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Vi vil have rigere skov - også i Danmark 
l 

Langt om længe er der grund til nyt håb for verdens skove. I forbindelse med 
WWFs kampagne for 'Gaver til J(')rden' (se mere s. 4) har en lang række lande 
forpligtet sig til at frede enorme skovarealer. Samtidig har WWF faet nye, stær
ke partnere som Verdensbanken og en række store, private virksomheder i træin
dustrien med i arbejdet for at fremme bæredygtig skovdrift i hele verden. 

Ti millioner hektar veldrevet skov er allerede blevet uafhængigt certificeret af FSC, som efter WWFs 
opfattelse er den eneste troværdige miljømærkning af træ. Det er et stort areal- mere end dobbelt så stort 
som Danmark - selv om det stadig er en dråbe i havet i forhold til verdens samlede skovareal. Men det 
afgørende er, at arbejdet går hurtigere end selv vores mest ambitiøse målsætninger. Og der er endnu 
større muligheder fremover. Således er samarbejdet med Verdensbanken baseret på et fælles mål om at 
tyvedoble arealet med kontrolleret, veldrevet skov inden år 2005. 

Det betyder ikke, at verdens skovkrise er løst. Tropeskovene fældes stadig. Skovbrande skaber uhyrlige 
problemer mange steder. Og der er stadig grund til bekymring for naturværdierne i skovene i Central
og Østeuropa, når landene skal tilnærme sig vores vestlige måde at leve på, også med hensyn til skovdrift. 
Men der er nogle ting i gang, som giver mulighed for virkelig at nå resultater. 

Over for den dynamiske udvikling i det internationale skovarbejde er det til tider forstemmende at føl
ge den danske skovdebat. Den er baseret på en lidt selvtilstrækkelig forestilling om, at vi i Danmark har 
fundet alle svarene. Og at de danske skove i det store og hele har det godt. 

Denne forestilling har selvfølgelig et grundlag: De danske skove drives professionelt af dygtige skovfolk 
Og der er sket væsentlige fremskridt i den danske skovpolitik det seneste årti. Der er da heller ikke tale 
om en akut krise i de danske skove. Skoven springer jo ud hvert forår - og på et areal, der vokser år for år. 

Men trods dygtighed og fremskridt i Danmarks skovpolitik er der stadig problemer i de danske skove. 
De kan bl.a. aflæses i listerne over truede arter, hvor også den nyeste udgave påpeger, at i Danmark hører 
de fleste af dem hjemme i skovene. De truede arter har det stadig ikke godt på de intensivt drevne, ens
artede og drænede skovarealer. 

I foråret kunne WWF offentliggøre en sammenlignende analyse af skovene i Europa, som påpegede kla
re mangler i den danske skovpolitik Her er vi bestemt ikke noget foregangsland. Man kan diskutere 
detaljerne i analysen (se også artiklen s. 18), men den bekræftede, at der skal mere til, hvis vi skal kun
ne være tilfredse med tilstanden i de danske skove. 

Myndigheder og skovbrugere må erkende, at det kan gøres meget bedre. Mon ikke de godt ved det, når 
det kommer til stykket? 
Jeg tror det. 

Kim Carstensen, generalsekretær 
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Levende Natur er 

trykt på l 00% genbrugspapir 

En succes, der er til at få øje på 
---+--··· ...................................................... ............................................ .............................. . 

Ideen er enkel og egentlig ret banal - men den virker ! 
Med kampagnen for Gaver til Jorden er det lykkedes WWF at skabe 
nye initiativer til naturbevarelse i et omfan g, som 
vi knap nok selv troede muligt. 

• 
Munkesælen får fred 

iW--+---··· ...... .... ......... ......... ... ............................................................ .................................. .. .. 

Tyrkiets regering, som ellers er kendt for mange lidet flatterende 
handlinger, har bragt sig i et positivt lys med løftet om at prøve at bevare 

Europas mest truede pattedyr, munkesælen . 

Spansk giftkatastrofe 
--- +--....................................... .............................................................................. .............. . 

Donana Nationalparken i Sydspanien er ramt. 46.000 mennesker er ramt. 
landbrug, fiskeri og turisme er ramt. Fisk. fugle og dyr er ramt eller truet. 
Det er en katastrofe, der har fået lov til at ske. 
Og det er en blandt mange mulige. 

Kemikaliefri hverdag ••• 
•• 1-----1--· .............................................. ............. .... ........ ..... ... ...................... ............... ... ........ . 

.. . kan ikke lade sig gøre. Men med lidt omtanke og bevidste 
prioriteringer kan vi undgå mange skadelige kemikalier i vores hverdag. 
GRØN INFORMATION giver gode råd tillevende 
Naturs læsere. 

"Grønne ørkener" 
:---.j-- ... .......................................................... ........................... ......................................... . . 

Uanset. hvor uenig man er i WWF Internationals bundkarakter til 
de danske skove, så skal der tages mange nye initiativer. før dansk skov
brug lever op til sine egne og internationale mål
sætninger om flersidig og bæredygtig 

skovdrift og om naturhensyn i skovene. 

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 aideling. 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. 
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Af Kim Car ste nsen, ge n ernisekretær WWF Verdensnnttllfonden og Na ne t Poulsen, jourlinl i st 

At arbejde for naturbevarelse minder ofte om 
livet i en elevator mellem kulkælderen og de 

højeste tinder. Den ene dag er man højt oppe, 
fordi det er lykkedes at sikre fremgang for~n 
truet art eller at ra etableret en ny national
park. Den næste dag går ruren ned i kælde
ren igen med nye oplysninger om uløste pro
blemer for natur, dyr og mennesker. 11 

WWF har nået mange resultater for t~arur

bevarelse, ikke m indst baseret på diælog og 

samarbejde med andre. Og gennem årene er 
viljen til at tage de nødvendige hensyn til 
naturen klart vokset hos både regeringer, virk

somheder og befolkninger. Alligevel går udvik
lingen stadig den gale vej på mange afgøren
de områder. Derfor må vi op i et højere gear, 
hvis der skal skabes varig fremgang. Og det 
skal der. WWFs initiativ ti l Gaver tiljorden 
har vist sig at være et effektivt redskab til at 
accelerere indsatsen. Udgangspunktet er, at 
der er mange, som gerne vil gøre mere for 
natur og miljø, men at de ofte mangler en 
konkret tilskyndelse til at ra det gjort. 
Initiativet Gaver til Jorden har skabt denne 
tilskyndelse. 
WWF har udpeget nogle områder, hvor en 
ekstra indsats er særlig vigtig. Det har vi gjort 
med en omfattende kortlægning afVerdens 
natur, hvor vi har udpeget omkring 200 områ
der med særlig betydning for bevarelsen af 
klodens biologiske mangfoldighed. Samtidig 
har vi opstillet globale mål for kampagnen 
på områderne skov, klima og fiskeri. 
På dette grundlag har vi bedt lande, interna
tionale institutioner, virksomheder og enkelt

personer om at gøre noget ekstraordinært for 
naturfredning, for bæredygtig skovdrift, for 
imødegåelse af klimaforandringer, eller for 
sikring af er bæredygtigt fiskeri. Den ekstra 
indsats er deres Gave t il Jorden. 

Overvældende reaktion 
Reaktionen har været overvældende. ·Siden 
oktober 1996, hvor kampagnen startede, er 

der givet langt over 30 betydelige Gaver til 
Jorden, bl.a. i form af nye fredede områder i 
alle verdensdele og med et samlet areal, der 
langt overstiger Frankrig, England og Tysk
lands størrelse tilsammen. D er er tale om 
kolossale nye fredninger i lande som Rusland, 
Canada, Brasilien, Mongoliet - og om m in
dre, men lige så vigtige fredninger i lande som 
Frankrig, Georgien, Gabon, Indien, New 
Zealand, Tyrkiet, Ungarn og USA. 

