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Kære  
 
Som en håndsrækning til verdens truede natur vil jeg spørge, om I har mu-
lighed for at uddele vedlagte folder til jeres feriegæster.  
 
Folderen fortæller, hvordan vi alle undgår at købe souvenirs med hjem, som 
kan være fremstillet af dyr eller planter, der er i fare for at blive udryddet.  
 
Vi rejser mere end nogensinde – og vi rejser længere og længere væk. Til 
eksotiske rejsemål i bl.a. Syd- og Mellemamerika, Afrika og Det fjerne 
Østen. De fleste af os vil gerne have souvenirs med hjem fra drømmerej-
sen, og det skorter ikke på spændende tilbud: Lædervarer, smykker, natur-
medicin, kunsthåndværk, etc. – til næsten ingen penge.  
 
Men der er grund til at være på vagt! For disse souvenirs kan nemlig være 
fremstillet af truede dyr eller planter, og så er det forbudt – eller kræver en 
særlig tilladelse - at tage dem med hjem til Danmark.  
 
Det er imidlertid uhyre vanskeligt for en almindelig turist at vide, hvad der er 
tilladt, og hvad der er forbudt at tage med hjem. De fleste er efterhånden 
klar over, at man skal holde sig fra elfenben – men hvad med det smukke 
hårspænde af ægte skildpaddeskjold fra Tyrkiet? Det er faktisk også ulovligt 
at tage med hjem – og det er de færreste desværre klar over. Jeres ferie-
gæster risikerer med andre ord både at komme i konflikt med loven og gøre 
situationen endnu værre for verdens mange truede dyr og planter - uden at 
ville det, og uden at vide det.  
 
Folderen fortæller bl.a., hvor og hvornår man skal være på vagt. Jeg håber 
som sagt, at I vil være med til at oplyse om reglerne ved at uddele folderen 
til så mange af jeres gæster som overhovedet muligt.  
 
I kan rekvirere så mange foldere, som I har brug for på hjemmesiden 
www.mim.schultzboghandel.dk – folderne er gratis.  
 
På forhånd tak! 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Troels Lund Poulsen 


