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Sammendrag 

Mange forsøg på at forhindre skov
rydning i troperne er mislykkedes, for
di de ikke retter sig mod de egentlige 
årsager. En stor del af presset på sko
ven kommer udefra, og det er nødven
digt at behandle problemet ud fra en 
række synsvinkler. 
I artiklen omtales de egentlige årsager, 
og nogle mulige løsninger belyses nær
mere. Selvom der er et virkefelt for 
både forskning og udvikling, kan man
ge af problemerne løses gennem en 
mere omfattende deltagelse fra sam
fundets side, bedre kommunikation, 
mere effektiv ledelse og indførelsen af 
nogle enkle retningslinier. 

1. Introduktion 

»Tropisk Skovbrug« er et meget om
fattende begreb, langt større end hvad 
der kan behandles i en artikel, eller for 
den sags skyld i løbet af et helt liv. 
Desuden har det offentlighedens og 
mediernes bevågenhed, og der går ik
ke en uge, uden at der finder en eller 
anden diskussion sted i pressen om de 
tropiske regnskove. 
Dette væld af informationer og offent
lig interesse kan mobilisere megen 
støtte til regnskoven. Således har stri
den om udnyttelse af hidtil urørt regn
skov haft indflydelse på valg og på re
geringspolitik i adskillige lande. Den
ne store mængde informationer omfat-

ter imidlertid også mange vildledende 
oplysninger. Jeg vil gerne klargøre 
nogle af disse misforståelser og se på, 
hvad vi kan gøre for at forbedre udsig
terne for regnskoven. 

2. Regnskovens og 
træhandelens betydning 

2.1 De fugtige og tørre troper 
Mange mennesker tror, at tropiske 
skove og regnskove er det samme. Det 
er imidlertid et temmelig forenklet 
synspunkt, da regnskov kun dækker en 
lille del af troperne. 
Kun halvdelen af tropeskovene er 
regnskov (se tabel 1 ); den anden halv
del består af løvfældende skov, savan
neskov og andre former for åben skov. 
»Fugtig tropisk skov« er et fælles ud
tryk for regnskov, løvfældende skov 
(eller monsunskov ) og mangroveskov 
(Whitmore) 1984. 
Selvom det er de fugtige tropiske sko
ve, der er hovedemnet for denne arti
kel, må vi ikke glemme de tørre tropi
ske skove. Det er disse skove, der må
ske er allermest truede af overudnyt
telse, bl.a. ved indsamling af brænde og 
foder, ved græsning, og ved den deraf 
følgende jorderosion. 
I de fugtige tropiske skove dækkes den 
blottede jord hurtigt af et tilstrækkeligt 
plantedække til at forhindre jordero
sion. I de tørre troper udvikler foryng
else sig derimod langsomt, og foryng-

Tabel l. Skovområde i forhold til landområde i troperne. 

Skovtype Amerika Afrika Asien Total 

Skov ialt 50% 30% 40% 40% 

Fugtig skov 40% 10% 30% 25% 

Regnskov 30% 5% 20% 20% 
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elsen kan forhindres af græsning. Dette 
er ikke blot en økologisk katastrofe, 
men også en menneskelig tragedie. 
Allerede i dag er der mennesker, der 
lider af dårlig ernæring, ikke kun 
p.gr.a. mangel på fødevarer, men også 
p.gr.a. mangel på brænde til tilbered
ning af deres mad (eksempelvis er 
mange grønsager ufordøjelige, når de 
spises rå). 
Det er vigtigt at forstå den betydning, 
brænde har som skovprodukt. Det 
anslås, at af den totale træforsyning i 
troperne bliver 83% brugt til brænde, 
13% bliver brugt lokalt som tømmer, 
og kun 4% bliver eksporteret , så det 
indgår i den internationale træhandel 
(Anon 1991). Det betyder, at en bære
dygtig produktion af industritræ kun 
er en del af løsningen; mere effektiv 
produktion og forbrug af brænde er 
ligeledes af stor betydning. 

2.2 Kuldioxyd/Klimaforandringer 
Der er ikke tvivl om, at C02-indholdet 
i atmosfæren er højere i dag end på 
noget tidspunkt de sidste 160.000 år, at 
det vokser med alarmerende hast, og 
at dette vil få en afgørende indflydelse 
på vores klima. 
Vi skal ikke stille og roligt afvente en 
velgørende opvarmning og et behage
ligt middelhavsklima her ved øster
søen; følgerne er meget mere alvorlige 
(f.eks. Goreau 1990). Et eksempel er, 
at der skal kun en ganske beskeden 
opvarmning af Stillehavets overflade 
til for at udløse en svingning i den syd
lige Nifio havstrøm. Det vil føre til 
oversvømmelser i Sydamerika og al
vorlig tørke i Australien (Glynn 1990). 
At frede de tropiske skove vil imidler
tid ikke være tilstrækkeligt til at kom
pensere for vores skruppelløse forbrug 
af fossilt brændstof. Mange beregn in-

ger er forvanskede af utroværdige data 
og en række formodninger, men det 
ser ud til, at udryddelsen og afbrænd
ingen af alle de fugtige tropiske skove 
vil føre til en forholdsvis lille forøgelse 
af det atmosfæriske indhold af C02 
(Bruenig 1991); omtrent den samme 
som bidraget fra fossile brændstoffer i 
dette århundrede. 
Bæredygtig træproduktion fra de fug
tige tropiske skove må antages at være 
C02-neutral. Dette må betragtes som 
gunstigt, idet en slutanvendelse i form 
af varige produkter af træ oplagrer kul
stof, samtidig med at voksne træer er
stattes af hurtigt voksende foryngelse. 
Kuldioxid er et problem for de indu
strialiserede lande, og det vil være ar
rogant overfor den 3. verden at tro 
noget andet. Omfattende tilplantning 
er ikke løsningen på vores dilemma, da 
der kræves ikke mindre end en mil
liard ha veldrevne plantager til at mo
derere det nuværende C02 udslip. Det 
er flere gange det tilplantede areal, 
som nu findes verden over, eller halv
delen af det resterende område med 
naturlig tropisk skov i hele verden! 
Hvis dette ikke lyder rimeligt, så husk 
på, at det tager et århundrede, før den 
stående biomasse i plantager nærmer 
sig naturskoves. Hvis en plantage af 
det nævnte omfang blev skabt i en 
sammenhængende blok, ville det tage 
en jetflyver fem timer at overflyve den. 
Var træer effektive nok til at optage 
kulstof, ville vi benytte træ i stedet for 
fossilt brændstof, ikke sandt? 
For at løse C02 problemet er det nød
vendigt, at industrilandene reducerer 
mængden af deres udslip; vi kunne 
begynde med at undersøge alternati
ver til motorveje og jernbaner. Der er 
imidlertid mange andre gode grunde 
til at redde tropeskovene. 
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Foto 1. Regnskovsområde i Queensland, Australien. Der har været hugget 160.000 ha 
regnskov i Australien, men i 1988 blev der udstedt forbud mod hugst. I dag er 1 million ha 
fredet. 

2.3 Biologisk mangfoldighed 
Der er ingen tvivl om, at regnskoven er 
rig på plante- og dyrearter, især i sam
menligning med skovene i Europa. 
Det antages, at den tropiske regnskov 
rummer så meget som 50-90% af alle 
arter i verden. 
Dette har imidlertid ingen større ind
flydelse på driften af disse og andre 
skove. Vi har fortsat brug for en afba
lanceret bevaringsstrategi for de for
skellige typer af voksesteder, lokalbe
folkninger har fortsat brug for mad, og 

bevaringsplaner vil fortsat være af
hængige af lokal støtte for at lykkes. 
Modsat den almindelige opfattelse er 
mange regnskove ikke specielt skrøbe
lige, da de har udviklet sig under varie
rende forhold, og deres artsrigdom til
deler dem en vis tilpasningsevne. I vel
drevne skove kan det lade sig gøre at 
opretholde det meste af den primære 
skovs mangfoldighed, både hvad angår 
antal og diversitet af arter (Sayer et al. 
1990). Undersøgelser i Myanmar 
(Burma) viser, at ingen arter er gået 

~ Foto 2. Den tropiske regnskov er bl.a. karakteriseret ved et stort antal epifytter, dvs. 
planter som vokser på andre træers grene og stammer. Baggrunden er at det ofte er for 
mørkt på skovbunden til at planter kan spire og vokse op. Derfor søger epifytterne hjælp 
fra et »modertræ« til at komme op i lyset. 
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Foto 3. Et stort figentræ - et eksempel på en hemiepifyt. Den starter som epifyt ved at spire 
i en grenkløft. I starten sætter den et lille skud og en lang rod, som vokser ned ad stammen 
på modertræet. Først når denne luftrod når jorden, begynder figentræet at vokse. 
Figentræet udsender flere luftrødder, som efterhånden omgiver modertræet på alle sider. 
Derved forhindres den sekundære tykkelsesvækst, og til sidst dør modertræet. Figentræets 
luftrødder vokser sammen til en form for stamme, som kan antage enorme dimensioner. 
Efter en årrække er det svært at se at den er startet som epifyt. 

tabt, selv efter tre omdrifter med se
lektiv hugst (Sayer pers. comm) . 
H vem har den virkelige fordel af bio
logisk mangfoldighed? 
Lokalsamfundenes behov tilgodeses af 
et begrænset antal plante- og dyrearter 
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fra den sekundære skov. Nogle få ud
valgte arter Øver tiltrækning på turister, 
men den biologiske mangfoldighed i sig 
selv er ikke en stor attraktion. Plan
tebaserede medicinalvarer fra blot 90 
planter udgør 25% af den lægeordine-



rede medicin og er grundlag for en han
del på 200 milliarder kr. pr.år. 
Disse statistikker angiver dog ikke 
noget om den potentielle værdi af de 
andre 250.000 plantearter. Biologisk 
mangfoldighed åbner muligheder for 
en forøgelse af produktiviteten ved 
nye plante- og dyrearter, som udnyt
tes, og for udvikling af nye medicinal
varer. Men hvem vil drage nytte af det 
og hvornår? Hvor betydningsfuldt er 
dette potentiale: Medicinalfirmaerne 
ejer ikke regnskove . 
De nuværende skovmyndigheder har 
mere presserende problemer at slås 
med end at studere fremtidsmulighe
derne for helbredelse af kræft og 
AIDS. Historien viser, at det er de 
industrialiserede lande, der først og 
fremmest drager nytte af skovenes ud
nytteisesmuligheder. 
Derfor må vi finde en mere retfærdig 
måde at fordele omkostninger og for
tjeneste af disse urealiserede mulighe
der (se f.eks. Joyce 1991). Indtil da vil 
udviklingslandene kun have en be
grænset forståelse for nødvendighe
den i bevarelse af regnskov på grund af 
dens biologiske mangfoldighed. 

