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Sæt hatten på hovedet

Der er et yndigt land

Der findes stadig et yndigt land, og det kan

– bogreception og taler på Christiansborg d. 18. november

endnu lade sig gøre at genskabe skønheden
i den lyse og lette danske natur. Men det sker
ikke ved at stå med hatten i hånden og begræde
den tabte herlighed. Sæt hatten på hovedet, og
kræv naturen tilbage.
– citat fra Kjeld Hansens artikel:
‘Det svundne er ingen drøm’

Der skal tages nogle afgørende
politiske slagsmål, hvis ikke drømmene om et grønt, økologisk og
bæredygtigt samfund skal ende
som øer af små grønne samfund i et
gyllebrunt hav. Mange ildsjæle og
borgere har skabt grønne pletter og
succeshistorier, hvor man kan leve i
sit fælles eller private økosamfund
eller i en økoforestilling efter fx et
vellykket naturgenopretningsprojekt eller en grøn miljøuge.
Hvis ikke de mange gode initiativer skal forblive nicher i et samfund, hvor samfundsudvikling på
de store strækninger går tilbage for
miljøet og naturen, så skal debatten om naturen og miljøet for alvor
på dagsordenen i den politiske
debat. Det er ikke en nichedebat,
selvom man i Fødevareministeriet
stadig kan betragte og beholde
økologien som en niche! Det er en
central del af hele kulturdebatten
– sæt hatten på hovedet og kræv en
L M-N
bæredygtig udvikling!

Journalisten og forfatteren Kjeld
Hansen, med et mangeårigt speciale
inden for miljø- og forbrugsstof, præsenterer ved en reception på Christiansborg, tirsdag d. 18. november
kl. 15-18, sin nye debatbog ‘Der er
et yndigt land. En fattig natur i et
rigt samfund – status over Danmarks
natur’. Ved receptionen taler bl.a.
formanden for Ny Carlsbergfondet,
Hans Edvard Nørregård-Nielsen,
over emnet “Danmark - dit og mit”.
Receptionen afholdes i Landstingssalen, og af hensyn til udarbejdelse
af gæsteliste på Christiansborg er
tilmelding nødvendig senest den
10. november. Oplys venligst navn,

firma/forening og adresse til Gads
Forlag, Klosterstræde 9, 1157 København K, tlf. 33 15 00 48 lokal 522,
e-mail reception@gads-forlag.dk

Læs mere på side 2 og 3 her i bladet – hvor Kjeld Hansen er forfatter til en
uddybende artikel ‘Det svundne er ingen drøm’ om debatbogen og Danmarks natur

Hvordan drømme bliver til virkelighed

simple-living.dk
– er en ny debatbog og et nyt netværk omkring
nye veje til et enkelt og mere bæredygtigt liv.
Læs mere på side 6

Grøn & Gratis

Brug ‘Opslagstavlen’ – og bliv set!
– klik ind på www.eco-info.dk

– er undertitlen på
en ny stor bog på 450
sider og 600 farvebilleder om økosamfund i Danmark fra
Landsforeningen for
Økosamfund (LØS),
der her i bladet tilbyder Øko-nets læsere
bogen til en speciel
introduktionspris
Læs mere på side 6

Fra Grøn Information
til Miljø & Sundhed
Læs mere på side 4

ØKOLOGISK JULEFROKOST
Danmarks største – med musik og dans
Fredag d. 5. december 2003 i Ollerup på Sydfyn
En aften med folk-bandet FÆRD & NANNA LÜDERS
Økologisk julefrokost-buffet fra Den Grønne Gren
og juletale v. Bo Bramming, forfatter og formand i Øko-net
– man er velkommen fra hele landet! Læs mere på side 5...
Arr.: Mad & Musik – Økologi & Kultur og Øko-net

Det svundne er ingen drøm
Af journalist og forfatter Kjeld Hansen, BæreDygtighed
tlf. 56 52 22 70 / www.baeredygtighed.dk
Naturbillederne er fra www.NaturGrafik.dk

“Havørnen, odderen og løvfrøen viser os, at en målrettet indsats bærer
frugt. De viser, at Danmark, som et af verdens rigeste og mest miljøbevidste lande, selv kan spille en aktiv rolle i arbejdet for at bevare den
biologiske mangfoldighed. Det er vores ansvar at forvalte naturen så
godt, at ingen vilde planter og dyr forsvinder fra Danmark på grund af
vor generations fejlgreb. Det skylder vi naturen, os selv og ikke mindst
vore efterkommere.”
– forord til “Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark”
af daværende miljøminister Svend Auken.

