Natursyn og Naturråd: er økologi langsigtet økonomi?
Af Peder Agger
Indledning
Miljø- og energiministeren har nedsat et Naturråd. Det skal sikre at natur og landskab får
samme placering i samfundsdebatten som økonomien. Efter at have præsenteret Naturrådet beskrives i det følgende de konflikter og dermed også de muligheder, der er for integration og samarbejde,
der hvor naturen og landbrugsudviklingen er tørner sammen. En langsigtet løsning af de økologiske
og dermed også naturens problemer må også være en del af en langsigtet løsning af landbrugets
nuværende og kommende økonomiske problemer. I den forstand kan økologi betragtes som en form
for langsigtet økonomi.
Naturrådet
"Med det formål, at sætte dagsordenen bredt i offentligheden om bæredygtig udvikling af
naturen og landskabet og sikre, at disse emner får den samme placering i samfundsdebatten som
f.eks. økonomien, nedsættes Naturrådet."
Sådan begynder det brev, hvormed miljø- og energiministeren i februar 1998 udpegede
medlemmerne til endnu et rådgivende organ. Ideen er ambitiøs og opgaven krævende. For hvordan
kan man i et så pengeøkonomisk og markedsorienteret samfund som vores sikre, at noget andet end
penge og marked får en opmærksomhed, der er ligeså stor, som den der bliver økonomien til del?
Det kneb, som jeg vil betjene mig af i den følgende argumentation, er at påstå, at økologi er
en form for økonomi - bare på længere sigt. Det vender jeg tilbage til. Først lidt mere om det nye
råd.
Naturrådet skal beskæftige sig bredt med emner, der vedrører natur- og planområdet samt
med mere tværsektorielle problemstillinger i relation hertil. Rådet skal på eget initiativ tage sager op,
men kan også f.eks. efter anmodning fra ministeren vælge at tage stilling til konkrete spørgsmål.
Naturrådet består af 4 uafhængige videnskabsfolk udpeget af ministeren for en treårig
periode. Medlemmerne i det nu udpegede råd er direktøren for Jagt- og Skovbrugsmuseet Jette
Baagøe, direktøren for Botanisk Have v. Københavns Universitet professor Ole Hamann, professor
i det åbne lands planlægning Jørgen Primdahl fra Institut for Økonomi, Skov og Landskab ved
Landbohøjskolen, og endelig undertegnede der er professor i miljøplanlægning ved Institut for Miljø,
Teknologi og Samfund ved Roskilde Universitet.
Naturrådet betjenes af et selvstændigt sekretariat på 4 personer under ledelse af John
Holten-Andersen, tidl. forskningsleder ved DMU. Endvidere støttes arbejdet af et repræsentantskab
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på ca. 30 medlemmer. De kommer fra fire hjørner af samfundet: Det offentlige dvs. ministerier og
kommuner, erhvervsorganisationer, interesseorganisationer og den videnskabelige verden.
Da sekretariatets medarbejdere i skrivende stund endnu ikke er ansat, og
repræsentantskabet endnu ikke har været samlet, er arbejdet kun så småt ved at begynde. Ved
udgangen af 1998 venter vi at være oppe på fuld omdrejning.
Et af de emner vi næsten uvægerligt vil komme til at beskæftige os med, er hele
spørgsmålet om behovet og mulighederne for at opnå en god integration af naturhensyn i den
kommende landbrugs- og landskabsudvikling. Derfor vil jeg i det følgende prioritere omtalen af de af
naturens problemer, der i særlig grad har med jordbruget at gøre.
Naturens behov
Behovet for at integrere naturhensyn i de andre samfundssektorer må bl.a. tage
udgangspunkt i den udvikling, som naturen har været igennem indtil nu. Hvis vi afgrænser naturen til
at være de vilde dyr og planter, deres levesteder samt de strukturer og processer der udfolder sig i
vores omgivelser af sig selv, kan naturens værste problemer samles f.eks. i de ti punkter, der skal
præsenteres i det følgende.
Inden vi når så vidt, skal det dog understreges, at en sådan "Top-10" liste er meget
diskutabel af flere grunde. For det første er det næsten umuligt at undgå overlapninger mellem de
enkelte punkter. For det andet er listen meget afhængig af, hvilket tidsperspektiv og hvilken
geografisk skala man anvender. Vandhullerne kan f.eks. godt være gået frem i et enkelt amt samtidigt
med at de er gået tilbage i landet som helhed. Tilsvarende kan de samlet være gået tilbage over de
sidste 100 år, selvom der har været fremgang at spore indenfor de sidste ti.
Anlægger vi den helt store synsvinkel, hvor vi ser på hele landet over årtusinder, så er det
gået rigtig skidt for den danske natur, fordi den urskov, der engang dækkede landet, nu er væk. Set
over årtier er tendensen ikke helt så slem, idet der indenfor de sidste 5-10 år på flere punkter også
er sket fremgang. Derfor er der næppe et eneste af de 10 punkter, som ikke kan modsiges af
udviklingen indenfor en anden årrække end den anførte eller indenfor en mere begrænset del af
landet. De ti punkter står for hovedtendensen landet som helhed og tidsperspektivet anføres i
kommentaren til hvert punkt.
Naturen har brug for plads, stabilitet og beskyttelse mod forstyrrelse og forurening. Alle fire
forhold kniber det gevaldigt med at få, og de går da også mere eller mindre igen i alle de ti
nedennævnte punkter.
Naturens ti værste problemer i Danmark
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1.

