 
mulige vilkår for sjældne og sårbare arter som f.eks. rovterne, 
hvidrygger spætte, bjørn, odder, los og saimaa-sæL Sideløben
de arbejdede WWF på at sikre vigrige naturområder i bl.a. Fin
land og Sverige, hvor WWF stod bag en lang række forsk
ningsarbejder, fredningsforslag og oplysningsaktiviteter. 
Samtidig begyndte nye miljøproblemer at trænge sig på. Hav
miljøet blev belastet af næringsstOffer fra landbruget og af mang
lende rensning af spildevandet fra byerne. Det medførte opblom
string af alger og iltsvind i søer og laguner og senere også i sel
ve havet. Forureningen af de største floder var betragtelig. Det 
anslås, ar 60% af olieforureningen i Østersøen tilføres fra flo-

derne! . 
På der ridspunkt var Europa delt i ro, og HELCOM var der
for der vigtigste forum for behandling af Øseeuropas mil
jøproblemer. 

Danmark på banen· 
Da Berlin-muren falde, de balt iske lande genvandr deres selv
stændighed og Sovjerunionen blev opløst, ændredes vilkårene 
for arbejder med natur- og miljøbeskyttelse i Østersø-regionen 
drasrisk. Blikker blev nu for alvor vendt mod øst - mod mil
jøproblemer af er omfang, der visse steder var ufarreligr. M en 
også mod naturområder af høj klasse og stor international 
betydning. Områder, som man i Vesren hidtil kun havde kun
net tale om, men ikke besøge. 

Spattet s•l l Foto: Biofoto å "[ h b k rsager n avørnens com e ae . l 80'erne begyndte for alvor WWFs indsats mod belastningen med næringsstof· 
fer fra landbruget og urenset spildevand fra byerne. Foto: J•n· ••ur L•h•ll . Foci 
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Også i Danmark er havørnen kommer ri! bage, rakker være bl.a. 
Dansk Ornitologisk Forenings "Projekt Ørn". 
M en selvom der lykkedes ar fj erne de mest akutte forure
ningsproblemer, var forurening stadig er s~ort problem. WWF 
besluttede derfor ar arbejde aktivr inden for Helsinki-konven
tionen om Østersøens miljø, H ELCOM. WWF har observa
tørstatus i H ELCOM og blev i 1993 ansvarlig for H ELCO Ms 
arbejdsgruppe om kysenære laguner og vådområder. 
Der er lykkedes WWF ar særre er kraftigt fingeraftryk på man
ge af de anbefalinger til miljøforbedringer, som H ELCOMs 
tekniske komiteer og arbejdsgrupper gennem årene har udar
bejder og lagr frem til godkendelse på der årlige miljømini
srermøde. 



-------------,·--

Havørnen er kendt som en fremragende indikator 
på naturens tilstand. 

~ • WW fo Verdenwntrnfonden / L EV E ND E NATUR 

Her er dens bestandsudvikling i Finland: 
Antal par 1983: 52 par, 1996: 128 par 
Tilvæksten i antal yng lepar 1982·86: 3,6% pr. år, 1987·91: 6,9%, 1992·96: 8,5% 

Antal unger i udvalgte år 1970: 8, 1978: 20, 1987: 35, 1994: 85 

Par med ynglesucces i pct. al den samlede bestand 1980·84: 36,8%, 1985-89: 42.4 %, 1990·94: 58,5% 

Østerso-området rummer en stor mangfoldighed al unikke landskabstyper. 
WWF vil have disse bevaret og samtidig yde et markant bidrag til genskabelse al en 
demokr9tisk tradition i det tidligere Sovjet. Foto: J••·P•••• l • h•ll . Fod 

I begyndelsen af 1990' erne blev den danske WWF-afdeling 
aktiv i regionen. Det skete gennem en række projekter i de 
baltiske lande og Polen med fokus på vådområder og kyst
regioner. 
Gennem disse projekter har Verdensnaturfonden opbygget sær
deles værdifulde erfaringer, hvor også den økonomiske udvik
ling tilgodeses. De danske WWF-projekter har desuden demon
streret gode resultater, når det drejer sig om organisering og 
involvering af projekt-områdernes myndigheder, organisatio
ner og befolkning. 
Arbejdet har bl.a. som mål at yde et markant bidrag til gen
skabelse af en demokratisk tradition i de t idligere Sovjetlande. 
Det skal ske gennem dialog, mål rettethed samt gennemsigtig
hed i både beslutningsprocesser og i arbejdet på tværs af for
skellige sektorer. 
WWF har nu oprettet et kontor, der skal koordinere de man
ge projekter og samfundsrelaterede aktiviteter, der er i gang i 
hele Østersø-området. Programmet fokuserer på ferskvand, 
skovbrug og landbrug, beskyttelse af havmiljø og kystområder 
samt miljø-økonomi. 