Der er. også andre typer af gaver 
Den danske regering har f.eks. givet planen 
om etablering af vindmølleparker på havet 
som en Gave til Jorden. Verdens største pri
vate-skovejer, det svenske firma Assi Do man, 
er gået ind i et samarbejde med WWF om at 
styrke den uafhængige miljømærkning af træ 

i hele Europa .. Og Verdensbanken har lovet 
at arbejde for etableringen af nye fredede skov

områd)r svarende til l O gange Danmarks 
areal inden år 2005 og at skaffe yderligere 

4 gange så meget skov - altså noget der sva
rer til40 gange Danmarks areal- under kon
trolleret, bæredygtig drift . Det første kon
krete resultat af dette samarbejde mellem 
WWF og Verdensbanken er Brasiliens Gave 

til Jorden (se side 8). 
Kampagnen for Gaver til Jorden har gjort os 
endnu mere ambitiøse i vores ønsker til ind
sarsen for narurbevarelse, og den har bragt os 
i direkte samarbejde med nogle af de insti
tutioner og private interesser, der former Jor
dens fremtid. 
Erfaringerne viser, at WWF kan bidrage med 
meget på dette plan. Vi har viden, der kan 

bruges som grundlag for at identificere de 
vigtigste Gaver til Jorden. Samtid ig er vi til 
stede og har kontakter overalt i verden, hvil
ket giver os mulighed for arbejde for ideerne 
både lokalt og internationalt. Det sidste er 
vigtigt, fordi det kan vise de potentielle gave
givere, at der er en interesse for gaven i deres 
eget land, samtidig med at der er mennesker 
i helt andre dele af verden, der påskønner de 
gaver, der gives. 
Selvom der er al mulig grund til at glæde sig 
over resultaterne af arbejdet med Gaver til 
Jorden, så vokser træerne sjældent ind i him
len. Gaverne er langt fra løsningen på alle 
naturens problemer. F.eks. er der mange gaver, 
som regeringer og virksomheder ikke ønsker 
at give, fordi de har politiske eller økonomi
ske interesser i at lade være. Og her er vi nødt 
til at arbejde videre på andre måder for at 
opnå de resultater, der er brug for. Samtidig 
må man holde sig for øje, at de fleste af gaver

ne i første omgang er løfter om at gøre noget. 
Og der er altid lettere ar love noget end fak
tisk at gøre det. 

Derfor ligger der store opgaver foran os, når 
vi skal holde regeringer og virksomheder fas t 
på deres løfter og sikre, at de bliver opfyldt. 
Men gavernes løfter giver os et nyt grundlag 
og luft under vingerne. -. 



GAVER TIL JORDEN 

Amayla 

• 

l sidste øjeblik lover Tyrkiet at 

forsøge at give munkesælerne fred. 

Fem af deres vigtigste levesteder 

langs en 200 km lang kyststrækning 

forbeholdes sælerne. 

Tyrkiet giver Jorden en chance for 
verdens mest truede sæl - munke 
Munkesælen var egentlig ikke bange for noget- hverken men
nesker, andre dyr eller noget andet. 
Med en historie, der kan føres 15 millioner år ti lbage, leve

de den i disse tusinder og millioner af år på de ubeboede øer 
uden ferskvand og langs fastlandskyster, der var omkranset 
af udstrakte ørkenområder. Den oplevede ingen fj ender og 
udviklede derfor heller ingen evne til at flygte. Genetisk set 
er munkesælen ganske enkelt tam. Man har tidligere i histo
rien kunnet komme helt tæt på en munkesæl, uden at den 
viste tegn på andet end ligegyldighed, højst nysgerrighed. 
Men så kom menneskene, byerne, fiskerne, de store trawle
re, uroen, forureningen. 

Netop munkesælens adfærd har gjort den betydeligt mere 
sårbar end andre sæler overfor menneskets tilsynekomst i dens 

univers. For trods genetisk tam lider den tydeligt under men
neskelig nærhed. Således kan der konstateres høj dødelighed 
blandt ungerne og mange aborter bland t sæler i forstyrrede 

områder. 
Og således er den blevet tvunget bort fra sine foretrukne 

opholdssteder på strande og langs klippekyster til afsideslig
gende klippegro tter, hvoraf nogle kun har indgange under 
vandspejlet. Selv fødslerne kan nu foregå under vandet, hvor 
munkesælerne oprindeligt valgte fas t grund under lufferne 
til den begivenhed. 



at bevare 
æ len 

35 sæler tilbage 
Men denne tilbagetrækning har ikke reddet munkesælen. Der har før i tiden været fire slæg
ter af munkesæler. M disse er kun en tilbage, som igen består af tre arter, den vestindiske, 
Hawaii-munkesælen og Middelhavsmunkesælen. Alle tre er de stærkt truede. Og det er et 
spørgsmål, om den ene, den vestindiske, på nuværende tidspunkt rent faktisk er uddød. Ha
waii-munkesælen er fredet, men alligevcl i farezonen. 

Det er ikke kun munkesælens m~nglende flugtinstinkt, der adskiller den fra andre sæler og 
gør den ekstra sårbar. Også det faktum at den er den mindst sociale af dem alle. · 

Den foretager frem for alt ingen lange vandringer og møder derfor heller ikke sine slægtnin
ge i andre egne af samme hav. Den dykker ikke dybt, og den svømmer ikke langt væk fra 
kysten. Derfor er den også m eget sårbar overfor påvirkninger der, hvor den lever. Forstyrrel

ser, forurening og nedgang i fødemæ~gden påvirker den stærkt. Og for at gøre en lang histo-• ri e kort, så er der i dag kun meget fa Middelhavsmunkesæler tilbage- flest i Ægæerhavet, også 
kaldet det Cilieianske bas in mellem Cypern og Tyrkiet. For 20 år siden var der her mellem 

150 og 300 munkesæler. De nyeste optællinger fra 1998 siger i alt omkring 35 sæler, heraf 
syv unger under fem år. Så det er op over. 

Skarpe fælder mod uønskede "gæster" 
Munkesælen er et af verdens sjældneste pattedyr, og den er et af Euro
pas mest truede. Dens .bevarelse er af EU vurderet til at have sarn
fundsinteresse i henhold til et Rådsdirektiv om bevarelse af naturlige 
leveområder, vilde dyr og planter. Den er omfattet af diverse kon

ventioner. Qg den har siden 1995 været omfattet af et bevarings- og 
forskningsprojekt, som er ledet afWWFs M iddelhavskontor i Itali
en i samarbejde med T he Middle East Technical University. Forsk

ningsdelen i projektet har identificeret munkesælens vigtigste t ilba
geværende levesteder langs den tyrkiske kyst. M de 12 områder har 
tyrkiets regering nu givet fem af dem som Gaver til Jorden. De ligger 
alle indenfor en 200 km lang sammenhængende kystlinje. Her skal 
sælerne i al fremtid have fuldstændig ro både fra land- og vandsiden. 
Fiskeri indenfor 3 sømillangs kysten er forbudt. Det har det været i 
flere år. N u skal overtrædelse af forbudet forhindres. Den, der måtte 
komme indenfor, far sit trawl ødelagt af skarpe "trawlfælder". 