Faldende biodiversitet på den gennemsnitlige hektar

2.

Eutrofiering, dvs. for stor næringsstoftilførsel

3.

Pesticider i og udenfor afgrøderne

4.

Fragmentering og tab af levesteder

5.

Udtørring ved afvanding, dræning og oppumpning

6.

Hæmning af naturlige langtidsdynamiske processer

7.

Bioinvasion dvs. indførsel af fremmede arter

8.

Globale og regionale forstyrrelser: Forsuring mv.

9.

Stigende ustabilitet i miljøet

10.

Øget hastighed hvormed rammerne ændres.

1. Faldende biodiversitet
Hvis vi sad på månen og zoomede ind på Danmark, er der ikke megen tvivl om, at vi
gennem de sidste hundrede år ville kunne konstatere en konstant tilbagegang i det antal forskellige
vilde dyre- og plantearter, der lever på den gennemsnitlige hektar i Danmark.
Det hænger først og fremmet sammen med de faktorer, der kommenteres nøjere i de efterfølgende ni
punkter. Gødskning og pesticider på land, iltsvind og bunddød, udtørring af vandhuller og
opdyrkning af heder og enge har alle bidraget til den aftagende biodiversitet. Men også enkelte andre
forhold spiller ind. F.eks. er det ikke kun kemikalierne, men også forskellige mekaniske tiltag, der
gør at markerne i dag er mere fri for ukrudt og med andre ord fattigere på vild flora end tidligere.
Og udviklingen fortsætter helt frem til i dag. Således har en ny undersøgelse vist, at antallet
af arter i frøbanken i danske dyrkningsjorder (som dækker halvdelen af Danmarks landareal) er
blevet mere end halveret over de 25 år der er gået fra 1964 og frem til 1989 (Andreasen
et.al.1996). Dette vil slå igennem også for de dyr der lever på og af ukrudtsarterne, og de dyr der
lever af dem igen.
På vandarealet er det ikke gået meget bedre. Her er det de stadigt mere udbredte og
hyppigt tilbagevendende iltsvind i vore farvande, der har ansvaret for, at der også indenfor de sidste
25-30 år på havbunden er sket et tilsvarende dramatisk fald i det gennemsnitlige antal af arter pr.
arealenhed.
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2.Eutrofiering
Overgødskningen af vore omgivelser er med rette et af de mest debatterede natur- og
miljøproblemer i Danmark. Det er først og fremmest p.g.a. den ødelæggende indflydelse den har på
vores drikkevandsressourcer og vandområder, samtidigt med at denne forurenings kilder har at gøre
med så vitale dele af samfundet som landbruget og energiproduktionen.
Effekten på naturen er som allerede nævnt, at store dele af vore farvende årligt rammes af
udbredte iltsvind, der dræber fisk og bunddyr. Tilsvarende er hovedparten af vore ferskvande
tydeligt påvirket. Mindre omtalt er derimod skaderne på naturen på land. Det skyldes ikke, at de
ikke er der, men blot at de umiddelbart betragtet er mindre fatale.
Påvirkningen er overalt, fordi næringsstofferne bl.a. spredes via luft og nedbør. Tydeligst
ses effekterne i de plantesamfund, der fra naturens side er mest næringsfattige. Her kan mere
næringselskende arter nu udkonkurrere de arter der var der før. Det gælder f.eks. vores endnu
eksisterende lyngheder og højmoser, som gror til med græs. Men også på enge og overdrev er der, i
den udstrækning de ikke tidligere har været gødsket, indenfor de seneste årtier sket dramatiske fald i
artsrigdommen, fordi få næringselskende plantearter formår at udkonkurrere en artsrig naturlig flora
(Ejernæs, 1998).
3. Pesticider
Pesticider anvendes med det formål at slå vilde dyr og planter ihjel, hvis disse forekommer
