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Förord

Ett av mina första bidrag till det offentliga
samtalet om odlingen och dess avigsidor
trycktes på DN-debatt den 28 november 1978.
Det hade rubriken ”Rekordskördar till varje
pris?”. Där formulerades en skeptisk syn på
vad som då kallades programmerad odling
och planbesprutning.

Den som följt vad jag sedan skrivit finner
snart att de flesta av mina inlägg har ett annat
perspektiv. Påfallande ofta är budskapet att
jordbrukets problem inte ensidigt eller ens i
första hand beror på utnyttjandet av olika
kemiska och tekniska hjälpmedel som den
industriella utvecklingen ställt till förfogande.
I stället är våra tillkortakommanden en speg-
ling av den ursprungliga motsättningen mel-
lan människa och natur. De lösningar som kan
krävas för att komma tillrätta med allt som
rör sig på modernäringens bakgård måste
därför också utgå från denna allra mest
grundläggande insikt.

Denna envisa vägran att sluta upp bakom
tanken att odlingens sidoeffekter är knutna till
bestämda hjälpmedel är ett återkommande
tema i det jag skrivit. Ett annat är att man kan
finna mycket bättre lösningar om man har en
fördomsfri syn på vilka medel och metoder
som man tillåter sig att nyttja. Och detta
gäller oberoende av vad man vill åstadkom-
ma med hänsyn till produktion, kvalitet eller
miljö.

En tredje infallsvinkel är att man inte i för-
väg och utan undersökning kan veta vilka
hjälpmedel, metoder, system eller kombina-
tioner som är bäst. I det avseendet finns det
ingen principiell skillnad mellan tämligen
praktisk jordbruksforskning och mer grund-
läggande sökande efter kunskap om hur
naturen och tillvaron är beskaffad. Samma

perspektiv återkommer i de inlägg som hand-
lar om forskningspolitik. Akademisk frihet när
det gäller fläskkotlettens eller rågodlingens
problem är en riksangelägenhet på samma
sätt och av samma skäl som för all annan
forskning.

Frågan om hur vi kan och bör se på relatio-
nen mellan Odlingen, Naturen och Människan
har också nära anknytning till dessa frågor.
Därtill kommer hur vi skall förhålla oss till alla
de ingrepp i naturens ordning som odling
innebär. Efter Darwin lever odalmannen med
helt andra problem än före. Föreställningen
om ett gott ändamål med naturens ordning
har rämnat och vi är utelämnade till att själva
undersöka, besluta och ta ansvar.

Vad man väljer att betona i en offentlig dis-
kussion handlar i hög grad om hur man upp-
fattar det pågående samtalet i relation till de
egna ståndpunkterna. Man betonar det som
man inte tycker kommer fram tillräckligt klart
och ofta. En redaktör i en av de tidningar jag
medverkat i formulerade det som att ”politik
är att tjata”. Ibland kallas det striden om pro-
blemformuleringsprivilegiet.

De senaste decenniernas odlingsdebatt
har i hög grad präglats av den dialektik som
bestäms av motsatsparen naturligt/onaturligt,
kemiskt/biologiskt, ursprungligt/industriellt
och ekologiskt/konventionellt. Min ambition
har ofta varit att bryta sönder dessa konstru-
erade mönster. Därför handlar mina inlägg
oftare om att problematisera än att polemi-
sera.

Samtidigt är jag väl medveten om att varje
text i en offentlig debatt uppfattas olika. Det
handlar – återigen – om hur man själv vill
lägga betoningen på olika problem. Men det
handlar också om hur mycket envar har
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investerat personligt, politiskt och kommersi-
ellt i olika verklighetsbeskrivningar.

Längre än så här vill jag inte gå i analys och
anvisningar till mina egna texter. Det urval
som här samlats omfattar det mesta jag
under senare år skrivit i Upsala Nya Tidning i
form av krönikor på kultur- och ledarsidorna.

Förord

Därtill kommer ett antal texter från Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet, men också i
en del andra tidningar och tidskrifter. Ett par
manuskript till föredrag har också inkluderats
även om jag är väl medveten om att de inte
ges stilistisk rättvisa i denna form.
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Natursyn och odling
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I harmoni med Naturen

svaren på alltings mening och sammanhang
från helt nya utgångspunkter. Han levde före
Darwin.

Efter Darwin bestämmer evolutionsteorin
dagordningen för all seriös diskussion om
relationen mellan Natur och Människa. Men
saknaden efter en högsta vilja – utom män-
niskan – gör sig ständigt påmind. Önskan att
hitta något förutbestämt ändamålsenligt –
något att rätta sig efter så att man slipper
bestämma själv – präglar ännu debatten om
vad vi får och inte får göra när vi utnyttjar
naturens krafter för människans behov. Den
återspeglas t.ex. i konflikterna kring jord-
brukets genmanipulation och odlingsmetoder.

Men det är inte lätt att återskapa den för-
darwinistiska harmonin. Steget från det väl-
ordnade, ändamålsenliga, förutbestämda och
skapade till det visserligen lagbundna, men
samtidigt slumpmässiga och mållösa är i alla
avseenden genomgripande. Lika betydelse-
fullt är att utvecklingsläran inte ger underlag
för att skilja på högt och lågt i naturen enligt
någon given mall. Alltsammans överlåts åt
oss själva.

Utvecklingen går inte från lägre mot högre
livsformer. Människan är inte längre skapel-
sens krona utan ett djur bland andra som varit
framgångsrikt i sina överlevnadsstrategier.
Före Darwin och utvecklingslärans veten-
skapliga och kulturella genombrott fanns
ännu förutsättningarna för en tro på naturens
egen eller av Gud givna ändamålsenlighet.
Efteråt tvingas vi ställa frågan om ändamål för
vad, för vem och i vilket avseende.

Kunskapen om evolutionen och det natur-
liga urvalet gör det också svårare att hävda
att den odlande människan är en del av natu-

Före Darwin hade människan fördelen att
leva med en mer enhetligt och sammanhäng-
ande syn på omvärlden än någonsin därefter.
Linnés beskrivningar av sina känslor inför
Skaparens verk avspeglar denna enhet och
harmoni. Allt har ett ändamål, allt hör sam-
man, allt är ordnat till det bästa.

Och ännu mer, på det att dessa hundratals väx-
ter desto mera måtte hindras från att ömsesidigt
skada varandra, har såsom tillväxt- och blom-
ningstid åt några blivit anvisad våren, åt andra
högsommaren samt åt andra hösten…
     För alla dessa har Gud föreskrivit en viss rang-
ordning och ställt dem så att säga – under ett
slags polisuppsikt. Mossorna kan man nämligen
jämföra med utfattiga torpare, vilka slagit sig ned
på den magraste jorden … Gräsen synas inom
växtriket intaga böndernas plats … Örterna
däremot kunna betecknas såsom noblessen. …
Träden må liknas vid magnaterna …
     Skaparens i högsta grad visa anordningar
med hänsyn till växternas fördelning över jord-
klotet äro visserligen oändligt beundransvärda,
men då jag vänder mina ögon till djuren, kan jag
ej annat än häpna vid åsynen av den vishet, som
där uppenbarar sig. … Då ser jag nämligen
uppenbart, att djuren i främsta rummet äro ska-
pade till växternas gagn, – växterna till djurens.
Ja, jag vet ej ens rätt, huruvida världen utan
olägenhet skulle äga bestånd, om t.o.m. blott en
enda djurart där komme att saknas. (Om undran
inför naturen)

Senare i sitt vetenskapliga sökande skulle
Linné närma sig den punkt där han anade att
skapelseberättelsens harmoni och tidsper-
spektiv inte stämde med alla iakttagelser av
hur naturen faktiskt var konstruerad. Men
han ställdes aldrig inför kravet att söka
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ren. Jägaren och samlaren levde på ungefär
samma villkor som konkurrenterna. Så är inte
fallet med människan som brukar naturen. I
stället har hon ställt sig över och utanför.
Hackredskap, årder, plog och skördetröska är
kvalitativt nya hjälpmedel. Detsamma gäller
växtförädling och bekämpning av ogräs och
skadegörare.

Det är visserligen ett stort steg från det ur-
sprungliga till dagens odling och djurskötsel,
men själva uppkomsten av jordbruket är det
stora kvalitativa språnget. De 10 000 år av
teknisk utveckling som därefter följer är i ett
evolutionshistoriskt perspektiv mest finlir.
Men kvantitativt är det avgörande. Den odlan-
de människan vistades från början på öar i
vildmarkens hav. Idag är det den av män-
niskan behärskade naturen som är havet. Det
är få platser kvar där TV-bolagen kan leka
Robinson.

Evolutionsteorins imperativ underminerar
alla föreställningar om att naturen skulle vara
ändamålsenligt inrättad – för människan.
Hennes åtgärder är en kamp mot naturens
krafter och mot andra organismers ambition
att överleva, föröka sig och uppfylla jorden.
Hon har överlevt, men inget talar för att det-
ta överlevande stått i någon slags harmoni
med naturen.

I stället har hon efter förmåga ständigt fört
en kamp med andra arter och ekosystem.
Odlarens insatser mot sjukdomar, ogräs och
skadegörare blir en direkt åtgärd för män-
niskans bästa, inte ett inlemmande av män-
niskan i det stora gudomliga eller naturliga
sammanhanget. I ett darwinistiskt perspektiv
är det svårt att se människan som Guds träd-
gårdsmästare som hjälper till att fullborda
skapelsen.

Men saknaden efter en fast punkt gör sig
ständigt påmind och ofta sätts Naturen i Guds

ställe. Så sker t.ex. i senare decenniers od-
lingsdebatt där ekologiskt och naturligt blivit
honnörsord. Det gäller både inom politiken
och på marknaden. Själva frånvaron av mani-
pulerande inslag anses ha ett positivt värde.
Riksdag och regering påbjuder 20 procent
ekologisk odling. KF, ICA och Hemköp tävlar
med naturlighet som försäljningsargument.

Inom politik och marknad får ofta små skill-
nader stort symbolvärde. Så också kring
maten. Men egentligen är inte skillnaderna
mellan ekologiska produkter och ”vanliga” så
mycket större än de är mellan Cola och Pep-
si eller mellan Volvo och Saab. Inget sätt att
odla är särskilt naturligt. Gör man utvärde-
ringar finner man ungefär lika många plus och
minus, möjligen i olika kolumner. Och det är
egentligen ingen överraskning. De stora och
principiella problemen kring naturens bru-
kande är gemensamma för olika sätt att odla
och beror på den ursprungliga konflikten
mellan Människa och Natur: Mer plats för den
egna arten och de egna toppstyrda ekosyste-
men sker på bekostnad av andra.

Alla dessa rop efter naturligt och eko-
logiskt kan ses som en reaktion på ett över-
drivet tekniskt och vetenskapligt manipule-
rande med våra djur och ekosystem och de
problem som detta ställt till med. Men de kan
också tolkas som en avspegling av en annan
syn på människans relation till de stora sam-
manhangen än den som evolutionsläran ger
grund till. Och visst behövs det försiktighet,
ansvar och vördnad mot och inför naturen.
Men förhoppningsvis är det ingen som vid
närmare eftertanke på fullt allvar menar att
människan bör leva ett mer naturligt liv i
någon annan mening än den Linné kunde
föreställa sig.

UNT Kultur 2000-07-21

I harmoni med Naturen
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Vår plats på jorden – en midsommaressä

och skadegörare är för människans bästa,
inte ett inlemmande av människan i det stora
naturliga sammanhanget. Valet av vilka träd
som skall få bära frukt är snävt och nyttoin-
riktat. I andra sammanhang var utvandrarnas
levnadstecknare väl medveten om odlarens
primära imperativ.

Med ögonen mätte Karl Oskar ut grässlätten till
minst femtio tunnlands vidd. Han förmodade att
vattnet gått längre upp så att denna mark måste
vara gammal sjöbotten, och det var den fetaste
mylla och det bästa åkerland som fanns. Han
stack ner och provade jordmånen: Överallt gick
matjorden kringsvid tre fot ner på en botten av
rödlera…
     Medan hans far offrade sina friska, färdiga
ben för de magra och tunna sädesstrån som
spirade mellan stenarna, hade denna feta, djupa
matjord endast burit vildgräs, som ingen bärgat.
Den hade legat och väntat, till ingen nytta, till
ingens bärgning. Denna fruktbara jord utan sten
hade legat här orörd sedan Skapelsens dag och
väntat på sin brukare.

Nu var han kommen.

(Vilhelm Moberg, Invandrarna)

Karl Oskar Nilsson upplevde inga konflikter
mellan vad han måste göra som nyodlare och
den natursyn han hade fått av livserfarenhet
och barnatro. Rätten att härska och plikten
att förvalta sammanföll i sin praktiska kon-
sekvens med varandra och med nybyggarens
behov att försörja sig och sin familj.

Karl Oskar tvivlade ofta på sin Gud, men
hans tvivel rörde inte vad odlaren var satt att
uträtta på jorden. Hans levnadsbana var be-
stämd av en hård ekologisk verklighet där

En av de vackraste och mest gripande bilder-
na i Vilhelm Mobergs utvandrarroman är när
astrakanapeln för första gången bär frukt i det
nya landet. Äppelkärnorna från Duvemåla
som släktingarna skickat i ett brev till Minne-
sota växte upp till ett träd som skulle stilla
Kristinas längtan till hembygden. Karl Oskar
ger det första mogna äpplet på det nya trädet
till sin hustru just när hon dör i sviterna efter
sitt sista missfall. Hon hinner förnimma sam-
ma smak och doft som från sin barndoms
äpplen just innan hon förlorar medvetandet.

Men det är inte sant. Möjligheten att äppel-
kärnor skulle ge upphov till äpplen som
smakar som det ursprungliga trädets är obe-
fintlig. Chansen att äpplena alls skulle bli ät-
liga är liten. Fruktträd förökas med stickling-
ar – klonas – för att bibehålla sin kvalitet och
karaktär. Den bild som inte lämnar någon
läsare oberörd är alltså fejkad. Det visste nog
också författaren, men ibland måste verklig-
heten anpassas för att dikten skall nå sin full-
ändning.

Utan människans medvetna styrande av
naturen blir resultatet surkart och fallfrukt.
Men på behörigt avstånd från emigranternas
erfarenhet av missväxt och nöd röner odlaren
allt mindre uppskattning för sin ursprungliga
gärning. Den förhärskande ideologin säger
idag i stället att du skall leva efter naturens
lagar. Åtminstone skall du dölja dina mani-
pulativa gärningar under en grön slöja av eko-
logi och harmoni.

Men odlarens åtgärder är till sin fundamen-
tala karaktär en kamp mot naturens krafter
och mot andra organismers ambition att
överleva, föröka sig och uppfylla jorden. Mått
och steg för att bekämpa sjukdomar, ogräs
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han och hans förfäder hade sugit ut jorden på
dess näring i det gamla landet och flyttat till
det nya där det fanns mer kvar att utnyttja.

Jordbruket gick segrande över prärien,
inte därför att de jungfruliga markerna var i
bättre ”ekologisk balans” utan för att det
fanns större reserver att exploatera. Tack
vare att även naturens kretslopp har sina
undantag, hade det i den nya världen under
årtusenden bildats en naturens egen rika vist-
husbod av matjord och växtnäring.

Sedan Karl Oskars tid har synen på odlar-
ens gärning i grunden förändrats. Från att i
vår ideologiska överbyggnad ha represen-
terat trygghet, renhet och harmoni har därför
odlaren ställts i samma skamvrå som den
redan tidigare smutsiga industrin. Våra bilder
byter skepnad när de framkallas i en ny eko-
nomisk social och ideologisk omvärld. Det
som en gång var hedervärt blir ifrågasatt. Det
som en gång var vackert mister sin glans.

Och värre än så. Alltmedan den industriel-
la produktionen blir flera gånger renare och
effektivare, dras jordbruket med mer svår-
lösta problem. Inom våra tekniska system kan
man plötsligt göra stora framsteg med nya
innovationer. I sitt hanterande av de agrara
ekosystemen lever odlaren med en svårare
uppgift. Förbättringarna är marginella jämfört
med datorteknikens eller medicinens revolu-
tioner. Framstegen köps till priset av nya kon-
flikter.

Delvis är de förändrade synsätten ett resul-
tat av nya kunskaper om människans plats i
naturen. Om man tar Darwin och evolutions-
läran på allvar, blir det logiskt att förstå män-
niskans position inte som ett harmoniskt in-

lemmande i det stora naturliga sammanhang-
et utan som ett resultat av en framgångs-
rik kamp för tillvaron. Hon har överlevt och
förökat sig, men inget talar för att detta har
skett i harmoni med naturen, utom i den
enkla meningen att hon inte utplånat förut-
sättningarna för sin fortsatta exploatering av
omvärlden. Naturen är inte ändamålsenligt
inrättad – för människan. I stället är den
naturliga omvärlden full med illasmakande
frukter och giftiga ämnen.