Også lokale fiskere i krise 
I forbindelse med totalfredningen af kysten gøres der nu et meget 
omfattende arbejde for at skabe andre indtægtsmuligheder for de 
meget trængte lokale fiskere, som i konkurrence med munkesælen har 
kæmpet for føden, mens fiskerflåden i området på 45 år er vokset fra 
14 til nu 200- mange af dem meget store industrifiskere med bund
trawl, der tager alt og i øvrigt kommer fra andre egne afTyrkiet. 
Næsten alle de lokale fiskere bruger traditionelle fangsmeroder med 
liner og net. De har blot kunnet se til, mens store fiskerbåde, ofte med 
ulovlige metoder, har ødelagt deres egen legale indkomstmulighed. 

Munkesælen er Europas mest 

truede pattedyr. Nu gøres der et 

meget omfattende arbejde for at 

skabe andre indtægtsmuligheder 

for de hårdt trængte lokale 

fiskere, der ser munkesælen som 

en fjende. 

Så paradoksalt det netop er, har de to svage parter kæmpet indbyrdes, mens den store i fred og ro har 
taget for sig: Fiskerne har i stigende grad rettet vreden mod munkesælerne, som efterhånden som 
mængden af fisk og blæksprutter faldt kritisk, begyndte at gå til angreb på deres net for at skaffe føde. 
Sælerne har foretaget omfattende materielle ødelæggelser, og samtidig har de gjort indhug i fiskernes 
i forvejen sparsomme fangst- en munkesæl kan spise l 0% af sin kropsvægt på op til400 kg på en dag. 
Fiskerne har direkte slagtet munkesæler i vrede - i 1994 blev seks sæler fundet slagtet. 
Mens munkesælerne tidligere blev fanget for deres skind og kød, så er truslen mod dem og de lokale 
fiskere idag primært denne ukontrollerede, ofte illegale og ukoordinerede udvikling i fiskerflåden. 
Med Tyrkiets Gave til Jorden er der i elvte time givet en spinkel chance for at dette urgamle pattedyr, 
dets enestående levevis og meget specielle leveområde måske kan bevares for eftertiden. Samtidig er 
der rettet opmærksomhed mod et samfundsproblem, som ikke alene trænger naturen op i et hjørne, 
men også de mennesker, der hører til den. __. 



GAVER TI L JORDEN 

Gylden cgcrnabc. Foto: lFOT 

12% af Brasiliens 

oprindelige skov er 

forsvundet. 

Hvert år forsvinder 

yderligere 2 mio. 

hektar. 

Brasiliens Gave til 

Jorden betyder 

en fordobling af 

det skovareaL som 

nu er sikret for 

eftertiden. 

" 

Den langhårede, silkeskinnende gyldne egern
abe er blevet et symbol på naturbevarelse i hele 
Sydamerika. Den lever i Brasiliens Ada~ terhavs
skov og har altid været sjælden. Den fore trækker 
en oprindelig, tæt skov, hvor den færdes fem til 
ti meter oppe i træerne sammen med andre af sin 
slags i grupper på op til ti srykker. Natten til
bringer de i en sror klump i huler oppe i træer
ne. 
Den gyldne egernabe er meget sårbar overfor for
sryrrelser og har på grund af en voldsom ind
skrænkning i dens foretrukne levesteder i Atlan
terhavsskoven været ekst'remt tæt på fuldstændig 
udryddelse. Atlanterhavsskoven er i dag reduce
ret til 7% af sin oprindelige størrelse, og den er 
spredt i usammenhængende stumper. 
I slutningen af tresserne blev antallet af gyldne 
egernaber vurderet til nogle få hundrede. Nu er 
der herydeligt flere, i kraft af et intensivt opdræts
og genudsætningsarbejde, som WWF forestår i 
samarbejde med zoologiske haver rundt om i ver
den. Faktisk blev netop dette bevaringsprojekt, 
der startede for mere end tyve år siden, WWFs 
første i Sydamerika. Den langsigtede plan, som 
koster flere millioner kroner, går ud på at få tal
let op på 2.000 aber i år 2025. 2.000 aber er, hvad 
der betragtes som nødvendigt for at gøre bestan
den robust og sikre den på længere sigt. 

Utrolig mangfoldighed 
Den brasilianske Atlanterhavsskov, som oprin
deligt dækkede l million kvadratkilometer- langs 
en 3.500 km kyststrækning - er i dag indskræn
ket til et minimum, og botanikere diskuterer, 
hvorvidt der overhovedet er noget af den primære 
skov tilbage. 
Skoven er hjem for utroligt mange dyr, fra flere 
hundrede abearter og krybdyr til tapirer, rovdyr, 
utallige insekter, planter og fugle, som kun fin
des der og ingen andre steder på kloden. F.eks. er 
halvdelen af træarterne endemiske. Det samme 
er diverse kolibrier, pungdyr, dovendyr, træfrøer, 

palmeslanger osv. Mange af Atlanterhavsskovens 
rovdyr kræver enorme områder for at kunne over
leve. En levedygtig bestand af jaguarer kræver 
således henved 6.000 kvadratkilometer (det dob
belte af Fyn). --. 

Brasilien giver 
Storbritannien , 



Selvom den brasilianske regnskov nu er nede 

på en brøkdel af sin oprindelige størrelse. rummer 

den en utrolig stor mangfoldighed. 

Her er det sølvhejrer, margay og Yanomami-indianere. 

· skovområder på stø:rrels~ med 
som Gave til Jorden 

Brasilia 
• 

Sao Paulo ~ 

Salvado r 
• 

• Rio de Janeiro 
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Mangfoldigheden er utroligt stor. Man har i et enkelt områ
de på l hektar fundet 270 forskellige træarter, hvoraf man
ge af dem hver især er hjemsted for op til 1.000 insektarter. 
Det skønnes, at der findes omkring l mio. insektarter i Atlan
terhavsskoven. Langt de fleste dyre- og plantearter er endnu 
ikke identificeret, og mange anses for at være forsvundet, 
inden de overhovedet nåede at komme til menneskers kend
skab. Den indbyrdes sammenhæng i naturens økosystemer 
har gang på gang vist sig i denne skov, hvor en enkelt pape
gøjearts forsvinden betød, at også en bestemt træart forsvandt, 
fordi netop denne papegøje havde som funktion at sprede 
netop dette træs frø. 

Største bevaringsprojekt nogensinde 
Men nok så væsentligt er, at denne skov med sin enorme for
dampning har sikret regn i rigelige mængder i landet inde 
bag ved. Allerede for omkring l 00 år siden kunne der regi
streres længere og længere perioder uden regn hvert år i sta
terne bag Atlanterhavsskoven. Men der gik meget lang tid, 
før man erkendte den vigende skovs betydning i den forbin
delse. 
Den brasilianske regering har som sin første Gave til Jorden 
givet fire udvalgte skovområder på tilsammen flere hun
d redtusind hektar. To af områderne ligger i Atlanterhavs
skoven, og et af dem- Uniao Fazendo BiologicaJ Reserve -
omfatter netop den gyldne egernabes levesteder. -
Samtidig har Brasilien givet et løfte om, at i alt l O o/o af Bra
siliens skove skal fredes fuldstændigt inden år 2000. Der er 
tale om 25 mio. hektar skov - seks gange Danmarks størrel
se. Det er det største naturbevaringsinitiativ i Arnazen-områ
det nogensinde, og gaven betegnes afWWF's generaldirek
tør Claude Martin som et "afgørende skridt på vejen mod 
realiseringen afWWFs mål om at opnå beskyttelse af mindst 
l Oo/o af verdens væsentligste skovtyper inden år 2000". Det-

l et enkelt område på 

en hekta r har man fundet 

270 forskellige træarter. 