på steder, hvor de er uønskede f.eks. i afgrøden. I et land som Danmark, hvor 62% af arealet
anvendes til landbrug, må pesticider derfor næsten nødvendigvis stå højt på top-10 listen over
naturens problemer. Det skyldes, at pesticiderne ikke kun rammer marken med dens
skadeorganismer, men også spredes i miljøet til grundvandet, atmosfæren og de tilgrænsende
biotoper.
Småbiotoperne i agerlandet, dvs. hegn, skel, diger og vandhuller er alle på grund af deres
ringe bredde i reglen tydeligt påvirket af marksprøjtningen. Men effekten på landets flora og fauna er
ikke begrænset her til. Dels er der fundet sprøjterester i biologisk aktive koncentrationer i prøver af
nedbør indsamlet i midten af vores største skove, dels er den øvrige flora og især fauna afhængig af
floraen og faunaen i det dyrkede land. Sagt populært ville eksempelvis vores sjældne rovfugle dø af
sult, hvis de kun skulle leve af at æde sjældne arter. Vores mere sjældne natur eksisterer således på
baggrund af, at der også findes en mere almindelig natur.
Ligesom eutrofieringen når også pesticiderne ned i vores grundvand og truer dermed
drikkevandsressourcerne. Som med eutrofieringen er der også på pesticidområdet iværksat en
handlingsplan for, hvordan der skal dæmmes op for problemet. I den forbindelse har mange sat
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deres lid til de såkaldte "minimidler", der i dag anvendes på knap en femtedel af det dyrkede areal.
De virker i koncentrationer på få promille, af hvad der skal til af de mere traditionelle sprøjtegifte
(Jensen og Løkke,1998). Men da effekten på ukrudtet skulle være den samme, er den det også for
den øvrige flora og fauna og - kan man frygte - på grundvandet.
Samlet kan effekten af de kemiske hjælpemidler (kunstgødning og sprøjtemidler) på floraen
og faunaen bedømmes ved at sammenligne forekomsten af vilde dyr og planter på hhv.
konventionelt- og økologisk drevne arealer. Tages fuglene som indikator, er der tale om en
fordobling af naturindholdet, når jorderne omlægges fra konventionel til økologisk drift.
Således viser en undersøgelse (Braae m.fl.,1988), at antallet af ynglende arter kan være
30% større og antallet af ynglepar 135% større på de undersøgte økologiske bedrifter end på et
tilsvarende antal konventionelt drevne bedrifter. Disse var udvalgt så de på alle måder, bortset fra
driftsformen, var så lig de økologiske bedrifter som muligt. Tilsvarende er floraen både mere artsrig
og udbredt på økologisk drevne jorder. Bortset fra bladlus og springhaler gælder det samme for
insekterne (Hald, 1998).
4. Fragmentering
Fragmenteringen og tabet af levesteder handler om den nedlæggelse af småbiotoper i
agerlandet, som (måske bortset fra de aller seneste årti) har mere end opvejet en samtidig oprettelse
af småbiotoper igennem de sidste hundrede år. Grundstrukturen i det endnu eksisterende agerland
blev skabt med udskiftningen i begyndelsen af 1800-tallet. Det førte til opdyrkning af mange
overdrev og vådområder, men i første omgang også til oprettelse af en lang række småbiotoper
såsom hegn, skel, grøfter, diger og siden mergelgrave. Men i dag er 9/10 af disse grøfter væk igen,
3/4 af vandhullerne og 1/2 af hegnene. (Agger og Brandt 1986).
Udover det tab der sker ved at levestederne forsvinder, sker der skader på de resterende