Alltsedan Rachel Carson och miljödebat-
ten kring jordbruket vet vi dessutom att
odlingen har en baksida. Den dominerande
ideologiska bilden som når oss från miljö-
departement och butikshyllor säger att detta
bara gäller konstgödsel och kemiska bekämp-
ningsmedel.

Men den omfattande kartläggningen av
jordbrukets sidoeffekter har lärt oss att det
gäller alla metoder som används för att åstad-
komma astrakaner i stället för surkart. Det vi
kallar miljöproblem är en del av och ett mått
på den allra mest ursprungliga motsättningen
mellan människa och natur. Vi kan minska
den genom skicklig manipulation och god tek-
nik, men vi kan inte eliminera den.

Det finns olika sätt att förhålla sig till dessa
insikter. Vi kan lära oss leva i en medveten
relation och med ett ödmjukt sinne göra det
bästa av situationen. Eller kanske ligger det i
sakens natur att det alltid skall finnas en vack-
er bild av hembygd och harmoni som en
skyddande hinna mellan våra drömmar och
den ekologiska verkligheten?

UNT Kultur 2001-06-22

Vår plats på jorden – en midsommaressä
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Det naturliga paradiset

naturen är god också mot människan, tycks
ha betydligt större genomslag än de mer sek-
teristiska föreställningarna om att jorden
färdigställdes för 6000 år sedan.

Naturen har den vägen blivit inte bara tro
utan också kommers. Den är en vägvisare i
synen på odlarens gärning och i valet på bu-
tikens hyllor. Det naturliga blir ett förklarande
tecken i skyn och ett honnörsord på mark-
naden och i politiken. Den goda naturens
stjärna lyser över skolböcker och tv-reklam.

Men egentligen är evolutionsteorin lika
skoningslös mot den naturliga harmonin som
mot den gudomliga. I ett evolutionärt per-
spektiv är inte naturen vänligt inställd till
människan. Tvärtom är hon ständigt utsatt
för naturens motkrafter.

Endast genom bitter erfarenhet har hon
lyckats överleva trots att hon ständigt riske-
rar att förgiftas och svälta ihjäl. Den naturliga
paradismyten vilar på lika bräcklig grund som
den bibliska. Men just nu är den mer gångbar.
Möjligen beror det på att vår teknologi håller
hoten på avstånd och att naturen själv fram-
står som den hotade genom människans allt-
mer dominerande plats på jorden.

Så egentligen borde evolutionsteorins före-
trädare inom vetenskap och undervisning
känna sig ganska nöjda med sitt tolknings-
företräde framför skapelseläran. På det om-
rådet är det bara udda sekter som gör mot-
stånd. I frågor kring naturens verkliga väsen
och villkor är vägen mycket längre att vandra.
Myten om den vänliga, kloka och harmoniska
naturen lever. Berättelsen om det naturliga
paradiset har en hegemoni som anhängarna
av det bibliska bara kan drömma om.

UNT Kultur 2002-02-06

Så har då utvecklingsläran än en gång hamnat
på Uppsalakartan i efterdyningarna till Skol-
verkets kritik av undervisningen vid Livets
Ords skolor. Och som vanligt är den underlig-
gande konflikten helt onödig. Men frågan är
också om just detta med jordens ålder och ut-
veckling är den viktigaste striden mellan tro
och vetande. Hur är det med andra misstolk-
ningar av evolutionen och naturen?

Det finns förstås i grunden inga problem i
relationen mellan religion och vetenskap, om
de inte fuskar på varandras områden. Kristen-
domen bör inte ha, och inte heller begära,
tolkningsföreträde på vetandets domäner. Å
andra sidan har vetenskapen lite att säga om
vad som finns bortom jämmerdalen. Per de-
finition kan därför inte tro konkurrera med
vetande.

Så kan man idealisera, men i ett längre ide-
ologiskt perspektiv är det naturligtvis inte så
enkelt. Darwinismen har i en grundläggande
mening förändrat vår syn på oss själva. Det
går inte omärkt förbi. Tillvaron är rikare, men
inte lika enhetlig och entydig som den en
gång var.

Många tar steget fullt ut och nöjer sig med
den värld som bara vetandet kan ge struktur
åt. Några söker sig till den gamla ordningen.
Andra finner mening och sammanhang i Natu-
rens system av ordning, skönhet och harmo-
ni. Man vill inte bara vårda sin miljö utan ock-
så leva efter naturens lagar. Men vad finns
egentligen där att hämta?

Det ligger en ironi i att evolutionsteorin
vunnit ett större genomslag i frågan om livets
utveckling och jordens ålder än i tolkningen
av biologins och naturens funktioner. För-
darwinistiska tankefigurer om att alla arter
har en förutbestämd roll att spela, och att
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Naturbrukarens ansvar och dilemma

närings- och energiflöden från andra arter till
sig själv och de sina. Det nya är att vi är
många och att vår tekniska förmåga mång-
dubblats. Visserligen förödde människan
naturen och utrotade arter efter bästa förmå-
ga också före industri och urbanisering. Men
det var mer lokalt och den tillgängliga tek-
niken satte gränser.

Vad som hänt är att vi med konstgödsel,
bekämpningsmedel och genetiskt alltmer
perfekta grödor och djur förverkligat odlar-
ens urgamla dröm om att behärska naturen.
Just här ligger problemet. Naturen hämnas
inte. Den anpassar sig. Samtidigt är det något
av en övermänsklig uppgift att bestämma hur
långt vi får gå i vår påverkan. Därför vill vi
gärna dölja problemen bakom ideologiska
slöjor.

Om vi inte kan sätta gränser men inte hel-
ler tycker om de förändringar som sker, blir
lockelsen oemotståndlig att hitta en ideolo-
gisk beskrivning av nuet och framtiden som
hjälper oss att äta kakan och ändå ha den
kvar. Denna undanflykt uppträder idag i två
till synes helt olika skepnader. Den ena är den
”ekologiska”. Den framträder inför våra ögon
i form av KRAV-odlad mat med metabud-
skapet att det finns en väg som leder till väl-
stånd och harmoni utan att orsaka alla de
sidoeffekter som det ”industriella” jordbruket
gör. Vi anpassar oss och blir en del av det
stora ekosystemet.

Den andra vägen är den teknologiska
drömmen om att bruka mark och husdjur
med en vetenskaplig perfektion till den grad
att sidoeffekterna blir försumbara. Vi makar
på oss, utnyttjar en mindre del av naturen
och låter resten sköta sig själv. I denna vision

De praktiska problemen kring vad vi får och
bör göra med naturen har alltid funnits. Möj-
ligheterna att förstöra ekosystem, skogar och
odlingsmark var en realitet långt före trak-
torerna och ogrässprutorna. Men det filoso-
fiska problemet var annorlunda formulerat. I
vår föreställningsvärld var naturen i grunden
ändamålsenligt inrättad också för människan.
Visserligen krävde odlandet en stor arbets-
insats efter syndafallet, men allt hade ett mål
och en mening. Så skulle det inte förbli.

Som så mycket annat är det Darwins fel
och förtjänst. Alltsedan evolutionsteorins
genombrott är naturen tolkad och förstådd i
form av en kamp om utrymmet. Jämvikt och
harmoni är skenbara och tillfälliga företeelser.
Både växterna, djuren och människan för-
söker efter bästa förmåga ta för sig. Visser-
ligen lever drömmen om den för människan
ändamålsenliga naturen kvar. Den finns som
en underton och komplikation av vår kultur-
debatt. Låt mig bara ta ett exempel på bilder
som präglat diskussionen under senare de-
cennier. I Stefan Jarls film Naturens hämnd är
den ekologiska varianten av paradismyten
tydlig: Om du missbrukar din kunskap och
manipulerar för mycket slår naturen tillbaka.

Men vårt problem är att naturen inte häm-
nas, åtminstone inte på något entydigt, konse-
kvent och förutsägbart sätt. Annars vore det-
ta en given utgångspunkt för en diskussion om
vad vi får göra och hur mycket vi får påverka.
Vårt uppdrag skulle då bli att bibehålla harmo-
nin. Men naturen böjer sig för övermakten.
Den globala ekosfären föder fler människor
men färre arter av fåglar och skalbaggar.

Människan har tagit allt större del av de
globala ekosystemen i besittning och styrt
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spelar genteknik, GPS, programmerat utsäde
och robotstyrda husdjur en viktig roll.

Men att styra ekosystem har ett pris och är
förenat med många, grundläggande och äkta
konflikter. Såväl den ekologiska som den
teknologiska vägen kommer därför även fort-
sättningsvis att vara kantad med besvikelser,
bakslag och avväganden. Gynnandet av grö-
dan på andra arters bekostnad kommer alltid
att vara problem- och konfliktfyllt – om man
tänker efter och mäter och väger. Den odlan-
de människans ekologiska villkor ger endast
utrymme för provisoriska utopier: LRF:s
slogan ”På väg mot världens renaste jord-
bruk” kan ses som en sådan.

Denna plädering kan tyckas leda till upp-
givenhet, men det är varken nödvändigt eller
avsiktligt. Om man avstår från att formulera
någon universallösning på frågan om vad vi
får göra med naturen, kan man ändå skissera
några rimliga och hållbara ståndpunkter. Men
dessa måste anpassas till den odlande män-
niskans imperativ. Vad kräver vi av det natur-
bruk som skall försörja oss med föda, foder
och fibrer?

Människan dominerar redan det globala
ekosystemet i en omfattning som i sig är pro-
blematisk. Det mesta av odlingsbar mark och
mer därtill är redan utnyttjad. Stora delar av
den utnyttjade marken är sårbar och utsatt
för erosion och försaltning. Över hälften av
jordens kväveflöden är knutna till mat och
husdjur. Ökningstakten för jordens befolkning
avtar, men vi kommer ännu länge att bli många
fler. Ökad standard medför en ökad efter-

frågan på kött, vilket i sin tur belastar åkrar
och ängar.

Måttfullhet och mindre av frosseri är ett
rimligt budskap till de redan välnärda, men
det räcker inte. Varje rimlig framtidsbild inne-
håller att den redan odlade arealen måste
utnyttjas effektivt. För att ekvationen skall gå
ihop behöver vi få ut mer av varje yta och varje
liter vatten. För varje kilo fosfor och kväve som
vi dumpar i omgivande ekosystem behöver vi
få ut mer av ris, vete, kött och mjölk.

För mig utgör detta generella effektivi-
seringskrav en fast punkt i tillvaron. Därför
hamnar min ståndpunkt till synes närmare
den teknologiska än den ekologiska. Man
måste ha en öppen attityd till såväl nya som
gamla metoder och hjälpmedel. Man kan inte
på ett ideologiskt plan och i förväg avvisa
någon teknik eller metod som hjälper oss att
producera effektivare för att därigenom mins-
ka trycket på de globala ekosystemen. (Det är
en mer praktisk fråga vad vi skall tillåta just
här och just nu.)

Inget av odlingens hjälpmedel – de må
kallas konstgödsel eller biologisk kvävefixe-
ring, genetisk modifierade supergrödor eller
lokalsorter, kemiska eller biologiska bekämp-
ningsmedel – kan uteslutas på förhand. De
måste de få prövas utifrån sina möjligheter
att bidra till en minskad belastning på eko-
systemen. Ty naturen är inte ändamålsenlig
och den har inget eget svar på hur vår fram-
fart skall begränsas.

UNT Debatt 2003-01-21

Naturbrukarens ansvar och dilemma

Ingick i en serie under rubriken Naturen och vi i UNT.
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När naturen slår tillbaka

utgör en bortglömd urbefolkning. Paradis-
myten blandas med den om den ädle vilden.
Det är vackert, storslaget, kraftfullt – och
missvisande.

För naturen hämnas inte. Den anpassar sig
till nya villkor där ekosystem förändras och
arter favoriseras, trängs tillbaka och utplånas.
Den manipuleras till att ge mer mat och tim-
mer åt människan och mindre åt skalbaggar
och rapphöns. Den lyder människan när hon
styr över den. Och det är just det som är pro-
blemet.

När naturen slår tillbaka medför det endast
taktiska och strategiska reträtter. Däremot
innebär det inte att människan ger upp striden
mot naturens krafter. Denna kamp är både kol-
lektivt och individuellt förutsättningen för
hennes existens men samtidigt en källa till
övermod. Det är vapenarsenalen som hela
tiden utvecklas. Det är inte slagfältet som
överges även om man kan få det intrycket när
det politiska och kommersiella språket vimlar
av harmoni, naturlighet och ekologi.

Konsten är oftast överlägsen vetenskapen
när det gäller att berätta en god historia. Den
appellerar till vårt behov av helhet och sam-
manhang och kan göra så även när teori och
erfarenhet säger något annat. Kartans vita
fläckar fylls av vår önskan att det hela skall
hänga ihop. Därför är det frestande att också
göra berättelser av resultaten från veten-
skapens hantverk.

Populärvetenskapens standardverktyg har
också blivit just att berätta historier. Vi lär ut
metoden i kurser om forskningskommunika-
tion. Vi läser och lyssnar allt oftare till veten-
skapsjournalisternas inslag i medierna där
den ena eller andra nya upptäckten framställs

Ibland kan man beklaga att den grå vardagens
sökande efter sanning i form av vetenskap
och beprövad erfarenhet sällan har en lika
effektiv pedagogik som konsten. Hur hanterar
man t.ex. föreställningen om Naturen som
bestraffare av människans övermod! I gestalt
av Stefan Jarls film Naturens Hämnd har den
bilden nu blivit 20 år gammal och kommit ut
på dvd.

Fast egentligen är berättelsen urgammal.
Den finns med redan i paradismyten. När män-
niskan syndar genom att äta av kunskapens
frukt blir hon straffad. I stället för den harmo-
niska samlevnaden med ormar och lejon ut-
visas hon till en motsträvig natur med tistlar
och gräshoppor.

Med Stefan Jarls film fick den svenska
miljödebatten en nygammal metafor. Den
präglar ännu och ofta diskussionen om vad vi
får göra och inte göra när vi tar naturen i vår
tjänst. Budskapet är detsamma som när män-
niskan drevs från Eden: Om du missbrukar
din kunskap skall högre makter straffa dig.
Inte Gud, men väl Naturen, slår tillbaka mot
den som manipulerar för mycket.

I filmen är budskapet entydigt. Det onda
representeras av industri och kemi. Det goda
tar gestalt i en småbonde i Jämtland som levt
lycklig med sina får ända till dess att konst-
gödseln likt en ljungande blixt slår idyllen i
spillror. Farsoter hemsöker ladugårdar och
ängar. Djuren kvider och människorna står
undrande.

Det hela är utomordentligt väl genomfört
med alla konstnärens uttrycksmedel. Land-
skapet är förföriskt i sin skönhet. Bonden är
själv förförande med en dialekt så genuin att
den kan väcka frågan om jämtlänningarna
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som frälsaren från nöd och pina. En gyllne
morgon gryr när allt är uppenbarat.

Så långt är allt gott och väl. Nyfikenheten i
laboratorier, försöksfält och datorer kan ha
ett behov av att visa upp sig i sitt sociala sam-
manhang. Problemet är att det bara är en
mindre del av resultaten från kunskapens
verkstäder som ges rättvisa med det urval
som görs. Det är inte hela forskningens sam-
hälleliga funktion som kan speglas i berättel-
sens form. Därtill kommer ytterligare en
faktor som begränsar urvalet. Många högt
kvalificerade hantverkare i vetenskapens hus
kan helt enkelt inte föra sig i det offentliga
rummet.

Risken är att det som inte låter sig berättas
definieras bort någonstans på vägen mellan
laboratorium och Rapportinslag. Resultatet
blir många budskap om allt mer fantasieggan-
de upptäckter. Urgamla krämpor kan i en
framtid botas, nu är genen identifierad! Ny
teknik ger oss mer energi och mindre miljö-
problem!

Men att kunskap löser konkreta problem –
eller kan tyckas göra det – är bara en sida av
vetenskapens natur. Det som silas bort i
historieberättandets filter är vetenskapens

När naturen slår tillbaka

kritiska och skeptiska roll. Vetenskap handlar
också om att riva för att få luft och ljus. Det
handlar om att slita slöjorna från vår föreställ-
ning om hur tillvaron är konstruerad. Det
handlar om att se svagheterna i myter och
berättelser – ofta utan att ersätta dem med
nya.

Det finns åtskilliga exempel på detta: Våra
historieböcker innehöll mer spännande histo-
rier innan den källkritiska metoden gjorde
entré. En god portion av ny medicinsk kun-
skap och praktik medför varken minskat
lidande eller större lycka. Den s.k. alternativ-
medicinen innehåller några korn av sanning
men hela grushögar av overksamma terapier
och preparat. Ekologisk odling har sina poänger
och är en god historia, men även en elemen-
tär kritisk granskning säger att den inte är det
bästa som sökas kan.