Nye metoder 
I 1992 oprettede WWF et kontor i Riga med det formål at 
koordinere aktiviteterne i Letland. I dag samarbejder WWF 
med såvel internationale virksomheder som lettiske skovejere 
og skovmyndigheder. Målet er at udvikle metoder for bære
dygtigt skovbrug samt at uddanne skovarbejdere. Et af de man
ge elementer i bæredygtigt skovbrug er, at man lader enkelte 
store træer stå, så rovfuglene kan bygge rede her, og at skovar
bejderne ser det som en af deres opgaver at sørge for, at der er 
ro om fuglenes rede i yngleperioden. 
I starten af 1998 dannede projektet rammen for den euro
pæiske del af forhandlingerne mellem WWF og Verdensban
ken om bevarelse af vores skovressourcer, og i denne forbin
delse gjorde Verdensbanken WWFs målsætninger til sine egne. 
Sådanne aktiviteter afspejler også, at WWF i stigende grad ori
enterer sig direkte mod de økonomiske, holdningsmæssige og 
administrativr-lovgivningsmæssige forhold, som er de dybere 
årsager til nutidens miljøproblemer. Derfor foregår WWFs 
arbejde mere og mere i dialog med myndigheder, interesse
organisationer og virksomheder. 
Havørnen er stadig med, men nu som en indikator på natu
rens tilstand. En sund bestand af havørne er bl.a. et fingerpeg 

om, at der ikke er farl ige kemikalier i omløb, at der er leve
dygtige stammer af fisk (havørnens hovedføde), og at vi for
mår at indrette landskabet, så der også er plads til natur. 
De ændrede geografisk-politiske forhold - med genindførelse 
af markedsøkonomi i de tidligere Sovjetlande som omdrej
ningspunkt - har medføre en grundlæggende ændring af de 
miljømæssige problemstillinger. Mange nye aktører, hvis hand
linger og beslutninger påvirker miljøet, er kommet på banen. 
Og her ved udgangen af 1990' erne er situationen blevet end
nu mere kompleks: Sverige og Finland er blevet medlem af EU, 
og Polen og de baltiske lande søger om optagelse. 
Fremtidens miljøindsats i Østersø-regionen kræver derfor en 
ændret tilgan g hos WWF - ikke mindst at vi vender blikket 
mod Bruxelles og EU. 
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Europa har i disse år en 

enestående chance for at tage 

ved lære af fortidens fejltagelser. 

EU bliver snart udvidet med 

en række østeuropæiske 

lande, som kan blive fremtidens 

model for et bæredygtigt 

landbrug, hvor der -_i modsætning 

til i Vesteuropa - både er plads 

til produktion og natur. 

Af PER TORSTEN SØRENSEN, videnskabelig medarbejder i WWJ: 

"' 

I denne rid diskuteres nye forslag til EUs fælles landbrugspolitik. Forslagene 
kan ra enorm betydning for fremridens landskaber og dyre- og planteliv i Øst
europa. WWF er m~d i front, når det gælder om at påvirke beslutningerne i en 
mere bæredygtig retning. Hvis vi ikke gør det, risikerer vi, at Østeuropas bør

nebørn ikke når at opleve storken på bondens rag. 

Enhver, der har rejst i de østeuropæiske lande, kan bekræfte, 'ar herovre sidder 

storken stadig på bondens tag. I visse områder er det stort set alle gårde på lan
det, der har en storkerede på tager, og nogle gårde har endda to eller hele tre 
reder. Storkene lever og har det godt. De nyder godt af, at landskabet kan til
byde lige netop, hv<ld de har brug for af føde og levesteder. 
Sådan er det ikke for storken i Danmark, og selvom der er mange årsager til, 

at storken måske snart yngler i Danmark for sidste gang, så er det i hvert fald klart, at de men
neskeskabte påvirkninger af vores landskab gennem de sidste årtier har været og er en medvir
kende faktor ci l, ae storken ikke længere erives i Danmark. 

Men det gør den altså i Østeuropa, og på mange måder minder det østeuropæiske landskab om 
det, vi kendte i Danmark for år tilbage. Et Danmark, hvor landskabet gav mere plads cil mange 
af de dyre- og plantearter og naturryper, som i dag er truet eller måske helt forsvundet. Et land
skab som i højere grad var præget af variation og mangfoldighed. Et landskab, som i langt min

Østeuropas landbrug er meget tilbagestående, men WWF ønsker ikke at fastholde 
landene i en "romantisk" fortid .•••• , s. .. w;klund 

dre grad var præger af den intensive menneskelige udnyt
telse af jorden, som ~i kender i dag. 
Landskaber er dog altid under forandring, enten som følge 
af naturlige processer eller på grund af påvirkninger fra men
nesket. Naturens egne påvirkninger sker med varierende 
hastighed, mens menneskeskabte forandringer oftest sker i 
ryk og med dramarisk hast. Tænk bloc på, hvor hurtigt vi i 
Danmark fik ødelagr i rusindvis afvandhuller og rettet 90% 
af vores vandløb ud, så de kom til at ligne snorlige kanaler. 

Disse ændringer af landskabet havde vi nok ikke foretaget, 
hvis vi havde haft den nuværende viden om vigtigheden af 
småbiotoper og naturligt slyngede vandløb. 

14 

Men historisk har det altid været sådan: Skifeen de ciders for
skellige opfattelser af landskabers udnyttelse har medført 
skiftende landskaber. 



WWF vil gerne påvirke 
beslutningerne i EU, så Østeuropas 
børnebørn - i modsætning til vore 

egne - får lov ti l at opleve 
storken i dens naturlige omgivelser. 