Jeg har valgt at åbne min bog ‘Der er
et yndigt land’ om Danmarks natur
med citatet om “Havørnen, odderen
og løvfrøen”, fordi det er smukt,
optimistisk og naivt. Alt sammen
positive karaktertræk, ikke mindst i
forhold til deres modsætning: grimt,
pessimistisk og kynisk.
Gennem mere end et års dybdeborende research til denne beretning
om den danske naturs historie gennem 200 år har jeg kæmpet med
disse modsætninger, og det skal ikke
skjules, at jeg har set mere grimt end
smukt, mødt flere pessimister end
optimister og måttet studere kynismens kolde konsekvenser i et utal
af faglige rapporter, redegørelser,
arbejdspapirer og evalueringer.
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Det er en grum historie, der skal
fortælles, for den handler jo om den
brutale ødelæggelse af det danske
landskab. Om forarmelsen af landets oprindelige natur til materiel
berigelse for de få, men til ubodelig
skade for de mange. Om hundrede
års egoisme, kynisme og uvidenhed,
der har omdannet store dele af landet til gold ødemark i naturhistorisk
forstand. Selv ikke vore fjerne forfædre har fået lov at hvile i de årtusinder gamle grave; deres splintrede
knogler ligger spredt ud i pløjelaget.
Alt dette er ikke til at komme uden
om, når man har sat sig for at give et
veldokumenteret og sandfærdigt billede af naturens tilstand i det yndige
land.

Mest grotesk har det været at
erkende, at vi selv har finansieret
den store ødelæggelse af Danmarks
natur. Det var den almindelige
skatteborgers penge, der betalte
statstilskuddene til de store afvandinger, mishandlingen af vandløbene, ensretningen af skovene og
opdyrkningen af enge, overdrev og
heder. Og vi betaler stadig. Blot et
enkelt eksempel: Siden slutningen
af 1980’erne har vi ofret milliarder
af kroner på rensning af spildevand,
men der bruges stadig millioner af
vore skattekroner hvert år på at ødelægge de vandløb, som det rene vand
skulle løbe i.
Men ud af det deprimerende drama,
som bogen beskriver, tegner sig
konturerne af en lysere fremtid,
og ikke bare for havørnen, odderen
og den irgrønne løvfrø. Man kunne
også vælge at fremhæve odderens
fremgang i Jylland, genskabelsen af
Skjernå-dalen eller det utroligt rige
fugle- og dyreliv, der er genopstået
i Vejlerne i Thy, efter at det store
reservat kom i naturkyndige hænder
i 1993. Eller de mere end 60 mindre
og større genetableringer af tørlagte
søer og våde områder, som myndigheder og private har bekostet siden
1984. Der findes stadig et yndigt
land, og det kan endnu lade sig gøre
at genskabe skønheden i den lyse
og lette danske natur. Men det sker
ikke ved at stå med hatten i hånden
og begræde den tabte herlighed. Sæt
hatten på hovedet, og kræv naturen
tilbage.
NATUR ER KULTUR
Som modvægt til den dominerende
forarmelse og ødelæggelse, der desværre er hovedtendensen i den sørgelige saga om den danske natur, kan
der lykkeligvis peges på en række
vellykkede projekter, hvor naturen
er genskabt. Derfor er det vigtigt at
fremhæve, understrege og forstå, at
den natur, vi betragter og beskriver i
dag, ikke er NATUREN. Natur i dag
er kultur, og kultur skabes af mennesket. Deri ligger mulighederne – og
nødvendigheden.
Professor Peder Agger, overvismanden fra Naturrådet (red.:
www.naturraadet.com), der nægtede
at nedlægge sig selv, formulerede
denne nødvendighed allerede i 1989.
I bogen ‘Dyrenes Danmark’ skriver
han: “Men dybest set hænger natur
og kultur for os uløseligt sammen.
Kulturen og dens frembringelser

kan betragtes som bearbejdet natur,
hvad enten der er tale om tonerne
fra en violin, eller fiskene der vender
bugen i vejret i Kattegat. Når dette
sidste sker, er det ikke bare naturen,
men også os, altså samfundet, der
er i krise. Det er et symptom på, at
noget kører skævt i den helhed, vi er
en del af.”

natur. Prisen for de store projekter
er høj, hvis landet uden for nationalparker og reservater lægges øde.
Rent naturhistorisk kommer flere og
flere mennesker til at gennemleve et
helt dagligliv i en ørken af ingenting.
Naturen bliver samlet i udflugtsmål,
som vi kører til på en fridag, den er
ikke længere en selvfølge omkring os
til hverdag.
Ganske vist grønnes vore byer, vil
nogle nok hævde. Åh, joh – ræven
lusker rundt om natten i villakvartererne og er nu nået helt ind i hjertet
af København, hvor tårnfalken bygger sin rede i byens rådhustårn, og
hvilken natteravn af ornitologisk
observans har ikke stået stille et kort
sekund, fortryllet af husrødstjertens
radiosenderstøjsang i storbyens
�������������������������������������������������������

hjerte – men er det virkelig den
natur, vi vil nøjes med?
Accepterer man, at det hele er kultur, så indser man også straks, at
ude i virkeligheden er miljøkampen
for længst afløst af en kulturkamp.
Hvilken kultur ønsker vi, og hvem
skal bestemme, hvordan landskabet formes i fremtiden? Ønsker vi
svinenes tomme landskab med den
grønne monotoni og de nye baroners
imiterede herregårde – eller vil vi
bevare det bedste af naturens brogede mangfoldighed i et dynamisk
kulturlandskab? Sagt mere direkte:
Skal de stadig færre jordejere fortsat
have lov til at forfølge deres private interesser, eller skal de mange
jordløse være med til at bestemme
udviklingen?