Och det är just detta som är ett av veten-
skapens bidrag till mänsklig utveckling. I stäl-
let för att berätta nya historier avslöjas gamla
myter. De vackraste berättelserna är inte nöd-
vändigtvis de sannaste och de sanna är inte
alltid vackra.

UNT 2003-12-18
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Forskning nära livet

– är inte bara intressanta i sig. Det innefattar
också ett förvaltande av en kultur och tradi-
tion som håller på att försvinna från vardagen
i det storskaliga urbana samhället.

Det innebär samtidigt en närhet till många
av de stora och svåra frågorna som vi inte kan
komma förbi:
Vad får vi egentligen göra med livet? Vad be-
tyder ökad kunskap om hur det levande fun-
gerar för vår syn på de stora sammanhangen?
Vilken attityd till Skapelsen och till Naturen är
idag rimlig och försvarlig?

Att allt kött är hö eller att vi är komna av
jorden, är en erfarenhet som står sig också
vid en nutida naturvetenskaplig betraktelse.
Detsamma gäller även den djupa symboliken
i de flesta av de religiösa bilderna. Ökad kun-
skap om livets innersta väsen och molekyler
behöver således inte innebära att respekten
för helheten går förlorad.

Ändå har den frågan ständigt åtföljt natur-
vetenskapen. Ibland får själva den vetenskap-
liga nyfikenheten skulden för rovdrift och
miljöförstöring.

Hur forskningen påverkar vår syn på livet
känns dock särskilt närvarande i kunskaps-
sökandet kring odling och djurskötsel: Måste
en ökad kunskap om livets funktioner och
innersta mysterier betyda att respekten för
livet minskar?

Det finns en berättelse som ofta citeras i
skrifter och avhandlingar om odling och eko-
logi som jag tycker ger något av svaret. Den
lyder ungefär så här:

”Innan jag började min forskning var en
blomma en blomma och en fågel en fågel.
Sedan lärde jag mig mer och då var inte läng-
re en blomma en blomma och en fågel en

Vad får vi egentligen göra med livet? Vad be-
tyder ökad kunskap om hur det levande fun-
gerar för vår syn på de stora sammanhangen?
Vilken attityd till Skapelsen och till Naturen är
idag rimlig och försvarlig?

Något av detta vill jag beröra i mitt tal, men
jag vill börja med en mer personlig reflektion
kring jordbruket och vårt kristna arv.

Mycket av vår vardagliga visdom i ord-
språk och talesätt har fortfarande sina rötter
i bondesamhället och i odlandet av jorden. De
bilder som Bibeln och Kristendomen domine-
ras av är av goda historiska skäl hämtade ur
erfarenheter från de 10 000 år då de allra flesta
människorna arbetade med djurskötsel och
odling . ”Att äta sitt bröd i sitt anletes svett,
Av jord är Du kommen … eller för den delen
de psalmer som vi sjunger till denna guds-
tjänst. … allt kött är hö … nu växer säd för
skördens tid …”

Vi är fortfarande beroende av jord, gröda
och djur. Men samtidigt har mycket av vår
direkta kontakt med odlandet och den hårda
ekologiska vardagen försvunnit i det samhälle
vi ibland kallar postindustriellt. Då blir bilder-
na mindre tydliga än de var för alla dem som
bokstavligen formade vårt landskap med sina
händer och som levde i närheten av torka,
frost, utsvultna husdjur och felslagna skördar.
Jag märker själv ofta hur det moderna nyhets-
språket nöter sönder och blandar ihop bonde-
samhällets entydiga talesätt till något diffust
och svårtolkat.

Det känns då som något av ett privilegium
att få arbeta med den forskning som har med
odlandet av jorden och vårdandet av djuren
att göra. Sökandet efter nya sanningar om
djur och natur – liksom bevarandet av gamla
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fågel. Men när jag studerat ännu en lång tid
fann jag än en gång att en blomma var en
blomma och en fågel en fågel.”

Men kunskap kan inte ersätta tro och tro
kan och bör inte heller ersätta kunskap. Den
naturvetenskapliga forskningen kan bara ge
insikt i hur naturen fungerar. Den kan aldrig
reda ut för oss vad som är meningen med allt-
sammans. Den kan inte tala om vad vi får och
inte får göra. Dessa svar kommer vi alltid att
behöva söka utanför laboratorier och för-
söksfält.

Men frågorna kan kännas nära i sökandet
och bevarandet av kunskap om djur och
natur och odling:
Vad får vi egentligen göra med livet? Vad be-
tyder ökad kunskap om hur det levande fun-
gerar för vår syn på de stora sammanhangen?
Vilken attityd till Skapelsen och till Naturen är
idag rimlig och försvarlig?

Odling och djurskötsel har alltid gått ut på
att ändra naturens ordning för att kunna ge
fler människor ett drägligt liv.

Den ökade kunskapen om naturens och
livets sätt att fungera ger oss fler och bättre
möjligheter att uppfylla denna odlarens mest
ursprungliga strävan att tämja naturens kraf-
ter och åstadkomma ett bättre liv för sig och
de sina.

Men idag ifrågasätter allt fler våra ingrepp
i organismer och ekosystem, inte bara när de
resulterar i miljöförstöring och lidande för
djur och människor utan också när de hjälper
oss att bättre förvalta Guds gåvor till allas
fromma.

Man frågar om inte livet trätts alltför nära
genom vår nyfikenhet och manipulation.
Ibland får Kristendomen skulden för den tek-
niska civilisationens avigsidor därför att den
satt människan till härskare över djur och
natur.

Men samtidigt ökar de samlade förvänt-
ningarna och kraven på vad odlingen och
jorden kan ge oss – om vi för några ögonblick
vänder blicken bort från tillfälliga överskott.
Det handlar inte bara om de globala proble-

men där många lever på marginalen till vad
de behöver av mat och vad jorden tål av på-
verkan utan att förstöras och utarmas.

Lika viktigt och påtagligt är förhoppningar-
na att vi i framtiden skall klara oss på flödan-
de energi och inte behöva utnyttja olja och
kol i samma utsträckning som idag. Man talar
om biosamhälle och uthållig utveckling. Vad
betyder allt detta om det tas på allvar?

Dessa samlade önskemål påverkar odling-
ens mål och metoder i den framtid där vi
tänker oss att både maten och energin till
bilen och huset åter skall komma från jorden.
Då handlar det inte om att återgå till något
mera ursprungligt. I stället måste vi få ut ännu
mer från skogen, åkern, vattnet och ladu-
gården. Samtidigt får vi inte förstöra vår miljö
eller slösa bort våra naturresurser.

Om vi verkligen tar alla dessa krav på all-
var och vill ersätta kol och olja med ved och
växter fordras att naturen ger ännu mer och
att vi fortsätter och fullföljer odlarens ur-
sprungliga strävan att förvalta sin jord och
vårda sina grödor så att de ger mer till egen
och andras försörjning.

Det jag vill komma fram till är att vi inte kan
låta bli att utnyttja en djupare kunskap om
livets innersta mekanismer och i stället åter-
gå till vad som var brukligt innan jordbruket
blev modernt och industriellt. Vi kan inte av-
hända oss någon del av kunskapens goda
krafter om vi verkligen skall leva upp till de
förväntningar som formuleras och kunna lösa
de problem som är så påtagliga.

Men då är vi åter till de ursprungliga
frågorna:
Vad får vi egentligen göra med livet? Vad be-
tyder ökad kunskap om hur det levande fun-
gerar för vår syn på de stora sammanhangen?
Vilken attityd till Skapelsen och till Naturen är
idag rimlig och försvarlig?

Det är för mig alldeles tydligt att en inställ-
ning som säger att vi inte får påverka och för-
ändra naturen och öka dess avkastning är
ingen framkomlig väg – eller rättare sagt – det
är en väg som endast är framkomlig om vi

Forskning nära livet
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vänder ansiktet bort från de problem som
mänskligheten står inför.

Den försvarliga och rimliga synen på män-
niska, natur och odling i dagens värld ligger
däremot mycket nära den ursprungliga krist-
na förvaltarskapstanken, den som innefattar
både ansvar, skyldigheter och rättigheter. Vi
har ansvar för medmänniskorna, naturen och
kommande generationer. Vi har skyldighet att
inte förstöra, men vi har rättighet att påverka
och förändra.

Eller annorlunda uttryckt:
Vi kan inte komma ifrån vårt uppdrag att

råda över djuren och växterna på marken, fis-
karna i vattnet och fåglarna under himmelen
hur bekvämt det än skulle vara att slippa det
ansvaret.

Tal vid universitetens & studenternas sommar-
gudstjänst, Uppsala domkyrka 1994-05-29

Forskning nära livet
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Djuren och vi
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Mänskliga och djuriska rättigheter

miljö- och djurrättsaktivisternas mål och vär-
deringar men vara skeptiska till deras poli-
tiska och filosofiska ambitioner. Här hemma
framträder Torbjörn Fagerström, Nils Udden-
berg och Fredrik Sjöberg ofta i den rollen. I
den internationella debatten är Luc Ferry en
sådan granskare av natur- och djurrättsfiloso-
fin.

Men läsningen av Ferry kräver tålamod.
Den innebär ständiga överraskningar och
motbilder. Ofta, när man tycker sig ha funnit
de mest slående argumenten, som man skul-
le vilja kasta i ansiktet på första bästa aktivist
man möter, får man lära sig att så enkelt är det
inte: Det fanns t.ex. förvisso en nazi-ekologi
under 30-talet med en romantisk dyrkan av
blod och jord, men därifrån finns det inget
rakt spår till våra tiders trädkramare eller
veganer.

Det har kanske sitt intresse att samtidigt
som Förintelsen förbereddes, stiftades i Tysk-
land Europas mest genomgripande djur- och
naturskyddslagar. ”I det nya Riket får det inte
längre förekomma djurplågeri” uttalade Hitler.
Man kan också finna hur de filosofiska teser-
na från romantiken, som ligger till grund för
den nazistiska lagstiftningen, har en nära
släktskap med den kärlek till naturen som
också bär upp delar av den moderna eko-
logiska rörelsen.

Men stopp och belägg! Att nazister är natur-
vänner betyder inte att naturvänner är nazis-
ter. ”Det vore onekligen lika absurt att betrak-
ta Hölderlin eller Novalis som grundläggare
av nationalsocialismen som att se Stalin som
Marx mest trogne uttolkare.” Så skriver Ferry
när han leder oss genom de filosofiska motor-
vägarna och återvändsgränderna. Han söker

Ännu en gång erfar vi hur husdjur offras på
den europeiska frihandelns mobila altare.
Ännu en gång ser vi också hur två frågor kon-
kurrerar om utrymmet i debatten. Den ena är
hur man kan hindra att djuren lider på sin väg
till vårt matbord. Den andra är om vårt mat-
bord alls bör vara slutstation för andra levan-
de varelser. Att djuren lider kan vara ett gott
argument för en annan politik, ekonomi och
etik kring husdjurens liv och död.

Däremot är det inget giltigt argument i
diskussionen om människors och djurs rättig-
heter. Några anser att människor och djur är
lika mycket värda och att vi över huvud taget
inte har rätt att äta upp jämlikar. Därav följer
att köttätande är moraliskt likvärdigt med
folkmord. Men då börjar det brännas. Finns
det något utrymme för humanism när allting
blivit relativt. Den bästa genomgången under
senare år av dessa etiska och politiska pro-
blem gör utan tvekan den franske filosofen
Luc Ferry.

Annars finns det många böcker och debat-
törer som har ambitionen att ta heder och ära
av miljörörelsen – eller djurrättsaktivisterna
– eller veganerna. Påfallande ofta är de spons-
rade av den ena eller andra lobbyorganisa-
tionen som ser sina verkliga eller förmenta
intressen hotade och därför låter ge ut ”mot-
böcker” för att tala om att t.ex. växthuseffek-
ten inte finns eller att djurrättsfilosofen Peter
Singer vill avskaffa såväl humanismen som
demokratin.

Men så finns de också några seriösa kri-
tiker som ser problemen och tar hoten från
den antihumanistiska filosofin på allvar utan
att förfalla till den mer vulgära antitesen.
Dessa kritiker kan rent av dela många av
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en hållbar antites till Peter Singers djurrätts-
filosofi och Arne Naess s.k. djupekologi och
landar i en humanism som erkänner män-
niskans företrädesrätt, men också betonar
hennes förpliktelser inför djur och natur. Det
är inte så olikt vad vi brukar kalla den kristna
förvaltarskapstanken.

På många områden ger läsningen av Ferry
perspektiv på dagens debatt. Ett ytterligare
exempel är när han skriver om moderna
naturfilosofer som vill ge träd och ekosystem
en juridisk status på samma sätt som enskil-
da människor. Man vill ju så gärna tro att man
lever i en unik tid när något sådant kan torg-
föras. Men Ferry stör självupptagenheten
genom att berätta att så har det varit förr. I
det historiska perspektivet är kanske män-
niskans särställning och humanismen snara-
re en parentes.

År 1545 drog invånarna i en fransk by en
koloni av snytbaggar inför kyrkodomstolen
och yrkade på att skadegörarna skulle bann-
lysas. Domaren, som argumenterade för att
dessa av Gud skapade djur hade samma
rättigheter som människorna att livnära sig
på växter, utfärdade i stället ett dekret där
bönderna uppmanades att förrätta offentlig
bön och ångra sina synder. De kanske vore
något för skogsbolagen och Skanska att fun-

dera över. Eller är det kanske rent av den tak-
tiken som tillämpas dagligen och stundligen
när skolade informationsdirektörer parerar
miljökritiken.

Efter en noggrann genomgång finner dock
Ferry att såväl Singers djurrättsfilosofi som
den så kallade djupekologin är både ohållbar
och riskabel om den får utgöra ideologisk bas
för politiskt handlande. Till syvende och sist
är det i alla fall människor som värderar och
bestämmer vilka rättigheter djur, träd och
människor skall ha.

Allt letande efter normer i naturens lagar
eller funktionssätt och alla genvägar förbi
politiska och moraliska ställningstaganden
må vara stensatta med aldrig så goda före-
satser. De riskerar ändå att leda till fundamen-
talismens helvete. Därför bör man också hål-
la noga reda på vad som skiljer argumenten
för en bättre djurhållning från argumenten för
människornas och djurens lika värde.

Litteratur
Luc Ferry: Den nya ekologiska ordningen.

Daidalos 1997.

UNT Kultur 2001-03-05
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Oxen och humanismen

Många år senare och i ett helt annat sam-
hälle genomfördes på 1980-talet ett antal
undersökningar där intervjuade fick svara på
frågor kring människors och djurs värde. En
majoritet av intervjuade svenskar svarade ja
på frågan om människor och djur har lika
värde. Peter Singer har gjort filosofi av sam-
ma frågeställning.

Sedan dess har det ibland diskuterats om
det finns farliga underströmmar i den post-
moderna opinionen som leder till alltför
mycket av relativism. Bilden av en humanism
på utdöende tar form. Frågan har nått ledar-
sidor och kulturdebatt. Djurrättsaktivister får
höra att de egentligen är djävulens hantlang-
are.

Härom veckan, den 3 mars klockan 8.47,
råkade jag betrakta en tv-soffa där det satt en
redan fullfjädrad kändis och en som ville bli.
Jan Emanuel (robin(s)son) Johansson mot
Henrik von Sydow (m). Den senare hade i en
debattartikel gått till storms mot den förre för
att denne liknat djurrättskampen vid den mot
apartheid.

Jo det är slarvigt, men mycket snart fram-
går att egentligen är man överens. Man har
bara inte samma språkbruk. Djur och män-
niskor har rättigheter, men inte alls i den bok-
stavliga mening där diskussionen nyss börja-
de. Retoriken och semantiken har än en gång
levt ett dubbelliv – ungefär som när svenska
hemvärnsmän blir till talibaner. Men betyder
det att humanismen är hotad?

Troligen inte, vanligare är att man inte
reflekterat kring ordens betydelse eller tar
dem riktigt på allvar. När det däremot blir
skarpt läge (som det heter i hemvärnet) och
vi verkligen tvingas välja mellan människor

När nybyggaren Karl Oskar Nilsson i Vilhelm
Mobergs utvandrarepos år 1853 hade skördat
sin tredje gröda på nyodlingen vid Ki-Chi-Saga
i Minnesota, köpte han en oxe. Han fick den
för 30 dollar. Oxen hade tidigare gått i par
men nu blivit över sedan hans partner brutit
benet. Därför blev priset lågt.