EU-politik uden naturhensyn 
Men det er ikke bare Danmark, 
der har været udsat for denne land
skabelige forarmelse. Gennem de 

sidste årtier er forholdene for dyre
og plantelivet overalt i Vesteuropa 
blevet forringet. Levesteder er ble
vet ødelagt, og naturens evne til at 

modstå forurening er blevet væ
sentl igt ringere. Altsammen rak
ket være den intensive mehneske

lige aktivitet. Vi har øger produk
tiviteten, og udnyttelsen af jorden 

har aldrig været mere omfattende. 
Det har sikrer Vesteuropa økono
misk vækst, men der har samtidig 
reduceret naturværdierne i kultur
landskaber. En væsentlig årsag til denne udvikling har været 
EUs fælles landbrugspoli tik, der i høj grad har favoriseret og 
belønnet det monotone, intensive landbrug, som medfører 
et landskab uden særlig høj naturværdi. 
EUs fælles landbrugspolitik sigrede oprindelig mod selvfor
syning og fødevaresikkerhed, og siden den blev indført i 1962, 
har den været et af de mest omdiskuterede EU-spørgsmål 
overhoveder - ræ11k bare på debatterne om braklægnings
ordningen, overskudslagrene osv. Der er ikke så underlige, 
eftersom den fælles landbrugspolitik udgør mere end 50% 
af EUs samlede budger og dermed hvert år lænser de euro
pæiske skatteydere for 300-400 milliarder kroner, svarende 
r il cirka l 0-15 Storebælrsforbindelser. 
I den seneste rid har EUs fælles landbrugspolitik igen været 
ri! de bar, og der vil den blive ved med ar være i de kommende 
år. Reformer af landbrugspolitikken er nemlig er led i den 
strategi, EU-Kommissionen har formulerer for, hvordan EU 

træder ind i der næste århundrede. Scraregiens - eller Agen
da 2000, som den også kaldes - vigtigste mål er udvidelsen 
af EU med de østeuropæiske lande. Dette kræver naturligvis 
en række tilpasninger afEUs politikker, herunder også land
brugspolitikken. 

Og landbrugspolitikken er meget vigrig, ikke bare på grund 
af de score budgetter, men også fordi den foruden ar påvirke 
miljøer og biodiversireren i hele Europa påvirker vores føde
varer og sundhed, landbefolkningens levevilkår, landsbyer
nes overlevelse og landskabelige strukturer- kort sagt ah det, 
vi i dag forstår ved er kulrurlandskab. 

Vesteuropas forpligtelse 
Kulrurlandskabet i Østeuropa er meget anderledes end det, 
vi kender i Vesteuropa. Landbrugsarealerne i øst er i lange 
højere grad ekstensivt dyrket, og mange af der åbne lands 
dyre- og plantearter er ikke så r ruede som i resren af Europa. 
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Andelen af befolkningen, som er beskæftiger ved land
brug, er meget større, men på trods af dette er lan
dene langt fra selvforsynende, hvilket væsentligst skyl
des en langt mere primitiv struktur i landbruget. Der 
er derfor klart, ar de beslutninger, der træffes i EU i 

forbindelse m ed udvi

delsen og reformerne af 
den fælles landbrugs
politik, v il få ehorm 

betydning for n~enne
sker, natur og ·tniljø i 

fremridens Østeuropa. 
De østeuropæiske lan
de har i forvejen - om 
nogen -oplever enorme 
forandringet; ikke mindst 

i de seneste 50 år. 
For blot ra år siden kom 
de ud af der sovjetiske 
sysrems skygge - er sy
srein der også påføt:te 
landene mange land
skabsmæssige ændrin
ger. Der sovjetiske land
brug med dets kollek
tivt drevne storlandbrug 
stod på mange måder i 
modsætning til der land
brug, vi i dag kender 
mange steder i Østeu

ropa. N u står bygninger fra kollektiverne som for
faldne monumenter over en svunden rid og minder 
befolkningen om, hvad overnationale systemer kan 
påføre landskaber på godt og ondt. 
De østeuropæiske lande står nu på egne ben og over
for at skulle træde ind i EU, et nyt og anderledes 
system. Problemet er, at landene i øst e r så hårdt 
t rængt økonomisk, at man må formode, de ikke selv 
har overskud til at stille krav på miljø- og natur
området. Man kan derfor frygte, at de vi l være t il
bøjelige til først og frem mest at søge ko rtsigrede 
økonomiske profitte r i der nye system , de er ved at 
træde ind i. Der er derfor, medlemslandene i Vest
europa har en forpligtelse til at definere bæredygti
ge mål for den politik, vi er i færd med at 
sysremekspo rtere til alle sektorer i Østeu-
ropa, også landbrugspolitikken. 

Nej, vi er ikke romantikere 
Men nu skal der ikke forsrås som om, WWF 
Verdensnaturfonden har en gammeldags 
romantisk foresti lling om den udvikling, vi 
ønsker at se i Østeuropa. WWF ønsker ikke 
et landbrug i Østeuropa, hvor pløjningen 
stadig foregår med hestetrukne plove, og 

hvor hver enkelt gård kun lige er selvforsynende. Det 
er en situation, man finder mange steder i dag. Vi 
ønsk;r derimod nytænkning indenfor hele udvik

lingen af der åbne land og landdistrikterne. En nytænk
ning der medfører, at fremridens planlægning og for
valtning af det åbne land i højere grad betragter land

skaber som en helhed. Natlll·polirik og landbrugs
politik er ro sider af samme sag og bør behandles som 
sådan. 

' 
Landskabet- kulturlandskaber-skal opfylde mange 
funktioner. Der skal sikre sunde og gode fødevarer, 
sikre høj grad af selvforsyning, beskæftigelse, levesre
der for dyr og planter, samtidig med at der skal sik
re landmanden indtjening og eksistens. Det er der, 
der bliver udfordringen i fremridens Østeuropa. Det 
er den udfordring, EU kan tage op ved bl.a. at udvik
le en landbrugspolitik, der rummer nye reelt bære
dygtige visioner og handlingsplaner. 