DER ER ET YNDIGT LAND
��� ����� �����������

I bogens 1. del, ‘Om hundrede år er alting glemt’,
præsenteres de store linjer samt en status over
naturtyperne og faunaen.
I 2. del, ‘En fattig natur i et overfedt landskab’,
går bogen i detaljer med de enkelte naturtyper
og deres udvikling samt de væsentlige årsager til
den generelle forarmelse. Her er også medtaget et
kapitel om fortidsminderne, der er under hastig
destruktion overalt i det åbne landskab.
I bogens 3. del, ‘Hvem former fremtiden’, stilles
der skarpt på de aktuelle årsager til, at udviklingen fortsætter i en negativ spiral. Endelig slutter
bogen med en epilog, der peger fremad.
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Det svundne er derfor ingen drøm,
men skabelonen for en strålende
fremtid. Under bygmarken danser
brushønsene stadig.
Den største fare er, at vi vænner os
til, at naturen er det, vi netop ser i
dag. At vi accepterer, at den natur,
der er tilbage, forringes, uden at vi
skulle kunne gøre noget ved det.
Eller kører trætte i de deprimerende
meldinger, der vælter ud fra mediefabrikkerne. Er der ingen længere, der
søger at holde fast i de svundne værdier, mister vi den nødvendige målestok for at vurdere skidt fra kanel.
Denne risiko beskrives således af
professor Kaj Sand-Jensen i bogen
‘Den sidste naturhistoriker’ fra 2003:
“Er alle dyrene i et område allerede
døde, er der jo ingen risiko for, at der
kan ske noget alvorligt, som påkalder sig mediernes opmærksomhed.
Når alle bunddyr er udryddet af iltsvind i farvandene omkring Fyn, vil
alarmerne efterhånden stoppe, fordi
vi dels vænner os til de årligt tilbagevendende iltsvindskatastrofer, og
dels ikke oplever så mange døde dyr
mere.”
Derfor er det overmåde vigtigt at
fastholde erindringen om, hvad der
var engang. Både i form af tørre tal
og faktuel viden, men også i kunstnernes maleriske beskrivelser. På
fundamentet af deres skitser og
videnskabsmændenes tabeller skal
vi jo bygge fremtidens natur – eller
genopfinde den, om man vil. Og indsatsen er nødvendig. Beretningen
om Danmarks naturhistorie har
tragediens triste moltone, og den
gennemspiller det samme motiv
om og om igen: Urfuglen gik tabt,
eghjorten forsvandt, storken uddøde,
orkideerne blev kvalt, og snart er der
også bud efter brushønen, sortternen
og svalen, engblommen, klokkeblomsten og guldsmeden – ja, selv haren
er så hårdt ramt af ‘udviklingen’, at
den har fået plads på den officielle
liste over sårbare dyrearter.
Samtidig med at vi genskaber nogle
spektakulære
naturmonumenter,
bliver der stadig mindre almindelig
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Der er et yndigt land er på 384 sider.
Udkommer på Gads Forlag mandag d. 17.
november 2003. Pris: 299 kr.
Læs mere om bogen på BæreDygtigheds hjemmeside, hvor det også er muligt at bestille bogen:
www.baeredygtighed.dk
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Fra Grøn Information til Miljø & Sundhed
– afklarende ord om et dikteret hamskifte og ikke et ord om smagsdommere
Af Lars Myrthu-Nielsen, forhenværende repræsentant for Dansk Folkeoplysnings Samråd i
Grøn Informations bestyrelse

Mens Den Grønne Fond eksisterede,
var et af de store projekter, som blev
støttet af fonden, det uafhængige
informationscenter Grøn Information. Da fonden blev skåret væk af
VK-regeringen, var der stor spænding om, hvor vidt Grøn Information
kunne overleve. Det så lovende ud, da
miljøminister Hans Christian Schmidt (V), 23. august 2002 udtalte:
“…jeg er indstillet på at yde økonomisk støtte til en fortsættelse af Grøn
Informations aktiviteter. Jeg tror på,
at institutionen kan bidrage på dette
felt med let tilgængelig og handlingsorienteret information til forbrugerne
om miljø og sundhed...Derfor vil den
økonomiske støtte blive givet som et
basistilskud for en 3-årig periode.
Tilskuddet vil have størrelse, der
sikrer en videreførelse af mange af de
hidtidige aktiviteter”.
Men det skulle vise sig at blive
anderledes. For ministerens tilsagn
om en fortsættelse af Grøn Information blev senere fulgt op af, at han
bl.a. selv fremover skulle udpege
formanden og hvilke organisationer,
der fremover skulle stå bag informationscenteret.

Farvel til Grøn Information

Grøn Information var stiftet af Danmarks Naturfredningsforening (DN),
Dansk
Folkeoplysnings
Samråd
(DFS), Dansk Ungdoms Fællesråd
(DUF), Forbrugerrådet og Friluftsrådet og var et uafhængigt informationscenter om miljø og forbrug med
det formål at øge forbrugernes viden
og handlemuligheder for at deltage i
løsningen af miljøproblemerne.
D. 26. september 2003 holdt bestyrelsen for Grøn Information sit sidste
og opløsende møde. Det var præcist
ni måneder og 26 dage efter, at de
vitale dele i Grøn Information, medarbejderne, hjemmesiden og databasen, var blevet adopteret af det nye
informationscenter.
På Grøn Informations sidste bestyrelsesmøde ønskede man at markere
tydeligt, at det nye informationscenter ikke er Grøn Information. I en
pressemeddelelse var afskedsordene:
“Siden 1993 har Grøn Information
stået for uafhængig og kritisk miljøinformation til de danske forbrugere.
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I de ni år Grøn Information har givet
uafhængig og kritisk information til
de danske forbrugere, har Grøn Information ikke kun informeret om miljøproblemer ved produkter som sminke,
solcremer, læbestifter og badeudstyr,
men også altid anbefalet de gode
alternativer”.