Framtiden för odalmannen hade nu tagit
ett mindre språng. En egen dragare betydde
en snabbare väg till trygghet för hustru och
barn. Stoltheten och framtidstron ökade.
Oxen hade också en särskild relation till hus-
folket. I bondesamhället stod dragdjuren
högre, närmare människan, än mjölkkor och
slaktboskap. De hade något av samma ställ-
ning som våra katter och hundar har idag.

Men när Karl Oskar på hösten samma år
tillsammans med den sjuårige sonen Johan är
på väg hem från kvarnen i Taylors Falls över-
raskas de av snöstorm och kyla. Snart inser
fadern att sonen håller på att förfrysa och
ingen hjälp finns att få. Han väljer att döda
oxen och lägger sonen i den varma och skyd-
dande djurkroppen. ”Ble tvongen slakta ner
öket för att frälsa pojken”, förklarar han sena-
re för sin Kristina.

Den blodiga slakten i snöstormen var en
både moralisk och genetisk betingelse. Karl
Oskar förde inga resonemang med sig själv
om människors och djurs värde. Han över-
vägde inte om hans handling genererade
största möjliga lycka åt mänskligheten eller
ens åt den egna släkten. Det kunde ju annars
vara så att oddsen för familjens långsiktiga
överlevnad hade varit högre om han sparat
oxen och offrat sonen. I ett utilitaristiskt per-
spektiv kanske hans handlande rent av var
omoraliskt.
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och djur är valet lätt. Vårt genetiskt bestämda
intuitiva handlande sammanfaller med det mo-
raliskt rimliga. Då behöver vi inte vara oroliga.

Det är betydligt mer problematiskt när
natur och moral kolliderar. Vår evolutionära
ryggsäck är fylld av omoraliska men naturliga
beteenden alltifrån egoism och otrohet till

främlingsrädsla och rasism. Den hårda mora-
liska diskussionen bör därför prioriteras till
dessa företeelser. I mer vardagliga samman-
hang kan vi med gott samvete fortsätta att vid
behov slakta en eller annan oxe.

UNT Kultur 2002-05-22
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Bonden, grisen och döden

Även den populära föreställningen, att det
var stadens nobla inbyggare som på behörigt
avstånd från landsbygdens råa verklighet
samlades bakom standaren för djurens rätt,
kan ifrågasättas. Det finns åtskilliga vittnes-
mål om att även djurskötselns hantverkare
både kände empati och försökte förhindra
onödigt lidande för grisar, får och svin.

Nej, föreställningen och insikten om djurens
rättighet till ett värdigt liv har många olika
källor. Långt före dagens biologiska kunskaper
om den genetiska likheten mellan djur och
människor fanns såväl medkänslan som cy-
nismen. Det tycks som om varken stadsbons
avstånd eller odalmannens närhet till hus-
djuren kropp och själ är huvudförklaring till
om det är bra eller dåligt ställt med djurskyd-
det.

Allt detta visas förtjänstfullt i en liten skrift
från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
under rubriken ”De oskäliga kreaturen! – Nå-
got om synen på lantbrukets djur de senaste
200 åren.” År 1857 stiftades Sveriges första
djurskyddslag. Under kommande decennium
blev flera hundra bönder årligen fällda i dom-
stol för djurplågeri. Många fick böta för att de
svältfött sina djur. Ändå fick vi lära oss i
skolan på 1950-talet att detta med svältfödda
djur var något självklart och naturligt på 1800-
talet. Korna fick bäras ut till betet på våren.
Kunde något så vanligt samtidigt vara åtal-
bart?

Men även historiker kan ha det besvärligt.
I brist på säker kunskap får även hypoteser
och slutsatser en tidsbunden och ideologisk
karaktär. Överdrivna föreställningar om en
husdjurens guldålder har funnits inte bara
hos Astrid Lindgren och Marit Paulsen utan

Ständigt dessa historiker som skall sabotera
våra föreställningar om att vi är märkvärdiga
och att just vi lever i en brytningstid! På det
ena området efter det andra kommer de med
sina påpekanden om vad som redan timat
och vilka tankar som redan tänkts. Vi andra
tycker att vi med egna erfarenheter justerat
våra kartor nästan till perfektion. Bara lite fin-
puts återstår. Då kommer historikerna dra-
gande med både liknande och motstridiga
bilder från flydda tider. Till råga på allt är de
styrkta med citat och fotnoter. Kan ingen
stoppa dem?

När veganerna ifrågasätter hela vår hävd-
vunna rätt att äta djur vill vi gärna tro att vi
som lever just nu står inför ett nytt fenomen
i vårt postindustriella samhälle. När stor-
stadens konsumenter frågar om kreaturen
haft det bra innan de blev till biff och om de
bidragit till den biologiska mångfalden, är vi
nästan övertygade om att vi upplevt något
nytt under solen. Det var enklare förr när folk
åt och höll käft och inte funderade så mycket!

Men när historiker mer systematiskt går
igenom synen på lantbrukets djur under åren
som gått framträder andra mönster och fler
dimensioner. Summan är att det finns mer av
kontinuitet än vi anade och ständig närvaro
av ruelse och prövningar. Problemen vi brot-
tas med idag, i vår relation till de djur som vi
lyft bort från naturens godtycke och tagit i vår
tjänst och vård, är inte nya.

Såväl adel och präster som borgare och
bönder har i i alla tider, om än i olika former,
slitit med frågorna kring kreaturens lidande
och död. Relationen mellan människa och
djur var problematisk långt innan kattmaten
blev en framträdande del av TV-reklamen.
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också hos forskare. Detsamma gäller mot-
bilden att äldre tiders bönder var okänsliga
djurplågare som så småningom fick lära sig
veta hut av en välartikulerad urban medel-
klass. Så även om inte dagens agrarhistoriker
lär oss hela sanningen, kommer vi den kanske

Bonden, grisen och döden

något närmare än om vi bara litar till våra
egna spridda iakttagelser av kreatur, bönder
och veganer.

UNT Kultur 2002-07-31



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 143:23, 2004

33

Odling och ekologi
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Ekologisk mysticism i odlingen

Ibland är nämligen dessa moderna hjälp-
medel helt överlägsna de traditionella också
från miljö- och resurssynpunkt liksom med
hänsyn till kvaliteten på odlingens produkter.
Dessutom är de utvecklingsbara. Precis som
läkekonstens mediciner kan bli bättre gäller
detta också odlingens kemiska hjälpmedel.
Om man verkligen vill lösa odlingens miljö-
problem behöver man därför ha en förutsätt-
ningslös inställning till vilka metoder som är
acceptabla. Låt mig ge några exempel:

Om tillskottet av kväve, som behövs i alla
odlingssystem, skulle tillfredsställas med bio-
logisk kvävefixering, skulle troligen förlusten
till vattnen bli större och förlusterna till luften
säkert bli större än om handelsgödsel utnytt-
jas. Kemisk ogräsbekämpning med hjälp av
herbicider är en teknik som oftast är både
resurssnål och skonsam mot marken jämfört
med mekanisk bearbetning. För att få en viss
mängd fosfor tillgänglig för växterna, fordras
tillförsel av betydligt mer råfosfat än handels-
gödsel med motsvarande fosforinnehåll.

Diskussionen om olika odlingsformers för-
och nackdelar kretsar också mycket kring
frågan om produkternas slutliga kvalitet. Jäm-
förande studier har gjorts mellan t.ex. potatis
och vete från konventionella odlingar. (I po-
pulärdebatten tillhör dessa resultat troligen
de mest utnyttjade och övertolkade av den
agrara forskningens bidrag till vår kunskap
under senare decennier. Ett av de mest ele-
mentära av alla fel i en vetenskapligt baserad
diskussion har satts i system. Man generalise-
rar det specifika och låter således undan-
tagen framstå som regel.)

Ibland finner man att den näringsfysiologi-
ska kvaliteten är något högre i de alternativt

Den debatt som förs i såväl populära som
vetenskapliga sammanhang om vårt jordbruk
och våra odlingsmetoder har bland annat två
olika ursprung. I ett mera kortsiktigt perspek-
tiv har den ökade kunskapen om odlingens
baksida – lantbrukets miljöproblem – stimule-
rat till funderingar kring hur odlingen skulle
kunna bli bättre med mindre läckage av växt-
näring till omgivningen, bättre resurshushåll-
ning och mindre av skadlig miljöpåverkan
också i andra avseenden. Detta funderande
kan fortgå utan att man principiellt ifråga-
sätter det nuvarande ”högteknologiska”, od-
lingssystemet eller dess naturvetenskapliga
bas.

Det finns emellertid också ett mera ideolo-
giskt och principiellt avståndstagande från
jordbrukets utveckling och ”industrialise-
ring”. De olika alternativa odlingsformerna
representerar denna riktning. I ett mer lång-
siktiga perspektiv kan man se de biodynamis-
ka och övriga alternativa eller ”ekologiska”
odlingsformerna som en reaktion mot den
natursyn som har varit förhärskande under
lång tid i västerlandet och som hänger sam-
man med industrialismens och naturveten-
skapens framväxt.

Ett rationellt hanterande av den första dis-
kussionen leder fram till att målen för odlingen
behöver ändras och att metoder och teknik
behöver förbättras. Däremot leder denna
tankelinje inte till något principiellt avstånds-
tagande från teknik och kemi. De omdiskute-
rade hjälpmedlen handelsgödsel och kemiska
bekämpningsmedel har såväl erfarenhetsmäs-
sigt som teoretiskt sin plats också i ett odlings-
system som prioriterar miljön och resurs-
hushållningen högre än det nuvarande.
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odlade produkterna. Framför allt är det skill-
nader i växtnäringsstatus som orsakar dessa
skillnader i kvalitet. Den konventionella od-
lingen med tillförsel av handelsgödsel kan
ibland ha en högre kväveintensitet än den
alternativa där växtnäringen i huvudsak till-
förs som stallgödsel eller i andra biologiska
former.

Att en hög odlingsintensitet och framför
allt en stark gödsling med kväve leder till
högre kvantitet men sämre kvalitet för vissa
speciella produkter är välkända fenomen. Det
gäller framför allt vegetativa delar av växten
såsom grönsaker och potatis, men i mindre
utsträckning de reproduktiva delarna såsom
spannmålens kärna. Försök att jämföra kon-
ventionell och alternativ odling vid samma
intensitetsnivå har visat på att de flesta skill-
nader som man annars finner utjämnas.

Vanligen är de kvalitetsskillnader som upp-
mätts även i kontrollerade försök små mellan
olika odlingsformer. Andra faktorer såsom
klimat, gödslingsintensitet, sortval m.m. be-
tyder oftast mycket mer för kvaliteten än
själva odlingsformen. Detta bekräftas av
många undersökningar, men dessa har inte
nått samma popularitet i vårt mediala sam-
hälle. Det finns varken erfarenhetsmässigt
eller teoretiskt något stöd för att handels-
gödsel generellt sett skulle vara till skada för
marken, miljön eller livsmedlen jämfört med
stallgödsel och annan växtnäring av bio-
logiskt ursprung.

Dessa exempel visar att det principiella
och generella avvisandet av kemiska bekämp-
ningsmedel och handelsgödsel således inte
är hållbart i relation till de mål man ställer
upp för odlingen. Höga krav vad det gäller
kvalitet, resurshushållning, miljöeffekter och
bevarad produktionsförmåga utesluter inte
utnyttjandet av kemiska hjälpmedel. Detta
gäller redan med dagens kvalitet på dessa
medel.

Medan den alternativa eller ekologiska
odlingens agronomiska fel och förtjänster är
föga dramatiska eller överraskande är dess

idémässiga bakgrund mera genomgripande.
Både natursyn och kunskapssyn är därvid
viktiga.

Flera företeelser i samhället leder till för-
ändrade värderingar och natursyn. En effekt
av samhällsutvecklingen i den pågående
”postindustrialiseringen” är att allt färre män-
niskor lever i direkt kontakt med natur och
odling och efter hand också med annan produ-
cerande verksamhet. Urbanisering, välfärds-
samhälle och framväxt av mediasamhället är
företeelser som avspeglar en utveckling där
personlig erfarenhet av den värld man berörs
av ersätts med en indirekt kontakt och infor-
mation.

Under samma skede har miljöförändringar
och också miljöförstörelse återspeglats i in-
formationsflödet och i viss utsträckning även
blivit en erfarenhet för många människor. Sam-
tidigt är många av de risker som förts fram i
miljödebatten potentiella och inte erfaren-
hetsmässigt gripbara. De tenderar därför att
bli del av det samlade farliga och okända som
omger våra liv.

När det gäller odling innebär den förändra-
de natursynen att en principiellt positiv in-
ställning till kemi, teknik och manipulation får
ge vika för ett lika principiellt avståndstagan-
de från dessa företeelser. Istället för att män-
niskan skall behärska naturen, träder en
inställning fram av anpassning och ödmjuk-
het. Den natursyn som ligger bakom de alter-
nativa ”ekologiska” odlingsformerna med
avvisande av vissa av de medel som veten-
skapen och tekniken ställt till förfogande,
påminner mycket om de föreställningar om
människans plats i naturen som var förhärs-
kande före naturvetenskapens genombrott.
Här ses naturen och kosmos som en slags
jätteorganism i vilken alla varelser har sin
plats och funktion.

Delvis är denna förändring i synsätt mycket
sympatisk och en förutsättning för en hante-
ring av de stora överlevnadsfrågorna, men
samtidigt är den problematisk i andra avseen-
den. Ett synsätt som ger människa, djur och
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natur lika värde leder t.ex. till komplikationer
vad det gäller grundläggande humanistiska
värderingar.

På odlingens område blir emellertid denna
förändrade natursyn komplicerad på ett all-
deles speciellt sätt. Eftersom odling alltid har
inneburit en strid med eller ett motverkande
av naturens krafter, för att tillfredsställa
mänskliga behov av föda, foder och fibrer, är
det omöjligt att principiellt ta avstånd från
manipulation och ingrepp. Då blir odling
omöjlig i alla dess former. Man skulle kunna
säga att odlingens praktiska verksamhet långt
före industrialismen har haft naturveten-
skapens natursyn som en förutsättning. Det-
ta har dock ofta beslöjats av olika ideologiska
föreställningar om samverkan mellan odling
och natur.

Det praktiska utfallet av denna konflikt
mellan idé och verklighet har istället blivit att
vissa hjälpmedel i odlingen, som i miljödebat-
ten fått ett alldeles särskilt symbolvärde,
avvisas av de ”ekologiska” skolorna. Andra,
mer traditionella medel och metoder accep-
teras däremot utan någon mer systematisk
utvärdering. Handelsgödsel och kemiska be-
kämpningsmedel är inte tillåtna i den eko-
logiska odlingens teori och praktik, medan
däremot plogar, traktorer och skördetröskor
är det. Analogin med vad som är tillåtet och
inte inom den ”alternativa” medicinen är
slående.

Den kritik och den analys av den biody-
namiska forskningen och det biodynamiska
jordbruket som bl.a. kommit till uttryck i flera
tidigare nummer av Folkvett är riktig. Att
antroposofin är en form av pseudovetenskap,
som ger sig ut för att vara någonting annat, är
tydligt och viktigt att påpeka. Samtidigt är det
viktigt att granska också motiven och argu-

menten kring den del av den ”ekologiska”
odlingen som inte utgörs av biodynamiken.
Då blir emellertid kriteriet inte skillnaden
mellan vetenskap och pseudovetenskap utan
istället distinktionen mellan en förutsätt-
ningslös syn på odlingens medel och metoder
och en mera doktrinär, från vetenskaplig ut-
gångspunkt godtycklig avgränsning av vilka
hjälpmedel som är tillåtna. Det finns alltså ett
drag av naturmystik eller ekologisk mysti-
cism inom alla alternativa odlingsformer.

De stora problem och utmaningar som så-
väl vårt eget som världens jordbruk står inför
med hänsyn till produktionsförmåga, miljö,
hälsa och resurshushållning kan inte lösas
utan en förutsättningslös syn på vilka medel
och metoder som är bäst lämpade för att upp-
nå målen. Därför leder de alternativa odlings-
formernas ideologiska överbyggnad in i en
återvändsgränd. Om man ser till jordbrukets
framtid, är både biodynamiken och den övriga
”ekologiska” mystiken i exakt mening lika
reaktionära. I likhet med den alternativa
medicinen, kan den däremot göra succé såväl
på den politiska som på den kommersiella
marknaden.

Nu finns det en vanlig invändning mot den
diskussion som jag här för och det är att om
man bara satsar tillräckligt med forskning på
den ”ekologiska” odlingens metoder, kommer
dessa att bli överlägsna alla ”kemiska”. Argu-
mentet är intressant endast i den meningen
att det inrymmer en märklig syn på kunska-
pens möjligheter och begränsningar. Vi kan ju
nämligen inte på förhand veta vilket resultat
som kan komma ut ur forskning och utveck-
lingsarbete.