3. Tabet af de tropiske skove 

3.1 Omfanget af skovrydning 
Hvert år bliver der ødelagt ca. 17 mil
lion ha af de tropiske skove (Landu et 

Tabel 2. Skovareal i forhold tillandareal 

Skovtype Sarawak 

Totalt skovareal 77 % 

Areal under varig 20% 
beskyttelse 

Uberørt skov 40% 

al. 1991). Selvom Afrika har den høje
ste ødelæggelsesrate (1,7%) , findes 
omkring halvdelen af det totale 
skovryddede område i den tropiske 
del af Amerika. Cirka halvdelen af det 
område, som ryddes, overgår til sved
jebrug, mens det øvrige omdannes til 
permanent landbrug, græsningsarea
ler, plantager og anden brug. 
Denne udvikling må vendes så hurtigt 
som muligt. Inden århundredeskiftet 
vil ca. halvdelen af befolkningen i ud
viklingslandene mangle brænde, og 
kun 10 ud af de nuværende 33 lande, 
der eksporterer træ, vil fortsat være 
træeksportører . 
Selvom landbrug i videste forstand 
forklarer mere end 3/4 af al skov
rydning, er fældning med sigte på 
træhandel nogle steder ret omfat
tende. Sarawak i Malaysia er et om
råde, som på denne måde har fået 
mediernes bevågenhed. Men det er 
vigtigt, at sagen ses i det rette perspek
tiv. Tabel 2 sammenligner skovområ
der i Sarawak og Philippinerne (stærkt 
skovryddet efter sydøstasiatisk måle
stok) med Danmark. 
Selvom det er umuligt at beregne om
fanget af skovrydning i troperne på en 
meningsfuld måde , angiver nogle un
dersøgelser størrelsen af de potentielle 
økonomiske tab, der er forbundet her
ved. 
En undersøgelse foretaget fornylig 

Philippinerne Danmark 

20% 12% 

4% -

3% -
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Foto 5. Trækul er en almindeligt anvendt energikilde i tropiske lande. Det anvendes især 
i husholdningen til madlavning, men i nogle lande også til industriproduktion. I Brasilien 
er der et enormt forbrug af trækul til udsmeltning af jernmalm, idet landet ikke har stenkul. 

Dette billede fra Acailandia i Brasilien viser ovne som udnytter affaldet fra et savværk. På 
dette sted findes 60 ovne, hver med en diameter på 4 m. På dette sted opnås en udmærket 
effektivitet - 20 m3 træ giver 8-9 m3 trækul. 

angav værdien af bæredygtig produk
tion af træ, frugt, gummi og andre pro
dukter fra det peruvianske Amazonas 
til 50.000 kr./ha (Peters et al 1989). Til 
sammenligning var værdien 7.000 kr. 
for renafdrift af skov, 20.000 for plan
tage af Gmelina arborea (et hurtigt
voksende løvtræ fra Asien), og 15.000 
kr. for avl af kødkvæg. Omkostnin
gerne vil være endnu mere påfaldende, 

hvis mængde og kvalitet af det spar
somme drikkevand trues p.gr.a. skov
rydning. 
Skovrydning er imidlertid uundgåelig, 
når den gør det nemt at skaffe en fortje
neste ved at sælge træ til brænde eller 
industri, og omkostningerne forbliver 
ukendte. Det er den tragedie, vi i fælles
skab står overfor (Hardin 1968). 

.... Foto 4. Et andet kendetegn ved regnskovstræer er støtterødderne. Jorden er så våd at 
rødderne ikke kan gå i dybden, og derfor må rødderne gå ud til siden for at støtte de store 
træer. Støtterødder kan gå op til 9 m op ad stammen og lige så langt ud til siden. 
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3.2 Årsag og virkninger 
Hvad forårsager den omfattende skov
rydning da til trods for de medføl
gende omkostninger? Det er ikke let 
at klarlægge de rette årsager og løsnin
ger. Alt for ofte er det virkningerne i 
stedet for de bagvedliggende årsager, 
man hæfter sig ved , og forsøg på at løse 
problemerne kan således gå i den for
kerte retning. De virkelige problemer 
er vanskelige, de er ofte opstået uden
for skoven , og de kan være svære at 
behandle. At skjule virkningerne løser 
dog ikke problemet. 
I tabel 3 er opsummeret nogle em
neområder, som har forbindelse med 
regnskovens ødelæggelse samt nogle 
virkninger og årsager. Selvom punk
terne står pænt ordnet hver for sig, er 

de i virkeligheden alle forbundet med 
hinanden . Der er allerede tidligere 
peget på, at C02 er uinteressant i den 
foreliggende sammenhæng. 
Placeringen af flere punkter under 
virkninger snarere end under årsager 
(f.eks. shifting cultivation) kan fore
komme kontroversiel , men er ret vel
overvejet og af stor betydning, hvis vi 
skal koncentrere os om de virkelige 
årsager. 
Nogle af de nævnte virkninger får i 
almindelighed skylden for at være de 
egentlige årsager til skovrydning, selv 
om de - som det f.eks. er tilfældet med 
ikke-bæredygtig hugst - snarere er 
symptomer på mere alvorlige proble
mer. Min hensigt er at føre læseren 
frem til en forståelse af, hvad de virke-

Tabel 3. Virkninger af og årsager til regnskovsødelæggelse. 

Emneområder Virkninger Årsager Løsninger 

C02/Klima Erosion Fattigdom Uddannelse 
Biologisk Oversvøm melse Befolknings- Samarbejde 
mangfoldighed Jordskred størrelse Social sikkerhed 
Lokale folk Tab af arter Begærlighed Ejendomsforhold I 
(Penan) Ødelagte Korruption Jordreform 
Bæredygtighed hugstmuligheder Imperialisme Landbrugs-
Miljøforringelse Svedjebrug Bureaukrati produktion 
Biprodukter Omvandrende folk & Uvidenhed Genopretning 

jordløse bønder Ligegy ldighed af frugtbarhed 
Landbrug Handelspolitik Oplysning 

Stabilitet 
Bredt overblik 

~ Foto 6. Typisk eksempel på svedjebrug fra Cameron Highlands i Vestmalaysia . I for
grunden th. ses to pl etter hvor skoven er ryddet og afbrændt for nylig. De grønne felter 
repræsenterer tidligere stadier af rydning, og tv. ses den landsby hvor svedjebrugerne bor. 
I dette område er omdriftstiden 12-14 år, og billedet giver indtryk af hvor stort område en 
landsby med ca. 12 familier behøver (der er endnu en landsby højt oppe tv.). 

Beboerne dyrker landbrugsafgrøder som ris, majs, agurk , græskar , squash , men kun til eget 
forbrug, fordi der ikke findes nogen vej til at bringe afgrøderne væk. Indtægter skaffes ved 
at sælge specielle afgrøde r såsom krydderier fra skoven i den nærmeste by. 
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lige årsager til skovrydning er, og hvad 
vi kan gøre ved det. Jeg vil også be
nytte lejligheden til at uddybe begre
bet bæredygtig skovbrug og fjerne 
nogle misforståelser. 
Erosion er et klart resultat af ikke
bæredygtig udnyttelse af jorden og kan 
fremkaldes af skovbrug, landbrug eJler 
anden jordanvendeise. Erosion med
virker til, eller er forbundet med, over
svømmelse og jordskred og kan også 
forårsage problemer længere væk (ref. 
Hodgson og Dixon 1988). 
De fleste former for jordbrug behøver 
dog ikke at føre til erosion, og en for
nuftig dyrkning af jorden kan hjælpe til 
at formindske oversvømmelse ogjord
skred. Hugst eller anden skovdrift 
medfører ikke nødvendigvis erosion 
eller ugunstige påvirkninger af vand
balancen indenfor eller udenfor det 
skovede område (Bruijnzeel 1991). 
Skovhugst fik skylden for de katastro
fale oversvømmelser i Thailand i 1988 
og blev derefter forbudt, men hugsten 
var i realiteten kun en blandt flere år
sager til disse oversvømmelser. Andre 
årsager var rydning af jord til gum
miplantager og andre afgrøder, samt 
den voldsomme nedbør, som var stærk 
nok til at udløse jordskred i uberørte 
skove (Rao 1988, Hamilton 1991). 
Selvom forbuddet førte til reduceret 
hugst i Thailand, kan det i virkelighe
den have øget omfanget af hugst i det 
omliggende område (Vanclay 1991a). 

3.3 Truede arter 
Det er uheldigt, men uundgåeligt, at 
mange arter vil forsvinde som følge af 
ændringer i arealanvendelsen i troper
ne. Selv hvis vi kunne eliminere de 
fremtidige ændringer i arealanvendel
se og befolkningsstØrrelse, og med øje
blikkelig virkning standse al ødelæg-
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gelse af tropeskovene, ville mange af 
primærskovens arter være truede af 
udryddelse gennem den fragmente
ring, som er resultatet af tidligere 
skovrydning og indførelse af eksotiske 
planter. 
Skønt uomgængelig, kan det tage lang 
tid at oprette en ny ligevægt - nogle få 
gamle træer af en art, som er uden 
udsigt til at kunne forynge sig, vil kun
ne overleve i lang tid. Nogle teorier 
giver en ide om det potentielle tab, 
men vi kan ikke forudsige antallet eller 
identiteten af de arter, som kan være 
uddøde. 
Erfaringen viser, at de såkaldte »sjæld
ne og truede« arter i virkeligheden ik
ke er så udsatte. Det ser dog ud til, at 
de mest udsatte arter er de arter, som 
er afhængige af store skovområder, 
dem der kræver uberørt primærskov, 
og endelig nogle epifytter. 
Dette betyder ikke, at man nødvendig
vis skal bevare alle store områder med 
eksisterende »urskove«. Man skal sna
rere genvurdere de eksisterende fre
dede arealer for deres forskelligartet
hed og repræsentationsværdi. Des
uden bør man undersøge behovet for 
bevarelse af områder, som er bragt ud 
af ligevægt, inden de afskoves eller for
ringes yderligere . 
Den bedste måde at sikre overlevelsen 
af plante- og dyrearter er at sikre et godt 
system af repræsentative fredede area
ler, beskyttet mod ikke-naturlige for
styrrelser, og værnet af forstligt drevne 
skove. Indenfor et sådant system vil 
hugst af træ skabe ringe risiko for, at 
arter udryddes, så længe denne alene 
foregår i den forstligt drevne skov. 
Den bæredygtige drift af regnskovene 
med henblik på at frembringe træ og 
andre skovprodukter er måske den 
bedste måde at bevare de fredede 



arealers integritet på. Herved støttes 
overlevelsen af mange arter. 
På nuværende tidspunkt er omkring 
5% af de tropiske skove beskyttet i 
nationalparker og andre fredede om
råder. Selvom der påregnes en vis stig
ning i dette areal, er det usandsynligt, 
at det når op på 10%. Hvis dette alli
gevel var tilfældet, ville det for mange 
arter være utilstrækkeligt til at sikre 
overlevelsen. De fleste arters endelige 
skæbne afgøres gennem driften af de 
områder, der omgiver de beskyttede 
områder. 

3.4 Hugstpraksis 
Er træfældningen årsag til eller et pro
dukt af skovrydning? Det må antages, 
at den kan være det ene eller det andet 
eller begge dele, men for det meste er 
den et tegn på et mere indviklet pro
blem. 
Hvorfor fældes der træ? Undertiden 
fordi det er et profitabelt biprodukt i 
forbindelse med rydning af jord til an
dre formål , undertiden fordi det giver 
indtægtsmuligheder, undertiden fordi 
det kan dække et behov for træ og 
brænde i det lokale eller omliggende 
samfund, og ofte er det en kombina
tion af disse forhold. 
Hvorfor fører træfældning ofte til øde
læggelse og skovrydning? Sommetider 
er den egentlige hensigt at rydde skov
området, og hugsten af træ er blot en 
biting. Ofte fører svigtende interesse, 
investering, kontrol og uddannelse til 
dårlig hugstpraksis. Det sker også, at 
det socio-politiske miljø og tømmerfir
maers koncessionsbetingelser fremmer 
en kortsigtet, snarere end en langsigtet, 
holdning og hæmmer investering i bed
re uddannelse, udstyr og metoder. 
Hvis vi kan klarlægge de egentlige pro
blemer og overvinde disse forhindrin-

ger, vil det være let at nå frem til en 
bæredygtig træproduktion, idet indfø
relsen af den rette teknik til bæredyg
tige hugstmetoder kun kræver nogle få 
og enkle retningslinier (ITTO 1990a, 
Vanc1ay 1991b) . 