Postkort fra en Grøn Information kampagne om kemi i kosmetik.

Folkeoplysningen fravalgt

Miljøministeren inviterede ikke
Dansk Folkeoplysnings Samråd med
i bestyrelsen for det nye informationscenter, selvom DFS havde tilbudt
sig i den nye konstruktion under de
nye givne retningslinjer (DN og DUF
trak sig). I forbindelse med den endelige lukning af Grøn Information har
DFS beklaget dette til ministeren i et
brev, bl.a. med ordene:
“Vi må konstatere, at du åbenbart
ikke mener, at folkeoplysningen
fremover bør spille en rolle i oplysningsarbejdet om miljø og sundhed.
Det, mener vi, er en fejlvurdering.
Sammenhængen mellem folkeoplysningen og viden om miljø, forbrug og
sundhed er oplagt. Det er områder,
som folkeoplysningen føler sig stærkt
forpligtet på. Samtidigt har vi forudsætningerne for at kunne forankre
sagen folkeligt. Grøn Information
var en uafhængig institution, oprettet
på initiativ nedefra – og med et klart
fokus på forbruger- og samfundsinteresser. Det nye center har karakter
af et ministerielt udpeget organ, hvor
erhvervsinteresser er vægtet med 50
procent. Vi mener, der er behov for
uafhængig information om miljø
og sundhed, der ikke er underlagt
erhvervsinteresser.”
Hele brevet til ministeren kan læses
på www.dfs.dk/1496, hvor den sidste
omfangsrige årsberetning for Grøn
Information også kan downloades.

Velkommen til Miljø & Sundhed

Officielt blev Informationscenteret
for Miljø & Sundhed (IMS) åbnet d.
24. september 2003. IMS blev lance-

ret af miljøministeren i forbindelse
med offentliggørelsen af regeringens
strategi for miljø og sundhed den 21.
januar 2003. Centeret støttes med
midler fra Miljøstyrelsens renere
teknologipulje med en samlet bevilling på 7.5 mio. kr. over tre år (20032005). Bestyrelsen i det nye center
har repræsentanter fra: Astma- og
Allergiforbundet,
Apotekerforeningen, Forbrugerrådet, Friluftsrådet,
Dansk Industri, Landbrugsrådet,
Kræftens Bekæmpelse og Dansk
Handel og Service. Suzanne Aaholm,
kommunaldirektør i Køge, er udnævnt til formand.
Informationscenteret har overtaget
Grøn Informations database samt
driften af hjemmesiden, som har
skiftet navn fra greeninfo.dk til
miljoeogsundhed.dk. Ligeledes har
man overtaget nyhedsbrevet, som
hver uge orienterer om de seneste
miljønyheder fra ind- og udland.
Nyhedsbrevet er relanceret i september 2003 under navnet ‘Nyhedsbrevet Sundt Miljø’. Telefonnummeret
er bevaret uændret for at servicere
de forbrugere, der tidligere har henvendt sig til Grøn Information med
spørgsmål.
Det overordnede formål med centeret
er at give forbrugerne balanceret,
nuanceret information om sundhed og
miljø og eventuelle risici i forbindelse
med forbrug, således at de kan træffe
bedre og mere oplyste, handlingsorienterede valg og tage et medansvar
for miljøet og sundheden. På hjemmesiden under ‘Om Miljø & Sundhed’
findes meget mere om centerets formål og profil. I øjeblikket kører centeret et tema om mobiltelefoner.

Grøn referencegruppe

IMS har besluttet, at der etableres
en grøn referencegruppe i løbet af
efteråret 2003, som et dialogforum
mellem IMS og de grønne organisationer. Formålet med den grønne referencegruppe er at sikre en gensidig
udveksling af information og idéer
mellem informationscenteret og de
grønne organisationer. Den grønne
referencegruppe er i princippet åben
for alle grønne organisationer, der
ønsker at være med.