Folkvett nr 3–4, 1991
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Vad är speciellt med ekologisk odling?

detta regelverk är tämligen okontroversiellt
och medför i praktiken en lite mindre hård-
hänt påverkan på husdjur och jordar än vad
som är tillåtet i det konventionella jordbruket.
Man tillåter sig inte att utnyttja de mest kraft-
fulla medel vi har för att styra naturen i önsk-
värd riktning. Detta kan emellertid också vara
ett problem. En omdiskuterad fråga är t.ex.
om husdjuren lider i onödan därför att man är
mer restriktiv med medicinering.

Å andra sidan kan man säga att ekoodling-
ens regelverk inte principiellt skiljer sig från
det som gäller generellt för odling och djur-
skötsel och som återfinns i livsmedels-, miljö-
och djurskyddslagstiftningen. Därför är det
naturligt att den mer grundläggande och prin-
cipiella skillnaden gentemot det konventio-
nella jordbruket – att man inte använder han-
delsgödsel och kemiska bekämpningsmedel –
blivit och är mest omdiskuterad. Det är ock-
så dessa aspekter som är mest ursprungliga
om man ser till det ekologiska, tidigare vanligen
kallat alternativa, jordbrukets framväxt2, 3).

Som företeelse på marknaden och som
ämne på den politiska dagordningen har eko-
logiskt lantbruk växt fram i skuggan av debat-
ten kring ”kemikaliejordbrukets” avigsidor.
Det gäller alltifrån Rachel Carson och DDT-
diskussionen fram till dagens kontroverser
kring genmodifierade växter och djur. Därför
är det också dessa specifika särdrag hos den
ekologiska odlingen som behöver närmare
analyseras.

Modernäringens mening
Vi bedriver jordbruk för att med hjälp av väx-
ternas och djurens biologiska kapacitet fram-

I debatten kring jordbrukets miljö- och resurs-
problem har ”ekologisk” odling blivit något av
ett nyckelord. Flera livsmedelskedjor hård-
lanserar ekologiska produkter. På marknaden
framträder de i termer av KRAV-odlat. Reger-
ing och riksdag vill att 20 procent av jord-
bruket skall drivas ekologiskt år 2005. För-
väntningarna är att detta skall bidra till att
minska odlingens miljöeffekter och ge oss
hälsosammare livsmedel än vad det ”konven-
tionella” jordbruket kan åstadkomma.

Den ekologiska odlingen har således idag
en ökande omfattning och en ideologisk hege-
moni. Det finns därför anledning att kritiskt
granska dess idé och praktik – för dess egna
förtjänster och fel. Håller de teoretiska och
empiriska argumenten för odlingsformens
förmodade fördelar? Vilka problem löses bäst
med ekologiska resp. konventionella medel
och metoder? För att svara på dessa frågor
måste vi först diskutera jordbrukets olika
funktioner och problem.

Den ekologiska odlingens tydligaste känne-
tecken är att den inte använder ”vanlig” lätt-
löslig handelsgödsel och kemiska bekämp-
ningsmedel. Därtill finns ett otal regler kring
odling och djurhållning för det kommersiella
ekologiska lantbruket. Dessa regler innefattar
mer i detalj vad som får användas av olika
gödsel- och fodermedel. De innehåller också
bestämmelser för t.ex. hur mycket utrymme
husdjuren skall ha som går längre än vad den
generella lagstiftningen anger1).

Dessutom anger regelverket hur mycket
gräs och hö korna bör äta i relation till mäng-
den energi- och proteinrikt ”kraftfoder” och
hur mycket odlad areal det skall finnas att
sprida husdjurens stallgödsel på. Mycket av
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bringa mat. Om det ekologiska jordbruket kan
åstadkomma tillräckligt av detta är en del av
diskussionen. Men detta är inte lika kontro-
versiellt som frågan om vilka fördelar den
ekologiska odlingen har med hänsyn till miljö-
och matkvalitet. Ekologisk odling ger vanligen
lägre skörd, även om det finns exempel på när
metoderna kan vara likvärdiga.

Odling och djurskötsel är komplicerade
verksamheter. De innebär att styra ekosys-
tem och individer i riktning mot mer nyttig-
heter för människan och att överlåta mindre
åt naturens egen självreglering och mångfald.
Naturens ekosystem ersätts med av män-
niskan designade. Genom alla åtgärder från
sådd till skörd gynnas ett fåtal arter. Nedbry-
tande processer avbryts och elimineras
genom bekämpning av olika skadegörare och
genom att det nyttiga och ätbara tas hem
med skörden och lagras.

Hela detta styrande av i grunden komplice-
rade ekosystem är förknippat med sidoeffek-
ter och målkonflikter. Om man var för sig
betraktar alla aspekter kring avkastning, djur-
omsorg, kvalitet, resurshushållning och miljö-
påverkan som man kan lägga på jordens bruk-
ande och djurens leverne, är det närmast
självklart att varje metod eller odlingssystem
har fördelar på vissa områden och nackdelar
på andra.

Det är också detta som präglar populär-
debatten kring odlingens metoder. Den som
vill argumentera för den ekologiska odlingen,
kan alltid hitta exempel på fördelar att hålla
fram. Den som vill peka på dess tillkortakom-
manden, kan alltid hitta svagheter och inkon-
sekvenser att betona. Samtidigt förs diskus-
sionen mitt i det politiska och kommersiella
korsdraget och mot en historisk bakgrund
där kemiska hjälpmedel av goda skäl fått ett
alldeles särskilt symbolvärde i miljödebatten.

Denna debatt sker därtill mot en fond av
verkliga hot mot vår livsmiljö där de politiska
verktygen är osäkra och oprövade. Ofta hand-
lar miljöproblemen om att människan behärs-
kar för stor del av biosfären och i alltför hög

grad påverkar omgivningen. Detta har i sin
tur skapat en ideologisk miljö där själva ut-
nyttjandet av och påverkan på naturen ifråga-
sätts. Hur långt kan man då komma med en
ordnad diskussion om för- och nackdelar
med olika hjälpmedel i odlingen? Kan man
hitta något mönster för de skillnader som
faktiskt finns?

Inte bara en miljöfråga
Miljöeffekter är en påverkan av en verksam-
het på omgivningen. Odlingens effekter på
mark och vatten hör dit. Markens humushalt
och läckage av växtnäring är exempel. Efter-
som odling och djurskötsel präglar hela land-
skapets utseende och ekologiska innehåll,
kan det vara svårt att skilja på vad som är
odlingsmark och vad som är omgivning. Där-
för inkluderas ofta även påverkan på landskap
och biologisk mångfald i jordbrukets miljö-
effekter. Detta gäller både på och utanför de
brukade markerna.

Odlingens och djurskötselns hushållning
med ändliga resurser utgör en annan grupp av
problem. Detsamma gäller frågor kring hur
odlingsmetoderna påverkar matens kvalitet
och hälsosamhet. Problem kring de agrara
ekosystemens och produktionens uthållighet
i olika avseenden kan också inkluderas.

Med det vida perspektiv som här anläggs,
kommer man att finna att problemlösningar
kring jordbrukets miljöeffekter är motsägelse-
fulla och ofta motstridiga. Prioritering av ett
område kan innebära att ge avkall på något
annat. Konflikter finns såväl mellan ”produk-
tion” och ”miljö” som mellan olika miljömål.
Det som är bra för den icke brukade naturen
är kanske inte bra för odlingslandskapet. Eko-
logiska odlingsformer är kanske bra i vissa
avseenden men inte i andra.

De flesta av odlingens och djurskötselns
specifika miljöproblem går att härleda till
dessa ursprungliga motsättningar mellan
människa och natur. Naturliga ekosystem
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saknar mål och mening. De är resultatet av
okontrollerade, ofta kortsiktiga, urvalspro-
cesser. Deras harmoni är skenbar.

Men den blommande rapsåkerns harmoni
är ännu mer skenbar. Agrara ekosystem har
en bestämd mening. De är ett resultat av män-
niskans medvetna styrning för att åstadkom-
ma ett överskott av föda, foder eller fibrer.
Kriteriet är att växterna och djuren skall ge
tillräcklig avkastning. Denna styrning får kon-
sekvenser vad gäller ekosystemens sätt att
fungera på alla områden.

Jämfört med naturliga system måste åkern
innehålla stora mängder tillgänglig växt-
näring. Den ger plats för få dominerande arter
jämfört med vildmarken. Odlingen och skör-
den utesluter växternas åldrande och nedbryt-
ning. Vegetationstäckets kontinuitet bryts för
att ge förutsättningar för kulturväxternas väl-
befinnande. Mjölkkorna skall ge mer mjölk än
vad avkomman behöver.

Mål eller medel
De problem som uppstår vid våra ambitioner
att styra ekosystemen för att ge livsmedel kan
systematiseras kring miljö, kvalitet och hus-
hållning. En identifiering av ett problem kan
leda till att målen för odlingen eller avvägning-
en mellan olika mål kan behöva ändras och
att metoder och teknik behöver förbättras.

Däremot kan inte analysen logiskt leda till
något principiellt avståndstagande från teknik
och kemi. Det förutsätter att det finns något
inneboende ont i det moderna jordbrukets
hjälpmedel. Så är inte fallet. De omdiskutera-
de hjälpmedlen handelsgödsel och kemiska
bekämpningsmedel har såväl erfarenhets-
mässigt som teoretiskt sin plats också i ett
odlingssystem som vill ge en högre prioritet
åt miljö, kvalitet och resurshushållning.

Ibland är nämligen dessa moderna hjälp-
medel helt överlägsna de traditionella också
från miljö- och resurssynpunkt liksom med
hänsyn till kvaliteten på odlingens produkter.

Dessutom är de utvecklingsbara. Precis som
läkekonstens mediciner kan bli effektivare
och medföra mindre av biverkningar, gäller
detta också odlingens kemiska hjälpmedel.
Om man verkligen vill lösa odlingens miljö-
problem behöver man därför ha en förutsätt-
ningslös inställning till vilka metoder som är
acceptabla. Det finns många exempel som
bekräftar detta, men egentligen räcker det
med ett enda för att visa att avståndstagandet
från handelsgödsel och bekämpningsmedel
är mer ideologiskt än logiskt.

Om tillskottet av kväve, som behövs i alla
odlingssystem, alltid skulle tillföras genom
biologisk kvävefixering, skulle troligen för-
lusten till vattnen bli större och förlusterna
till luften säkert bli större än om handels-
gödsel utnyttjas4, 5). Kemisk ogräsbekämpning
med hjälp av herbicider är en teknik som
oftast är betydligt mer energisnål och skon-
sam mot marken jämfört med mekanisk
bearbetning. För att få en viss mängd fosfor
tillgänglig för växterna, fordras tillförsel av be-
tydligt mer av råfosfat och andra svårlösliga
forforgödselmedel (som accepteras i den
ekologiska odlingen) än av lättlöslig handels-
gödsel med motsvarande fosforinnehåll.

Varierande skillnader
Otaliga är idag de studier som gjorts där man
jämför produkternas kvalitet mellan ekolo-
giskt och konventionellt odlat6, 7). Resultaten
är lika förutsägbara som odramatiska. Ibland
finner man att den näringsfysiologiska kvali-
teten är något högre i de alternativt odlade
produkterna.

Ibland påvisar man att konventionella mo-
rötter smakar bättre och att ekologiska toma-
ter smakar sötare. Vid ekologisk odling av
brödsäd får man oftare problem med att pro-
teinhalten blir för låg för att det skall passa
bagerierna. Potatis som odlats med handels-
gödsel kan ibland få lägre hållbarhet än den
som odlats utan.
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Alla dessa skillnader kan analyseras utifrån
skillnader i de grundläggande faktorer som
styr produkternas egenskaper; sol, värme,
vatten, växtnäring, angrepp av skadegörare
och växternas genetiska egenskaper. Det är
en självklarhet att liksom kvaliteten skiljer sig
från plats till plats och från år till år så kom-
mer den, åtminstone i någon mån, att skilja
sig mellan odlingssystem. Men inte nödvän-
digtvis så att det ena systemet alltid är bättre
än det andra.

Framför allt är det skillnader i växtnärings-
status som orsakar dessa skillnader i kvalitet.
Den konventionella odlingen med tillförsel av
handelsgödsel har ofta i praktiken en högre
kväveintensitet än den ekologiska där växt-
näringen i huvudsak tillförs med stallgödsel
eller biologisk kvävefixering.

Att en hög odlingsintensitet och framför
allt en stark gödsling med kväve leder till
högre kvantitet men sämre kvalitet för vissa
speciella produkter är välkända fenomen. Det
gäller framför allt vegetativa delar av växten
såsom grönsaker och potatis, men i mindre
utsträckning de reproduktiva delarna såsom
spannmålens kärna. Försök som jämför kon-
ventionell och alternativ odling vid samma
intensitetsnivå har visat på att de flesta skill-
nader utjämnas.

Vanligen är kvalitetsskillnaderna som upp-
mäts i kontrollerade försök mellan ekologiskt
och konventionellt små och ekonomiskt och
näringsmässigt obetydliga. Andra faktorer
såsom klimat, gödslingsintensitet, sortval
m.m. betyder oftast mycket mer för kvaliteten
än själva odlingsformen. Det finns inte heller,
varken erfarenhetsmässigt eller teoretiskt,
något stöd för att handelsgödsel generellt sett
skulle vara till skada för marken, miljön eller
livsmedlen jämfört med stallgödsel och annan
växtnäring av biologiskt ursprung.

Dessa exempel visar att det principiella
och generella avvisandet av kemiska bekämp-
ningsmedel och handelsgödsel således inte
är hållbart i relation till de mål man ställer
upp för odlingen. Höga krav vad gäller kva-

litet, resurshushållning, miljöeffekter och
bevarad produktionsförmåga utesluter inte
utnyttjandet av kemiska hjälpmedel.

Neurosedyn och magnecyl
Men medför då inte användningen av be-
kämpningsmedel att ekosystem, djur och
människor förgiftas? Inte heller detta argu-
ment är logiskt hållbart. Att det finns många
exempel på oönskade effekter av enskilda
bekämpningsmedel (kvicksilver, DDT m.fl.)
medför ju inte att hela området kemisk be-
kämpning är ett elände och en återvänds-
gränd.

Av samma skäl som man inte kan döma ut
alla moderna läkemedel med hänvisning till
Neurosedynet, är det inte heller logiskt att
göra generaliseringar på området kemiska
bekämpningsmedel. Liksom kring många
andra aspekter på odling och odlingsmetoder
lider populärdebatten av att man generalise-
rar det specifika och låter undantagen fram-
stå som regel.

Men det finns inte heller något som talar
för att dagens användning av bekämpnings-
medel skulle vara något stort hot mot vår
hälsa. Miljöeffekterna är däremot mer mång-
facetterade. Även om sidoeffekterna i naturen
minskar genom att medlen efterhand blir mer
effektiva och målinriktade, ligger det ett pro-
blem i själva denna effektivitet. Sammanfatt-
ningsvis blir det mindre plats, inte bara för
ogräs och skadegörare, utan också för blå-
klint och rapphöns.

Nyttan av ineffektivitet
Odingens påverkan på landskap och biolo-
gisk mångfald kan sägas vara en summaeffekt
av hur teknik och metoder direkt och indirekt
påverkar livsbetingelserna för de växter och
djur som inte är till nytta för människan. Ju
effektivare arsenal av metoder som präglar
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jordbruket desto mindre livsrum blir det över
för den vilda floran och faunan. Många av
åkerlandskapets traditionella växter såsom
klätt och blåklint har minskat och försvunnit
p.g.a. effektiv utsädesrensning och ogräs-
bekämpning. En ogräsfri åker försämrar livs-
betingelserna för rapphönsens kycklingar.

Genom att den odlade åkern ger mer av-
kastning i form av gräs och fodersäd, minskar
värdet av de betesmarker som historiskt haft
stor betydelse för såväl vår försörjning som
för beteslandskapets biologiska mångfald. En
sidoeffekt av jordbrukets effektivisering är
därför en minskad areal av beteslandskap
och ett intensivare utnyttjat åkerlandskap.

Ju effektivare jordbruket blir desto mindre
av positiva sidoeffekter avkastar det. Detta är
exempel på en äkta konflikt mellan odlingens
olika funktioner. Men det är också ett exempel
på att mindre effektiva metoder kan ha för-
delar med hänsyn till vissa bestämda miljö-
värden. Det odlingssystem som avstår från
jordbrukets mest kraftfulla hjälpmedel kan
förväntas generera något mer av positiva
sidoeffekter. Detta är också fallet. Det är väl
belagt att ekologisk odling gynnar en del av
det traditionella jordbrukslandskapets växter
och fåglar8). Man får något mer av vad som i
generella termer kallas biologisk mångfald.