Mange af de tilknyttede 

insektarter forsvinder, inden 

de kommer til menneskers 

kend skab. 

Øverst til venstre: 

Victoria åkande 

Nederst til venstre: 

Erythrina (koraltræ) 

te mål har WWF indledt et samarbejde med Verdensbanken 
for at få opfyldt. Og Brasiliens gave er det første synlige resul
tat af samarbejdet. 
I Brasilien betyder beslutningen en fordobling af de områ
der, der er under streng beskyttelse. 
De fire områder med brasiliansk regnskov, der er udpeget her 
og nu, repræsenterer mange forskellige typer: 
Jurabatiba nationalparken fungerer med sine mange kystnære 
søer som økologisk overgangszone mellem hav og land. Den 
har stor betydning for tilførslen af organisk materiale til havet 
og fungerer som en slags vugge fo r mange (også ukendte) 

planter og dyr. 
De øvrige områder rummer meget forskellige skovtyper, et 
af dem ikke færre end 18 forskellige vegetationszoner, og er 
også af stor videnskabelig interesse. Et andet af dem grænser 
op til et Ianomami indianer-reservat. 
Flere af de national parker, der nu er givet som Gaver til Jor
den, har i forvejen haft en eller anden grad af beskyttelses
status. Nu er de- i modsætning til tidligere- overgået til den 
brasilianske miljøstyrelses ejendom. Dermed bliver det mere 
realistisk at forestille sig en håndhævelse af den miljølovgiv
ning, der på papiret er blandt verdens mest progressive. 
Op til l 000 ~r gamle står regnskovens kæmpetræer og stræk
ker sig mod lyset. 
Denne del af det sydamerikanske kontinent er beriget med 
fredelige naturkræfter. Hverken jordskælv, vulkaner eller orka
ner rammer de brasilianske skove. Så kun mennesker og natur
lig ælde kan gøre det af med regnskovens træer og deres enor
me livsrigdom. 
Med Brasiliens Gave til Jorden vil mange flere træer blive 
meget ældre, den gyldne egernabe, utallige andre dyr og plan
ter vil få bedre vilkår og en endelig udryddelse af bras iliansk 
regnskov, med deraf følgende tørke og erosion, vil være for

hindret. • 



POUL. GHITA OG 
BJERGGORILLAERNE 
l begyndelsen af august 
måned fik bjerggorillaerne i 
Uganda besøg af Poul Thom
sen fra DR Derude. Ghita 
Nørby. Uffe Gjøl Sørensen fra 
WWF og et tv-hold. 
Ghita Nørbys dagbøger fra ~ 

rejsen kunne læses i BT de j 
tre sidste søndage i august. 

~ og DR TV har planlagt en ud- ~ 

sendeise i december i år om 5 
o 

den spændende rejse. ~ 

WWF 

SPEJDERHJÆLP TIL RUSLAND 
15 seniorspejdere og to spejderledere fra Det Danske Spejder
korps var i juli på en 14 dages tur til Rusland i samarbejde med 
WWF Verdensnaturfonden. 
Størsteparten af tiden tilbragte de danske spejdere i det 432 km2 

store Nizhnesvirsky Na!urreservat ved Ladoga-søen. hvor de 
sammen med russiske spejdere dels ydede praktisk hjælp til 
naturreservatet ved at bygge broer over vandløb. dels fik både 

strabadserende og mor
somme oplevelser i den 
mangfoldige russiske natur. 
Opholdet sluttede i Skt. 
Petersborg. hvor spejder
ne boede hos deres russi
ske med-spejdere. 
Spejderbesøget er et led i 
WWF Verdensnaturfondens 
Østeuropa-mærkesag. 
Hensigten er at udbrede 
kendskabet til- og formå
let med - WWF Verdens
naturfondens felt-projek
ter samt at sætte Østeuro
pa og Rusland ind i en 
større sammenhæng i den 

danske offentlighed. Det sker bl.a. ved at yde konkret støtte og 
arbejdskraft til det russiske naturreservat og ved at øge den mel
lemfolkelige forståelse mellem danske og russiske spejdere. 
Projektet skal ses som et forsøgsprojekt med mulighed for frem
tidigt samarbejde. hvor unge mennesker kan deltage aktivt i WWF 
Verdensnaturfondens arbejde. 

E-MAIL TIL WWE 

Generelle henvendelser, wwfOwwf.dk 

Regnskabsafdelingen, accountsOwwf.dk 

Kampagneafdelingen, campaignOwwf.dk 

Videnskabelig afdeling, conservationOwwf.dk 

, Pressesekretæren, pressOwwf.dk 

Levende Natur, l evende.naturOwwf.dk 

GLÆD DIG TIL ÅRETS JULEKORT 
Julekortene fra WWF Verdensnaturfonden er i år enestående. 
idet det smukke motiv er malt af Hendes Majestæt Dronning Mar
grethe. WWFs støttemedlemmer og bidragydere får i løbet af 
oktober måned tilsendt tre af disse julekort med tilhørende kuver
ter. Det gælder selvfølgelig ikke de støtter. der tidligere har fra
bedt sig sådanne uopfordrede forsendelser. 

1/2 MILLION TIL NATUR l ESTLAND 
Pandaprisen gik i år til den estiske naturbeskyttelsesforening 
ELF. De mange penge skal primært bruges til at etablere bære
dygtig turisme i naturreservatet Alam-Pedja. hvis enestående 
flodsletter er et vigtigt levested for en række arter. der for længst 
er udryddet i Danmark. Det gælder bjørn. los og ulv samt adskil
lige fugle som sort stork. tredækker og engsnarre. 
Pandaprisen. som for 13. år i træk er sponsoreret af Skandina
visk Tobakskompagni. er i år på 500.000 kr. mod normalt 250.000 
kr. Det skyldes. at to års priser er slået sammen til en. 

Bestyrelsesmedlem i ELF. Andres Tarand. modtager Pandapri
sen af formanden for Pandapris-udvalget Bent Muus (til ven
stre) og generalsekretær Kim Carstensen. 

HÅNDSRÆKNING TIL MIDDELHAVET 
Rejser man med Star Tour til Middelhavet. er man med til at støt
te WWFs arbejde for at sikre områdets sårbare miljø og natur. 
Star Tour/Fritidsresor betaler 1 US dollar for hver rejsende til 

. 
• •• • . * 
Star 
Tour 

Middelhavet. og det har til dato bidraget 
med. hvad der svarer til ca. seks milli
oner danske kroner til WWFs vigtige 
arbejde. Vi siger tak til de mange dan
skere. som på denne måde er med til at 
give den truede natur i Middelhavet en 
håndsrækning. Også tak til Star Tour for 
et godt samarbejde . 
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Da supertankeren Exxon Valdez for snart ti år siden stødte på 
grund og lækkede mere end 40 millioner liter olie ud i Prince 

William Sound i Alaska, var der tale om en katastrofe af vold
somt omfang, både økologisk, socialt og økonomisk. 
Nu har spanierne på forfærdende vis fået noget at snakke med 

om - de kan endda gange Exxon Valdez udslippet med 500 - og 
resten af verden oplever netop nu et lærestykke i, hvor galt det 
kan gå, når man i årevis overhører velfunderede advarsler om 

risiko for giftulykker. 

Den 24. april skred jordvolden omkring en affaldslagune, som 
det svensk- og canadisk-ejede multinationale mineselskab Boli
den bruger i forbfndelse med udvinding af metaller. 

