
Bevarelsen af den levende kulturarv, biodiversitet  
og  hobbyavlerkulturen  er  en  meget  lille  niche.  
Det har vi alle vidst længe, det er bla. også derfor,  
at  det  ikke  går  så  godt  med  bevaringen  af  
dyrkede planter  og avlede tamdyr på et folkeligt  
niveau.

Stort og produktivt er godt – lille og uproduktivt  
er ikke!

Derfor er sorter der bare er pudsige og racer, der  
ikke producerer noget,  som kan omsættes til  et  
specialprodukt stærkt truede.

De  mennesker,  der  ser  anderledes  på  det,  og  
gerne   vil  holde  kulturarven  i  live  trods  den  
manglende nytteværdi, er sat uden for indflydelse  
på den politiske styring af  bevaringens indsatsen  
her i landet.

Afmagten har desværre  også ramt  Loci  –  hvor  
dejligt  det  end  ville  være  med  et  trykt  blad  i  
hånden,  må  vi  erkende,  det  ikke  længere  kan  
lade sig gøre at udgive det i fysisk form.

Portostøtten til små blade er for længst væk, og  
vores  ven på trykkeriet  er fyret,  bla.  fordi  han  
favoriserede  små  smalle  projekter  som  os.  Så  
trykprisen er  nu  på  markedsvilkår,  som det  så  
smukt hedder.

Udmattelsen  har  desværre  ikke  kun ramt  os  –  
Oregaards mangeårige blad er også stoppet.

Det  kunne  godt  se  ud  som  om  det  offentlige  
system har vundet over de halstarige græsrødder,  
der vil følge deres hjerte i bevaringsarbejdet. 

Græsrødderne,  der bare  skal  arbejde  frivilligt  i  
det statstyrede bevaringsprojekt, adfærdsstyret af  
tilskudskroner er embedmændenes drøm. 
På  længere  sigt  vil  deres  drøm  overvejende  
sandsynligt vise sig at være en illusion. 

Vi  vil  forsøge  at  give  Loci  et  nyt  liv  som  et  
elektronisk tidsskrift.

Det  er  problematisk,  fordi  det  måske  vil  være  
svært at få kontingentindtægter fra medlemmer  
når,  der  kun  kommer  et  elektronisk  blad  pr.  
email

Men der er også gode sider ved det:

1) kontingentet behøver ikke være så højt,  når  
der ikke er porto og trykkeudgifter

2) vi kan billigt nå ud til mange flere mennesker

Dette  nr.  er  det  første  i  elektronisk  form,  så  
tilbagemeldinger om formatet osv. er velkomne.
Fungerer det at printe ud hos dig osv.

Vi håber I hænger ved!

Husk fordelen ved at betale er at:

– du modtager et  printbart  blad direkte  i  
din email

– du får  medlemsrabat på tilbud

2011 er kontingent frit og du er velkommen til at  
videresende  dette  nr.  af  Loci  til  venner  og  
bekendte.

Vi  mister  mange  gamle  medlemmer  i  
omstillingprocessen,  og  skal  den  elektroniske  
version af  Loci overleve,  er vi  nødt til  at  forny  
medlemsskaren.
 

Så – spred ordet !
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