En del av jordbrukets miljöpåverkan beror
på ineffektiva metoder. Dit hör t.ex. närings-
läckage och de flesta kvalitetsproblem. Lös-
ningen heter då ny teknik och effektivare
metoder. En välskött spannmålsgröda som är
fri från skadegörare och ogräs ger högre kva-
litet och mindre läckage än en mindre effek-
tivt skött odling.

En hög effektivitet (vad avser markutnytt-
jande) innebär att mer mark blir över för att
brukas på annat sätt eller att återlämnas till
naturen. Om problemet är att konkurrensen
om mark är stor, är lösningen, återigen, en
hög effektivitet. Det gäller t.ex. frågan om jord-
brukets energihushållning. Om all den mark
som man slutat att odla i Sverige under det
senaste halvseklet i stället utnyttjades för

energiskogsodling, skulle det ge mer energi
än vad hela jordbruket idag använder9).

Andra miljöproblem beror på att produk-
tionstekniken är alltför effektiv. Effektivt
brukande av naturen innebär att man får ut
mycket nyttigheter i relation till insatserna.
Samtidigt beror många av jordbrukets estetis-
ka värden som vi uppskattar just på att vi inte
varit eller är effektiva. Den vilda floran och
faunan i odlingslandskapet är ofta en avspeg-
ling av bristande effektivitet i utnyttjandet av
marken för produktion av föda och foder.

Ett effektivt produktionslandskap innehål-
ler inga konkurrenter till människan om ut-
rymmet för matproduktion. Om vi vill ha mer
mat krävs ökad effektivitet. Om vi däremot
vill ha mer av blommande ängar och hagar får
vi ge avkall på effektiviteten.

Ekologisk odling innebär bl.a. att man av-
står från att utnyttja några av de tekniska och
kemiska hjälpmedel som bidrar till att åstad-
komma en större effektivitet. Samtidigt är en
av de få teoretiskt förväntade och empiriskt
belagda fördelarna med ekologisk odling att
den biologiska mångfalden i odlingslandska-
pet ökar. Ekologiskt lantbruk är därför skon-
sammare mot omgivningen i detta avseende.

Vad gäller matens mängd och kvalitet är
det däremot mest en fördel att kunna styra
effektivt. Ibland kan dock denna ambition i
praktiken leda till att man prioriterar kvanti-
tet på kvalitetens bekostnad. När tomaterna
i vår butik smakar som utspätt vatten är det
detta vi erfar. Då kan ekoodlingen ha en fördel
eftersom den inte når lika långt.

Rätt frågor men fel svar
Så framträder slutligen ett mönster för vad
som skiljer den ”ekologiska” odlingen från
den ”konventionella”. Vad gäller de problem
som beror på att jordbrukets metoder är allt-
för effektiva, har den ekologiska odlingen för-
delar. Övriga problem kring miljö, hushållning
och kvalitet är gemensamma för olika odlings-

Vad är speciellt med ekologisk odling?
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former. Men problemen beror på vår bristan-
de förmåga att med precision styra våra åt-
gärder. Därför kan man komma längre om
man är beredd att förutsättningslöst pröva
olika hjälpmedel.

Den ekologiska odlingen har i hög grad bi-
dragit till att ställa rätt frågor kring odlingens
problem och metoder. Däremot är inte ute-
slutandet av delar av modern teknik grundat
på en sammanhängande teori och empiri. I
stället är det resultatet av en ursprungligen
ideologiskt och efterhand också allt mer kom-
mersiellt betingad begränsning av det kun-
skapsmässiga synfältet.

Därför kan man inte komma ifrån att den
ekologiska odlingen som idé har (om än oför-
argliga) drag av fundamentalism. Den utgår
från att naturen är god och att det är fel att
påverka. Men detta är ett fördarwinistiskt
perspektiv och en intellektuell återvänds-
gränd när man diskuterar agrara ekosystem
som i grunden är styrda av människan även
när det kallas ekologiskt lantbruk.

Det som är bra med den ekologiska od-
lingsformen är inte unikt för denna. Mer av
försiktighet, ett bättre utnyttjande av stall-

gödseln eller en lägre odlingsintensitet kan
åstadkommas lika bra eller bättre med kon-
ventionella metoder. Det som däremot är
unikt för den ekologiska odlingsformen är å
andra sidan inte bra – om man har för avsikt
att lösa de väl definierade problem som är
förknippade med vårt bruk av naturen.
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Modernäringens 40-årskriser

Så levde alla lyckliga i 40 år. Både själv-
bilden och omvärldens föreställningar prägla-
des av något vackert, naturligt och oskulds-
fyllt. Men nu är ekoodlingen i samma situa-
tion som en gång jordbruket i allmänhet. Det
kommer kritiska frågor. Vänner och bekanta
inom såväl forskning som praktik klagar över
orättvis behandling och vinklade reportage:
Inte kan det väl finnas några större problem
med vår verksamhet. Vi vill ju så väl och det
är ju så vackert.

Tyvärr råder det en besvärande brist på
universalteorier kring samhällsdebattens
villkor. Jag har därför skapat en egen, smått
organisk förklaringsmodell till dessa skeen-
den. Det liknar den helt normala förälskelsen:
Då ser man endast det man vill se. Om solen
alls har några fläckar, utgör de försumbara
delar av den bedårande helheten.

Så småningom går passionen över. Sådant
som tidigare var i dimma dolt framträder allt
tydligare. Efter hand stegras besvikelsen. Då
inträder 40-årskrisen. Blick och sinne söker
efter något mera ursprungligt och vackert.

Men sällan är verkligheten så himlastorm-
ande som den kan förefalla vid en mer flyktig
bekantskap. Idéernas rena värld kommer all-
tid att vara vackrare än vardagens besvärliga
problem och kompromisser. Och av dessa
vimlar det i alla former av odling och djurhåll-
ning.

Samtidigt kräver politiken, marknaden och
medierna mer entydiga berättelser om det
goda, det onda och det fula. Men då får både
den förälskade och den åtrådda räkna med
nya besvikelser. Det är bara att invänta 40-
årskrisen.

UNT Kultur 2002-02-19

Det behövs en kändis för att en debatt skall
starta även i angelägna ämnen. Men tiden
måste också vara mogen. För ett halvår sedan
skrev Kjell-Olof Feldt en krönika i DN där han
ifrågasatte om den ekologiska odlingen hade
så stora förtjänster att det motiverade vad
stat och konsumenter betalar. Sedan dess har
frågan ventilerats här och var i medierna. Det
larmas på torget, det klagas på kammaren,
oro och ängslan sprider sig i Arkadien.

Nu ställs samma kritiska frågor kring denna
odlingsform som på 1960-talet plågade moder-
näringens företrädare i allmänhet. Då inträdde
såväl jordbruksforskare som bönder i rollen
som den sårade oskulden. Man klagade på
vinklade reportage: Inte kan det väl finnas
några större miljöproblem i en så naturlig och
traditionsrik verksamhet som jordbruk. Vi vill
ju så väl och det är ju så vackert.

Så småningom lärde man sig leva med att
även jordbruket hade en baksida av förore-
ningar och resursproblem. Man blev ödmjuk
i sinnet och lärde sig uppträda medialt genom
att erkänna brister och lova bättring. Men det
var en mental omställning som inte var enkel.
I decennier hade man levt med Sörgården på
näthinnan och med en inre föreställning om
att jordens brukande och djurens skötsel all-
tid var något rent och vackert. Detta i kon-
trast till den smutsiga industrin.

In på scenen klev nu den ”alternativa” (se-
nare benämnd ekologiska) odlingen. Det var
en till synes jungfrulig planta som var vacker
att skåda och förhoppningsvis utan de ska-
vanker som man dokumenterat hos det medel-
ålders ”industrijordbruket”. Den använde inte
de skönhetsmedel – handelsgödsel och be-
kämpningsmedel – som blivit själva symbo-
len för det moderna jordbrukets dekadans.
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När bocken blir trädgårdsmästare

märkta livsmedel i skolorna. … Under 2003
och 2004 ges möjlighet att utbilda över 1000
lärare, husmödrar, kostchefer, inköpsansvar-
iga och Agenda 21-samordnare…”

I ett projekt med liknande inriktning har
den för eko-intressenterna inom odling och
handel gemensamma organisationen KRAV
fått ett bidrag på 800 000 kr som enligt Jord-
bruksdepartementets pressmeddelande skall
användas till ”informationsprojekt riktade till
barn och ungdomar. I ett projekt som riktar
sig till förskolan och grundskolans årskurs 1–
3 skall KRAV ta fram samt sprida ett läro-
medel som kan användas i undervisning om
ekologisk produktion.” Den klassiska berättel-
sen om att sätta bocken till trädgårdsmästa-
re blir nästan parodiskt verklighetsanknuten.

Som om inte detta vore nog kan man gå till
Konsumentverkets hemsida. Den myndig-
heten har normalt till uppgift att med opar-
tiskhet och saklighet värna konsumenternas
intresse. Den skall ingripa mot vilseledande
reklam och marknadsföring. Nu propagerar
den lättsamt och glättat för KRAV-märkta livs-
medel!

Jodå, lite reservationer görs här och där.
Man påpekar att hälso- och kvalitetsargumen-
ten för KRAV-mat är osäkra. Helhetsintrycket
av Konsumentverkets bidrag till propaganda-
när ändå att den ekologiska vägen är den
enda rätta. Miljöargumenten för eko-odling
tas för givna. Det finns inte ens en antydan om
att dessa är lika osäkra och villkorliga som
hälsoargumenten. ”Ekologisk mat visar vägen”
förkunnas det trosvisst.

Kanske trodde vi en gång att jordbruket
var rent och vackert i kontrast till den smut-
siga industrin. Vi fick lära om, men föreställ-

Antag att Näringsdepartementet skulle ge
pengar till ett informationsprojekt för att tala
om att Volvo är bättre än Saab. Lägg därtill att
Volvo av staten skulle få en miljon för att ut-
bilda lärarna i våra skolor om hur förträfflig
Volvobilen är. Förutsätt dessutom och slut-
ligen att Regeringen ger Konsumentverket i
uppdrag att informera om hur bra Volvo är
jämfört med andra bilar i syfte att andelen
Volvobilar bör uppgå till 30% av personbils-
försäljningen i Sverige år 2010.

Förmodligen är detta ett helt omöjligt sce-
nario. Långt innan det kom på papper skulle
kloka människor i processen säga stopp. Om
det ändå blev ett regeringsförslag skulle det
antagligen dras tillbaka av formella skäl. Om
det genomfördes skulle det kritiseras sönder
och samman och hamna i KU, KO, Marknads-
domstolen, Europadomstolen och Uppdrag
Granskning. Så kan man bara inte göra!

Och ändå händer det här och nu. Men inte
på Näringsdepartementet och inte på Volvo.
Däremot går det för sig på Jordbruksdeparte-
mentet. Besluten finns att läsa och begrunda
på Nätet. Det behövs inga dolda kameror för
att avslöja vad som pågår. Skådespelet sker
inför öppen ridå. Ingen vän av ordning reage-
rar. Det handlar nämligen inte om bilmärken
utan om varumärken på vår mat, om KRAV-
märkta eller så kallade ekologiska jordbruks-
produkter.

Då går (nästan) allt för sig som skulle vara
omöjligt i andra sammanhang. Odlarnas in-
tresseorganisation Ekologiska Lantbrukarna
får 570 000 kronor av staten för att göra pro-
paganda för sina produkter, eller som det
heter i deras eget pressmeddelande; ”öka
kunskapen och engagemanget om KRAV-
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ningen om något ursprungligt, rent och vack-
er lämnade inte scenen. Ekologisk odling växte
fram i skuggan av att jordbrukets sidoeffekter
kartlagts allt mer i detalj. Detta kan vara ett
skäl till att eko-odlingen blivit till utopi och
förväntas lösa alla de miljöproblem som
modernäringen medför.

Men envar som något studerat och funde-
rat över ämnet vet att så enkelt är det inte.
Ekologisk odling innehåller samma målkon-
flikter som konventionell och i huvudsak sam-
ma slags problem. Därför blir också jämförel-
serna mellan ekologiskt och konventionellt
just så intetsägande och motstridiga som
man kan förvänta sig. I vissa avseenden är
eko-odlingens metoder något skonsammare
mot miljön eftersom man avstår från en del
effektiva hjälpmedel – något mer av biologisk
mångfald kan bli kvar om man har tur. I andra
avseenden är den bristande precisionen i
stället ett problem – skördeförlusterna är
större och det är svårare att gödsla lagom
mycket.

Och så där kan man fortsätta. Frågan om
ekologiskt och konventionellt har så många
infallsvinklar och innehåller så många om och
men att olika intressenter även fortsättnings-
vis kommer att ha en uppsjö av argument för
sin ståndpunkt. Däremot kan man inte hävda
att KRAV-odling i någon allmän mening är

bättre med hänsyn till livsmedlens kvalitet,
miljöeffekter eller hushållning med resurser.
Kejsaren är kanske inte naken, men påfallan-
de lättklädd. Det är ungefär som med Volvo
och Saab. Det går alltid att hitta några små
skillnader som kan lyftas fram i reklamen,
men i det stora hela är produkterna likvärda.

Däremot kan man bestämt hävda att eko-
odlingen stänger fler dörrar än den öppnar.
Om man a priori utesluter vissa hjälpmedel
skapar man system som är mindre anpass-
ningsbara till en varierande ekologisk, social
och ekonomisk omvärld. Gynnandet av eko-
odlingen är därför en återvändsgränd och ett
exempel på den politiska rationalismens tyn-
ande tillvaro. Men samtidigt fortlever oron
och kravet på handling. Då brukar intressen-
ter stå i kö för att erbjuda fantastiska lösning-
ar. Något av detta beskådar vi när staten
finansierar eko-odlingens agenter.

Det är rimligt att olika aktörer på mark-
naden har rätt att inom vida gränser göra pro-
paganda för sina produkter och tala om att
just deras varumärke är bäst. Men var har vi
hamnat när staten betalar för reklamen för
just en grupp av intressenter?

SVD Brännpunkt 2002-11-21, ”Staten bock i
trädgården”, något redigerad

När bocken blir trädgårdsmästare
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Odlingens juridik och ekologi

Om vi är framgångsrika i vår behärskning av
naturen blir det mer mat och mindre plats
över för vilda växter och djur. Detta gäller
ogräs och skadegörare, men tyvärr också
rapphöns och blåklint.

En del av de problem som odlandet inrym-
mer beror helt enkelt på att vi är alltför effek-
tiva. Vi har lyckats alltför väl i vårt uppsåt att
styra naturen. Andra problem beror på för lite
av effektivitet och precision. Vi har inte lyckats
styra naturen så mycket som är önskvärt.

En viktig del av skillnaderna mellan ekolo-
giskt och konventionellt ligger just i precision
och effektivitet i de metoder man utnyttjar.
Kraftfulla hjälpmedel gör att man kan lyckas
bättre med att gynna grödor och husdjur på
bekostnad av naturens avledande och ned-
brytande krafter. Ekologisk odling innebär i
sin praktiska tillämpning bland annat att man
avstår från att utnyttja några av de redskap
som kan användas för att åstadkomma just
hög precision och effektivitet. Däri ingår flera
av jordbrukets omdiskuterade kemiska hjälp-
medel.

En ofta iakttagen fördel med ekologisk
odling är – inte oväntat – att man finner stör-
re biologisk mångfald på gårdar med denna
inriktning. Ekologiskt lantbruk är skonsam-
mare eftersom dess metoder inte är lika effek-
tiva när det gäller att renodla våra mono-
kulturer.

Vad gäller matens mängd och kvalitet är
det däremot oftast en fördel att kunna styra
effektivt. Det är en annan sak att denna ambi-
tion ibland kan leda till att man prioriterar
kvantitet på kvalitetens bekostnad eller ren-
odlar vissa kvalitetsegenskaper framför andra.
Det kan handla om att man prioriterar teknisk

Frågan om ekologiskt lantbruk upphör inte
att engagera. Den här veckan pågår en rätte-
gång i Stockholms tingsrätt som handlar om
huruvida Coop:s Änglamarksreklam är osak-
lig och kränkande. Spannmålsodlarna har
stämt KF i ärendet.

Den juridiska frågan – om vad man får på-
stå i reklam – är intressant i sig. Den politiska
och kommersiella frågan – om vem som vill
ge bidrag till vad och vem som vill köpa vad
– lär pågå så länge det finns ideologier, mark-
nader och lobbygrupper.

Däremot borde man efter decennier av dis-
kussion snart kunna enas om den mer avgrän-
sade frågan om det vetenskapliga innehållet i
kontroverserna kring ekologisk odling. De-
taljerna är många och åtskilliga är de som
krampaktigt griper tag i det senaste referatet
av någon vetenskaplig uppsats för att argu-
mentera för sin sak.