Videnskabsfolk, WWF og andre uafhængige miljøorganisationer 
havde i årevis advaret om, at netop det kunne ske. Forløberen 
for skredet - forskydninger mellem lagunen og jorden neden

under med synlige pukler på jorden til følge - kunne konstate
res i årene op til den 24. april1998. Skredet kunne altså forud

_:; iges - og blev det! 



Mineselskabets eget overvågningsprogram viste derimod ingen 
tegn på fare. Og få timer inden ulykken var området blevet inspi
ceret af mineselskabets folk og fundet i orden. 
l løbet af de hæste timer, dage og uger er 5 milliarder liter gif
tigt vand og slam skyllet ud af mineområdet, ført med Guadi
amar-floden 40 km sydpå for at ødelægge indtil videre 4.500 ha 
landbrugsland og forgifte store dele af Donana området. 
Donana nationalpa rken ligger midt i dette landbrugs- og turist
område. Den e r et af d en nordlige halvkugles vigtigste våd om-

råder og besøges hvert år af mindst 100 forskellige fuglearter 
på t ræk me llem Europa og Afrika. Giftudslippet er gået værst 
ud over bufferzonen r~ndt om nat!onalparken, men også selve 
parken er voldsomt berørt. 
Slammel-dækker jorden i lag på mellem 2 meter tættest på gift
depotet ned til få millimeter længst væk fra udslippet. Det er 
trængt ned i jorden i o p til en halv meters dybde. 
Det indeho lder høje koncentratione r af t ungmetalle r som bly, 
cadn}ium, kviksølv, kobber og zink, som kan ophobes i fedtvæ vet 

Giftulykke i Sydspanien 

var både ventet og forudsagt. 

Alligevel fik den lov at ske. 

46.000 mennesker ostt 

naturområde af intepttlonal 

betydning er berørt. 

Det er vigtigt at placere anl_. ... r 
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hos dyr og mennesker og fortsætte gennem fødekæden. 

Det kan på længere sigt påvirke bl.a. reproduktionsev
n~n og nerve- og immunsystemerne. 

Omfattende akutte virkninger 
Selvfølgelig er både fugle, fisk, dyr og mennesker akut 
påvirket af giftudslippet. Fiskene dør- 23 tons er samlet 
op indtil nu - fugle og andre pattedyr gør det samme, 

eller de f lygter (18% af de fugle, der raster i Dofiana, kom
mer fra Danmark.) 

Særlig bekymring er der for den iberiske los og kejser
ørnen. Donana er et af den iberiske los sidste fristeder. 
Der er i dag 400 tilbage i Spanien og Portugal, 50 af dem 

lever i Dofiana. Den spanske kejserørn er endnu sjæld
nere med blot 30 overlevende i områdets skove. 
Men ikke at forglemme så er også 46.000 mennesker 

direkte berørt af ulykken. Landbrug og fiskeri i området 
er stoppet. Vandet i de øvre jordlag er blevet forurenet 
og vil dermed indirekte påvirke et større område. Drik

kevandsforsyninger, landbrug, fiskeri og turisme vil være 
påvirket mange år frem i tiden. 

Mange lokale beboere er mod betaling hyret til at del
tage i det akutte oprydningsarbejde, hvortil de i høj grad 
bruger egne landbrugsredskaber og som regel intet 

beskyttelsesudstyr. De udtrykker frustration og har kun 
ringe tillid til myndighedernes håndtering af sagen. 
Arbejdsløsheden i området er 35%, og de lokale er ale

ne ansat til oprydningsarbejdet for i det mindste at opnå 
blot en lille lokal gevinst af katastrofen. Med professio

nelle folk kunne arbejdet gøres både bedre og hurtige
re. 
Myndighederne samarbejder ikke indbyrdes. Den regio

nale politiske ledelse har ansvaret for det store og stærkt 
berørte område, der omkranser nationalparken. Staten 
har ansvaret for selve national parken. Oprydningsarbej

det foregår ukoordineret og med ekspertbistand, som 
ikke kommunikerer indbyrdes. Der forsøges dog en vis 
form for samarbejde, da det er betingelsen for at fast

holde og udbygge en meget omfattende EU-støtte til 
det fattige landbrugsområde. 

Svære bivirkninger af oprydningsarbejdet 
Oprydningsarbejdet generes af sidevirkninger som vold
somme støvdannelser med stort indhold af metalpartik

ler. Støvet hvirvles op, når slammet tørrer og bliver flyt
tet. Det skønnes, at mellem 20 og 30% af slammet for
støver, når det tørrer. 

Samtidig betyder efterårets snarlige komme med store 
nedbørsmængder, at slammet skal væk så hurtigt som 

muligt for at reducere risikoen for en uoverskuelig spred
ning af giften til endnu større områder. 
Da hele områdets økologiske balance er voldsomt for

styrret, er der mange usikkerheder om de kemiske reak
tioner, som kan opstå i kontakten mellem det forurene
de vand og slam på den ene side og ilt og vand på den 

anden side. 
Et er dog sikkert: Hvis man hælder vand på slammet , for
hindrer man dannelsen af giftigt støv. Omvendt vil vand 

på slammet give giften mulighed for at sive ned i jorden. 

--. 

• '4 

• *' • 
5 milliarder liter giftigt vand og slam er fo rt med Guadlamar·floden 40 kilometer sydpå til 

Doiiana. 4.500 hektar landbrugsland og store dele af Doiiana·området er ødelagt. 

Det mørkegrønne område viser Donanas udbredelse. Det orange område er hårdest ramt af 

giftudslippet 

Do 



Fot os: Nordfoto 
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Det er med andre ord et valg 
mellem to helt forfærdelige 

bivirkninger af udslippet. 
Samtidig rejser fjernelsen af 
jord og slam nye problemer, 
fordi landskabet efterføl

gende ligger helt nøgent til
bage. Mange millioner kubik

meter delvist forurenet jord 
er i fare for at erodere med 

spredning til et endnu større 
område til følge. 

WWFs hjertebarn 
Dele af Donana området er 
udpeget som Verdensa rv
område, Ramsar-område og 
i henhold til EU-Kommissio
nens Fugledirektiv som et 

område, der skal ydes særlig 
beskyttelse. Derudover er 
hele området f oreslået som 

specielt bevaringsværdigt i 
EUs Habitatdirektiv. 

For WWF vil Donana altid 
have en særlig betydning, fordi det var organisationens første 
naturbeskyttelsesprojekt nogensinde. Helt tilbage i 1959 

vandt WWF kampen mod en udvikling, der ellers ville have 
udtørret det 50 km brede vådområde tæt på Sevilla i Cadiz 
bugten. 

-Udslippet er ekstremt alvorligt, siger Jane Madgwick, der 
er WWFs internationale ferskvandskoordinator med kontor 

i København og leder af den internationale WWF-indsats, der 

forsøger at afhjælpe såvel de akutte giftvirkninger som at 
lægge en strategi for langsigtet oprydning, genetabler ing af 
området og forebyggelse af tilsvare.nde katastrofer andre 

steder i Europa. 
-Katastrofen kunne være undgået, siger Jane Madgwick. 

-Der har været tegn på lækage flere gange i løbet af de sene-
ste år, og faren for, at det ville ske, blev forudsagt senest for 
et år siden. Det uhyggelige ved situationen er, at selvom 

udslippet er kolossalt, så er det kun 10% af affaldslagunens 
gift, der er skyllet ud. Den åbner igen inden årets udgang. Vi 

må have sikkerhed for, at det ikke gentager sig, siger Jane 
Madgwick. 

