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VARFÖR KALLA NATUREN 
EKOSYSTEM?
Åke Hagström 



NATUREN OCH ANDEVÄRLDEN 
Vi påstår att natur och religion, förr i tiden, har varit 
intimt sammankopplad.



PLINY DEN ÄLDRE (AD 23 – AD 79) 
FÖRTYDLIGAR RELATIONEN
Naturen är enligt Pliny 
gudomlig,  en gudinna vars 
huvudsyfte är att tjäna 
människosläktet.  

“ liv är mänskligt liv, i ett om-
givande landskap “    

I detta tillstånd, dvs. Naturen, har 
allt skapats till människans 
fromma.

A cynocephalus, or dog-head, as described by Pliny in his 
Natural History. From the Nuremberg Chronicle (1493).

http://en.wikipedia.org/wiki/Cynocephaly
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Chronicle


CARL LINNAEUS DEN STORE ORGANISATÖREN 

Har problem med att inte 
hitta tillräckligt med olikheter 
mellan människa och apor…
Men konkluderar: allting  
som den allsmäktige 
skaparen har upprättat på 
jorden uppträder i en sådan 
underbar ordning, att 
ingenting förekommer utan 
stöd från någon annan del av 
naturen.

DVS. Finner ett system.



VÄRLDSBILDEN ETT SYSTEM
Runt förra sekelskiftet började fysikerna leverera 
matematiska beskrivningar av “Naturen” från 
universums utsträckning till atomens sammansättning.



NATUREN I FORM AV 
EN SUPERORGANISM

Antag att det finns ett system som 
är interagerande medberoende och 
dynamiskt, 

ett ekosystem av organiska och 
oorganiska komponenter som 
strävar mot en stabil jämvikt. 

From Tansley 1935 article, 
The Use and Abuse of 
Vegetational Concepts 
and Terms.

KANSKE DEN LEVANDE NATUREN 
KUNDE FÖRSTÅS MED LIKNANDE 
MATEMATISKA UTTRYCK.



HUR TESTA 
EKOSYSTEM 
TANKEN ?
Inte enkelt på 1950 talet, i 
konkurrens om datakraft 
med utvecklingen av 
kärnvapen och design av 
flygplan. 

…kanske kan en analog 
dator ersätta. Den är mycket 
billigare men…



DÅ MÅSTE 
EKOSYSTEMET 
ANPASSAS FÖR 
ATT KUNNA 
ANALYSERAS I EN 
ANALOG DATOR.

Detta resulterar i en 
sluten formaliserad 
ekosystem struktur,  

Men naturen är inte ett 
slutet system……..



EFTER “TYST VÅR” ADOPTERAS EKOSYSTEMET 
SOM EN ABSTRAKTION AV NATUREN.

En neutral diskussion om orsak och verkan kan 
genomföras utan religiösa förtecken.



EKOSYSTEM KONCEPTET KAN 
ANVÄNDAS FÖR ATT FÖRSTÅ:

• Strategier för hållbart användande av naturliga 
resurser genom en analys av flödet av energi och 
materia i näringsväven. 

MEN INTE FÖR ATT: 

• Modellera och analysera “environmental change” 



SELEKTION OCH GENETISK DRIFT 
INGÅR INTE I EKOSYSTEM BEGREPPET

Effekter av klimat förändring. 

Uppkomst av resistenta bakterier 
genom överanvändning av 
antibiotika i djurhållning. 

Förändrad storleksfördelning av 
fisk populationer pga. ensidig 
fångst av stor fisk som selekterar 
för tidig könsmognad och liten 
fisk.

TILL EXEMPEL



EKOSYSTEM 
TJÄNSTER: EN 
IDE FÖR MEDIA 
OCH POLITISKT 
SPEL. 

I begreppet ekosystem-
tjänst ligger ett moment 
22 i det självklara att det 
inte går att påverka 
naturen utan att den 
påverkas.  



NATUREN I ANTROPOCEN ÄR 
SEKULÄR OCH HAR ETT EGENVÄRDE
Individen som enskild eller del av samhället, inte 
gud, måste ta ansvar för god miljöstatus. 



VÅR SKULD TILL NATUREN 
Är ett koncept som kan fungera för att prioritera 
miljöarbetet om man ifrågasätter ekosystem-tjänster 
och resilience.  

Vi kan uppskatta vår faktiska skuld till naturen 
genom att ta reda på vad det skulle kosta i kr att 
återställa god miljöstatus i specifika miljöer. 

På så sätt kan vi bestämma vad som är angeläget 
och vilken miljöförstöring som absolut inte kan 
accepteras. (förre finansministern Allan Larsson) 



MILJÖFÖRVALTNING MED EN 
BESLUTSPROCESS DÄR:   

ärendets vikt preciseras, genom att samhällets skuld till 
naturen bestäms – vi inser att specifika åtgärder krävs för att 
återställa det aktuella naturområdet till god miljöstatus- 
skulden bestäms av kostnaden för återställning. 

besluten följer bästa tillgängliga vetenskapliga underlag, 
men även det goda exemplet – vi accepterar att kunskapen i 
många ärenden är begränsad men att behoven av åtgärder 
är omedelbara. 

ramarna för praktisk förvaltning bestäms av hänsyn till 
naturens egenvärde, försiktighets-principen och principen 
om att förorenaren betalar – vi förväntar att politiska 
processer och rättspraxis etablerar dessa principer och 
avgör vem som skall betala.



TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN



ETT EXEMPEL 
DÄR 
SKULDEN 
KAN 
BETALAS

Kattegatt är i uselt 
skick, ingen fisk och 
ruinerade bottnar.  

men gamla data 
visar vägen

extra
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