Men vad har då det mer grundläggande
jordbrukskunnandet egentligen att säga i det
ämnet? Har det något att tillföra som lyfter
perspektivet från de trätor som flammar upp
efter varje nytt examensarbete. För egen del
tror jag bestämt att det finns något att ta fasta
på, inte bara i detaljer utan i princip.

Odling är att påverka och styra naturen
enligt människans önskemål om mat för
dagen. Detta arbete är – och har alltid varit –
fyllt av problem och målkonflikter kring av-
kastning, miljö, kvalitet och uthållighet. Pro-
blemen hänger samman med den allra mest
ursprungliga motsättningen mellan människa
och natur. Det blir nämligen ingen mat utan
att det sker på bekostnad av andra värden.

Därvid går det ingen skarp skiljelinje mellan
”ekologiskt” och ”konventionellt” lantbruk.
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kvalitet före smak. Då kan den ekologiska
odlingen skenbart ha en fördel av att inte ut-
nyttja lika effektiva metoder. Men i det fallet
är det målen som bör diskuteras, inte medlen.

Sammanfattningsvis: De flesta av jordbru-
kets olika skavanker är gemensamma för alla
odlingsformer Vad gäller problem som beror
på att jordbrukets metoder är alltför effektiva,
har den ekologiska odlingen fördelar. Vad
gäller problem som beror på att vi inte nått
tillräckligt långt i precision har det konventio-
nella jordbruket bäst förspänt. Därtill kom-

Odlingens juridik och ekologi

mer att skillnaderna mellan odlingsformerna
oftast är små. Forskningsresultaten blir där-
för ofta motsägelsefulla och förvirrande, inte
bara för allmänheten.

Vad övrigt är, är ideologi och kommers.
Därför kommer striden kring jordbrukets
metoder och hjälpmedel att fortsätta inom
politiken och på marknaden – och nu kanske
också i domstolarna.

UNT Debatt 2003-09-24
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Politik och odling
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Europa och tjurkalven

Marknaden leder också till att djur föds
upp där det är billigast. De äter foder som
köpts där det kan fås till lägst pris och de
slaktas där detta är mest ekonomiskt fördel-
aktigt. Denna utveckling kan man tycka om
eller ogilla. Däremot är den inte orsakad av
jordbrukspolitiken. Storleksrationaliseringen
hade varit intensivare utan de subventioner
som finns inom jordbruket. Snarare är det så
att det behövs mer politik för att motverka
marknadens avarter.

Det grundläggande felet med den europeis-
ka jordbrukspolitiken är att fördelningen av
uppgifter mellan politik och marknad är fel-
aktig och föråldrad. I tider av försörjnings-
problem kan det vara en politiskt viktig fråga
att bibehålla och öka livsmedelsproduktio-
nen. Idag, när all mat man behöver och mer
därtill finns att köpa överallt, blir detta mindre
angeläget.

Om vi alls skall ha en jordbrukspolitik, bör
den därför inriktas på att hantera de problem
som inte marknaden klarar av. Också för den-
na slutsats finns en god teoretisk och erfaren-
hetsmässig grund. Jordbruket har genom
seklerna vid sidan av bröd och kött också
avkastat landskap och biologiska värden. Men
samtidigt ligger det i odlandets själva natur
och drivkrafter att det blir mindre av dessa
värden när det blir mer av vete och mjölk.

Odling och husdjursskötsel har alltid gått
ut på att styra naturen mot mer av det som
människan behöver av mat och kläder. Idag
lyckas vi så bra med detta att det traditionel-
la landskapet inte behöver utnyttjas som förr.
Ängar och hagar som en gång utgjorde lika
stora arealer som åkern har förlorat sitt eko-
nomiska värde.

Näst efter den europeiska jordbrukspolitiken
finns det inget mer förvirrat än kritiken av
densamma. Snart sagt allt elände som kan
finnas kring vår mat och vårt jordbruk torg-
förs som ett resultat av just politiken. Om inte
politiken fanns skulle maten smaka bättre och
miljövänliga småbrukare översvämma lands-
bygden. I sommarkvällens motljus skulle de
stå lutade mot lien och le åt semesterfirarna.

Sjuka kor och långa djurtransporter till-
skrivs jordbrukspolitiken. ”Storskaligheten”
sägs bero på att jordbruksstödet gynnar
”storgodsägare” och bilden av en privilegie-
rad adel frammanas. I verkligheten har dessa
adelsmän som mest en lika stor ekonomisk
verksamhet som en mindre ICA-butik och
knappt pengar att hålla sina hus i stånd.

Inom varje politiskt reglerat område finns
det en risk för att alla problem skylls på just
politiken. Denna föreställning underblåses av
politiker som vill visa handlingskraft och av
bönder och marknadsaktörer som vill skylla
ifrån sig. Men många av de mest uppmärk-
sammade problemen beror på marknadens
krafter – och misslyckanden. Det finns därför
skäl att återvända till de mest grundläggande
frågorna om vad politiken och marknaden
klarar bäst.

I botten av det europeiska jordbrukets ut-
veckling ligger produktivkrafternas föränd-
ring. I jordbruket, liksom i industrin, pågår en
teknisk, ekonomisk och ”strukturell” utveck-
ling som leder till att allt färre bönder behövs
för att producera den mat som vi behöver.
Mejerier försvinner och företag slås ihop, inte
på grund av politiken utan som ett resultat av
storleksfördelar, marknadskrafter och direk-
törers maktambitioner.
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Därigenom går också mycket av lantbru-
kets ”kollektiva nyttigheter” förlorade. Det
som en gång var en gratis sidoeffekt av odling-
ens hantverk försvinner, om vi inte på något
sätt betalar för det. Det som förr var en bisak
bör därför bli en politisk huvudsak – om det
nu är något vi vill bevara.

Detta är den ena delen av jordbrukspoli-
tikens nya uppdrag, att betala för det som vi
inte längre får gratis. Den andra uppgiften är
– liksom på andra samhällsområden – att
hindra marknadens avarter.

Denna del av politiken består därför av livs-
medels- och miljökontroll i vid mening. Däri
ingår hur man får föda upp och transportera
djur och andra frågor som marknaden er-
farenhetsmässigt inte klarar av. Det är inte
konstigare att vi behöver regler för bekämp-
ningsmedel, genmanipulering och gödsel-
användning än att vi behöver hastighets-
begränsning på våra vägar.

Europa och tjurkalven

Om jordbrukspolitiken skall vara nationell
eller europeisk är en annan fråga. Om den
nuvarande subventionspolitiken avskaffas
och ersätts med en politik som går ut på att ta
tillvara de naturvärden som jordbruket inte
längre levererar gratis, är det mycket som
talar för en åternationalisering av politiken.
Hur hårt fåren skall beta på det öländska
alvaret och hur stora ängsmarker som skall
bevaras i Mälardalen är frågor som knappast
hanteras bäst i Bryssel.

Småbrukaren med lien kommer säkert
ännu en tid att dyka upp i TV-reklam och an-
nonser för förment miljövänliga och hälso-
samma produkter. Däremot får vi nog finna
oss i att han efter hand mest hör till vårt inre
landskap. Och det är inte jordbrukspolitikens
fel eller förtjänst.

UNT Debatt 2001-07-28
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Miljöpolitik och måttfullhet

På det privata planet finns det heller ingen
anledning att ifrågasätta om olika symbol-
handlingar är värda priset, såvida det inte på
något sätt skadar andras gemensamma eller
enskilda intressen. Däremot måste rimligen
nyttan av gemensamma insatser för gemen-
samma ändamål vägas och mätas. Om t.ex.
miljöpolitiska åtgärder tenderar att bli sym-
bolhandlingar utan något miljömässigt eller
annat värde, riskerar de att förr eller senare
hamna i vanrykte.

Och tyvärr finns det gott om exempel på
symboliska gester inom miljöpolitiken. Var-
helst vi närmar oss en svensk stad passerar vi
skylten som talar om att tomgångskörning
endast är tillåten under en minut. Och det
sker i ett samhälle som samtidigt tillåter en
ständigt ökande trafik och sjunkande realpris
på bensin. Man kan då hysa vissa tvivel om
att de miljö- och energivinster som genererats
av tomgångsförbudet ens räcker till att sätta
upp skyltarna.

Kretslopp och återvinning är ett annat
område där de symboliska åtgärderna lever
sitt eget liv. Åtskilligt organiskt avfall kunde
både ekonomiskt och miljömässigt rationellt
hellre gå till förbränning. I stället sopsorterar
vi som galningar – och har dåligt samvete när
vi inte gör det – för att det anses ha ett egen-
värde att matrester och tidningar blir jord
och papper i stället för fjärrvärme.

Avloppsslammet har under många år an-
vänts som gödselmedel inom jordbruket för
att utnyttja den (i och för sig lilla) mängd växt-
näring som kan återvinnas enkelt och billigt
om slammet kan användas som det är. Från
tid till annan har dock hanteringen ifrågasatts

Min första arbetsplats var en gård på 50
hektar som drevs av två bröder. Deras far
hade lämnat över, men han bodde kvar och
ägnade sin tid åt att fullborda sin odlar-
gärning. Insprängt bland råg, potatis och
sockerbetor fanns nämligen rester av grustag
och märgelgravar till en sammanlagd areal av
något hektar. Med spade och skottkärra syss-
lade fadern med planering, utdikning och
jordflyttning under många år. Detta hände på
1950-talet.

Idag skulle en sådan aktivitet diskuteras i
termer av minskad biologisk mångfald, stop-
pas av länsstyrelsen och i stället bytas mot
bidrag för våtmarker och vård av kulturland-
skap. Men frågan som diskuterades vid fru-
kostbordet på gården var en annan: Äldste
sonen ifrågasatte om det arealmässiga och
ekonomiska utfallet stod i proportion till
arbetsinsatsen.

Han brukade avsluta sin argumentering
med följande halländska idiom: ”Eder en se
ente mätt så sleckar en se ente mätt.” Ibland
kunde man önska sig att denna folkliga insikt
om värdet av måttfullhet också känneteckna-
de miljöpolitiken. Så är det inte alltid.

Detta att det fanns något orimligt i att lägga
ner fem års heltidsarbete för att skapa något
tunnland åker och betesmark var däremot
inget som föresvävade den odalman som
ägnat hela sitt liv åt att bruka jorden. Han räk-
nade inte arbetstid eller kronor och ören. I
stället utförde han en symbolhandling. För
honom hade odlaren ett uppdrag långt bort-
om det ekonomiska eller försörjningsmäs-
siga. Vad som är rätt bedöms då efter en all-
deles egen mall.
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med hänsyn till de (i och för sig marginella)
miljörisker som är förknippade med hante-
ringen. Detta har i sin tur gett inspiration till
tekniska innovationer för att utvinna ren växt-
näring från avloppet. För hundratals kronor
kan man få ut samma mängd växtnäring som
man kan köpa i butiken för 10 kronor.

Eller ta detta med kemiska bekämpnings-
medel inom jordbruket! Stora framsteg kan
nås och har nåtts genom att sortimentet av
kemikalier förändras. Svårnedbrytbara sub-
stanser har bytts ut mot mer hanterbara och
åtskilliga alltför giftiga ämnen har sorterats
bort. Men samtidigt har just ”gift i maten” fått
ett sådant symbolvärde att fältet är fritt ock-
så för envar som vill lova mer och bättre åt
alla helt oberoende om läget är bra som det
är eller inte.

Mellan 1985 och 1990 halverades använd-
ningen av kemiska bekämpningsmedel i jord-
bruket enligt ett särskilt politiskt åtgärds-
program. Det lyckades någorlunda, rent mate-
matiskt, med draghjälp av en minskad spann-
målsodling och nya medel som var verksam-
ma i lägre koncentration. Så långt var väl allt
gott och väl. En del onödigt slaskande kanske
försvann och möjligen kunde man tala om en
viss, om än liten och inte mätbar, vinst för
miljön.

Miljöpolitik och måttfullhet

Men det stannade inte med detta. Efter
1990 har det sjösatts ytterligare program för
att minska riskerna för människa och miljö.
Det enda som säkert kan sägas om dessa är
att de inte medfört några förbättringar för
hälsa och miljö som står i proportion till
insatserna. Men när symbolvärdet är högt blir
politiken som rationellt projekt det första
offret.

Naturligtvis är det inget fel att politik hand-
lar om symboliska värden förutsatt att sym-
boliken har någon relation till de faktiska åt-
gärdernas substans och effekt. Men det är ett
problem när fysiska, ekonomiska och intellek-
tuella insatser sker till osäker eller ingen nytta
eller när de symboliska åtgärderna skymmer
sikten för de egentliga problemen. Åtminsto-
ne har vi rätt att veta när vi sysslar med miljö-
mässigt meningsfulla ansträngningar och när
vi ägnar oss åt i och för sig hedervärda sym-
bolhandlingar.

Men symboliken har många intressenter
som vill få oss att tro att också det lilla är
stort.  Då blir jag nostalgisk. Jag saknar den
måttfullhet som uttrycks i den rena och enk-
la insikten att man inte blir mätt bara av att
slicka på tallriken.

UNT 2004-02-12
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Blott Sverige svenska krusbär saknar

Det kallas ibland djuromsorg och svensk
modell. Till en del är det staten som bestämt
i form av minimistandard för gris- och kalv-
boxar. Till en annan del är det ett försök från
LRF att ge den svenska modernäringen en all-
deles egen image av söta kelgrisar och ystra
kalvar. Tanken är att om bara konsumenterna
får veta hur bra de svenska husdjuren har
det, kommer de att rusa till köttdiskarna, kasta
sig över svenska fläskfiléer för 139 kronor och
rata danska för 89.

Och det ligger ingen ond vilja i denna för-
hoppning. Däremot bygger det på en, i bästa
fall naiv, föreställning om vilka problem mark-
naden kan lösa och vilka som är av politisk
karaktär.

Det finns ingen erfarenhet eller teori som
stöder tanken att gemensamma problem kan
lösas av marknaden. Den har sin egen logik
och konsumenten är inte en politisk aktör. Det
är inte heller ICA, Coop, Axfood eller Liedl.
Och det finns ingen anledning att moralisera
över detta. Envar har olika roller och agerar
olika som medborgare och som konsument.

Det som i stället händer är att svenska
bönder producerar alldeles utmärkt kött på
ett etiskt och estetiskt tilltalande sätt till ett
pris som få vill betala. Visst behöver hand-
larna än så länge en viss del svenskt kött för
att skapa en svensk profil, men däremellan
köper och säljer man det allra mesta på pris
och kvalitet.

Det finns undantag från denna regel. En
liten grupp konsumenter kan påverka en liten
del av marknaden och därmed hjälpa en liten
del av de svenska bönderna. Det bästa exem-
plet på detta är den s.k. ekologiska produktio-

Det hör till svensk folklore – och inte bara
svensk – att bönder är ett alldeles särskilt
släkte som alltid klagar. Detta är antagligen
sant. Om det är mer sant om just moder-
näringens utövare än om andra yrkesgrupper
är däremot osäkert.

Därför kan det vara svårt att urskilja det
jämmer och elände som hör till rutinen från
det som representerar något nytt. Det är lätt
att avfärda just dagens klagomål över jord-
brukspolitik och dieselskatt med att det är väl
som det alltid har varit. Bönderna klarar sig
ändå alltid på något sätt.

Men svensk odling och djurskötsel tappar
marknadsandelar. Sedan början av 90-talet
har köttkonsumtionen i Sverige stigit oavbru-
tet. Den svenska produktionen har däremot
stått still eller minskat. En fjärdedel av de 75
kilo kött som vi var och en äter årligen är
importerat. Och det är inte bara nötkött. Även
grisen och kycklingen är allt oftare utländsk.
Så är det i butiken och ännu oftare på restau-
rangen.

Mycket av förändringen speglar vad som
händer och bör hända på en större marknad.
Men det finns också specifikt svenska drag i
utvecklingen.

Och det är inte bara dieselskatt och miljö-
avgifter som fördyrar inhemsk produktion.
Relationen mellan nationellt och överstatligt
inom EU betyder också att det inte är tillåtet
att hindra handel, men väl att det är fritt fram
att besluta att det skall vara dyrare för en
svensk bonde att producera en fläskkotlett än
för en dansk. Den politiska och ekonomiska
geografin är åtskilda. Därför lever båda i
gränsland.
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nen. Den skulle kunna klara sig på marknaden
av egen kraft eftersom den har ett så tydligt
varumärke.

Därför hör det till de politiska ironierna att
det är just denna del av jordbruket som ock-
så får mest av subventioner till odling och
djurskötsel. Dessutom får de uppmuntrande
ord på vägen från politiska aktörer och miljo-
ner av skattemedel till reklam och marknads-
föring.

Forskning utgör den del av näringspoli-
tiken där nationella insatser är tillåtna utan
att stå i konflikt med den gemensamma mark-
nadens regelverk. En satsning på sådan forsk-
ning som har direkt betydelse för jordbrukets
konkurrenskraft vore därför en möjlig åtgärd.
De skulle åtminstone delvis kunna kompense-
ra för de extra kostnader som staten belastar
det svenska jordbruket med.