Det er nu, chancen er der 
O g så er vi på forunderlig vis tilbage ved srorken på 
bondens rag- som en indikaror på hvordan det kan 
gå, hvis de vesteuropæiske landbrugspolitiske beslut
ninger ikke rager hensyn t il naturen og miljøer. For
slagene, der er blevet fremlagr i den seneste rid i Brux
elles, har endnu ikke formået ri l fulde at sikre en bære
dygtig udvikling i Østeuropa. Fremriden for kultur
landskabet i både øst og vest er derfor stadig usikker. 
Portugal og Spanien oplevede en række forringelser 
i deres landskaber, da de trådte ind i EU. Vi skal ikke 
genrage EUs fejl i Østeuropa. 
Men det behøver vi heller ikke. Der er ingen rvivl 
om, at EU kan være med til i højere grad at støtte en 
bæredygtig udvikling, så vi undgår t idl igere t iders 
forringelser af landskabet. Men hvis vi ljen ikke er til 
stede, bliver det svært, og de forslag, der er på dags
ordenen i denne tid, kan b live medvirkende t il, at 

storkene i Østeuropa rar sværere og sværere ved at 
blive på bondens tag. Der er derfor, WWF i øjeblik
ket b ruger kræfter og ressourcer på WWF-konroret 
i Bruxelles. Vi vil gerne påvirke beslutningerne i EU, 
så vi sikrer, at Østeuropas børn og børnebørn også 
rar lov at opleve srorken på bondens tag ....... vi kan 
ikke være andet bekendt! 



GRØN INFORMATION ~ ved MALENETELLER BLUME 

Der er mere end 1 million haver i Danmark. Derfor er det af stor betydning for miljøet. at haverne dyrkes på en miljøvenlig måde. 
17,6 tons koncentreret gift blev sprøjtet ud i danske haver, altaner og vind'ueskarme sidste år. Det er en dårlig ide. Prøv at undgå 
giften. Her er forsommerens gode råd fra Grøn Information tillevende Naturs læsere. 

Væk med ukrudtet 
Det er tiden, hvor kampen mod ukrudt 
begynder. Hvis man gar i gang nu, vil det 
lette arbejdet resten af sommeren. 
Den eneste bæredygtige måde at klare 
ukrudtet på er ved håndkraft og med hak
kejern, t idseljern, en stiv kost eller ved hånd
lugning. 
Undgå spredning - fjern ukrudtet før det 
sætter frø. 

l køkkenhaven: 
Brug kultivator eller skuffejern. Det vigtig
ste er, at man gør det allerede nu, mens 
ukrudtet er småt. Det vil ofte være nød
vendigt at håndluge tæt inde omkring grøn
sagerne. 

På flisearealer: 
Er arealet hårdt ramt, må man fjerne ukrudt 
og mos med et hånd lugejern. Herefter skal 
ukrudtet holdes i ave - 1-3 gange om ugen 
fejer man f liserne med en stiv kost. 
Den næstbedste løsning er at anvende en 
ukrudtsbrænder. Gasflammen svitser de 
grønne blade, uden at det nødvendigvis 
kan ses på bladene. Først nogle dage sene
re vil planten visne. Bladene skal endelig 
ikke være sorte og svedne - det betyder 
blot et unødvendigt gasforbrug. 

Mellem blomsterne i prydbedet: 
Også her er det en god ide at luge nu i 
foråret. Desuden er det en god ide at sør
ge for, at jorden er dækket af bunddæk
kende planter - så får ukrudtet ringe vilkår. 

Mos i græsplænen: 
Det kommer, når der ikke er lys nok t il græs
set, eller når der mangler luft og næring 
ved græsrødderne. 
Selvom man fjerner mosset fra græsplænen 
her i foråret, vil det komme igen - hvis de 
grundlæggende gode betingelser for græs
set ikke er til stede. 
Fjern mosset i foråret med en rive. Med en 
havegreb vrikkes huller i græsplænen for 
ca. hver 30 cm. 
Bland kompost med halvt så meget grus 
og lidt græsfrø. Spred det ud over græs
set. "Fej" plænen med en stiv kost, så kom
mer der luft og næring til rødderne. 

Klip ikke græsset kortere end 4 cm i vækst
sæsonen. Mælkebøtter og andet ukrudt i 
græsset fjernes med tidseljern en efter en. 

Myrer 
Myrer foretrækker at bygge bo i den var
me tørre jord i havens solbede og i sandet 
undet fliserne. 

Myrer i bedene: 
Sørg for, at jorden er jævnt fugtig i bede
ne i en periode - vand jævnligt. 

Myrer på flisearealer: 
Her er den bedste løsning at hælde varmt 
vand (mere end 50 grader) på disse sand
bunker. Herved ødelægges en stor del af 
myreboet. 
Drys diatome-jord hvor myrer og andet kryb 
færdes i og omkring huset. 
Insekterne tørrer ud ved berøring med jor
den. Købes f.eks. hos FDB eller Matas. 

Potteplanter 
Der kan også komme skadedyr i vindues
karmens potteplanter. For at undgå det kan 
man gøre sådan her: 
De fleste potteplanter bør altid vandes for
neden. Er jordoverfladen konstant fugtig, 
kan skadedyr som f.eks. sørgemyg slå sig 
ned. De små sorte "fluer" er ofte sørge
myg. 
Man kan også lægge et sandlag øverst på 
jorden i potten. 