levesteder. De bliver mere isolerede. Når der fra tid til anden sker "katastrofer" i en biotop f.eks. ved
at vandhullet udtørrer, bundfryser eller forurenes, vil den lokale bestand af vandorganismer kunne
udryddes. Men før eller senere vil der dog ske en genindvandring.
Men spørgsmålet om, hvornår dette sker, afhænger af, hvor langt der er til en nabobestand,
og hvor farefuld vejen vil være at vandre, for de individer der gør forsøget. Med udtynding i
biotopmønstret og effektivisering og intensivering af markdriften, samt bygning af asfalterede og
trafikerede veje der gennemskærer landskabet, er de barrierer, der adskiller den ene lokale bestand
af flora og fauna fra den anden, blevet mere uoverstigelige. Genindvandring bliver derved generelt
"forsinket", hvorfor artsrigdommen i de danske agerlandsbiotoper tenderer mod et fald.
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Jo mere der tyndes ud i biotopmønstret, jo mere usammenhængende bliver netværket. Den
fortsatte brugssammenlægning varsler om yderligere tilbagegang, med mindre jagtinteressen,
naturbeskyttelsesloven, markedsforandringer eller en almindelig holdningsændring kan ændre
det.(Prip m.fl. 1995).
5. Udtørringen
"Udtørring" af de danske landskaber er i nyere tid sket som følge af opfyldning af
vandhuller og rørlægning af grøfter og småvandløb. De store vandløb er reguleret (dvs. uddybet og
forkortet), så det i dag skønnes kun at være 2% af de 40.000 km større vandløb, der ligger i deres
naturlige leje. Derved er også mange enge og kær langs vandløbene forsvundet. Udtørringen skyldes
også den omfattende dræning. Der ligger nu drænrør under halvdelen af den danske landbrugsjord
og en stor del af by- og trafikarealerne.
Oppumpning af grundvand til by- og landbrugsformål, og afvanding af tidligere søer og
moser samt inddæmning af tidligere fjorde og vige har ligeledes bidraget til den almene udtørring.
Samlet er der grund til at formode, at mere end 95% af de tidligere ferske vådområder der var i
Danmark i 1700-tallet, er forsvundet af disse årsager (Agger og Brandt 1986), og en femtedel af
vore lavvandede farvande med mindre end 2 meter i vanddybde (Brandt 1991).
6. De langtidsdynamiske processer
I det moderne samfund er landskabet under kontrol. Her tillades ikke mange spontane
forandringer. Truer vandløbet med at sno sig, rettes det ud. Æder bølgerne for meget af kysten,
gribes der til kystbeskyttelse. Er heden ved at gro til i skov, sættes der ind med naturpleje. Og
skovene fældes, når træerne er hugstmodne, hvilket er længe inden, de enkelte træer har nået
senilitet og død.
I det intensivt udnyttede landskab er der med andre ord heller ikke plads til det dyre- og
planteliv, der hører til de levesteder, der skabes i denne sammenhæng, f.eks. laksen der gemmer sig
under åbrinken, digesvalerne der bygger i den eroderede kystskrænt, og egehjorten der borer i det
segnede træ.
Der er dog en klar tendens til et ændret natursyn, som forbinder sig med denne
problematik. Tydeligst ses dette indenfor den ændrede praksis mht. hvor ofte og med hvilke metoder
der iværksættes kystsikring, samt i skovene hvor både regeringens naturskovsstrategi og strategi for
bæredygtig skovdrift viser et øget hensyn til langtidsdynamiske processer (Miljøministeriet 1994a og
b).
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7. Bioinvasion
Bioinvasion er det engelske ord for et gammelkendt fænomen: Den omfattende bevidste