IMS, Fiolstræde 17, 1017 København K
Tlf.: 33 13 66 88
www.miljoeogsundhed.dk

ØKOLOGISK JULEFROKOST MED MUSIK OG DANS
Fredag d. 5. december 2003 kl. 18.30-02.00
i Dramasalen på Den Frie Lærerskole i Ollerup på Sydfyn
En aften med FÆRD & NANNA LÜDERS
der spiller op, først til lytte koncert (gamle nordiske ballader)
og derefter til lystig folkedans og bal (fra kl. 21.30).
DEN GRØNNE GREN fra Ærø er vært for aftenens
økologiske og grønne julefrokost, der også er for vegetarer.
Den Økologiske Bar serverer i ren økologisk kvalitet Thy øl
(fx Thy JuleRen), Søbogaard-snaps og diverse sodavand, vine,
samt snack, chokolade, kaffe og te til rimelige priser.
OBS! Ved selskaber er det muligt at bestille bord ved tilmeldingen.
BO BRAMMING, forfatter og formand for Øko-net,
holder årets jule-festtale under frokosten!
Tilmelding:
Af hensyn til arrangementets afvikling er der sidste tilmeldingsfrist til spisning
mandag d. 1. december. Bindende tilmelding sker på tlf. 62 24 43 24 eller via
e-mail 03-03-03@eco-net.dk (navn, adresse, tlf. og e-mail oplyses).
Betaling skal samtidig overføres til konto-nr.: 8401 1048398 i MERKUR
Andelskasse eller fremsendes via check til:
Mad & Musik, Svendborgvej 9, Ollerup, 5762 Vester Skerninge.
Priser:
Julefrokost-buffet og musik: 200 kr. + 50 kr., hvis man ikke allerede er
støttemedlem.
Kun musik: 80 kr. + 50 kr., hvis man ikke allerede er støttemedlem. (Efter
julefrokosten, fra kl. 20.45 sælges evt. resterende billetter ved døren).
Find flere praktiske oplysninger på www.03-03-03.dk
Se bl.a. menuen for den økologiske julefrokost-buffet og få tips til overnatning, hvis
du/I kommer langvejs fra!

Arr.: Mad & Musik – Økologi & Kultur og Øko-net

Natur og foto på NaturGrafik.dk

NaturGrafik er et team af fritids-naturfotografer, der bl.a. leverer billeder til aviser
og fagblade m.m. (og nu også til Øko-net). De fleste motiver er fra Danmark – og
en af ideerne bag NaturGrafik er netop at vise, hvor flot og varieret natur vi har i
Danmark. “Tilknytningen til naturen og oplevelserne gennem fotograferingen er dog
langt den primære drivkraft. Herudover ligger glæden i at dele motiverne med andre
og se indsatsen anvendt”, fortæller fotograferne bag
NaturGrafik. De har det til fælles, at kameraet næsten
altid er en trofast følgesvend – både når det gælder
fjerne rejsemål til Asiens regnskove eller en bukkejagt
en tidlig morgen i en dansk bøgeskov.
De sidste par år er billederne ofte blevet ledsaget af
egne artikler, der formidler viden om naturen.
Tag på opdagelse på www.NaturGrafik.dk
og se et udpluk fra Danmarks dyreverden – og læs
mere om, hvordan du gratis kan hente billeder til
netbrug og undervisning m.m.

ÆRØkologisk weekendophold på DEN GRØNNE GREN
Janni Bidstrup – tlf. 6258 2045 – www.dengronnegren.dk

FÆRD er:
Nanna Lüders Jensen, vokal
– kendt især for sin karriere som
rock/pop sangerinde med bl.a sangen
til filmen “Busters Verden”.
Peter Uhrbrand, violin og bratsch
– gennem mange år ankermand for
den traditionelle musik på Fanø.
Eskil Romme, sopransaxofon
– er også en af drivkræfterne bag
den økologiske Halkær Kro i Halkær Ådalen ved Nibe – se mere på
www.halkaer.dk
Karen Tweed (England), harmonika
– hører til blandt den absolutte top
af engelske folkemusikere.
Tapani Varis (Finland), kontrabas
– har spillet med topfigurerne på den
finske folkemusikscene, heriblandt
“Maria Kalaniemi” og “Arto Järvelä”.

Anne Marie Helgers OPSANGE
Advarsel: Ny CD med 11 Opsange indeholder anstødeligt materiale for
VK(DF)-regeringstro supportere. Numrene på CD’en er nøje udvalgte og
sammensat som et marginalt protesterende, lydmurrende bolværk mod fremmehad, højredrejning og krigerisk,
kynisk egoselvcentralisme.
Indrømmelse:
Nej, jeg er ikke så
naiv at tro, at disse
opsange
nytter,
med de skulle ud.
Tak til alle jer, der
lige nu prøver at
holde sjælen rank
– trods alt!
Medvirkende: Edith ‘Nulle’ Nykjær og Carsten Lund plus kor.
Pris: 120 kr. hos Karma Music, tlf. 86 14 53 52 (kl. 17-18) / www.karma.dk
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Foto: Rishi@HappyLiving.dk