3.5 Svedjebrugere og jordløse 
bønder 

Skovningsarbejde og »jordløse fatti
ge« går ofte hånd i hånd i forbindelse 
med skovrydning. Tømmervejene i 
skoven skaffer adgang til arealet, 
skovningen fjerner de store træer, og 
den fattige befolkning fjerner den re
sterende del af plantevæksten og op
dyrker jorden. 
Hvad er grunden til dette? Selvom der 
ikke var nogen skovning og ingen tøm
merveje, ville folk stadig have brug for 
føde og stadig sætte sig på det , som de 
anser for uopdyrket land - oftest skov
land. Skovningens egentlige rolle be
står således i at skabe lettere adgang 
og mindst mulig modstand. Standsning 
af skovningen vil hverken løse proble
met eller sætte en stopper for skov
rydningen. 
Der er flere slags »jordløse fattige«. 
De kan betegnes som traditionelle 
skovboere eller som omvandrende 
folk. Skovboerne kan være svedjebru
gere eller jægere og samlere, og deres 
krav på territorium kan være officielt 
anerkendt eller ej. 
De meget omtalte protester fra Penan
jægerne og samlerne mod træhugst i 
Sarawak er stort set et spørgsmål om 
jordrettigheder og befolkningens ind
flydelse på planlægning af arealanven
delsen, snarere end det er modstand 
mod træhugst i sig selv (Lamb 1991, 
Bruenig pers comm). Begrænset hugst 
er tilsyneladende ikke i konflikt med 
deres levevis, eller det de stræber efter. 
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Foto 7. Typisk svedjebrugsareal, som lige er ryddet og afbrændt. Stammerne er tynde, og 
i baggrunden ses en del bambus. Dette viser at der er tale om en sekundær skov, som måske 
har været ryddet adskillige gange. 

Stykket er på to ha, og det dyrkes i ca. 3 år. Der plantes med det samme efter afbrændingen 
for at udnytte gødningsværdien i asken og for at undgå for stor konkurrence fra ukrudt. 
Efter nogle år er jorden udpint, og arealet overgår til en form for halvnaturlig skov. 

~ Foto 9. Rydninger af regnskov i Camron Highlands, Vestmalaysia , med henblik på anlæg 
af teplantager. Området i midten er groet til i ukrudt og skal sprøjtes inden tilplantning. 

I dette område dyrkes i ret stor stil afgrøder som te, grøntsager og blomster til afskæring. 
Te er økologisk bedre end landbrugsafgrøder som betyder at jorden blottes i perioder. Ved 
tedyrkning er der kun erosionsfare i forbindelse med rydning af arealet (te vokser bedst på 
skråninger). 

Arealanvendelsen kan påvirkes af prisudviklingen. Hvis priserne på te stiger vil der sand
synligvis blive ryddet mere jord til tedyrkning. Falder priserne på te vil der blive dyrket 
andre afgrøder i stedet. Alt andet lige er stabile priser at foretrække, fordi derved undgås 
pludselige rydninger og afgrødeskift. 
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Foto 8. Regnskoven i lavlandet er her ryddet til sukkerrør (Jysgrøn), mens skoven er 
efterladt på skråningerne (mørkegrøn). Queensland, Australien . 



Selektiv hugst kan endda føre til en 
forøgelse af vildt og nyttige planter og 
kan således øge omsætningen (Ashton 
pers. comm). 
Traditionelle skovboeres svedjebrug 
antager mange forskellige former. Of
te er der tale om at frembringe livsfor
nødenheder ved brug af håndredska
ber og med begrænset fremstilling af 
salgsafgrøder. Det giver grundlag for 
at opretholde et stabilt befolkningstal 
(eller en aftagende befolkning p.gr.a. 
de unges strøm mod byerne) . 
Skovrydning kan forekomme, når be
folkningstallet tiltager, når fremstil
ling af salgsafgrøder stiger, eller når 
brug af motorsave og andet motor
værktøj bliver almindeligt til afdrift og 
opdyrkning. 
Traditionelle skovboere kan have et 
ønske om, at deres skov bliver fældet. 
Årsagen kan være, at det så er lettere 
at omdanne den til landbrug, at det 
fører en vej til deres landsby, eller at 
registreringen af en tilladelse giver 
dem en art brugsret, der ellers ikke er 
anerkendt af deres regering. I alle dis
se tilfælde er det en betingelse for en 
fredelig udnyttelse af tømmeret, at 
den lokale befolkning inddrages i 
planlægningen, gennemførelsen og 
fortjenesten for alle aktiviteterne . 
Det er vanskeligere at karakterisere 
og styre de omvandrende folk. De kan 
have taget midlertidigt eller perma
nent ophold, legalt eller illegalt. Men
nesker med legalt, midlertidigt ophold 
er ofte familier til skovarbejdere, der 
opretter hus og have på et passende 
sted nær ved arbejdspladsen, især hvis 
der er tale om et savværk . Betydningen 
og varigheden af opdyrkningen kan 
være af begrænset omfang, men for
holdet kan bidrage til et indtryk af en 
strøm af »jordløse fattige, der følger 
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tømmervejene ind til junglens indre.« 
Hvor længe de illegale omvandrende 
folk opholder sig afhænger først og 
fremmest af, om myndighederne fin
der frem til dem og jager dem bort. 
Sådanne omvandrende folk kan være 
»jordløse fattige « fra den nærmeste 
omegn eller fra fjernere områder 
(økonomiske flygtninge), eller de kan 
være spekulanter, som hverken er 
jordløse eller fattige, men som håber 
at erhverve sig mere jord. 
For de virkelig jordløse fattige er bort
visning uden virkning, da de blot vil 
flytte til et andet uopdyrket område af 
skoven og starte forfra, og sandsynlig
heden for, at de bliver opdaget er som 
regel ikke stor. Bortvisning af disse 
mennesker forværrer blot skovryd
ningen, men hvis der gives tilladelse til 
overdragelse af jord, vil det tiltrække 
en strøm af spekulanter. Håndterin
gen af sådanne tilfælde kan derfor 
være ganske vanskelig. 
Hvis strømmen af omvandrende folk 
ikke kan standses der, hvor de kom
mer fra, kan en passende løsning være 
støtte til træplantning eller tildeling af 
en begrænset ret til at dyrke jorden, 
som det kendes ved taungya systemet. 
(Taungya er et dyrkningssystem hvor 
landmænd i en kort årrække dyrker 
landbrugsafgrøder imellem rækkerne i 
en skovkultur. Herved kan jorden ud
nyttes, indtil træerne dækker arealet, 
og samtidig holdes skovkulturen ren 
for ukrudt. Red.) 
Denne fremgangsmåde hæmmes imid
lertid af mistro mellem parterne. Der 
er risiko for, at taungya-dyrkerne vil 
ødelægge træerne af frygt for, at deres 
jord bliver inddraget, når træerne er 
vokset til. 
En del af problemet skyldes den opfat
telse, at skov ikke er fuldt udnyttet. 



Foto 10. Skoven er lige ryddet, og der er plantet oliepalme. Jorden er lys , fordi under
grunden består af limsten. Disse ret flade områder vil i stort omfang blive ryddet til 
landbrug, mens skoven kun vil overleve i mindre, vanskeligt tilgængelige felter (som tv .). 
Kelantan, Malaysia. 

Løsningen vil derfor i nogen grad væ
re øget medindflydelse og bedre ud
nyttelse af biprodukter fra skovene. 
Kort sagt at sikre , at skoven bliver til 
gavn for så mange mennesker som mu
ligt. 
De folk , som til stadighed og fuldt lov
ligt er omvandrende, er ofre for rege
ringens planer om at flytte folk fra 
overbefolkede dele af et land til under
befolkede områder, i håb om at dette 
vil forbedre økonomien begge steder. 
I de fleste tilfælde udebliver resultatet , 

da omflytningen ikke løser de egent
lige problemer og deres årsager, men 
kun fører til nye problemer i bosættel
sesområderne. I andre tilfælde er det 
ganske enkelt kolonialisme - de uØn
skede uddrives fra deres hjemegn , og 
samtidigt forstærkes et territorialt 
krav overfor upålidelige kolonier. Det 
er ulykkeligt for ofrene og for de 
lande, det går ud over. 
I troperne er der som regel gode grun
de til underbefolkning i bestemte om
råder, nemlig sygdomme og begræn-
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Foto 11. Plantage af oliepalme i Belem, Amazonas i Brasilien. Th. ses en gammel plantage, 
tv. en rydning til en ny plantage, og i baggrunden ses fabrikken. 

Oliepalmens frugter er blommelignende stenfrugter. Af frugtkødet udvindes palmeolie, 
som er en vigtig råvare i sæbe- og margarineindustrien. De lokale anvender olien til føde, 
brændsel og kosmetik . Af frøene udvindes palmekerneolie og oliekager. Øvrige produkter 
fra palmen er fibre og palmevin. 

Oliepalme er egnet for stordrift, fordi fabriksanlæggene skal være ret store. Frugterne er 
svære at transportere langt , fordi de er ret tunge, og holdbarheden er begrænset, fordi de 
skal forarbejdes inden for et par dage efter høst. 

Oliepalme er en dårlig salgsafgrøde for småbønder. Køberen ved at de som følge af dårlige 
transportforhold i reglen ikke har nogen alternativ afsætning, og derfor bliver prisen ofte 
for lav. 

se de muligheder for udnyttelse af om
rådet. Forebyggende medicin, jordfor
bedring gennem dræning og gødskning 
samt nye sorter af kulturplanter kan 
løse nogle af disse problemer, men 
mange forbliver uløste. 
Blandt de vigtigste årsager er, at man-
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ge tiltlyttere simpelt hen ikke er til
strækkeligt udrustede (erfaring, ud
dannelse eller økonomi) til at kunne 
løse de nye problemer de står overfor. 
Mange af de områder, det drejer sig 
om, er dømte til forringelse eller øde
læggelse og forlades derefter påny. 



3.6 Industrialiseret landbrug 
Fremstilling af salgsafgrøder både i in
dustriel skala og i familiebrug har ført 
til ødelæggelse af store områder af de 
tropiske skove. Sukkerrør, kokosnød
der, gummi, oliepalme, kaffe, kakao, 
mange krydderurter og andre afgrøder 
fremstilles på jord, som engang var 
dækket af regnskov, og disse arealer 
forøges stadig. 
Disse produkter efterspørges af de 
samme lande, som ønsker at forbyde 
hugst af træ. De repræsenterer en vig
tig kilde til beskæftigelse og indtægt 
for en række lande og enkeltpersoner 
- og alternative afgrøder kan have an
dre uønskede virkninger. 
Der findes dog alternativer til nogle af 
de afgrøder, der dyrkes i regnskovs
områder (f.eks. foderstoffer til husdyr 
importeret af Europa). Imidlertid kan 
ændret efterspørgsel hos køberen sim
pelthen påtvinge en ændring af produ
centens afgrødevalg. Og hvis en afgrø
de giver et lavere økonomisk udbytte 
kan det føre til en forøgelse af det 
opdyrkede område (for at opnå den 
ønskede indtjening). 