Bladlus: 
Planterne overbruses med vand, evt. tilsat 
1-2 spsk. brun sæbe pr. liter. Færdigblan
det insektsæbe kan også bruges. 
Man kan også bruge biologisk bekæmpel
se i vindueskarmen. 
Her er det skadedyrenes naturlige fjender, 
som er samarbejdspartnere, og de skader 
ikke planterne. 
Denne form for biologisk insektbekæm
pelse kan købes i havecentre og FDBs butik
ker. 
Sørgemyg kan bekæmpes med nematoder. 
De angriber sørgemyggenes larver nede i 
potteplantens jord - og generer derfor ikke 
indeklimaet. Kan bruges indendørs hele 
året. 

DE FIRE BEDSTE: 
O Komposter haveaffaldet og det 

grønne kokkenaffald • en fin erstatning 

fo r kunstgødning og spagnum. 

f) Lad grøntsagerne ski fte plads i ha· 

ven. Det forhindrer, at skadelige 

insekter og sygdomme "gror fast". 

Der bor gå mindst 3 år, for samme 

grønsag dyrkes i samme bed. 

@ Hold øje med når det er sæson for 

de forskellige skadedyr · f.eks . kan et 

insektnet spare en for mange ærgelser. 

O Brug øKologiske fro og planter. 

FDB sælger økologiske læggekartofler. 

Man kan også bestille okofro på nettet: 

www.solsikken.dk eller www.urtegartne

riet.dk 

Nyd haven - også selvom den ikke er så 

insekt- og ukrudtsfri, som man kunne 

tænke sig .... . 

DE FEM VÆRSTE: 
O Al brug af havegift - også Round Up. 

f) "Plænerens" og lignende ukrudts

midler. Kemikalierester fra disse er 

allerede fundet i grundvandet. 

@) Alle gamle rester af sprøjtemidler, 

som ikke ender på genbrugsstationen. 

O Algefjerner. Det er ikke nødvendigt. 

Brug vand, brun sæbe og en stiv børste 

på plankeværk og husmure - skyl efter 

med vand. En højtryksrenser kan bruges 

i "slemme" tilfælde. 

0 Benzindrevne havemaskiner. 

De elektriske forurener også, men langt 

mindre end de benzindrevne. Der er 

dog ingen tvivl om, at ren muskelhalt 

er mest miljøvenlig. 

GRØN INFORMATION · RING 33 13 66 88. GRØN INFORMATIO N ER ET UAFHÆN GIGT INFOR MATI O NSCENTER, DER GIVER GOD E RÅD OM , HVOR- 17 
DAN HVERDAGEN KA N GØRES MERE MILJØVEN LIG . DET ER GRATI S AT BENYTTE CE NTERETS SERVICE. 
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Af Bent Jørgensen 

• 

Det er ikke kun blandt 

mennesker at 

udenomstorhold kan 

gribe dybt ind i hverdagen 

- med uægte unger, 

afstraffelse 

og kontrol til følge. 

l fuglenes verden er der 

dog altid en god grund 

til utroskaben. ....... spr1n 
i fuglenes verden 

De ligner idealet af en kernefamilie, fuglene - far, 

mor og børn. Men skinnet bedrager: Organiseret 
utroskab, polygami, sidespring hos både hunner 
og hanner er dagens orden. Der kan være "uæg

te" unger i op til 95% af kuldene. 
Kønskampen har mange facetter - og som i men
neskeverdenen så kan "andenelskeren" være både 

en plage og en lise. 

Det er f orår, og der stiftes nye bekendtskaber. l 
hvert fald hos fuglene. Nu finder de hinanden og 
stifter bo, og siden slider de i skøn samdrægtighed 

for at skaffe føden til ungerne. 
Måske er det derfor, at vi holder så meget af fug
le. De ligner os - den ideale kernefamilie med f ar, 

mor og børn. Nok holder de ikke sammen til døden 
dem ski ller, men så da i hvert f ald sæsonen ud. Fug
lene er den eneste dyregruppe, hvor monogami 

regnes for normen. Sådan lever 80% af dem. 
Men det forudsætter et afslappet forhold t il begre

bet "monogami ". For nok er de f leste fug le trofa
ste over f or hinanden, når det gælder om at opf o
stre ungerne. Men det er ikke ensbetydende med, 

at de er hinanden tro og afholder sig fra sidespring. 
Man har længe vidst, at hanne;ne har det med at 
være lette på tråden. 

Hos f.eks. gærdesmutten og den brogede flues
napper gør hannerne, hvad de kan for at score mere 

end en gang. Men det har aldrig vakt den store 
opsigt, for det var jo hanner, og man ved jo nok, 
hvordan det er med det køn. 

Genetisk afsløring 

Hvordan det står til med det andet køn, opdage

de man først, da man udviklede en ny teknik til at 

tage såkaldte "genetiske f ingeraftryk". 
Med den ny teknik blev det muligt med sikkerhed 

at bestemme faderskabet (og selvfølgelig også 
moderskabet) til et kuld fugleunger. 

Og så faldt sløret. Hos art efter art blev hunnerne 
afsløret som utro ægtemager. Det viste sig hos nog
le arter at være ganske almindeligt, at en han sli

der i det med at skaffe føden t il unger, der ikke alle
sammen er hans. 
Blåmejsen hører til dem, hvor det går livligt til. Hun

nerne foretrækker store og stærke hanner. Men der 
er selvfølgelig ikke nok af blåmejsernes udgave af 
Arnold Schwarzenegger ti l alle, så nogle hunner må 

lade sig nøje med mindre. Det gør de så - men 
sådanne hunner har et godt øje til nabohannerne. 