Nye veje til et enkelt liv

Hvordan drømme bliver til virkelighed

– simple-living.dk er en ny bog og et netværk

– ny bog om alle danske økosamfund

Simple living er en måde at
forholde sig til livet på, der
handler om at skære fyldet
og det overfladiske af livet for
at finde ind til kernen af det,
der er vigtigst for dig. Målet
er at få tid til dem, du elsker,
og det, du holder af – ikke at
du skal fornægte livet eller
dig selv eller holde op med
at drikke champagne og købe
sjove sko...
Fem kvinder, der alle er journalister og medlemmer
af netværket Cybersisters, giver i bogen deres bud på
en livsholdning, der handler om at forenkle tankerne,
parforholdet, arbejdslivet, familielivet, boligen m.m. Alt
sammen med det formål at skabe en overensstemmelse
mellem den indre og
ydre verden – og mellem det enkelte menneske og den større
helhed.
Simple living har sit
udspring i USA, hvor
der siden begyndelsen af 1990’erne er kommet den ene simple living-bog
efter den anden. Bogens redaktør, Gitte Jørgensen, er
blevet inviteret med i en amerikansk baseret tænketank,
Simplicity Forum, og har nu taget initiativ til et dansk
netværk, der på hjemmesiden præsenterer sig med disse
ord: “Ingen i netværket har lyst til et tilbage-til-naturenagtigt liv. Men alle vil gerne ‘noget andet’. Og det er så dette
‘andet’, vi prøver at definere og inspirere hinanden til. Vi
ønsker at skabe et mentalt drivhus, hvor nye ideer om,
hvordan man kan indrette sit liv og samfund, kan spire og
vokse op”. Interesserede i netværket kan kontakte Viking
Peterson på e-mail: vikingo@vip.cybercity.dk

Økosamfund er bæredygtige
bosætninger. Ikke blot bæredygtige huse, men hele fuldskala
bosætninger med børn, unge,
erhvervsaktive og gamle i skøn
forening. Det er en måde at
indrette sit liv på, hvor man
tilstræber at bo, arbejde og leve
i sit lokalsamfund, og som bidrager til livskvalitet, fællesskab og
økologi.
‘Økosamfund i Danmark’ er
en stor og omfattende bog, fra
Landsforeningen for Økosamfund (LØS), der præsenterer 45 økosamfund og fællesskaber – på vej og etablerede.
Bogen beskriver også, hvordan man starter et økosamfund, og pionererne fortæller om de første ideer til bl.a.
Munkesøgård og Andelssamfundet i Hjortshøj. Bogen,
der er på 450 sider og med 600 farvebilleder, slutter af
med en omfattende ressourceliste med adresser, hjemmesider, litteratur m.m.

Bogen, der er på 256 sider, er udkommet på Det Schønbergske Forlag. Læs mere om bogen og det danske simple-living
netværket på www.simple-living.dk hvor der bl.a. er en
indholdfortegnelse for bogen og uddrag af bogen.
Læs om det internationale Simple Living Network på
www.simpleliving.net

Bogen kan bestilles hos: LØS, Landsbyvænget 11, 8464 Galten
Tlf. 87 54 60 20 / e-mail: los@pip.dknet.dk
Eller via www.gaia.org/losdanish under ‘Bogsalg’, hvor der
også kan downloades et uddrag på 60 sider af bogen.
Pris for bogen er 200 kr. + porto 50 kr.
LØS tilbyder Øko-nets læsere bogen til en
introduktionspris på 150 kr. + porto.

Den Selvforsynende Landsby
Vi er en gruppe der arbejder
på at realisere en økologisk/
permakulturel landsby på Sydfyn.
Økobyg, fælles selvforsyning
og liv på stedet.
Vi etablerer os i 2004,
og vil gerne være flere.
Læs mere på:
www.selvforsyning.dk

Dogmer og folkeoplysning – nyt Øko-net projekt under opstart
‘Et DOGME-folkeoplysningsprojekt om bæredygtig
udvikling’ er arbejdstitlen på et nyt Øko-net projekt, hvis
formål er at skabe et nordisk fokus på, hvad der er et af
fremtidens centrale folkeoplysningsprojekter, samt at
skabe et reelt grundlag for et folkeoplysningsprojekt om
bæredygtig udvikling.
Et Dogme-dokument for bæredygtig udvikling skal udarbejdes af et dertil nedsat Dogme-råd på 30 personer til
brug i Norge, Sverige og Danmark. Projektet har første
og fremmest som målgruppe de nordiske folkehøjskoler
og folkeoplysningsorganisationer, der alle vil få tilsendt
Dogme-dokumentet i foråret 2004 med henvendelse om at

6

debattere reglerne og om muligt at tilslutte sig disse.
Øko-net har taget kontakt til Stiftelsen Idébanken i Oslo,
Norge (www.idebanken.no) og Ekocentrum i Göteborg,
Sverige (www.ekocentrum.nu), der begge har været interesseret i at gå ind i projektet og at være koordinator og
bindeled for kampagnen i deres respektive lande. Projektet vil, når det er i gang, blive nærmere præsenteret på
Øko-nets hjemmeside og her i Nyhedsbladet Øko-net.
Projektet er støttet af hhv. Støtteordningen for Nordisk
Folkeoplysning og Voksenundervisning (FOVU) under
Nordisk Ministerråd og Dansk Folkeoplysnings Samråds
Tips- og Lottomidler.