4. De virkelige årsager til 
skovrydning 

Listen med punkter under overskriften 
»Årsager« i Tabel 3, og undertitlerne 
nedenfor, er ofte udeladt fra forstlige 
lærebøger og kurser i skovbrug. 
Det er forholdsvis let at drive tempe
reret skovbrug i de industrialiserede 
lande; de fleste årsager og virkninger 
findes inden for skovens egne grænser, 
og en passende undervisning i det øko
logiske grundlag, i skovdyrkning og i 
økonomi vil være tilstrækkeligt (tillige 
med lidt vildtforvaltning, rekreativt 
skovbrug og skovpolitik). 

I troperne er de udefra kommende på
virkninger af skovene vigtigere end 
dyrkningen, og det er først og frem
mest dem, man må være fortrolig med. 

4.1 Fattigdom og overbefolkning 
Fattigdoms- og befolkningsspiralen er 
vanskelig at ændre. Den er et af klo
dens mest presserende økologiske 
problemer. Der vil vedblive med at 
eksistere fattigdom, i det mindste ind
til befolkningstallet stabiliseres, og be
folkningstilvæksten vil ikke høre op, 
før fattigdom begrænses . 
Hvorfor er befolkningsvækst forbun
det med fattigdom? Grunden kan fin
des i menneskers syn på det at få børn. 
For at få en ide om et lands udviklings
trin, skal man blot spørge folk om, 
hvorfor de ønsker at sætte børn til 
verden. Deres svar giver en god antyd
ning heraf: 

Svar Selvrealisering/samvær - Ældreforsorg 

Status Udviklet Under udvikling 

Vi lever i et land med god social tryg
hed, udmærkede pensionsordninger 
og bekvem ældreforsorg. Vi har ingen 
grund til at frygte en alderdom uden 
familie. 
For de fleste andre mennesker er bør
nene den eneste form for social sikker
hed, pensionsordning og ældreforsorg. 
Og før vi kan ændre på dette, kan vi 
ikke løse befolkningsproblemet, und
tagen ved meget streng lovgivning som 
i Kina (et barn pr. familie eller man 
mister sit arbejde). 
Nepal har en af de højeste befolk
ningstilvækster i verden, ikke til trods 
for, men p.gr.a.landets store børnedø
delighed. N år børnedødeligheden er 
stor, har forældrene behov for at få 
mange børn for at sikre, at der er nogle 
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tilbage, når de selv bliver gamle. Bør
nedødelighed, udvandring og manglen 
på social tryghed bidrager altsammen 
til en høj befolkningstilvækst, til skov
rydning og til mangel på ressourcer. 
Verdens befolkning er allerede for
doblet i min levetid og vil sikkert for
dobles igen, inden jeg dør. Det er på 
tide, at vi vælger mellem at være man
ge eller at have livskvalitet. 
Vi har social tryghed her i landet, så vi 
kan vælge - og børn i den udviklede del 
af verden forbruger ti gange så mange 
ressourcer som børn i udviklingslan
dene. Mange mennesker foretrækker 
store familier i stedet for kun nogle få 
børn, og vi har behov for at lære at 
opnå dette ved at leve i et bredere 
familiesamvær i stedet for de traditio
nelle kernefamilier. Vi har også brug 
for at stimulere den sociale, politiske 
og økonomiske udvikling i den tredie 
verdens lande, så der her kan sikres en 
passende social sikkerhed. 
For at sådanne reformer kan gøres va
rige, må de udvikles indefra i stedet for 
udefra. CIA-styrede reformer vil der
for være ineffektive, og den eneste løs
ning vil være dannelsen af nære so
ciale, politiske og økonomiske forbin
delser gennem handel, turisme, stipen
dier og kulturel udveksling. 

4.2 Korruption og begærlighed 
Nok om de jordløse fattige og de sult
ne skarer. Der er en anden gruppe, 
som er medvirkende til at forme sko
vens fremtid: De rige godsejere, den 
indflydelsesrige elite og de multinatio
nale selskaber. Denne gruppe påvir
ker mere end nogen anden den aktu
elle handel med tropisk træ. Størstede
len af indflydelsen er usynlig for de 
fleste iagttagere, men fra tid til anden 
ser vi i glimt dens omfang og natur. 
Nogle skovbrugere i de tropiske lande 
vil - når de bliver spurgt i al fortrolig
hed - indrømme, at de har modtaget 
eller modtager penge fra tømmerkom
pagnier for at være fleksible eller for at 
se den anden vej. For det meste er det 
ikke et helt enkelt spørgsmål; det er 
valget mellem enten at modtage penge 
eller at miste sit arbejde (undertiden 
livet). Den officielle løn er ofte så lav, 
at en ekstra indkomst er nødvendig for 
at overleve, og korruption vinder ind
pas og bliver officielt tolereret. 
Tømmerfirmaer kan udøve en stor øko
nomisk indflydelse. Mitsubishi har væ
ret skydeskive for naturfrednings
grupper p.gr.a. sit alment kendte vare
mærke, ikke fordi det er den største 
eller værste lovovertræder. Mitsubishi 
er den næststørste importør af tropisk 

.... Foto 12. Brænding af trækul i en landsby i Bago Yoma, Myanmar (tid!. Burma). 
Produktionen er meget ineffektiv, fordi forbrændingen kun kan kontrolleres ved at iagttage 
luften der kommer op af rørene. Når røgen skifter fra hvid (damp) til grå, stoppes rØrene 
med bark og blade, således at forbrændingen foregår uden ilt. 

For landbefolkningen er trækul et værdifuldt produkt til videresalg. Trækul anvendes i de 
store byer, især hovedstaden Rangoon, ved madlavning. Trækul er det mest almindelige 
brændsel, fordi der ikke findes gas i byen, og elforsyningen er usikker. Produktionen af 
trækul må betragtes som en vigtig årsag til at skoven hugges ned. 
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Foto 13. Indsamling af foder til bøfler i Nepal. Jorden dyrkes meget intensivt, og derfor er 
der ikke udlagt egentlige græsningsområder. Bøflerne kan græsse på kanten af rismarkerne, 
hvis familien har børn til at vogte dyrene. Er der ingen børn , eller kan der ikke afsættes tid 
til at vogte bøflerne, så bliver de i stalden. Grene og blade er det foder som er lettest at 
indsamle, og derfor bliver næsten alle træer med spiselige blade jævnligt beskåret. 

træ til Japan. Det har en omsætning på 
1.000 milliarder kr. og en fortjeneste på 
50 milliarder kr. pr. år. Det er således 
større og mægtigere end mange af de 
lande, hvorfra det henter sin rigdom. 
Sidst i 1980'erne førte en politisk strid 
i Papua New Guinea til oprettelsen af 
en undersøgelseskommission til un
dersøgelse af træindustrien. Kommi
sionen fik midler uden fortilfælde -
mulighed for at komme i besiddelse af 
dokumenter og for at indkalde vidner. 
Der blev lavet en rapport af Justice 
Barnett (som blev stukket ned med en 
kniv og nær havde bødet med sit liv for 
sin omhu). Rapporten er ikke let af få 
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fat i, men nogle oversigter er blevet 
publiceret (se f.eks. Marshall 1990). 
Mange politikere, adskillige lokale le
dere og de fleste tømmerkompagnier 
blev hængt ud som korrupte. En vigtig 
afsløring var, at kompagnier sørgede 
for at bringe deres fortjeneste i skat
tely (Singapore) ved at opgive falske 
mængder og værdier af træeksport og 
import af udstyr. På denne måde blev 
folk fra Papua New Guinea snydt for 
deres del af fortjenesten. 
Selvom ikke alle lande eller kompag
nier er korrupte, må vi gå ud fra, at 
Papua New Guineas industri ikke var 
enestående, men snarere typisk for 



mange lande og operationer i troper
ne. Papua New Guinea må have været 
et let mål for en sådan korruption, for
di mange mennesker her ikke vidste 
nok om træets egentlige værdi. 
Vejen til at overvinde sådanne proble
mer må gå gennem uddannelse og op
lysning. På denne måde kan lokalbe
folkningen lære at værdsætte de res
sourcer skoven rummer, lære hvordan 
de på en effektiv måde kan inddrages 
i planlægning af arealanvendelsen og 
bedre forstå den demokratiske proces 
og det ansvar, der kræves af både po
litikere og vælgere. 

4.3 Imperialisme og bureaukrati 
Der findes mange former for imperial
isme, og selvom kolonimagterne stort 
set ikke eksisterer mere, er der stadig 
mange holdninger fra den tid. Sådanne 
holdninger kan give sig udslag i for
skellige former for adfærd i hjemlan
det og i det fremmede. Enkeltpersoner 
og organisationer, som fremtræder på 
en rimelig måde hjemme, kan opføre 
sig helt anderledes i udlandet, eksem
pelvis føler de, at de er bedre end lo
kalbefolkningen, at med penge kan 
man købe alt, og at de kan gøre lige, 
hvad de har lyst til. 
Mange af disse problemer kunne af
skaffes, hvis de samme normer var gæl
dende hjemme og ude. Hvis Japan 
f.eks. pålagde de samme strenge miljø
mæssige krav til japanske virksomhe
der i Malaysia som i Japan, ville der 
være ringe modstand mod deres rolle i 
Sarawak og andre steder. Det er be
stemt ethvert lands ret og ansvar at 
fastlægge de normer, der kræves i lan
det, og disse normer må følges; men 
det kan gøres bedre. 
Bureaukrati spiller også en rolle. Et 
ineffektivt, underbemandet og ringe 

udstyret skovvæsen opmuntrer til kor
ruption. 
Et medvirkende faktum i tilfældet Pa
pua New Guinea var, at skovvæsenet 
er organiseret på basis af de enkelte 
provinser. Nogle provinser har kun to 
skovfunktionærer og ingen biler til rå
dighed. Personalet var derfor afhæn
gigt af tømmerfirmaer til transport, 
det kunne ikke komme uanmeldt og 
havde kun begrænsede muligheder for 
at kontrollere arbejdet i skoven. En 
langsom personaleudskiftning og be
skedent fagligt tilsyn begrænsede ind
førelsen af nye ideer og kan have med
virket til at befæste korruptionen. 
I Malaysia på Malakkahalvøen er 
skovvæsnerne ligeledes organiserede 
af delstater. Hver delstats skovdirek
tør har den umulige opgave at rap
portere såvel til forbundsregeringens 
skovdyrkningsekspert som til delsta
tens sultan, der for det meste har øko
nomiske interesser i træindustrien. 
Der er ikke noget uafhængigt talerør 
for skovdriften, da sammenslutningen 
af skovsagkyndige er for tæt forbundet 
med Skovvæsenet (Direktøren for 
Skovvæsenet er sædvanligvis formand 
for sammenslutningen); naturfred
ningsgrupper bliver som regel afvist 
som urostiftere. 
I Indien bruger skovvæsenets perso
nale mange kræfter på at pågribe dem, 
der er indblandet i illegal skovfæld
ning. Deres anstrengelser bliver dog 
desværre kvalt i lange forsinkelser i 
retssystemet; undertiden kan det tage 
ti år at få en sag for domstolen. En så 
langsom lovhåndhævelse er ikke rime
lig for nogen af parterne. 