Der må handles nu 
WWF vurderer, at det vil tage mere end tre år at f å fjernet al 
den forgiftede jord med det nuværende tempo. 
Det er WWF i Spanien, der formelt ejer Donana National

parken, og spansk WWF er med bistand fra WWF i Storbri
tannien i gang med at vurdere mulighederne for at holde 

mineselskabet erstatningsansvarligt. 
Samtidig har WWF både nationalt og internationalt påtaget 
sig en meget direkte rolle i forsøget på at få reddet og gen

oprettet Donana. Bl.a. har WWF engageret to uafhængige 

konsulentfirmaer fra Schweiz og Tyskland til at vurdere risici 
ved oprydningsarbejdet og til at give anbefalinger til, hvad 

der praktisk og teknisk bør sættes i værk. Derudover arbej
der WWF på en langsigtet plan for genopbygning af hele 
området. 

IBlandt konsulentfirmaernes her-og-nu anbefalinger er en 
meget hurtig tilplantning med græs på de afskrabede jord
'områder. 

Dernæst anbefaleriman konstruktion af en række spærringer 
på den udrettede Guadiamar flod for at led~ vandet i en mere 

slynget bane, nedsætte dets hastighed og dermed nedbrin
ge risikoen for erosion. 

Chance for en ny begyndelse 
-Donana nationalparken som sådan har i 20-30 år lidt under 
et tydeligt tab af mangfoldighed, fordi dens bufferzone pres
ses af landbrug, dræning og turisme. 

Situationen lige nu er ganske deprimerende, siger Jane Mad
gwick, men den giver os alligevel en form for håb, fordi myn

dighederne er så utroligt pinligt berørte i forhold til det inter
nationale samfund på grund af det, der er sket. Det gør myn
dighederne modtagelige og lydhøre overfor det, vi siger fra 

WWFs side - og specielt når vi ikke blot skælder ud, men også 
forsøger at give konkret og konstruktiv teknisk bistand og 

vejledning. l Spanien er man også bange for at miste de meget 
store EU-tilskud, Donana-området hvert år modtager som 
hjælp til en bæredygtig udvikling. 

-Vi vil benytte den meget gunstige position, vi er kommet i 
til at få gennemført en langsigtet bæredygtig forvaltning af 
hele Donana, siger Jane Madgwick. Vi har haft planen læn
ge, men nu har vi en chance for at komme igennem med den. 

Jane Madgwick påpeger en anden meget væsentlig opga
ve, som WWF også har taget hul på - nemlig at vurdere risi
ci for fremtidige lignende kemikalieudslip i hele Europa. 
Mange steder i Europa er der meget større giftdepoter, hvor 

risikoen for lækager og alvorlige udslip er betydelig. l selve 
Donana-området er den lagune, der nu er gået hul på, blot 
en af mange og meget større giftlaguner, der alle er i mere 

eller mindre lige så elendig forf atning som Bolidens. 
-Donana tragedien bør anspore regeringer og internationa

le organisationer til at identificere risikoområder og sikre 
dem, inden tragedien indtræffer. Det er betydeligt billigere, 
end at vente til det går galt, siger Jane Madgwick. • 



Kemikaliefri 

Fot o: Lars Thornblad 

DE 5 BEDSTE; 

O Køb økologisk tøj eller tøj som har et 
troværdigt miljømærke, f .eks. Svanen 
eller EU-blomsten. 

8 Brug miljømærkede vaske- og rengø
ringsprodukter. Lige nu kan man købe 
følgende produkter med svanemærket: 
ØKO-Ren fra Matas, som består af 
kalkfjerner, universalrengøringsmiddel 
og håndopvaskemiddel og FDBs Blue
care-serie, som bl.a. består af vaske
middel, fast og flydende håndsæbe. 

@) Brug miljømærket "personligJ>Ieje". 
l FDBs Bluecare-serie kan man købe 
shampoo og dusch, som er svanemær
ket, og i Matas findes også svanemær
ket shampoo. 

Ø Spis økologiske levnedsmidler - mær
ket med det røde Ø. 

0 Dyrk din have uden nogen form for 
sprøjtegifte. 

DE 5 VÆRSTE; 

O PVC i tøj, emballage og ikke mindst 
-i legetøj. 

8 Klor i rengøringsprodukterne. 

@) Neglelak med phthalater og formal
dehyd. 

Ø At spise frugter og grøntsager uden at 
skylle dem - og at lade dit barn sutte 
på en traditionelt dyrket kiwi-, appel
sin- eller bananskræl. 

0 Sprøjtemidler i haven. 
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l de danske plantager er træerne typisk 

sorteret i firkanter efter art, alder og størrelse. 

Det er nemlig praktisk, 

når det gælder træproduktion. 

l 

I SKOVENS 



Af A NNE-MA RIE MI KKELSEN 

videnskabelig medarbejder i WWF Verdensnaturfond~n. 

DYBE STILLE RO. • • 
. . . har maskinerne kronede dage 

l slutningen af maj, da skoven stod i sit allerfineste skrud, offentliggjorde 

WWF International resultatet af en stor, europæisk skovundersøgelse. 
Den gav dansk skovforvaltning bundkarakter, hvilket gav anledning til 
nogle meget vrede reaktioner fra skovejere og andre med tilknytning 

til skoverhvervet. Bundkarakteren kommer nemlig på trods af de flot
te målsætninger i dansk skovpolitik og en række positive initiativer til 
sikring af skovenes naturværdier i de senere år. 

Sagen er bare, at WWFs analyse påpeger, at der er for langt mellem 
målene og virkeligheden i de danske skove. Det skyldes bl.a. historien, 
som har betydet, at næsten alle danske skove er skabt som plantager, 

der i årtier er blevet drevet uden de store hensyn til skovnaturen og f ri
luftslivet. Og der er ikke gjort radikalt op med dette billede, idet den 
danske lovgivning stadig ikke indeholder tilstrækkelige virkemid ler til 

at nå de politiske mål, samtidig med at vi generelt har for lidt kendskab 
til skovenes tilstand. 

Myndigheder og skovejere er mildest talt ikke begejstrede for denne 

analyse og har reageret ved at prøve at finde unøjagtigheder i de oplys
ninger, WWF har lagt til grund for arbejdet. Det er i skrivende stund 

ikke afklaret, om det villykkes at finde sådanne unøjagtigheder i detal
jerne i undersøgelsen, men det er givet, at dette ikke vil ændre ved det 
overordnede billede: Der skal tages mange nye initiativer, før dansk 

skovbrug lever op til sine egne og internationale målsætninger om fler
sidig og bæredygtig skovdrift og om naturhensyn i skovene. Dette 
bekræftes også af det forhold, at en lang række naturinteresserede, 

eksperter og miljøorganisationer bakker op om resultatet af WWFs 
undersøgelse. Der er altså behov for en markant styrkelse af den dan
ske skovpolitik og dens virkemid ler. Vi har et grundlag i den enighed, 

der faktisk findes mellem de forskellige parter om, at de danske skove 
skal drives med balanceret hensyn til træproduktion, naturværdier og 

rekreative interesser - også kaldet flersidig skovdrift. Enigheden skal 
bare udmøntes i flere konkrete initiativer. 

Alt for lidt oprindelig skov beskyttet 
Et af de forhold, undersøgelsen påpeger, er en generel mangel på viden 
om naturværdierne i de danske skove. Skovenes vigtigste levesteder 

for planter og dyr registreres ikke, og det kan undre, idet mere end 
halvdelen af alle arterne på den officielle rødliste over truede og sårba
re arter i Danmark faktisk hører hjemme i skoven. __. 