DIVERSE NYE UDGIVELSER OM ØKOLOGI OG MILJØ
UNGE OG MILJØ
I det seneste nummer af
tidsskriftet
‘Ungdomsforskning’ er temaet unge
og miljø. Det er en udbredt
antagelse, at de unge intet
ved om miljø, og at de også
er ligeglade. Men det holder nu ikke helt stik ifølge
tidsskriftet. Unge opfatter
det imidlertid som nytteløst at handle miljøvenligt,
hvis andre ikke følger trop,
og de ved ikke, hvordan de
skal mobilisere sig kollektivt. ‘Ungdomsforskning’
udgives af Center for Ungdomsforskning ved Roskilde
Universitetscenter,
og et abonnement koster 90
kr. om året for fire numre.
Temanummeret om unge
og miljø kan også læses
på www.cefu.dk under
menupunktet ‘Netskriftet’.
MÆND I MODVIND
– et dansk industrieventyr, er en krønike om
udviklingen af den danske vindmølleindustri, fra
den blev undfanget under
1970’ernes rasende energidebat til begyndelsen af
det 21. århundrede, hvor
den står på toppen med
over 60 procent af det
globale marked. Bogen er
skrevet af journalist Ib
Konrad Jensen og er udgivet på Børsens Forlag.

TI ÅR MED ‘JYDERNE’
er en fortælling af og
om en lille flok miljø- og
kulturaktivister,
som
det lykkedes for at sætte
trafikpolitikken på den
offentlige dagsorden på en
anderledes og livlig måde.
Og med et helt andet sigte
end de skiftende trafikministre, som gennem årene
har kappedes om at klippe
flest snore over ved nye
motorvejsåbninger. Bogen
fortæller om Jyder mod
Overflødige
Motorvejes
historie, idegrundlag og
deres resultater og er
udgivet i anledningen af
Jydernes tiårs jubilæum.
Bogen er udgivet på Forlaget Klim – www.klim.dk

IDEERNES BY
handler om tilblivelsen og
udviklingen af den økologiske landsby Torup. Den er
skrevet af Leif Hierwagen
fra Torup, der i et indledende citat skriver: “Det
er relativt nemt at planlægge en socialøkologisk
landsby opført på en bar
mark, men det er stort set
umuligt at realisere den,
fordi beboerne ikke lader
sig planlægge, - men vil
selv”. Bogen fortæller om
en livsstil og selvforvaltning i sit lokalområde,
og opsamler og formidler
Torups erfaringer, således

at andre kan drage nytte
af projektet.
Bogen er udgivet på forlaget
Klitrose – Inspiration og sund
fornuft, tlf. 32 57 86 05

ENERGI- OG KLIMAPOLITIK
Det
Økologiske
Råd
har udgivet to aktuelle
debathæfter (gratis) og
en debatbog (40 kr.) med
bud på en bæredygtig
energi- og klimapolitik i
EU og Danmark, skrevet
af centrale aktører i den
danske energisektor. Materialet kan bestilles på tlf.
33 15 09 77. Man kan også
downloade hæfter og bog
på www.ecocouncil.dk
KEMIKALIER OG SUNDHED
Hæftet ’Kemikalier, miljø
og sundhed’ er primært
beregnet til undervisningsbrug, fx på gymnasieskolen i tværfaglig
undervisning
mellem
kemi og samfundsfag, men
hæftet er også nyttigt som
baggrundsinformation for
andre, der beskæftiger sig
med kemiske stoffer og
kemikaliepolitik. Hæftet
koster 30 kr. + forsendelse
og bestilles på tlf. 33 15
09 77 eller downloades på
www.ecocouncil.dk

ØKOLOGI FOR FREMTIDEN
er en ny bog med undertitlen ‘Det, du ved, du burde
vide om natur og fødevarer’. Bogen handler om
sammenhænge og belyser
muligheder. Konsekvenserne
af
landbrugets
driftsformer vedrører os
alle. Derfor er indsigt og en
økologisk bevidsthed i dag
en grundlæggende betingelse for at forstå de komplicerede sammenhænge
mellem natur og fødevarer
og mellem produktion og
forbrug.
Bogen er skrevet af Helena
Drewes Bollesen og udgivet
på Forlaget Hovedland.

ØKOLOGISK FRUGT OG
BIODYNAMISK JORDBRUG
Landbrugsforlaget
har
udgivet to nye økologiske
hæfter om ‘Økologisk frugt
og bær’ og ‘Biodynamisk
jordbrug’. Hæfternes mål
er at oplyse og inspirere
med en kort, men alligevel
relativt dækkende introduktion til områderne.
Hæfterne koster hver 40
kr. ekskl. moms og forsendelse, og bestilles på tlf.
87 40 50 00 / www.lr.dk

FIND GRØN VIDEN I ‘DET GRØNNE BIBLIOTEK’
Alle miljøbøger, -tidsskrifter, -videoer mv. optages og
registreres i ‘Det Grønne Bibliotek’ på www.eco-info.dk
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STØT ØKO-NET – DET BETYDER NOGET!
Øko-net behøver din/jeres hjælp – fx ‘100 støttebidrag á mindst
50 kr. om året’ – det er mindstekravet i lovgivningen for at være
godkendt som § 8A-organisation. Denne godkendelse betyder, at
bidragyderen får fradragsret for de gavebeløb, der overstiger 500 kr.,
dog maksimalt 5.000 kr. om året. Øko-net er § 8A-godkendt og fik
derfor i 2002 adgang til at søge Finansstyrelsens Tips- og Lottomidler, som bevilgede os næsten 72.000 kr. i driftstilskud. Et personligt
støttebidrag á mindst 50 kr., ud over det årlige medlemskontingent
(fik du betalt dit i 2003?), har altså STOR betydning og effekt.