4.4 Uvidenhed og ligegyldighed 
Bæredygtig hugst af træ er meget af
hængig af maskinførernes færdigheder 
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Foto 14. Eksempel på forkert skovningsmetode i Vanuatu (tid/. Ny Hebriderne i Stilleha
vet). Træet er faldet i den forkerte retning (forhugget på stammen peger opad), jorden er 
rodet for meget op, og der er kommet et stort hul i kronetaget. Dette medfører stor risiko 
for erosion og indvandring af Merremia peltata (se figur 15). Det skovede træ er whitewood, 
Endospermum medullosum. 

og beslutsomhed (Vanclay 1991b), 
men uddannelse og påskønnelse af 
maskinførerne forsømmes tit. Dette er 
utilgiveligt, da ansvaret herfor udeluk
kende ligger i skovbrugssektoren. 
Det er ovenikøbet forholdsvis billigt at 
råde bod på dette, og der kan opnås en 
betragtelig reduktion af miljøpåvirk
ningerne i forbindelse med operatio
ner i skoven. F.eks. kan omfanget af 
skade på den resterende bevoksning 
reduceres, hvis arbejderne med mo
torsav kan styre træernes fældnings
retning. 
Erosion samt jord- og næringsstof tab 
kan formindskes stærkt, når traktor
føreren er bedre uddannet og har stør-
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re forståelse for følgerne af sit arbejde. 
En sådan uddannelse kan også øge for
tjenesten ved hugstoperationer, da 
brændstofforbruget formindskes, der 
er færre beskadigede stammer og fær
re maskinskader, og produktiviteten 
forøges. 
En nylig undersøgelse (ITTO 1990b) 
viste, at en mindre ødelæggende fæld
ning kunne spare entreprenøren for 
ca. 50 kr. pr. fældet m3 (eller ca. 10%), 
og yderligere sikre en værdistigning på 
30% ved fremtidig hugst. Det er imid
lertid nødvendigt med en social, poli
tisk og økonomisk stabilitet, inden så
danne investeringer kan betale sig for 
tømmerfirmaerne . 



4.5 International handelspolitik 
Amerikas og Europas handels- og 
skattepolitik har knapt så tydelig ind
flydelse på regnskoven. Vore anstren
gelser for at påvirke priserne hjemme 
har samtidig en indflydelse på priserne 
og produktionen ude i verden, og kan 
dermed forme skæbnen og adfærden 
for bønderne i troperne. 
Det er ikke let at forudsige virknin
gerne af denne politik, og ændringer er 
ofte værre end den aktuelle tilstand. 
Stigende priser eller efterspørgsel kan 
stimulere til ny rydning til industriali-

seret landbrug og dyrkning af salgs
afgrøder. Derimod kan faldende pri
ser og et svindende marked berøve 
mange deres indkomst og tvinge dem 
til at opdyrke et større område med en 
mindre produktiv afgrøde, eller til at 
overdrage deres gårde tillånehajer, 
for så at begynde at dyrke afgrøder i 
skoven til det daglige udkomme. 
Elliott (1991) beretter om to undersø
gelser af handel mellem Holland, Bra
silien og Thailand. I Holland er der 
flere grise og køer end man kan fodre. 
Derfor importeres der foder, bl.a . ta-

Foto 15. Eksempel på dårlig skovdrift i Vanuatu. Efter rydningen af regnskoven er arealet 
fuldstændigt dækket af Merremia peltata, en slyngplante. Årsagen er at der er ryddet for 
stort areal, og når der kommer fuld sol til jorden indvandrer Merremia. Denne plante er 
et ret stort problem i Vanuatu, men behøver ikke at være det med hensigtsmæssige metoder. 
Merremia indebærer dog den fordel at den beskytter mod erosion. 

H vis området skal bruges til græsning, holdes Merremia nede ret effektivt af kvæg, ellers 
bruges kemiske metoder til at fjerne planten. Hvis der intet gøres kan der gå 20-30 år før 
træer kommer igennem. 



pioka fra Thailand og sojabønner fra 
Brasilien. Begge produkter er billigere 
end korn, der er dyrket i Europa og 
Nordamerika. 
Der importeres næsten 4 millioner tons 
tapioka om året, mest fra Thailand, fra 
700.000 ha opdyrket jord. Over 3 millio
ner tons sojabønner kommer hovedsa
geligt fra Brasilien og svarer til næsten 

Foto 16. Et af de værdifulde produkter fra 
regnskoven er gummi. Gummitræet stam
mer fra Brasilien. Saften udvindes ved at 
skære skrå snit i barken, hvorefter saften 
opsamles i en lille beholder. 

BiUedet stammer fra Malaysia , hvor 
gummi dyrkes i stor stil i plantager. 
Gummi er en egnet afgrøde for bønder, 
idet saften inddampes og kan opbevares i 
flere måneder. Derved lettes transporten , 
og bønderne bliver ikke afhængige af en 
køber (jf. figur 11). 
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2 millioner ha opdyrket jord. Det sam
lede areal med sojabønneproduktion i 
Brasilien er ca. 10 millioner ha, hvoraf 
det meste engang var skovområder. 
Ville det hjælpe med et EF-forbud 
mod import af disse produkter? 
Kunne EF's toldafgifter på tapioka, 
som beløber sig til 250 millioner kr. pr. 
år, anvendes til at forbedre produktio
nens bæredygtighed? 
Kunne grise- og kødprodukterne 
fremstilles i Thailand? Herved ville 
næringsstofferne blive i Thailand 
(Holland har et alvorligt nitrogenover
skud der stammer fra kvælstofoxid-ud
slip fra biler og industrier og fra am
moniak i dyregødningen). Samtidig 
ville beskæftigelsen og værditilvæk
sten i Thailand øges. 

5. Nogle populære løsninger 

Det fremgår, at det ikke vil være let at 
løse problemerne i forbindelse med 
skovrydning og ødelæggelsen af den 
tropiske regnskov. Men det kan lade 
sig gøre, og det må gøres. Selvom der 
er et virkefelt for en del teknisk beto
net forskning, ligger en stor del af løs
ningen i udformningen af få enkle og 
grundlæggende principper. 
Det lyder let, men selvom princip
perne er enkle, er det ikke sikkert, at 
deres anvendelse er det. Vellykket 
indførelse af en hvilken som helst løs
ning kræver tålmodighed, forståelse 
og samarbejde mellem mange enkelt
personer og institutioner. Lad os un
dersøge nogle af de løsninger, der ofte 
foreslås, og se hvordan de tegner sig. 

5.1 Plantager 
En del kritik af hugsten inaturskove 
går på , at verdens træforsyning bør 
hentes fra »hurtigt voksende« planta-



Foto 17. Gummiplantager i Vestmalaysia. Det meste af området er ryddet, og skoven er 
efterladt midt i billedet. I disse områder dyrkes oliepalme i de flade områder, idet denne 
afgrøde kræver veje til transport af frugterne. Gummiplantager findes i lave bjerge , og 
skoven efterlades på de stejleste områder der er uegnet til dyrkning. 

ger anlagt på skovryddet land , i stedet 
for naturskovene. 
Dette kan være udmærket , men det 
indebærer adskillige praktiske vanske
ligheder. Der er sjældent tilstrækkeligt 
jord til rådighed i områder egnede til 
effektiv plantagedrift; og de steder, 
hvor arealer er tilgængelige, fremmer 
jordbunden sjældent en hurtig vækst. 
Hurtig vækst opnås sædvanligvis ved 
brug af ensaldrende monokulturer , 
gødning, pesticider og dyrkningsme
toder, der forringer plantagens værdi 
på længere sigt. Hertil kommer bety
delig økonomisk risiko samt risiko for 
miljøet. Skønt der bestemt er brug for 
plantager, må man tøve med at foreslå 

en forøgelse af plantageområderne; 
snarere må det foretrækkes at lægge 
vægt på en bedre drift af allerede eksi
sterende plantager. 
Teknologien og de menneskelige be
hov forandrer sig hurtigt i sammenlig
ning med træers vækst, og derfor er 
fleksibilitet en nødvendighed. Der er 
uvished om det fremtidige marked for 
plantagetræ p.gr.a. et muligt overskud 
i Skandinavien og Stillehavsområdet. 
Derfor bør plantager først og frem
mest dække det lokale behov, f.eks. for 
brænde- og bygningsmaterialer. Træ af 
hØj kvalitet kan have en bedre fremtid 
end »hurtigtvoksende« arter til fiber
materialer. 
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.... Foto 18. Plantager med Acacia mangium til tømmerproduktion ved Kuala Lumpur i 
Vestmalaysia . 

Acacien vokser ikke særlig hurtigt, den kræver oprisning, og den kan rådne i midten. Især 
i dalene er der kommet meget ukrudt, og mange træer er gået ud. Der optræder erosion flere 
steder langs vejene. Forhold af denne art gør at det normalt ikke kan anbefales at lave 
plantager til tømmerproduktion; det er mere hensigtsmæssigt at søge at drive naturskoven. 

En del kritikere taler for uensaldrende 
plantager med en blanding af flere 
hjemmehørende arter som afløser for 
hugst i naturskovene. Det er udmær
ket at gå ind for plantager af hjemme
hørende arter af hØj værdi, men forsla
get er dog opsigtsvækkende: Hvorfor 
skulle kunstige kulturer garantere bæ
redygtighed, hvorimod naturlig for
yngelse dømmes til at mislykkes? 

5.2 Transportable savværker 
Et transportabelt savværk muliggør op
skæring af kævler i skoven og kan redu
cere jordbundsforstyrrelse og omkost
ninger til vej anlæg. Derved opnås en 
større værditilvækst i lokalsamfundet. 
Desværre er man sjældent opmærksom 
på disse fordele (Vanclay 1992d). Lige
som motorsaven er det transportable 
savværk blot et værktøj, der kan benyt
tes med omtanke eller destruktivt. 
Mange operationer med transportable 
savværker skaber jordbundsforstyrrel
se, efterlader bunker af savsmuld og 
affald og fører til lavere udnyttelse end 
almindelige savværker. Den eneste 
sikre gevinst er formodentlig redukti
onen af transportomkostningerne 
mellem skoven og markedet. 

5.3 Forbud mod indførsel af 
tropisk træ 

Boykot af importeret tropisk træ er 
blevet ført frem som et middel til at 
redde den tropiske regnskov (Hamil-

ton 1991). Ingen regering har endnu 
indført et sådant forbud, men det er 
under stærk overvejelse i mange lande. 
Kan forbud bidrage til at formindske 
tabet afregnskov? For at svare på det
te spørgsmål, må vi undersøge tre 
fremtidige situationer: et totalt forbud , 
et forbud bragt i stand af en gruppe 
forbrugere, og et forbud gennemført 
mod en gruppe producenter. 