"Grønne ørkener 

er, hvad man må 

karakterisere 90% af 

de danske skove som. 

Kun 1% af den 

oprindelige danske 

skov er beskyttet. 

Vi kunne lære en del 

af vores nabolande. 
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Registreringen bør gennemføres, og de vigtigste områder 
beskyttes, ligesom det f.eks. sker i Sverige. Desuden bør 
de sidste rester af oprindelig skov i Danmark - ca. 40.000 
hektar ifølge Skov- og Naturstyrelsen -beskyttes mod inten
siv drift og omlægning til plantager og juletræsmarker. 

l øjeblikket er kun godt 5000 hektar skov beskyttet mod 
skovning- det er kun 1 pct. af vores skove. Danmark bør til 
enhver tid holde mindst 10 pct. af skovarealet beskyttet, 
dvs. friholdt for drift. På den måde sikrer man, at de natur
lige processer i skoven kan foregå uden menneskelig ind

griben. Disse skove bør først og fremmest omfatte biolo
gisk værdifulde gamle skove med danske træarter, herun
der de sidste rester af Danmarks oprindelige skove. 

"Grønne ørkener" 
Over 90 pct. af de danske skove er ifølge de internationa~ 
le kriterier plantager. De består af plantede træer af ikke~ 
hjemmehørende arter eller af danske træarter i områder, 
der drives intensivt med kun en art, hvor alle træer har sam~ 
me alder. l disse plantager er træerne typisk sorteret i fir
kanter efter art., alder 9g størrelse. Det er nemlig kvadra
tisk og praktisk, når det gælder træproduktion, men biolo
gisk set er det "grønne ørkener" uden mange levesteder 

Uanset hvor uenig man er i 

WWF Internationals bundkarakter til 

de danske skove, så skal der tages 

mange nye initiativer, før dansk 

skovbrug lever op til sine egne og 

internationale målsætninger 

om flersidig og bæredygtig skovdrift 

og om naturhensyn i skovene. 

for skovens dyr og plan
ter. Der er slet ingen 
træer, der får lov at bl i~ 
ve gamle og dø eller 
at blive liggende, når 
de vælter. Netop gam~ 
le og rådnende træer 
giver livsgrundlag for 
et mylder af svampe, 
insekter og fugle, som 
i dag er truede i de dan-
ske skove. 
De ensartede planta
ger bør over en årræk
ke ændres til at inde
holde flere træarter 
med mange forskel li~ 
ge aldre- unge, gam
le og døende træer på 

samme område. Det kan godt lade sig gøre at forene mere 
naturindhold med produktion af kvalitetstræ og en fornuf
tig økonomi. Det viser erfaringerne fra vores nabolande. 
Men det kræver, at man ændrer driften af skoven. Dvs. stop
per med at rydde større områder for træer på en gang, 
stopper jordbearbejdning med harve og plov og stopper 
med at plante en træart i lige rækker. l stedet bør man fæl
de træerne enkeltvis, lade de nye træer gro op, hvor de 
kommer af sig selv, og lade flere forskellige arter vokse på 
samme område. Det kræver også, at man lader enkelte 
træer få lov til at blive gamle, dø, vælte og rådne op i skov
bunden. For at hjælpe udviklingen mod en mere naturnær 
skov på vej bør man beskytte skovenes små biotoper - de 
"vilde hjørner". Det er bl.a. resterne af de sumpskove, der 
tidligere udgjorde ca. en fjerdedel af de danske skove. 

Omfattende dræning har tørret disse fugtige, artsrige sko
ve ud - men de kan genskabes ved at stoppe dræningen. 
På tie n måde kan de "grønne ørkener" - plantagerne- nær
me sig at blive til rigtig skov. Og det vil give plads til de 
mange planter og dyr, der hører til i den naturnære skov. 

'iræer der ikke hører hjemme i Danmark 
Omkring 70 pct. af træerne i de danske skove hører ikke 

"hjemme i Danmark. Det er typisk nåletræer fra Sydeuropa 
og Nordamerika. Oe eneste nåletræer, der naturligt fore
kommer i Danmark, er skovfyr, taks og enebær. Det vil være 
en fordel for skovenes fremtidige sundhed og for dyr og 
planter, hvis man fremover begrænser brugen af de frem
mede nåletræer. Det naturlige dyre- og planteliv i de dan~ 
ske skove trives nem !i g dårligt sammen med de fremmede 
træarter. 
Et andet område, der peges på i WWFs undersøgelse, er 
problemet med dyrkning af juletræer og pyntegrønt. Da 
Skovloven blev ændret i 1989, blev det tilladt at rydde op 
til10 pct. af skoven og dyrke juletræer på områderne. Der 
er ingen restriktioner på dyrkning af pyntegrønt. Netop 
dyrkning af juletræer kræver ofte stort forbrug af kunst
gødning og sprøjtegifte- bl.a. fordi disse træarter ikke hører 
hjemme i Danmark og derfor ikke trives så godt i det dan
ske klima. Skovloven bør ændres, så det ikke fremover er 
tilladt at rydde skov for at dyrke juletræer - de må dyrkes 
på marker uden for skoven. 

Danmark når ikke sit eget mål 
Det danske folketing har besluttet, at det danske skovare
al skal fordobles. Skovrejsningen skal ske over en periode 
på 80-100 år. l dag er ca. 12 pct. af Danmark dækket af skov, 
så om 100 år skal det være 25 pct. Desværre ser det ikke 
ud til, at Danmark vil nå målet. Jordejerne kan få støtte til 
at plante træer, men det er ikke nok til, at der bliver rejst 
de omkring 5000 hektar årligt, der skal til for at nå målet 
på 1 00 år. Derfor er det nødvendigt at bevilge flere penge 
til skovrejsning el! er at finde andre måder at styrke indsat
sen på. Samtidig bør myndighederne stille kvalitetskrav til 
naturindholdet i den skov, der skabes. Men der findes ikke 
nogen formuleret politik om, hvilken kvalitet skoven skal 
have- f.eks. at der skulle skabes flere naturnære skove, som 
Danmark jo har så stor mangel på. 

Alle skal have lov at snakke med 
WWFs undersøgelse peger på de huller i lovgivningen, der 
forhindrer, at det danske samfund får det, som vi ønsker, 
og som vores politikere har besluttet, vi skal have: Bære~ 
dygtigt drevne skove, hvor der tages hensyn ti! træpro
duktion, rekreative interesser og naturen. Undersøgelsen 
er lavet for at sætte fokus på fremtidens skove. Vi ønsker, 
at alle involverede - og det gælder os alle sammen, hvad 
enten vi er politikere, myndigheder, skovejere, jordejere, 
byfolk eller eksperter- kan tage del i diskussionen om, hvad 
vi vil med vores skove i fremtiden. Og at vi arbejder sam
men om at nå de mål om naturnær skovdrift, som vi nok 
ikke er så uenige om, når det kommer til stykket. 



1: Gammel naturlig blandet lovskov ved Vosnæs pynt i Arhusbugten . 2 : Produktion af træflis. 3 . Kun tre nåletræsarter forekommer naturligt i Danmark. Det er 
skovfyr, enebær og taks (det mørke træ på billedet) . 4 : Skovfyrplantage. 5: Våd skov er næsten forsvundet i Danmark. Billedet er fra Norholm skov i Vestjylland. 
6: Det tætteste Danmark kommer på et urskovspræg. Blandet løvskov i Suserup på Midtsjælland. 
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NaturNot 

Hyænehunden stærkt truet , 
Den afrikanske vildhund -også kaldet hyænehunden -er gået drastisk tilbage i de sid
ste 30 år, viser en ny samlet oversigt over artens status. Hyænehuvtien er således helt 
forsvundet fra 25 af 39 lande, hvor den tidligere har eksisteret, og blot seks steder i• 
Afrika er der nu bestande, som tæller over l 00 individer. 
Der findes i alt kun mellem 3.000 og 5.500 hyænehunde i hele Afrika. De fleste hol
der til i den sydlige og østlige del af kontinentet, mens der er få og små restbestande 
tilbage i Vest- og Centralafrika. 