PÅ FORHÅND STOR TAK! – LÆS MERE FRA ØKO-NETS EGEN VERDEN PÅ WWW.ECO-NET.DK

www.gmonejtak.dk

Danmarks Sociale Forum
En anden verden er mulig!
Græsrødderne mødes d. 31/10 og 1/11 i København
De fleste mennesker drømmer om Den globale elite har bygget sine
et samfund, hvor velfærd og et godt egne fora til diskussion af deres
miljø går hånd i hånd med fredelig dagsorden – fx G8 og World Econosameksistens og reelt demokrati. mic Forum (WEF). For tre år siden
Mange mennesker synes ikke, at den mødtes titusinder af aktivister til det
verden vi i dag er en del af, lever op første World Social Forum (WSF). Et
til disse krav. Og mange er begyndt forum, hvor almindelige mennesker
at gøre noget ved det.
kan sætte deres egen dagsorden.
Det optimistiske budskab fra græs- Siden er der vokset sociale fora frem
rødder over hele verden er, at det over hele verden. Til november samfaktisk er muligt ikke bare at fore- les titusinder i Paris til det andet
stille sig en bedre verden, men også European Social Forum (ESF). Som
at skabe den. Mennesket er ikke bare optakt til Paris indbydes der til Danen tilskuer, som må tilpasse sig den marks Sociale Forum i København.
verden, der nu engang kommer til Forummet vil samle fagforeningsdet. Mennesket er en aktør, der i fæl- folk,
fredsaktivister,
studenterlesskab med andre mennesker kan politikere,
NGO’er,
miljøfreaks,
skabe forandringer.
arbejdsløse, partipolitisk aktive og
Betingelsen for en anden verden er, mange andre.
at grønne, sociale, fredselskende og Programmet starter fredag d. 31.
demokratiske kræfter forenes i en oktober kl. 18.00 på VUC Købensamlet diskussion om, hvilken anden havn, Gasværksvej på Vesterbro, og
verden vi ønsker, og hvordan den kan tilmelding er ikke nødvendig.
blive en mulighed.
Alle er velkomne!
Læs mere om det danske forum og programmet på www.socialforum.dk
og læs om det europæiske forum på www.esf2003.dk
Find grønne og økologiske arrangementer fra hele landet i...

Øko-kalenderen på www.eco-info.dk
...find fx mere om følgende arrangementer:
Den voksende fedmeepidemi – er der en sammenhæng mellem befolkningens sundhed og vores landbrugspolitik? et fællesseminar arr. af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Akademiråd og Akademiet for de Tekniske Videnskaber, mandag d. 10. november i
København / Offentligt møde om regeringskonferencen og miljøet v. Det Økologiske
Råd og Europas Miljø, tirsdag d. 11. november i ‘Trekanten’ – Miljøkontrollens nye mødested, Kalvebod Brygge 45 i København / Café med (Steen) Gade, onsdag d. 12. november
hos Grøn Guide i Herlev / Miljø i mode og design, temamøde og udstilling onsdag d. 12.
november hos Dansk Design Center i København.

NYHEDSBLADET ØKO-NET
er folkeoplysende og debatskabende om bæredygtig udvikling.
Den primære opgave er at danne
et lettilgængeligt overblik over
hvilke grønne tiltag der sker,
samt at formidle idéer, inspiration
og oplysning inden for bæredygtig
udvikling, økologi, miljø og natur
til brug for alle undervisere, folkeoplysere, græsrødder, offentlige
og private personer. Nyhedsbladet
udgives mindst 4 gange årligt,
både i en trykt og en elektronisk
udgave, og suppleres løbende med
nyt på internetportalen Øko-info
– Danmarks Grønneste Portal.
UDGIVER / SEKRETARIAT
Netværket for økologisk
folkeoplysning og praksis
Svendborgvej 9, Ollerup
5762 Vester Skerninge
Tlf.: 62 24 43 24 - Fax: 62 24 43 23
E-mail: eco-net@eco-net.dk
www.eco-net.dk
www.eco-info.dk [Øko-info]
www.BæredygtigUdvikling.nu
Medlemskab af Netværket i 2003
koster 150 kr. (for studerende,
arbejdsløse og pensionister: 75 kr.).
Øko-net er medlem af 92-gruppen
(www.92grp.dk) og Dansk Folkeoplysnings Samråd (www.dfs.dk),
der er to paraplyorganisationer.
REDAKTION
Lars Myrthu-Nielsen
Stof og indlæg modtages løbende.
Annoncer tegnes i begrænset omfang.
TRYK / OPLAG
Denne tryksag er Svanemærket.
10.000 eksemplarer trykt på miljøgodkendt, klorfrit og 100% genbrugspapir
med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler. SvendborgTryk.
ISSN 1395-4881
541

- 072

Tryksag

POSTBEFORDRET BLAD 12685 (8245 ARB)

ØKO•NET

Indbetalinger til Øko-net kan ske på følgende måder:
Via netbank / direkte overførsel til vores konto i MERKUR - Den
Almennyttige Andelskasse: Reg. nr. 8401 Kontonr. 102 1494
Eller vores girokonto kan benyttes med giro-nr. 1-222 07 66
– et girokort kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.
Støttebidrag/gavebeløb kan også fremsendes som check.