Selvom det må betvivles, at det kan 
gennemføres, er det interessant at un
dersøge virkningen af et totalt forbud 
foretaget af alle forbrugere mod alle 
producenter af tropisk træ. Den iøjne
faldende virkning ville være, at regn
skoven reddes. Eller gør den? 
I praksis ville den internationale han
del med tropisk træ (4% af den totale 
udbud af tropisk træ) ophøre i sin nu
værende form (men fortsætte i en min
dre synlig form som f.eks . papir
masse). Imidlertid vil det indenland
ske forbrug fortsætte, og i lande hvor 
dette er stort, ville et sådant forbud 
derfor kun have mindre betydning. 
Andre lande ville miste en betydelig 
del af deres indtjening fra udlandet, 
hvilket ville have en ødelæggende ind
virkning på deres handelsbalance og 
beskæftigelsen. For mange af disse 
lande ville naturskov forekomme uden 
større værdi. Mange af naturskovsare
alerne ville blive omdannet til mere 
produktive former for jordbrug. 
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Foto 19. Mobilt savværk som skærer tømmer af whitewood, Endospermum medullosum, i 
Vanuatu. Anvendelse af disse små mobile savværker medfører ofte en unødvendigt stor 
rydning i skoven. 

»Mere produktivt« jordbrug betyder 
desværre for det meste brug af mo
nokulturer og pesticider, som har min
dre evne til at bevare dyrkningsvær
dien end ødelagte naturskove. Selvom 
en omfattende konvertering til land
brug kunne undgås, er der fare for, at 
arbejdsløse skovarbejdere vil gå over 
til at dyrke afgrøder til det daglige ud
komme. 
Det er svært at forudsige den samlede 
virkning af totalforbud; det kan ske, at 
uforudsete ødelæggende effekter 
overgår de forventede gavnlige virk
ninger. Dette er imidlertid et akade
misk synspunkt, da en sådan fremtids
situation næppe vil opstå. 

Forbud blandt en del forbrugere er 
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derimod mere realistisk og ville have 
en ødelæggende effekt. Det er usand
synligt, at et samtidigt forbud overalt i 
verden ville kunne gennemføres, og en 
mulig fremtidsvision var snarere, at 
EF ville støtte et forbud, mens Japan 
ville gå imod det. 
En sådan situation ville være uheldig. 
Budskabet til producenterne ville der
ved lyde, at fremtidige markeder er 
usikre , og at de burde »smede mens 
jernet er varmt«. De resterende for
brugere ville som drevne forretnings
mænd tilbyde lavere priser. Resultatet 
ville være en hurtigt voksende hugst 
med formindsket udbytte til de produ
cerende lande (og med ekstrafortjene
ste til Japan). I kapløbet om at skabe 
fortjeneste inden muligheden herfor 



Foto 20. Opskæring af whitewood på transportabelt savværk i Vanuatu. Disse små 
savværker kan være gavnlige fordi de er billige, de giver beskæftigelse, og lokalsamfundet 
kan forsynes med træ til byggeri og lignende. Desuden er det ikke nødvendigt at lave veje 
til store tømmerbiler. 

Ulemperne består i at der ofte er et stort spild ved opskæringen. Værket består af 
rundsave, som giver bredere savspor end større værkers båndsave. Desuden kræver 
rundsave en god operatør for at skære lige og undgå slør i savbladet. Endelig skal der peges 
på de tydelige sikkerhedsproblemer med dette anlæg. 

ophørte, ville nogle lande endvidere se 
bort fra miljømæssige retningslinjer og 
overvågning. Kort sagt, en katastrofe. 
For at undgå en sådan katastrofe må vi 
forsikre producenterne om, at der al
tid vil eksistere et marked for træ frem
bragt og skovet på en tilfredsstillende 
måde. Kort sagt, vi må bruge gulerod 
og kæp. Et forbud vil i sig selv virke 
imod hensigten. 
Samtidig med at kravet om forbud ved
bliver med at være der, må vi give et 
klart budskab om, at vi vil fortsætte med 

at købe træ, og betale en bonus for træ, 
der produceres på en bæredygtig måde. 
Det vanskelige ved en sådan erklæring 
er, at der kun eksisterer få bæredygtige 
hugstaktiviteter, så det må se ud som 
meningsløst bluff. Derfor må vi på 
kort sigt give denne garanti til nogle 
producenter, selvom de muligvis ikke 
helt når den fastatte standard. Og vi 
må definere klare kriterier for bære
dygtighed, så alle producenter ved 
hvor de står, og hjælpe dem til at nå 
den krævede standard. 
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Foto 21. Eksempel på god fældning af regnskovstræ - der er kun ringe ødelæggelse af 
omgivelserne. North Queensland, Australien. 



Dette fører os til den tredie mulige 
fremtidssituation, som består i forbud 
mod ikke-bæredygtig produktion og 
støtte af bæredygtig produktion. De ne
gative følger ved deltagelse af kun en 
del af forbrugerne er i dette tilfælde 
begrænsede. 
Vanskeligheden ligger i at fastsætte , 
hvad bæredygtighed omfatter, samt 
definere den tidsramme, der er nød
vendig for at komme dertil. ITTO har 
en arbejdsgruppe, der løbende udvik
ler nødvendige kriterier og passende 
måleprocedurer, og resultaterne 
imødeses med interesse. (ITTO er den 
internationale organisation for tropisk 
tømmer. Medlemmerne er en række 
producent- og forbrugerlande, herun
der Danmark. Red.). 
Det er sandsynligt, at kun få nuvæ
rende aktiviteter vil være i overens
stemmelse med anvisningerne, og der
for er det nødvendigt at indføre mid
lertidige kriterier. Hvis vi er for hur
tige med at kræve overensstemmelse 
mellem krav og virkelighed, kan vi 
skabe økonomiske og sociale proble
mer, som kan have indflydelse på sko
ven (f.eks. dyrkning af afgrøder til dag
ligt udkomme). 
Denne fremtidssituation anviser den 
bedste løsning, men det vil være nød
vendigt at vise hensyn og forståelse for 
at føre den ud i livet på den mest effek
tive måde. 

5.4 Grøn mærkning 
Teoretisk set ville en passende mærk
ning af træ gøre det muligt for forbru-

gerne at tilkendegive deres forkærlig
hed for bæredygtigt fremstillede pro
dukter. Erfaringen viser, at dette vin
der indpas både blandt distributører 
og kunder. 
I praksis skaber dette imidlertid nogle 
vanskeligheder med at forsikre kund
erne om de enkelte mærkers gyldig
hed. Der er et problem i forbindelse 
med formen for mærkning: Skal mær
kerne henvise til en bestemt konces
sion, til et land eller en region? 
Regional mærkning er let at kontro
llere, da mange arter stammer fra en 
bestemt region, men det ville være 
uretfærdigt at straffe et land for dets 
naboers fejltrin. Mærkning for hvert 
la nd (og især for hver koncession) gør 
det vanskeligt at opspore.træ og skaber 
mulighed for import og reeksport ad 
kanaler, der er grøn mærkede. 
I stedet for et enkelt system med grønt 
mærkelikke grønt- mærke, ville det 
være mere hensigtsmæssigt at have en 
tretrins mærkningsplan . Den kunne 
bestå af mærkning for bæredygtighed 
og ikke-bæredygtighed (hvor dette 
kan bekræftes ved artsangivelse) , og 
en tredie »udefineret« mærkning for 
arter, der kommer fra både bæredyg
tige og ikke-bæredygtige hugster. Det
te ville være fair både overfor forbru
gerne og producenterne og vil kunne 
formindske muligheden for korrup
tion. 

5.5 Bæredygtig træproduktion 
Er det muligt at opnå bæredygtig træ
produktion fra regnskove? Hvad bet y-

.... Foto 22. Et smalt spor som er brugt til udslæbning i regnskoven. Der er ingen slæbeskader, 
og jorden er ikke rodet ret meget op. Et eksempel på hvad der kan og bør gøres for at 
gennemføre en god skovdrift. 
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Foto 24. En lille lysning, som skyldes at jorden blev komprimeret for tre år siden da der 
var en læsserampe i forbindelse med skovningen. Queensland, Australien. 

der bæredygtig produktion? Har det be
tydning for regnskovenes overlevelse? 
Når alt kommer til alt, er det menne
skets natur at benytte de ressourcer, 
der findes, uden hensyn til bæredyg
tighed. Vi bør stræbe efter »klog brug« 
af disse ressourcer, men det vil være 
svært at sikre en fuldkommen bære
dygtighed. 
Men gør det noget, hvis det viser sig 
nødvendigt at benytte nogle virkemid
ler udefra for at opretholde systemet, 
såfremt vi opnår »klog brug«? Hvorfor 
insisterer vi så meget på, at driften af 

regnskov skal være bæredygtig, når der 
er så meget andet i udviklingslandene, 
der fungerer dårligt, og når vores egne 
landbrugssystemer og energiforbrug 
helt klart ikke er bæredygtige? 
Disse spørgsmål er relevante. I mange 
områder er regnskoven enestående, da 
den rummer en høj andel biomasse i 
forhold til jordens indhold af nærings
stoffer og et hurtigt kredsløb af disse 
næringsstoffer. 
Mange landsbrugsprojekter på regn
skovsjorder er slået fejl, når jordbun
dens næringsstoffer er brugt op. Ek-

.... Foto 23. Tre år forinden er der fældet et træ, og der er en rig opvækst på vej. Skoven 
er kun forstyrret i ringe grad. Queensland, Australien. 
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sempIer på sådanne fejltagelser eksi
sterer selvfølgelig for alle typer af øko
systemer, selv her i Vesteuropa, hvor 
man kan finde sandflugt på steder, der 
engang var produktive landbrugsom
råder. 
Naturligvis har ethvert økosystem sine 
grænser, men forudsat vi holder os in
den for disse grænser, skulle der være 
mulighed for at opnå bæredygtig pro
duktion. Selvom det er svært at give en 
præcis definition af grænser, er det for
holdsvis let at angive retningslinjer for 
en effektiv produktion. 
U dnyttelse af træ og/eller andre pro
dukter kan ske på en bæredygtig måde , 
så længe kun en lille del af næringsstof
ferne fjernes (såvel direkte ved hugst 
eller indirekte ved erosion). Desuden 
bør jordbundsforstyrrelse og erosion 
begrænses mest muligt, og de naturlige 
voksesteder og processer må ikke for
styrres (Vanc!ay 1991b). 
Selvom der kun findes få eksempler, er 
bæredygtig drift af tropiske skove for
delagtig (Poore et al 1989). Regnsko
ven i Queensland giver et veldoku
menteret eksempel på bæredygtig træ
produktion (se f.eks. Vanc!ay og Pre
ston 1989, Vanc!ay 1990, 1991c). 

5.6 Målsætning 2000 
IITO ønsker, at den internationale 
træhandel kan baseres på bæredygtig 
produktion senest år 2000. Verdens
naturfonden(WWF) ønsker bæredyg
tig produktion senest år 1995, og vi er 
alle enige om, at jo før jo bedre. Mange 
iagtagere forventer, at Sarawak endda 
vil opnå bæredygtig produktion endnu 
før den tid. 
Er disse tidsrammer realistiske, og 
hvad vil der ske med træindustrien og 
med IITO, hvis disse mål ikke nås? 
Vore mål kan få en negativ virkning, 
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hvis de udløser arbejdsløshed og en ny 
bølge af svedjebrug. IITO har været 
meget effektiv til at sætte reformer 
igang og er til stadighed en god igang
sætter af fremtidige initiativer. Vi må 
sikre os, at et uheldigt udfald med hen
syn til at imødekomme forventninger
ne til et eller andet initiativ ikke øde
lægger andre initiativer. Gør det no
get, hvis målet ikke nås, så længe vi gør 
fremskridt i den rigtige retning? 