Hvis en af dem lever op t il idealet , ses resultatet 
senere i redekassen. Nok bliver hendes mage far, 
men ikke til alle hendes unger. 

Der raser en kønskamp i naturen, og den handler 
ikke om kønsroller og ligestilling. Den handler om 
at få det bedst mulige ud af sine anstrengelser. Han

nerne producerer millioner af sædceller, og hvis de 
kan komme t il at sprede dem til flere hunner, bety
der det øget udbytte i form af flere unger. Og det 
er det , det drejer sig om. 
Hunnerne producerer kun et begrænset antal æg. 

For en hunfugl repræsenterer hvert eneste æg en 
betydelig investering, og derfor er kun den bedste 
han god nok til at befrugte dem. Må man tage til 
takke med mindre, kan det bet ale sig med side

spring. 
Hos drosselrørsangerne er det ikke Schwarzeneg
ger, der lægges mærke t il. Det er snarere Pavarot
ti. Når hunnerne er deres mager utro, er de det 

altid med en han med et større sangrepertoire. San-
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gen synes at borge for kvalitet. Hos landsvalerne er det haler
nes længde, der kigges efter. Hanner med korte haler kan ikke 
vide sig sikre på redens indhold. Der er en betydelig risiko for, 

at deres mage har været i clinch med en langhalet han. 

Hannerne som tabere 
Taget som et gennemsnit kan hannerne ikke undgå at blive tabe
re i det spil. De har ikke en jordisk chance for at afgøre, hvad 

der er i de æg, deres mager lægger. En hun ved måske ikke, 
hvad hendes mage kan finde på at foretage sig i lønlige stunder 
- men hun ved da i det mindste, at hvert et æg, hun lægger, er 

hendes eget. 
Selvfølgelig gør enhver han, hvad han kan for at slippe f or at bli

ve hanrej. Han viger helst ikke fra sin mages side, og hos nogle 

arter parrer han sig masser af gange med h~nde . 

På den måde bliver der praktisk taget ikke plads til andre han

ners sæd. 
Hos en af Australiens farvestrålende alfesmutter har hannen de 

relativt største testikler, man kender i fuglenes verden. Det sæt
ter ham i stand til at producere st ore mængder sæd, men lige 
lidt synes det at hjælpe. Hos alfesmutterne er der i 95% af ku ld

ene mindst en unge, der er resultatet af et sidespring. 
Jernspurvens han har et særligt trick. Han prikker til hunnens 

kønsåbning, inden han parrer sig med hende. Det presser sæd-

dråber fra den seneste parring frem, og dermed nedsættes ris i
koen for, at et møde med en fremmed han får følger. 

Et rodet parforhold 
Men selv sådan et trick løser ikke hannernes problem. For hvis 

der er nogen fugl, hvor parforholdet er en rodet affære, så er 
det jernspurven. Nok er der jernspurve, der lever i monogami 
uden sidespring. Men der er flere, der dyrker polygami -og det 

i alle mulige former. 
Det mest almindelige polygame forhold synes at være, at to han

ner er fælles om en hun. Men ikke sådan, at de pænt deler hen
de. Begge hanner vil helst have hende for sig selv, og de slås 
om hendes gunst. Vinderen bl iver førsteelsker. Han viger ikke 

gerne fra hendes side. Men før eller siden er han uopmærksom, 
fordi han skal have noget at spise. Og så er hun den, der er skre
det. Hun smutter på visit hos andenelskeren. 
Hyrdetimerne får følger. Det viser undersøgelser af hendes unger 
sidenhen. Men hvorfor holder hun sig ikke til førsteelskeren? 

Han er jo den bedste af de to - det har kampene vist. 
Kønskampen ·har mange facet ter. Hos jernspurven har det vist 
sig, at hunnerne tjener på deres utroskab. Det viser sig nemlig, 

at andenelskeren er indstillet på at hjælpe til med at op~ostre 
ungerne- men kun hvis han har fået lov rigt ig mange gange. Bli

ver det kun til nogle sjældne møder ude i buskadset, skal hun 



ikke regne med håm. Statistiske analyser viser, at andenelske
ren hjælper med at fodre i et omfang, der svarer til antallet af 
parringer. 

Tre jernspurve har nemmere ved at få et helt kuld unger på vin
gerne end to. Derfor er det en stor fordel for hunnen, at hun får 

andenelskeren til at give et nap med. Hvem der er far til hvem, 
kan de to hanner ikke afgøre. Men alle redens unger er med 
garanti hendes. 

Kontrol og straf 
Hanner kan ikke gøre meget andet end at passe godt på deres 

mager. Men hvad med de hunner, der har utro mager? Tager en 
sådan hun sig det nær? Måske ikke, så længe hun kan regne med 

ham, når der skal skaffes mad til ungerne. Men der er altid den 
risiko, at han også viser den anden hun opmærksomhed, når der 
kommer unger ud af æggene. 

Svenske undersøgelser t yder på, at en hun ikke nødvendigvis 
nøjes med at håbe på, at det altsammen ordner sig i sidste ende. 

Hos drosselrørsangeren, hvor en han ofte har mere end et for
hold kørende, synes den første mage at kunne gå så vidt, at hun 
hakker hul på rivalindens æg. 