indførsel eller ubevidste indslæbning og efterfølgende spredning af fremmede plante- og dyrearter i
vores natur. Størstedelen af vore skovtræer er således enten indførte arter, det gælder alle
nåletræerne (undtagen Taks og Ene), eller indførte racer og provenienser af arter, som i forvejen er
hjemmehørende i landet f.eks. eg og bøg fra Holland. Tilsvarende har i mange år kunnet siges om
valget af plantematerialet til læhegnsplantningen.
Taget under et nærmer det sig halvdelen af de vildtvoksende karplanter, der ikke er
hjemmehørende (ca. 900 ud af ca. 2000). Det giver tre typer af problemer. Det ene er, at nogle af
eksoterne (f.eks. Bjørneklo, Japansk Pileurt og Ahorn) kan fortrænge de hjemmehørende arter.
Det andet er, at eksoter ikke har haft tid til at tilpasse sig den øvrige flora og fauna i landet
og omvendt. F.eks. trives der mere end 10 gange så mange sommerfugle på de hjemmehørende eg
og bøg som på de nyligt indførte arter Platan og Kastanje.
Det tredje problem er tendensen til, at det er de samme relativt få opportunistiske arter, der
introduceres overalt. Det er de arter, der i særlig grad kan klare sig under de vilkår som det moderne
samfund skaber i sine omgivelser. Det indebærer ganske vist, at den lokale artsrigdom i visse tilfælde
kan øges ved introduktionen - men den globale artsrigdom gør det aldrig.
Også her er der dog tegn på en begyndende ændring. Således er den statslige politik mht.
rådgivning og støtte til skovforbedring og skovrejsning i stigende grad forbundet med en prioritering
af hjemmehørende genetisk materiale.
8. Globale og regionale forstyrrelser: Forsuring mv.
Forsuringen, der følger af den luftbårne forurening med svovl- og kvælstofforbindelser,
forårsages af afbrændingen af fossile brændstoffer i transport- og energisektoren samt udslip fra
landbruget. Det er ikke kun et problem for den menneskelige sundhed og bygningers og maskiners
levetid, men også for naturen. I Skandinavien har tusindvis af søer mistet deres fisk af denne årsag
(Bernes 1994).
Herhjemme, hvor forsuringen ikke er mindre, har effekten på søerne dog ikke været lige så
drastisk, fordi de danske jorde rummer en stor bufferkapacitet. Forsuringens effekter giver sig
herhjemme mest synligt udslag ved at bidrage til skovtræernes svækkede sundhedstilstand og de
formentlig omfattende, men endnu ikke nøjere kortlagte følger det har for skovens øvrige flora og
fauna.
Forsuringsproblemerne er dog inde i en gunstig udvikling. Både i Danmark og på
europæisk plan kan der konstateres et tydeligt fald i udslippet af svovlforbindelser, siden det toppede
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i midten af 1970'erne. I Danmark er det siden blevet mere end halveret. I dag er det
amoniakudslippet fra landbruget, der er den vigtigste årsag til forsuring (såvel som eutrofiering).
Modsat svovlforbindelserne falder ammoniak og ammoniumkvælstof ned relativt tættere på
kilden. Således stammer 80% af det samlede nedfald på 20 kg N / ha i Danmark fra danske kilder,
og 2/3 af kvælstoffet stammer fra ammoniak. Da udslippet af disse forbindelser ikke er reduceret
væsentligt, er det areal, hvor tålegrænserne er overskredet, stort set uforandret. (Holten-Andersen,
1998).
9. Ustabilitet
Den stigende ustabilitet et resultat af, at arealerne generelt udnyttes mere intensivt.
Naturområder er taget ind til landbrug, arealer udenfor omdrift er blevet taget i omdrift, og flerårige