6. Nogle alternative løsninger 

Nok om de sædvanlige løsninger; hvad 
er de egentlige behov? Vi har allerede 
slået fast, at befolknings- og fattig
domsspiralen er en af de største for
hindringer, der nødvendiggør en om
fattende social, politisk og økonomisk 
reform. Den kan ikke overvindes af 
skovbrugssektoren alene, men kræver 
en samlet og vedvarende indsats inden 
for mange dele af samfundet. 
For at en sådan reform kan fastholdes, 
må den gennemføres indefra, men der 
er allerede nu muligheder for at starte 
og påvirke en sådan reform. De udvik
lede lande kan gøre meget for at skabe 
et gunstigt økonomisk klima ved at 
skabe handel og turisme, og de kan 
stimulere nytænkning gennem uddan
nelse og kulturel udveksling. 

6.1 Jordfordeling 
Jordreformer er en anden vigtig forud
sætning for at eliminere skovrydning. 
Den ulige fordeling af jord og andre 
ressourcer er en væsentlig del af livet 
overalt i verden, men i mange udvik
lingslande er uligheden særlig stor. Den 
fattigste ejer intet, og han har derfor 
intet at tabe ved at ødelægge skoven. 
I Brasilien f.eks. besidder 4,5% af 
jordbesidderne 81% af landbrugsjor-



den, mens 70% af landbofamilierne er 
uden jord (Sawyer 1990). Hvis disse 
jordløse familier ikke har et tilfreds
stillende arbejde, har de næsten intet 
andet valg end at rydde skoven. 
Anerkendelse af almindelig ejen
domsret og tilvejebringelse af alment 
anerkendte ejerformer kan begrænse 
skovrydning. I Vanuatu forekommer 
der en vis skovrydning, fordi den 
hugstaftale, der er indgået med Skov
styrelsen , udgør et officielt register, 
der er blevet erklæret som et de facto 
skøde. 
Andre steder kan almindelige jordbe
siddere finde på at rydde land, der ikke 
umiddelbart skal benyttes til landbrug, 
fordi de føler, de har et mere sikkert 
krav på et ryddet område end på et 
skovområde. Officiel anerkendelse af 
ejerforhold og beslutsom afgørelse i 
stridigheder om landområder - uanset 
deres anvendelse - kan forhindre en 
sådan skovrydning. 
Mange skovningskoncessioner udste
des for en periode på blot få år ad 
gangen, og det er uvist, om de kan blive 
fornyet eller ej. Tømmerkompagnier 
har ingen tilskyndelse til at udføre et 
godt stykke arbejde, hvis deres kon
cessioner kan overtages af mindre 
samvitighedsfulde konkurrenter in
denfor nogle få år. 
For at opmuntre til bæredygtig drift er 
det derfor nødvendigt at sikre konces
sionshaverne, at deres ret til udnyt
telse af området afhænger af et godt 
udført arbejde. 

6.2 Landbrugsproduktion 
Vi har set, at megen skovrydning udlø
ses på grund af sult og andre faktorer , 
der er skoven uvedkommende. For
bedret produktion fra eksisterende 
landbrugsarealer og plantager ved 

hjælp af højere udbytte og mindre 
miljøødelæggelse vil lette presset på de 
tilbageværende naturskove. 
Skovlandbrug (samtidig dyrkning af 
skov- og landbrugsprodukter på et 
areal) giver muligheden for at forsyne 
befolkningen med brænde, foder og 
andre goder fra landbrugsarealer uden 
at nedbringe landbrugsudbyttet. 
Det må være muligt at tilpasse land
brugssystemerne, så der opnås større 
beskyttelse af miljøet og færre be
grænsninger for vandring mellem de 
resterende skovområder. 
Opgivne og ødelagte arealer bør gen
tilplantes med skov. De vil nok ikke 
blive til urskov igen men kan yde en 
vigtig erosionsbeskyttelse og leve
steder for dyrelivet tillige med træ og 
andre skovprodukter. 

6.3 Information 
Vi har brug for en bedre tilvejebrin
gelse af information om skovene og 
skovrydning til politikere og vælgere, 
planlæggere og jordbrugsf9rvaltere, ja 
til alle i såvel de udviklede lande, som 
i u-landene. 
Politikere og embedsmænd får sjæl
dent de nøjagtige oplysninger om om
kostninger ved skovrydning og miljø
ødelæggelse. Folk må lære skovenes 
værdi at kende, og de må oplyses om 
omfanget af skovrydning, samt de øko
nomiske og økologiske konsekvenser 
heraf. Og vi har brug for gode formid
lere til at udbrede disse informationer. 
I mange lande er det kvinderne, der er 
de vigtigste brugere af skoven, og det 
er derfor dem, skovrydningen rammer 
hårdest. I Nepal f.eks. samler kvinder
ne 84% af brændet. For dem er skov
rydning ensbetydende med mere ar
bejde (fordi det bliver sværere at finde 
det nødvendige brænde). 
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Foto 26. Demonstrationsareal med skovlandbrug i Santarem, Amazonas i Brasilien. Der 
dyrkes banan, cassava, kakao og passionsfrugt. Formålet med skovlandbrug er bl.a. at undgå 
udpining af jorden, reducere antallet af skadedyr og at undgå erosion ved at jorden hele 
tiden er dækket af plantevækst. Samtidig kan bønderne hente både føde, brænde, foder og 
bygningstræ på markerne. 

Skovlandbrug anvendes en del i lille skala, især gennem plantning af frugttræer. De
monstrationsarealer som disse skal vise hvordan dyrkningen kan intensiveres og gøres mere 
varieret, idet bønderne har tendens til at gå i retning af monokulturer. 

Der er mange begrænsninger for kvin
dernes medbestemmelse på forhold i 
lokalsamfundet og på planlægning. 
U ddannelse af flere kvindelige skov
brugskyndige ville være en udvej. De 
fleste skovforvaltninger , uddannelses
centre og kurser, både i de udviklede 

lande og i udviklingslandene, domine
res af mænd. Det ville gavne, hvis der 
blev tilskyndet til at rekruttere kvin
der. 
Mange lande savner pålidelige oplys
ninger om jordens anvendelsesmulig
heder. Skovforvaltningerne har ofte 

..... Foto 25. Eksempel på god skovdrift. Det er her tyve år efter sidste hugst, og der er en 
god opvækst på vej op. Billedet er fra Queensland, Australien, og det var planen at der 
skulle skoves med intervaller på 40 år. Det er som nævnt ved figur 1 forbudt i dag. 
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en mængde opgørelser over vedmas
sen, men kun få oplysninger om jord
ens anvendelighed til andre formål el
ler behov for beskyttelse. Systemati
ske undersøgelser af jordens anven
delsesmuligheder og vegetationsfor
hold ville støtte planlægningen af are
alanvendelsen. 

6.4 Stabilitet og udsyn 
Vi har brug for politisk og økonomisk 
stabilitet i de tropiske lande for at fir
maerne kan foretage langsigtede inve
steringer i bæredygtig træproduktion. 
Vi har brug for stabilitet i vores han
delspolitik og varepriser for at undgå 
de ødelæggende pludselige op- og ned
gange, som ødelægger regnskoven til 
såvel træ- som landbrugsproduktion. 
Vi bør stræbe efter en gradvis, men 
fremadskridende reform i tropisk træ
handel, såvel som på andre områder. 
Frem for alt har vi brug for et bredt 
udsyn for at se begge sider af sagen, og 
for at værdsætte de mulige konsekven
ser af vore reformer, protektionisme 
og politiske handlemåder. 

6.5 Forskning 
Til trods for, at der indenfor forsknin
gen findes nok af muligheder, er denne 
ikke fremhævet så stærkt. Meget kan 
nemlig opnås ved brug af allerede ek
sisterende viden, og det er alt for let at 
spilde kræfterne på forkert anlagt 
forskning. 
Der findes mange muligheder for både 
grundlæggende og anvendt forskning. 
De fleste skovforvaltninger har mæng
der af potentielt brugbare oplysninger, 
der ligger nyttesløse hen i form af 
upublicerede rapporter. Det ville være 
værd at bruge penge på at samordne og 
publicere dette materiale. 
Mange prøveflader og forsøg kunne 
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levere brugbare oplysninger om arts
valg og skovdyrkning; veldokumente
rede fejltagelser giver ligeså meget op
lysning som gode resultater. 
Oprydning i historisk materiale har 
ikke den samme tiltrækningskraft som 
et nyt forsøg, men det kan spare den 
lange tid, der går, før forsøgsarealer 
når en brugbar alder. 
Taxonomi (navngivning af plantearter 
og inddeling i systematiske grupper) 
kan virke umoderne, men er nødven
dig. De fleste skovforvaltninger har 
lister med planter som ikke er beskre
vet , men kun kendes ved et lokalt navn 
eller et prøvenummer. Taxonomi er en 
forudsætning for udveksling af infor
mationer og bør støttes. 
Mange arters dyrkningsmæssige egen
skaber er fortsat ukendte, og man ved 
kun lidt om næringsstofkredsløb for de 
fleste skove. Kun få arter er blevet 
undersøgt for nyttige produkter, og ef
fektive teknikker til bearbejdning og 
udnyttelse af de mindre almindelige 
arter kendes ikke. 
Nogle arter spiller en central rolle eller 
er »grundstenen« ved fremskaffelse af 
føde i dårlige tider og ved at have ind
flydelse på frøs spredning. Vi har brug 
for at vide, hvilke arter der er tale om, 
og hvilken betydning de har. 
De fleste skovforvaltninger har util
strækkelige og unøjagtige vækstdata 
fra naturskovene. Derfor kan der ikke 
udarbejdes vækstmodeller og simula
tionsstudier. Vi kan kun gætte os til, 
hvor stort udbytte, der kan opnås ved 
en bæredygtig tømmerproduktion. 
Forarbejdningen af skovprodukter i 
troperne er ofte primitiv og farlig. Der 
findes en række måder til at forbedre 
sikkerheden og effektiviteten ved op
skæring og tørring af træ, ved trækuls
brænding og harpiks-destillering. 



7. Om at skabe en fremtid for 
regnskoven: Hvad kan vi 
gøre? 

Der er givet en oversigt over behov og 
løsninger. Hvad kan vi - som enkelt
personer, forstfolk, danskere og euro
pæere - gøre for at føre disse løsninger 
ud i livet? 
Der skal gøres meget, og der er kun få 
ressourcer til stede. Derfor bør vi følge 
op på - i stedet for at gentage - initia
tiver, som allerede er taget, såsom 
FAO's handlingsplan for tropisk skov
brug, ITIO's handlingsplan og 
CGIAR's nye Center for International 
Forestry Research (CIFOR), men der 
er stadigvæk meget, vi kan gøre. 

7.1 Reformer begynder hjemme 
For det første er selv de små indsatser 
aldrig forgæves. Reformer er for det 
meste resultatet af mange små frem
skridt og den samlede indsats af mange 
enkeltpersoner. Jeg tror, at det var 
Schumacher, der udtrykte de kloge 
ord: »Lev ganske enkelt, sådan at alt 
ganske enkelt kan leve«. 
Mere direkte handling føles ofte bed
re, men vær ikke for forhastet, da vel
mente anstrengelser ellers kan have 
den modsatte virkning. 
Køb arbejdsintensive varer, der er 
fremstillet i udviklingslandene, og det 
vil skabe beskæftigelse og velstand. 
Vær kræsen og sparsommelig med 
hensyn til køb af træ og spørg forhand
leren, hvordan det er fremstillet, om 
hvilke afgifter, der er betalt, og hvor 
det er forarbejdet. 
Vælg så vidt muligt bæredygtigt produ
ceret tropisk træ, da bæredygtig pro
duktion bør understøttes. Gå ikke 
bare over til træ fra tempererede om
råder eller til plastic, men brug det 
samme kriterie for bæredygtighed. 