Andre hunner prøver at forhindre, at deres mager falder i. For 
nylig udførte man en række forsøg med undulater, der blev holdt 
parvis i bur. Man skilte parrene ad og gav hannerne mulighed 

for at parre sig med fremmede hunner. Det tilbud t og de gerne 
imod - men kun så længe deres mage ikke kunne se dem! Ellers 

prøvede de at holde sig i skindet. Og de hanner, der alligevel 
faldt for fristelsen, fik det glatte lag, når de kom tilbage i buret 
til deres mage. 
Selvfølgelig er fuglene ikke alene om det søde liv. Der er køns
kampe overalt i dyrenes verden. Men hos de fleste andre dyr 

har man aldrig været i tvivl om, hvad der foregår. Pattedyrene 
f.eks. lægger ikke skjul på noget, og man har længe vidst, at kun 
3% af dem kan regnes for monogame. 

Blandt de 3% er Sydøstasiens gibbon. Den har altid været frem
hævet som den eneste menneskeabe, der indretter sig i en ker

nefamilie. Men intet kan ti lsyneladende tages for givet. Nylige 
undersøgelser har vist, at også gibboner har det med at falde 
for naboens charme, og at en han ikke kan regne med, at han 

nu også er far til den unge, hans mage føder. 

Hvad med os? Det ved vi selvfølgelig bedst selv. Men som art 
har vi ikke noget at lade fuglene høre. Heller ikke, hvad angår 
følgerne. 

Bl.a. nogle amerikanske resultater i forbindelse med under
søgelser af arvelige sygdomme har nemlig vist, at mellem 5 .og 
10% af de undersøgtes børn måtte være resultatet af et sides

pring! 
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WWF 
Årets miljøhotel. Den 23. marts blev det afsløret, at Hotel Europa i Aaben
raa kan bryste sig af titlen Årets Miljøhotel 1997. Æren tilfalder det af de 

36 Best Western hoteller i Danmark, som har gjort en ekstraordinær ind
sats for miljøet i 1997. 
Samtidig kåredes Årets Miljømedarbejder. Det blev Marie Cecilie Wichmann 

fra The Mayfair Hotel i København. 
Samarbejdet mellem WWF Verdensnaturfonden og Best Western Dan

mark har til dato givet t o markante resultater: Hotellerne har samlet reduceret deres vand- og 

energiforbrug med ca. 20%, og Verdensnaturfonden har modtaget godt 1.4 millioner kroner til sit 
naturbevarende arbejde. 

Brevkort og Naturmærker på posthusene. Nu kan man på alle landets posthuse købe både Årets 
Naturmærke og en serie brevkort fra Verdensnaturfonden. Motiverne på de seks forskellige bre
vkort er silkemalerier af kunstneren Vibeke Born, og de sælges enkeltvis med tilhørende kuvert 
for 29,75 kr. pr. kort. Ligesom ved salget af årets naturmærke, der koster 30 kr. , går overskuddet 

til Verdensnaturfondens 
Naturmærket 1998 · Der) afrikanske savanne arbejde. Så husk at kig-...,..........,....--

~-- ge efter WWFs brevkort 
og naturmærke, når du 

går på posthuset. 
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185.000 for misbrug af panda-logoet. WWF Verdensnaturfonden har ført en sag i Sø- og Han
delsretten mod den danske tøjproducent St. lropez, som uretmæssigt har brugt panda-logoet i 
sin markedsføring. 

Retten idømte St.Tropezen rekordstor bøde på 50.000 kr. Desuden skal virksomheden betale en 
erstatning på 100.000 kr. til Verdensnaturfonden samt sagens omkostninger på 35.000 kr. 
"Vi er tilfredse med dommen", siger afdelingschef Mik Steenbergerfra Verdensnaturfonden. " Den 
viser, at man ikke slipper godt fra at bruge WWFs navn og logo uden at have fået lov." 

WWFs klimapolitik koordi
neres fra Danmark. Verdens
naturfondens klimamedarbej
der Lars Georg Jensen er udpe

get som ny international koor
dinator for WWFs politik på 
klimaområdet. 

Allerede på klimamødet i Kyo
to koordinerede Lars Georg 

WWFs samlede klimapolitik, 
og denne rolle vil han fortsæt
te foreløbig frem til somme

ren 1998. 

Baltic Bulletin igen på gaden 
Efter at have ligget stille i et 
par år er der pustet nyt liv i 

Baltic Bulletin, som er WWFs 
internationale magasin om 
naturen i Østersøområdet. 
Det første nummer er netop 
udkommet, og her kan man 

blandt andet læse WWFs anbe
falinger til Helsinki-Kommissi
onens netop afholdte mil
jøministermøde, samt en arti
kel om naturen langs den 

tysk/polske Odra-flod. Inte
resserede kan f å magasinet til
sendt ved henvendelse til Ver

densnaturfonden. 



Legat til forskere. Den 30. marts uddelte WWF 
Verdensnaturfondens præsident, HKH Prinsen, 

ti legater af den legatpulje, som WWF og Novo 
Nordisk oprettede sidste år for at imødekom
me ansøgninger om økonomisk støtte til dan
ske og internationale projekter vedrørende bio
logisk mangfoldighed. Der indkom også i år langt 

flere gode ansøgninger, end der var penge til. 
Det viser, at der er et .~>tort behov for støtte til 
denne type af projekter. De udvalgte projekter 

i 1998 spænder vidt både fagligt og geogra
fisk. De omfatter følgende: 
Søren K. Breinholt og Rikke Mortensen. 
Sommerfugle i thailandsk lavlandsregnskov 
(30.000 kr.) 