afgrøder er blevet afløst af enårige afgrøder.
Ser man på den danske flora og fauna som helhed er dette et problem. Langt de fleste arter
er specialister tilpasset relativt stabile forhold, medens kun relativt få arter kan klare sig under de
hyppige og biologisk set mere eller mindre uforudsigelige ændringer, som menneskets intensive
udnyttelse af landskaberne indebærer.
Et eksempel er de likener, lungelaver, der typisk forekommer i skove, der har stået som
skov i årtusinder. Lungelaverne tåler ingen længere afbrydelse i kronedækket, hvorfor de ligefrem
anvendes som indikatorer på gammel vedvarende naturskov.
Tiltagende ustabilitet har ført til, at det i dag kun er det lille udpluk, vi kan kalde
"agerlandets og bylandskabets opportunister", der klarer sig godt. De andre arter, der engang var
der, er af samme grund nu så sjældne, at de er ukendte for de fleste af os. Kun et fåtal af arter kan
klare sig hvor der er asfalteret, eller hvor der hvert år pløjes, harves, tromles og sprøjtes.
Områder, der får lov at ligge flere år, er blevet en mangelvare ikke blot fordi
småbiotoperne nedlægges, men også fordi græsarealer udenfor omdrift dvs. ferske enge og overdrev
ligesom heder og strandenge er gået voldsomt tilbage.
Arealet med vedvarende græsarealer er ganske vist øget gennem 1990'erne, især p.g.a.
den 20-årige braklægning. Men værdien af disse arealer kan ikke måle sig med de gamle
vedvarende enge og overdrev. Det er, fordi der er tale om jorder, der har været dyrket i mange år,
og om jorder der forventes at skulle indgå i omdriften igen (Hald, 1998).
Selv i skoven er stabiliteten faldet, i den udstrækning at man især tidligere (men nu ikke helt
så meget mere) skiftede løvtræer med 120-års omdrift ud med nåletræer med 60 års eller pyntegrønt
med under 10 års omdriftstid.
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10. Øget hastighed
Hastigheden, hvormed mere eller mindre blivende forandringer sætter ind, er voksende.
Nok er der tidligere sket virkelig store ting i Danmark, med nedisning, landhævninger, havstigninger,
skovens indvandring og senere rydning, og i forhistorisk og historisk tid landbrugets og skovbrugets
gradvise forandring. Men hvor det første er sket over årtusinder og det andet over århundreder, er vi
i dag vidne til processer, der afgørende omformer naturens betingelse indenfor få årtier.
Flere af de seneste forandringer har været gennemgået i de ovenstående ni punkter. Andre
er på vej. For det første følgerne af alle de handlinger som er gjort, men hvor vi endnu ikke har set
effekten i fuldt omfang: Pesticiderne og fragmenteringens, udtørringens, forsuringens og
bioinvasionens fulde effekter. For det andet er det følgerne af processer, der er sat i værk, men hvor
effekten endnu ikke er slået igennem eller kan dokumenteres med videnskabelig sikkerhed: F.eks.
synergier mellem de mange førnævnte faktorer og følgerne af drivhuseffekten og ozonhullet, som vi
formentlig stort set endnu har i vente.
Som sagt har jeg i det foregående fokuseret på de af naturens problemer, i stigende grad
også vil blive landbrugets problemer, hvis de ikke allerede er det. Der er dog allerede gjort mange
tiltag, der sigter mod løsning: Skærpet biotopbeskyttelse, handlingsplaner for vandmiljøet,
pesticiderne og drikkevandet, betoningen af spredningskorridorers betydning i de kommende
regionplaner