Søg at påvirke lokale og EF parlamen
tarikere for at gennemføre reformer i 
handelspolitikken, som kan stimulere 
handel med udviklingslandene, og især 
for at fremme handel med bearbej
dede varer i forhold til råvarer. Vi har 
ikke brug for, at der importeres mere 
Thai tapioka til Holland til fremstilling 
af foder; det vi har brug for er at skabe 
arbejde i udviklingslandene, 600 mil
lion jobs ifølge nogle foreliggende be
regninger. 
De eksisterende handelsbarrierer ko
ster udviklingslandene over 500 mil
liarder kr. årligt i tabt fortjeneste. Det
te beløb svarer til halvdelen af den 
samlede hjælp til udlandet, og det er 
mere end nok til at betale gælden til 
udenlandske kreditorer. 
Det halve af den tredje verdens gæld 
skyldes af 27 lande, der har ialt 97% af 
den tropiske regnskov. Det er lande 
med et nettounderskud, og hvis gæld 
stiger hvert år. Prøver vi oprigtigt at 
hjælpe med udviklingen i disse lande, 
eller dulmer vi blot vores samvittig
hed? 

7.2 Uddannelse i kommunikation 
og ledelse 

Forstfolk i mange tropiske lande er 
veluddannede inden for skovbrug og 
har ofte opnået højere grader fra an
sete universiteter i Europa og Nord
amerika. Desværre har dette ikke ført 
til god skovdrift, fordi der ofte lægges 
for stor vægt på teknisk uddannelse 
frem for på ledelse. 
Bæredygtigt skovbrug minder mere 
om en stor ingeniøropgave. Vi har 
brug for planer for arealanvendelse, 
rådgivning af lokalsamfundet, rettidig 
indsats fra mange enkeltpersoner med 
mange forskellige specialer, kvalitets
kontrol i alle led samt et effektivt regn-
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skabsvæsen og opgørelse af indtjening. 
Men hvor meget uddannelse gives der 
i ledelse, regnskabsvæsen, information 
af offentligheden og kommunikation? 
ph.d.- studerende fra de tropiske lande 
kan vælge imellem prestigegivende 
tekniske studieemner som f.eks. gen
manipulation, mikroformering og my
korrhiza , men vender hjem til en stil
ling som leder eller administrator. 
Mange skovbestyrere føler, at det er 
under deres værdighed at forlade 
deres airconditionerede bil og vandre 
gennem skoven for at inspicere et ar
bejde. Derfor fungerer overvågningen 
kun for det, som kan ses fra vejen. 
Vi har brug for at give uddannelse og 
erfaring i ledelse. Det kan ske både 
ved uddannelse på højt niveau og gen
nem jobudveksling, hvilket vil give de 
tropiske forstfolk en virkelig ledelses
erfaring. Barnett-rapporten om Papua 
New Guinea antyder, at det vil være 
nyttigt med mere uddannelse og erfa
ring i regnskabsvæsen. 
Dialogen mellem industri, skovbrug og 
miljøgrupper er bedre i Danmark end i 
de fleste andre lande. Mange skovfolk 
burde opleve dette og kunne her lære en 
masse om engagement i samfundsfor
hold. Færdigheder i ledelse og kommu
nikation kan ikke læres fra bøger. 
Den tropiske træindustri bør stå for en 
større del af forarbejdningen for her
ved at skabe mere arbejde og velstand 
i de tropiske lande. Vi kan hjælpe ved 
at tilbyde uddannelse i træteknologi, 
og i design og finish i møbelfabrika
tion. Danmark er langt fremme på 
disse områder og burde kunne videre
give arbejdserfaringer her. 

7.3 Tilbud om information 
Vi bør holde politikere i de udviklede 
lande og beslutningstagere i udvik-
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lingslandene velinformerede. Tropisk 
skovbrug er et mærkeligt område, 
spækket med både for mange og for få 
oplysninger. En væsentlig del af disse 
når ikke frem til »hovedaktørerne«. 
Jeg diskuterede engang et muligt hjæl
peprojekt til Burma, som det dengang 
hed . Vi var enige om, at der var et 
kvalificeret personale, en stærk orga
nisation og udmærket skovbrugsprak
sis. 
Det, der især manglede, var løbende 
information; der blev ikke abonneret 
på udenlandske tidsskrifter. Et pas
sende projekt ville omfatte abonne
menter for ca. 50.000 kr. om året på 
førende skovbrugstidsskrifter; men 
den pågældende donor ønskede ikke 
et sådant projekt, det var ikke stort 
nok! 
Meget af den væsentlige information 
om tropisk skovbrug findes ikke i tids
skrifter, men i forskelIige bistandsor
ganisationers »grå litteratur«. Den op
træder ikke i Forestry Abstracts elIer i 
on-line databaser og er derfor ikke til
gængelig for mange eventuelle læsere. 
Selvom der er problemer i forbindelse 
med den fortrolighed, der er aftalt 
melIem donor- og modtagerlande, er 
det en skam, at så megen nyttig infor
mation går til spilde. 
I andre tilfælde indeholder de rappor
ter, der jævnligt kommer fra nogle or
ganisationer, mere stof end nogen kan 
nå at læse . Konsulenter ønsker, at de
res arbejdes betydning skal vise sig i 
vægten af det publicerede, så alt for 
mange rapporter bliver unødvendigt 
lange. 
Mange skovforvaltninger har stadig
væk ikke gode kort over deres skov
arealer eller pålidelige arealberegnin
ger, og disse mangler kan let overvin
des ved brug af satellitteknologi. 



Landsat og Spot satellitdata har været 
nyttige for skovdrift og kortlægning, 
og Global Positioning Systems (når 
der ikke kræves adgang til det pågæl
dende område) giver mulighed for ef
fektiv skovopmåling. 
Desværre ligger det udenfor de fleste 
skovforvaltningers muligheder at be
nytte sig af denne teknologi. Tilskud 
til samarbejde om og uddannelse i 
disse teknologier kan være en økono
misk fordelagtig måde at forbedre in
formationsniveauet til støtte for skov
driften. 

7.4 Etablering af social, politisk og 
økonomisk stabilitet 

Hvordan kan folk opmuntres til at 
starte reformer? Hvordan udvikler 
folk nye forventninger til deres politi
ske og sociale systemer? Der er ingen 
tvivl om, at mange faktorer spiller ind, 
men det er det enkelte menneskes for
ventninger og erfaringer, der er det 
vigtigste. 
Reformer har i nogle tilfælde været 
understøttet af (eller har måske været 
gennemført på trods af) delvis isola
tion (sportsforbud) af Sydafrika. Men 
vil isolation være til nytte i alle tilfælde 
(f.eks. Myanmar and Kina)? Eller 
kunne øget handel hjælpe til at frem
me reformer? 
Bør vore bistandsprojekter være be
lønninger og straffe, eller bør de oprig
tigt prØve at få indflydelse på reformer 
og udvikling? Hvem er projekterne til 
nytte for: partiet eller folket? 
Hvilken rolle kan eller bør træhandlen 
spille i påvirkningen af menneskeret
tigheder? 
Der er ingen lette svar på dette, men 
mere åbne diskussioner af disse emner 
kan føre til en mere tilfredsstillende 
løsning for alle parter. 

7.5 Min rolle 
Til sidst spørger jeg, hvad kan en pro
fessor i tropisk skovbrug gøre for at 
hjælpe? 
Flere af mine kolleger morede sig over 
min ansættelse i tropisk skovbrug i et 
land med tempereret klima og kun få 
skove. Mit svar var blot - halvt i spøg 
- at jeg kun har brug for en velfunger
ende telefon og telefax samt en god 
international lufthavn i nærheden. 
Som det er fremgået, er der meget man 
kan gøre uden at være i troperne, og 
måske får man et bedre overblik, når 
man er på en vis afstand. Det er sik
kert, at forholdet mellem de forskel
lige interessegrupper er mere produk
tivt. 
Jeg vil gerne gribe sagen an fra to sider: 
Forbedre driften af de resterende na
turskove og genoprette områder, der 
tidligere var skov og hvor miljøet nu er 
ødelagt. Jeg er med til at udforme et 
projekt til udvikling af Økonomisk ef
fektive metoder til genrejse store om
råder, som er mere eller mindre øde
lagt. 
Vi har foreslået et forsøgs- og demon
strationsprojekt i stor skala på et af
skovet område (måske i en national
park i Thailand). Det forudses, at dette 
arbejde ikke kun vil føre til, at der 
rejses ny skov med naturligt hjemme
hørende arter i nationalparken, men 
også at der fremskaffes vigtig økolo
gisk og økonomisk viden. Herigennem 
kan man udforme den mest effektive 
teknik, som derpå vil kunne tages i 
anvendelse andre steder. 
En af mine hovedinteresser har været 
udvikling og nyttiggørelse af compu
termodeller af regnskovens dynamik. 
Jeg interesserer mig specielt for under
søgelsen af forskellige hugstmetoders 
indflydelse på mængden af salgbar 
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vedmasse, på økonomien, på den lang
sigtede produktion samt de Økologiske 
virkninger. Jeg ønsker at fortsætte 
med denne vigtige forskning. 
Jeg er glad for, at jeg er blevet opfor
dret til at deltage i nogle internationale 
undersøgelser af bæredygtig træpro
duktion. Jeg har accepteret at deltage 
i en ITTO- undersøgelse i Sarawak og 
et FAO-projekt i Myanmar, der begge 
drejer sig om bæredygtig træproduk
tion i naturskove. Jeg håber endvidere 
at kunne udføre lignende undersøge
lser i Afrika og Sydamerika. 
Jeg er også interesseret i at udvikle 
metoder til beregning af vækst og ud
bytte fra blandingsbevoksninger. Min 
rolle i disse projekter er ikke selv at 
gøre tingene, men at undervise andre i, 
hvordan de skal udføre dem, og på den 
måde udvikle et godt samarbejde mel
lem de interesserede parter. Af denne 
grund er jeg formand i en IUFRO
gruppe, der beskæftiger sig med mas
seopgørelse, måling og permanente 
prøveflader. (lUFRO er den interna
tionale organisation for skovbrugs
forskning, red.) 
En del af løsningen på rydning af den 
tropiske skov består i skovlandbrug, 
etablering af skov for lokalsamfundet 
samt dyrkning af træer , der opfylder 
flere formål samtidigt (fx. brænde, fo
der , skygge osv.). Jeg har dog ikke pla
ner om at starte en omfattende forsk
ning på disse områder. Jeg er interes
seret i dem og holder mig underrettet, 
men jeg vil overlade denne forskning 
til de mange andre entusiastiske for
skere , der findes. Min tid rækker ikke 
til mere. 
Endelig er en vigtig rolle for mig at 
være parat til at tale med journalister, 
politikere, studerende og forskellige 
interessegrupper. Jeg siger ikke, at jeg 
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ligger inde med alle svarene, men jeg 
kan tilbyde et andet synspunkt, stille 
nogle uddybende spørgsmål og prøve 
at stimulere til en meningsfuld diskus
sion. 
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