Ole Ritzau Eigaard. Effekt af indskudte søer i 
Danmark (10.000 kr.) 
Kåre Fog. Studier af løv-frøer på Lolland 
(25.000 kr.) 
Søren Ring Ibsen. Naturværdi-bedømmelse i 

dansk skov (25.000 kr.) 
Jens M. Olesen. Ø-biodiversitet og endemi
ske plante-dyr-interaktioner på Mauritius 
(25.000 kr.) 
Ulrik Søchting. Laver i Bhutan (24.000 kr.) 

Mette Bech Sørensen og Lise Herslund. 

Landskab og landbrug i Nemunas delta, Litau
en (23.000 kr.) 
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Ole Vestergaard. Bevarelse af sø i Vietnam 
(21.000 kr.) 

Hans Hiort Warnberg. Sort skænes autøkolo
gi (13.000 kr.) 

Derudover modtog Hanne Bloch 25.000 kr. til 
naturformidling i nationalpark i Ecuador. Hanne 

Bloch omkom ved flystyrtet i Colombia 20. april. 
Kim Carstensen, generalsekretær i WWF Ver
densnaturfonden, udtaler: 

"Det er med bestyrtelse, vi erfarer, at cand. sci
ent. Hanne Bloch, er blandt de omkomne ved 
flystyrtet i Colombia. 
En måned inden flyulykken var vi sammen med 
Hanne Bloch på Amalienborg, da WWF Ver
densnaturfondens præsident Prins Henrik ud
delte WWF Verdensnaturfonden og Novo Nor
disks biodiversitetslegat, som er et projekt- og 
rejselegat til unge forskere. 
Hanne Bloch fik legatet, fordi vi var overbeviste 
om, at hun var den rette person til at gennem
føre et vigtigt arbejde med lokal naturformid
ling i Podocarpus-Nationalparken i Ecuador. 
Hun var netop på vej til Ecuador for at arbejde 
med sit projekt, da hun så tragisk omkom. 
WWF Verdensnaturfonden udtrykker vores dybe
ste medfølelse med Hanne Blochs efterladte". 

E·MAIL 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 

Levende Natur: levende.natur@wwf.dk 

Europæisk program for fersk
vand styres fra Danmark. 
WWF International har tilbudt 

Verdensnaturfonden at være 
vært for koordinationen af et 
nyt stort program for beskyt

telse af ferske økosystemer og 
forvaltningen af vandressour

cer i Europa. 
Mængden og kvaliteten af 
ferskvand er faldende i stort 

set hele det vestlige Europa, 
og det har allerede givet sto
re problemer for den biologi

ske mangfoldighed. 
Derfor ønsker WWF at oppri

oritere sin indsats for ferskvand 
og vådområder. 
Verdensnaturfonden vil fore

løbig for en to-årig periode 
være center for WWFs inter

nationale arbejde. 
Som koordinator er fra 1. april 
1998 ansat Jane Madgwick. 
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l februar 1996 indl.edte Bese Western h~tellerne og WWF 

Verdensnaurfonden et samarbejde, der skal gøre Best 

Western til Danmarks mest miljøvenlige hotelkæde. 

Med aftalen forpligter vi os bl.a. til at investere i en ræk

ke tiltag, der som mål har at reducere hotellernes vand-
l 

og energiforbrug med mindst 25% i forhold til forbruget 

i 1993. For hver overnattende gæst betaler Best Western 

desuden l krone til WWFs arbejde for den truede natur 

overalt i verden. Det er foreløbig blevet til 1.5 millioner 

kroner. 

Bese Western gør med andre ord en indsats for både det 

nære og det globale m}.!jø: 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at je også ser 

samarbejdet med WWF som en konku renceearameter. 

Fremtid~n tilhører devirksoiy heder, der påtager sig et reelt 

ansvar for samfundsudviklingen, og handler her og nu. 

Eller som det siges i et gammelt kinesisk ordsprog: 

"Klog er den, der gør i dag, hvad den 

dumme tvinges til at gøre i morgen. " 

I erhvervslivet skal der tjenes penge. 

Men hvis det sker uden nødvendige 

hensyn til det miljø, vi til syvende og 

sidst er afhængige af alle sammen, 

risikerer det at blive en både kortva

rig og pinlig fornøjelse. 

B es ry re Ises f o r m a n d 

A NNA GRAVERS EN , 

Best Western Hotels D enmark 

Samarbejdet med Best western hotellerne i Danmark er et 

eksempel på, hvordan WWF Verdensnaturfonden på en utra

ditionel måde opnår konkrete resultater til gavn for miijoet 

og naturen. 

Efter WWFs mening må det være slut med gensidig berorings

angst og mytedannelse. Hvis det skallykkes at lose klodens 

mange alvorlige miijøprobleme1; er der brugfor dialog mel

lem erhvervslivet og rniijoorganisationerne. 

Lad os tale sammen. 

WWF VERDENSNATURfONDEN ER DEN DANSKE AFDELI NG AF \VOR LD WIDE F UND FOR NATURE, EN PRIVAT OG UAFHÆNG IG ORGANISATION, DER 

GENNEM I NOSAML EDE MIDLER ARBEJ DER FOR AT S IKR E jORDE NS DYRE- OG PLANTEJ.JV l EN IUG II OLD I G OG AI. SI DIG NATUR. 