Foto: WWF 

Sygdom i koralrevene 

"Genopstået fra de døde" 
I 1881 skrev en engelsk ornitolog fo r 
første og eneste gang om en lille ugleart 
(Forest Owlet), som kun nåede at blive 
kendt fra tre lokaliteter i det østlige Indi
en. Trods mange års dygtigt arbejde med 
udforskningen af Indiens fugle og målret
tede eftersøgninger af arten fandt man 
den ikke. Men stik mod alle forvent
ninger lykkedes det et hold forskere i 
november 1997 at genfinde arten i en 
stærkt nedhugget skov nær ved en af dens 
gamle lokaliteter. En anden indisk fug
leart, Jerdons Ørkenløber, blev genfun
det i 1986 efter ligeledes at have været 
'forsvundet' i over l 00 år. Dens levested 
er straks blevet beskyttet, og på samme 
vis vil den genopdagede ugles foreløbigt 
eneste levested blive nøje undersøgt og 
forsøgt beskyttet. 

Taffelbjerget bliver nationalpark 
Det berømte og iøjneFaldende Taffelbjerg 
ved Kapstaden i Sydafrika er i 1998 
blevet nationalpark. Bjerget dækker et 
areal på 300 kvadratkilometer og er for
uden sit særprægede udseende og status 
som byens vartegn kendt for sin helt 
enestående planteverden. Bjergets flora 
indgår som en vigtig del af det særlige 
planterige, der findes på Kaphalvøen. 
Det indeholder mange hundrede arter, 
som ikke findes andre steder i verden. 
Den særlige type af vegetation (kaldet 
fynbos) omfatter bl.a. mindst 6 plante
familier, der er enderniske for området, 
dvs. de forekommer kun her. 

Mængden af syge koraller er taget til i omfang ud for Floridas kyster og i store dele af 
Det Caraibiske Hav. Forskerne udtrykker stor bekymring, efterhånden som nye områ
der bliver identificeret som sygdomsram te. Årsagen til sygdommene er stort set ukend
te, men forskerne mener, at udledning af urenset spildevand og pesticider er en væs
entlig årsag, ligesom en svamp, der tilhører slægten Aspergillus, er blevet registreret 
som årsag til, at visse bløde koraller simpelthen sygner hen. 

Med etableringen af området som natio
nalpark er der taget et vigtigt skridt t il 
at bevare den mangfoldige og eneståen
de planteverden. 

Foto: I MAGE BANK 
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Sibirisk vildmark 
sikret 
Den russiske republik 
Khakasia har forpligtet 
sig til at oprette to helt 
nye beskyttede områder 
og udvide to andre narur
reservater i det sydlige 
Sibirien. Der er tale om 
nogle af de mest varie
rede naturo mråder i 
Rusland med udstrakte 
bjerge, skove, stepper, 
halvørkener og vådom
råder. De er levesteder 
for bl.a. sjældne og tru

Svaler påvirket af Chernobyl
udslip 

ede arter som sneleo- Foto: WWF 

parden, argoli-vildfaret og Pallas-vildkatten. Områderne omfatter desuden meget sto
re, urørte naturskovsarealer med sibirisk nåleskov og er af Den Internationale Union 
for Naturbevarelse, IUCN, udpeget som et af de vigtigste centre for mangfoldighed 
af planter. Det er håbet, at oprettelsen af et netværk af beskyttede områder gør det 

muligt at dæmme op for det stigende pres fra international side for at udnytte områ
derne til udvinding af m ineraler og t il intensiv skovdrift. 

Det radioaktive udslip i forbindelse med 
katastrofen på atomkraftværket C her

nobyl i Ukraine i 1986 har givet mange 
følgevirkninger. Svenske og franske for
skere har for nylig påvist, at der hos land

svaler i området er sket afgørende ændrin
ger i arveanlæggene som følge af skade
lige mutationer, forårsaget af den radio
aktive stråling. Hele 15 o/o af de svaler, 
der er kommet til verden efter 1986, er 
i større eller mindre grad albinoer, hvil

ket er en arvelig defekt, der giver hvide 
fjer i den del af fjerdragten, der ikke er 
hvid i forvejen. Den normale andel af 
albinoer i en svalebestand er højst nog
le fa promille. Mutationer optræder op 
til ti gange hyppigere hos landsvaler fra 
Chernobyl-området end fta andre områ
der i Ukraine, hvor det er undersøgt nær

mere. Der er også bemærket en markant 
nedgang i bestanden af svaler i området. 

Forskning redder svaleredesuppe 
Svaleredesuppe har længe været en så 
populær spise i Sydøstasien, at en stærkt 
stigende efterspørgsel har været en alvor
lig trussel mod fuglebesrandene, der lokalt 
har været truet af udryddelse. Men i Viet
nam er det nu lykkedes at fa reguleret 
fangsten, så bestandene er i markant frem
gang, og den årlige høst af de spiselige 
reder sriger igen. Egendig burde retten 

på dansk hedde sejlerredesuppe, for det 
er ikke svaler, men tre arter af -sejlere -
beslægtede med vores hjemlige mursej

ler - der bygger de spiselige reder. Fug
lene bygger reden af deres eget spyt, hvil
ket tager så lang tid, at de ikke kan nå at 
bygge en ny rede, hvis rederne indsam
les midt i ynglesæsonen. I dag er det der
for kun tilladt at indsamle reder tidligt 
i ynglesæsonen, og igen efter at ungerne 
har forladt rederne. T idligere blev reder
ne indsamlet 3-4 gange i løbet af hele 
ynglesæsonen. 

Håb for den californiske kondor 
Der er håb forude for en af verdens største og 
mest truede rovfugle. Forsøget på at fa den cali
forniske kondor tilbage til naturen gør nu gode 
fremskridt. For fa år siden var arten ro talt udryd
det fra sine sidste tilholdssteder i Nordamerika, 
og der fandtes kun nogle fl eksemplarer tilba
ge i fangenskab. Et målrettet avlsprogram blev 
sat i værk. Det lykkedes at udklække og opfod
re et antal unger, og for nylig er man begyndt 
at sætte fugle ud i naturen, hvor det skønnes 

muligt for arten at trives. Det sker i Grand Cany
on nationalparken i det nordlige Arizona, hvor 

seks fugle blev udsat i december 1996 og yder
ligere ni i maj 1997. Fuglene er udstyret med 
radiosendere, så man kan følge deres videre færd. 
To af de udsatte fugle er siden gået tabt, den Foto: 1 FOT 

ene efter kamp med en kongeørn, og den anden efter kollision med en el-ledning. 

Men de resterende klarer sig tilsyneladende godt. Enkelte har fjernet sig flere hund
rede kilometer fra udsætningsstedet. De har ikke problemer med at skaffe sig føde, og 
de undgår tilsyneladende at komme i nærheden af mennesker, hvilket er et godt tegn 
på, at de opfører sig som vilde fugle. Det er planen at udsætte flere opdrættede fugle 
i nær fremtid. 

® 
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