(Miljø-

og Energiministeriet, 1995), sø-genopretning og grønne enge i

Vandmiljøhandlingsplan II vil ligesom Skjernåens genopretning øge vådområderne, holdningen til
bioinvasion er under ændring, og dele af forsuringsproblemet er ved at blive løst.
Alle disse tiltag er udtryk for, at naturens trængsler i høj grad er erkendte, men det
indebærer dog ikke, at de dermed er løst. Nogle af tiltagene er utilstrækkelige til at opnå de fastsatte
mål, som vi så det med Vandmiljøhandlingsplan I, og som flere forventer også vil vise sig med
Vandmiljøhandlingsplan II. For andre af tiltagene er det ikke målopfyldelsen men målene selv, der er
noget i vejen med, fordi der er gået på kompromis mellem kortsigtede erhvervsinteresser og
langsigtede almeninteresser.
Ideelt ville det være, om problemerne fandt deres løsning under bred hensyntagen til de
øvrige dele af samfundet og under et langsigtet hensyn til kommende generationer. Den bedste måde
at gøre det på, er i mange tilfælde at forebygge at problemerne opstår fremfor at skulle lappe på
skaderne, når de først er opstået. Og skal der endelig reguleres er det bedre med frivillighed og
gulerødder end med tvang og pisk. Den slags klicheer kan alle blive enige om, men ikke
nødvendigvis klogere af. Det afhænger af, hvad der kommer efter.
Naturrådets synspunkt er, at der bør ske en systematisk revision af hele
landbrugsproduktionen med henblik på at indarbejde hensyn til naturen i alle relevante
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sammenhænge. Det er det der kaldes sektorintegration af natur- og miljøhensyn. Naturens
nuværende tilstand viser, at det først er, når det er sket, at der bør blive tale om at lette på den byrde
af regulering, registrering og opsyn, som mange landbrugere føler sig generet af.
Økologi som langsigtet økonomi
Til umådelig mange formål kan det være hensigtsmæssigt at omregne genstande og
fænomeners værdi i kroner og øre og eventuelt at lade forbruget styres af udbud og efterspørgsel på
markedet. Men det har også sine begrænsninger. En af dem er, at der for flere af de med naturen
forbundne værdier ikke findes noget marked.
I den situation kan man prøve, at lade som om der alligevel er et. Det gør man f.eks. i den
såkaldte "willingness to pay" metode, hvor man spørger folk, hvor meget de er villige til at betale for
at få et givet naturgode eller kræve i erstatning for at give afkald på. Metoden har dog flere
begrænsninger, hvoraf tre skal nævnes.
For det første er der mange afgørende forhold i naturen, som mennesker normalt ingen
viden og heller ingen mening har om. Her kan det ikke nytte at spørge, hvor meget man ville give for
at bevare dette eller hint. Det er det man har eksperter til at belyse og politikere til at træffe
beslutning om, hvis det skulle blive nødvendigt.
For det andet er der mange forhold, som end ikke eksperterne ved noget om. Vores
uvidenhed er meget stor. Det må man tage højde for. En af måderne er at anvende
forsigtighedsprincippet. Dette princip anvendes i de situationer, hvor man afstår fra en given handling,
fordi man frygter, at den kan afføde nye endnu ikke kendte risici. Usikkerheden lader man da i reglen
komme naturen til gode. Også her kommer en økonomisk værdisætning til kort, fordi det er svært at
afgøre, hvor meget man vil betale, for at undgå chancer for at noget indtræffer, som man ikke ved
hvad er, men nok aner hvad kan være.
For det tredje er økonomien ikke meget værd på det lange sigt på 100 til 1000 år, som er
nødvendigt, hvis man vil sikre sig, at vore handlinger i dag er bæredygtige på det lange sigt. Nogle af
dem, der er vant til at tænke langt, er forstfolk. De må planlægge over hundrede år ud i fremtiden.
Og de er endda nogle af de første til at indrømme, at de ofte tager fejl. F.eks. er de flåde-ege, der
blev plantet i begyndelsen af 1800-tallet, efter at Danmark havde mistet størstedelen af sin flåde ved
slaget på Reden i 1801, nu endelig store nok til at kunne indgå i bygningen af nye krigsskibe, på et
tidspunkt hvor træskibe til dette formål har været ude af produktion i hundrede år, og hvor den
danske flåde i øvrigt er godt på vej til at blive helt afviklet.
Økonomi betyder ifølge Ludwig Meyers store fremmedordbog husholdningsvidenskab
f.eks. vedrørende en stats hensigtsmæssige indretning (Dahl & Dahl,1924). I daglige tale har
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økonomi imidlertid ofte fået en rent pengemæssig betydning. Det er da også den pengemæssige
betydning, der anvendes i de førnævnte willingness-to-pay vurderinger.
Det er dog ikke pengeøkonomien eller tilfældigt adspurgte mennesker, men derimod
økologien der kan redegøre for, hvorfor det er vigtigt, at f.eks. stofomsætningen i bunden af vores
farvande ikke forstyrres. Det er økologien, og ikke pengeøkonomien, der kan fortælle, hvornår vi
gør bedst i at følge princippet om forsigtighed. Og det er måske ikke økologien alene, men i hvert
fald endnu mindre pengeøkonomien, der kan afgøre, om det er klogt at lade hånt om drivhuseffekten.
Statens hensigtsmæssige indretning fordrer derfor, at husholdningsvidenskaben omfatter
mere end pengeøkonomi. Økologien må med i billedet og kan i den forbindelse bidrage til en mere
langsigtet økonomi.
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