Ser man till vad som faktiskt sker är det
svårt att urskilja någon sådan tanke eller vilja.
Under der senaste 25 åren har statens insat-
ser för konkurrensbefrämjande FoU i stället
successivt avvecklats. Idag är det endast den
ekologiska odlingen som får statliga medel för
detta.

Det är således svårt att hitta någon som i
både ord och handling älskar den vanlige
bonden. Kanske ingår det i vår föreställnings-
värld att han alltid har funnits och att det så

kommer att förbli. Han har ju alltid klagat men
finns ändå kvar.

Men det är annorlunda för dagens kvar-
varande odalmän än för gårdagens. För 50 år
sedan utgjorde det egna arbetet på gården
större delen av kostnaden för vete och grisar.
Det fanns något att leva på även om priset
sjönk eller skörden slog fel. Idag utgör kost-
naderna för gödsel, foder, maskiner, mark och
byggnader den största delen i bondens kalkyl.

Liksom i industrin utgörs bondens lön för
mödan av små marginaler på stora volymer.
Det är några ören på varje kilo råg, några tio-
öringar på varje liter mjölk och några tior på
varje slaktdjur. Det betyder att också till
synes små extra kostnader kan vara avgöran-
de för hans överlevnad.

Det torde inte vara någon nationalekono-
misk katastrof om svenskt jordbruk krymper
eller försvinner. Så länge marknaden fungerar
finns säkert mat att köpa på Konsum och Wil-
lys. Men utan svensk odling och djurskötsel
minskar motiven för att mejerier, slakterier
och bagerier skall ha sin hemvist just i Sverige.

Därför är modernäringens lönsamhet ändå
något av en riksangelägenhet. För det är bara
i Sverige som någon kommer att sakna just de
svenska krusbären.

UNT 2004-03-25

Blott Sverige svenska krusbär saknar
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Miljöpolitikens entreprenörer

faktum. Då finns det en god grund för miljö-
debatten i alla dess tre uppenbarelser.

Faktum är ju att ingen konsument eller
medborgare har frågat efter alla de nymodig-
heter som är det vardagliga resultatet av det
vetenskapliga entreprenörskapet. Vi står där
plötsligt med azofärgämnen, Prozac, mobil-
telefoner, genmodifierade tomater långt innan
samhällets aktörer vet hur man skall hantera
risker och avvägningar.

Därtill kommer att en allt mindre del av
teknologins vardagliga avtryck egentligen
löser några fundamentala mänskliga problem.
Det hela har blivit självgående. De tekniska
möjligheterna och den skeptiska inställning-
en till det nya okända spirar ur samma frukt-
bara mylla.

Men oberoende av miljödebattens ur-
sprung och motiv återfinner vi välkända
mönster i de sociala och politiska reaktioner-
na: Skall miljökrisen få sin lösning genom
politikernas kontroll, skatter och regleringar
eller ligger den gröna framtiden i de fria entre-
prenörernas och marknadernas synliga och
osynliga händer?

Om detta handlar egentligen långa rader av
böcker och motböcker kring miljöfrågan
under det senaste decenniet. När den moder-
na miljöpolitiken föddes under 60- och 70-
talen växte möjligen samtidigt en naiv övertro
på politikens instrument. Idag torgförs i
stället en ofta lika naiv, ibland euforisk och
stundtals vettlös tro på en effektiv och grön
teknologi som gör naturen ren, människan
lycklig och naturresurserna outtömliga.

Men det har naturligtvis också att göra
med den mer diffusa politiska tidsandan. Den
”nyliberala” trenden inom den ”vanliga” poli-

Debatten kring vår miljö har i den bästa av
världar sin grund i vetenskapligt någorlunda
väl kartlagda faror och trender. Till en annan
del handlar det om en sund skepsis mot den
tekniska civilisationens avarter. Men debat-
ten kan också ha sitt ursprung i en mer all-
män, ofta obefogad, delvis nedärvd rädsla för
nyheter.

Långt innan människans föregångare reste
sig på två ben, tog steget ut ur skogen och lät
blicken svepa över savannen, hade hon ut-
vecklat en försiktighet i sin kontakt med det
nya och okända. I det oprövade låg alltid
risken att bli offer för giftiga växter och djur
eller bli nedslagen och uppäten av dem som
var större och starkare.

Alla som spred sina gener vidare i släktled
efter släktled hade varit kloka nog att vara
eftertänksamma i sin inställning till nymodig-
heter. Den sunda konservatismen är alltså en
grundbult i det mänskliga projektet. Det fanns
– och finns – ofta goda skäl att varna för kun-
skapens träd på gott och ont.

Nåväl, om man är noga och utvecklar
vetenskapliga metoder för riskanalys kan
man ju förutse en del. Man kan testa farlig-
heterna på andra varelser och låta människan
skörda frukterna. Man kan också förstora och
förstärka människans armar i form av plogar
och lastmaskiner. Det känns fortfarande
någorlunda tryggt och välbekant. Och för-
delarna är synliga och tydliga.

Idag är den vardagliga tekniken alltmer ett
resultat av ett kunskapens, penningens och
hantverkets hjonelag. Avkomman blir ofta ett
oväntat resultat av dessa tillfälliga eller lång-
variga förbindelser. Teknologins och mark-
nadens krafter ställer oss inför fullbordat
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tiken satte också spår i den miljöpolitiska
bokutgivningen. Den kombinerades ofta med
en traditionell teknikoptimism och lagom
stora skygglappar inför problemen.

”Jag förkunnar nu att nästa århundrade blir
det bästa i mänsklighetens historia. … Män-
niskan är tillräckligt intelligent för att förstå
och bruka naturvetenskapen som ett kraft-
fullt verktyg. I ett samhälle där kunskapen är
värdemätare kommer hon att kunna lösa alla
sina materiella problem.” skriver t.ex. Nils-
Gösta Vannerberg i en typisk motpredikan till
Rachel Carson, Romklubben och Paul Ehr-
lich. Ibland blir han lika svavelosande som
det Ragnarök han hävdar är inställt.

En mer detaljerad genomgång utmed
samma huvudfåra är Weizäckers och Lovins
Factor Four. Går man till Sverige, finner man
bland många andra Stefan Edman, nu senast
med Världens chans – Ny möjlighet för Sverige.
Den är, liksom de övriga böckerna, en illustra-
tiv exempelsamling kring teknikens och
ibland politikens möjligheter. Det nya är att
även i denna bok – med ett försök till politiskt
vänsterperspektiv – flödar den naiva teknik-
optimismen i ett tidvis desperat sökande
efter en ekologisk, teknisk, etisk, politisk och
ekonomisk holism.

Edman har ständigt slitit med frågan om
vår etiska, estetiska och materiella relation till
Naturen. I detta hantverk har han snart hun-
nit med alla de roller som tycks vara för-
programmerade i miljödebattens mjukvara.
Han har varit vemodig skildrare av en för-
svinnande bondekultur, argsint kritiker av
miljöpolitikens ofullkomligheter, religiöst re-
flekterande kring livets storslagenhet och
naturens skönhet och legitimerad predikare
för den industri och det etablissemang som
vill bättra på sitt rykte.

Och nu är även Stefan Edman i sin nya bok
på plats bland optimisterna: Vi skall få det
bättre, vackrare och hållbarare och dessutom
kunna gynna välstånd och handelsbalans
med grön teknik. Vem låter sig inte hänföras
av ett sådant budskap? Tänk att kunna få all-

ting utan att ge avkall på något! Men här ligger
också risken med dagens alltmer domineran-
de miljöpolitiska metaforer.

Låt vara att tidigare decennier präglats av
en bristande insikt om alla teknologiska möj-
ligheter och av ett snävt politiskt perspektiv
på miljökrisen. Idag är problemet snarare det
omvända. Det är bara alltför bekvämt att hop-
pas och låtsas som att problemen löser sig
(eller inte visar sig så allvarliga) med ny kun-
skap och nya innovationer. Budskapet är lätt
att ta till sig om man vill slippa att ta ställning
till vårt sätt att leva, verka och förhålla oss till
naturen och medmänniskorna.

Kardinalfelet är som vanligt att man gene-
raliserat undantagen. Bara inom vissa begrän-
sade områden är optimismen väl grundad.
Det finns fysiska, ekologiska och moraliska
gränser för hur mycket människan kan och
bör behärska jorden. Mest tvivelaktiga blir de
optimistiska scenarierna därför kring den tek-
nik som har med biologisk produktion att
göra.

Inom det som idag kallas naturbruk sker de
flesta framsteg till priset av att andra ekosys-
tem och arter trängs undan. Vårt högavkas-
tande jordbruk har många förtjänster, men
tredubbel avkastning till tredjedelen av insat-
sen och med mindre av sidoeffekter kan vi
inte utlova. I dessa frågor liksom i så många
andra står vi fortfarande och spanar i skogs-
brynet.

Böcker:
Nils-Gösta Vannerberg 1997. Ragnarök inställt.

Timbro.
Ernst von Weizäcker, Amory B. Lovins och L.

Hunter Lovins 1997. Factor Four – Doubling
Wealth, Halving Resource Use. Earthscan
Publications Ltd. London.

Stefan Edman 1998. Världens chans – Ny möj-
lighet för Sverige. Atlas.

UNT Kultur 2000-02-24
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Utveckling och hållbarhet
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Meningen med modernäringen

gårdsnäringen”, vilket också andas samma
skepsis mot vad som är av kemi och samma
förväntningar om vad som kan skapas med
biologi.

Ett av problemen i hela denna debatt är
blandningen av mål och medel. I det alterna-
tiva samlas alla våra förväntningar på ett jord-
bruk där alla problem som vi ser i det nu-
varande är eliminerade och där hälsa, miljö,
mänskligt välbefinnande och sparsamhet
med naturens gåvor frodas. Vi lever i harmo-
ni med våra vänner bland djur och växter och
vi har goda relationer till Gud och Kosmos.
Ibland är det oklart om visionen finns i fram-
tiden eller i det förgångna.

Kunskapens träd och buskar
En av uppgifterna för den tillämpade forsk-
ningen på jordbrukets område är naturligtvis
att skapa möjligheter för ökade ambitioner i
det praktiska jordbruket.

Dessa ambitioner kan gälla både miljöhän-
syn, resurshushållning, kvalitet och en be-
varad produktionsförmåga hos mark, djur
och växter, vid sidan av de rent kortsiktiga
kvantitativa målen för produktionen.

Jordbruket kan bli bättre på alla dessa av-
snitt, men det är fortfarande så när det gäller
jordbrukets utformning att resultatet är ett
val mellan många olika mål som vi kan sätta
upp för näringen. Detta innebär också att jord-
brukspolitiken, uttalat eller inte, alltid kommer
att ta ställning till avvägningarna mellan olika
mål och krav.

Vad forskningen kan göra, utöver att bidra
till att utveckla nya, i något eller några avseen-

Att det förekommer ett slags ideologisk kris i
diskussionen om hur modernäringen ska se
ut, torde vara uppenbart för de flesta som
intresserar sig för ämnet. Detta har också av-
speglat sig i Nya perspektiv, där frågorna om
problem och utvecklingsvägar diskuterats
senast i nr 1/84. Detta är emellertid bara en
del av en allmän debatt om jordbrukets mål
och uppgifter, vilket i sin tur är en del av dis-
kussionen om miljön och framtiden.

Det som är gemensamt för de flesta inlägg
är kanske inte en klar uppfattning om vad
man vill ha, men däremot en övertygelse om
att vårt nuvarande jordbruk är dömt av his-
torien, naturen, opinionen och framtidens
krav. I den debatten har begreppet ”alterna-
tiv” blivit något av ett samlingsnamn för alla
strävanden som innebär någonting annat än
en fortsättning på den utveckling som hittills
har skett.

Vad det handlar om
Denna artikel har ambitionen att analysera
vad debatten egentligen handlar om. Den dis-
kuterar också vad som borde stå i centrum
för intresset, vad jordbruket är till för. Risker-
na med debattens fixering vid kemiska hjälp-
medel tas också upp.

Den allmänna debatten om jordbrukets in-
riktning präglar också de diskussioner om
jordbruksforskningens framtid och uppgifter
som stod på dagordningen vid försöksledar-
mötet på Ultuna i år. Även i den forsknings-
politiska propositionen beställer regeringen
ett forskningsprogram om ”alternativa pro-
duktionsformer inom jordbruket och träd-
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den, alternativa tekniker och en mera anpas-
sad användning av traditionella metoder, är
framför allt två saker.

Forskningen kan tala om något om hur ”pa-
tienten mår”. Detta innebär att man kan ta
fram kunskap om hållbarheten hos mark och
odlingssystem eller om sidoeffekter av den
förhärskande tekniken. Det kan handla om
hur mycket näring det läcker från åker och
skog, eller vilken inverkan våra bekämpnings-
medel har på de vilda växterna och djuren.

En annan uppgift för forskningen är att
klarlägga de motstridande intressen och de
målkonflikter som finns för att därigenom ge
ett underlag för jordbruks- och miljöpolitiska
beslut. Även om jordbruket kan bli bättre på
alla avsnitt, kan det inte samtidigt vara bäst
på allting. Det finns emellertid alltid en risk att
denna del av forskarsamhällets fundamenta-
la uppgifter tonas ner i en ohelig allians som
består av politiker som vill slippa ta ställning
och forskare som vill ha mer resurser.

Det finns alltså många skäl till att vi lever
kvar i den idylliska föreställningen att det
finns två alternativ. Det ena är storskaligt,
ensidigt, effektivt, högteknologiskt, energi-
slösande, industrialiserat, konventionellt,
miljöförstörande, kemikalieberoende och
konstgödselintensivt. Det andra är småskaligt,
energisnålt, miljövänligt, allsidigt, resursbe-
varande, kemikaliefritt, naturligt och alterna-
tivt. Tyvärr är det inte fullt så enkelt.

Jordbruk är att välja
Vid sidan av de rent kvantitativa målen för vår
jordbruksproduktion, som handlar om en viss
mängd mat och en viss effektivitet, kan vi ur-
skilja åtminstone fyra olika” alternativa” mål.
* Det handlar för det första om resurshushåll-

ning, vad jordbruket behöver och inte be-
höver av energi, fosfor- och kaliumgödsel-
medel, metaller och andra råvaror.

* Det handlar för det andra om jordarnas
och djurens långsiktiga produktionsför-

måga och i detta inbegrips hållbarhet,
humushalt, markstruktur, markliv, växt-
näringsbalans, kalktillstånd m.m.

* Ett tredje mål är vad man kan önska sig av
produkternas kvalitet. Här har vi att göra
med teknisk användbarhet, men också
näringsfysiologiskt värde och halter av
pesticider, tungmetaller och svampgifter.

* Slutligen önskar vi oss kanske ett jordbruk
med små effekter på omgivningen, alltså ett
miljövänligt produktionssystem. Här vill vi
att läckaget av växtnäring ska vara på mini-
mum, att flora och fauna ska må väl och
inte skadas av bekämpningsmedel och
andra förändringar.

Naturligtvis finns det ytterligare aspekter som
hör hemma i diskussionen kring alternativa
mål. Det kan handla om etik eller om sårbar-
het, alltså beroendet av utlandet och industri-
samhällets teknik för framställningen av livs-
medel. Det handlar kanske också om hur vi
vill att jordbrukslandskapet ska se ut, hur vi
ska kunna utnyttja det och när vi tycker att
det är vackert.

Alternativ till vad då?
I hög grad handlar naturligtvis hela debatten
om jordbruket, om vilka värderingar vi har,
hur dessa förändras med tiden och vad olika
grupper i samhället främst önskar sig. Det är
t.ex. ganska naturligt att tänka sig att miljö-
kraven i vid mening ställs högre i den allmän-
na debatten i ett läge då de kvantitativa målen
för vår livsmedelsproduktion har blivit till-
fredsställda. Däremot finns det anledning att
fundera över när det är mål eller medel som
diskuteras.

Med den distinktion som jag här har gjort
mellan olika ”alternativa” strävanden blir näm-
ligen frågan om vilka medel vi ska använda
sekundär.

Det blir också mera en lämplighetsfråga
om vi ska använda biologisk kvävefixering
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eller konstgödsel. Man kan fundera mera
avspänt på om och när vi ska använda synte-
tiska kemikalier eller när biologiska och bio-
tekniska metoder är överlägsna. Man kan ock-
så analysera med hänsyn till vilka mål som de
alternativa odlingsformerna (biodynamisk,
naturenlig odling m.fl.) är överlägsna. De har
i det sammanhanget sitt intresse då dessa
odlingsformer en gång växte fram helt obero-
ende av den diskussion som i dag förs om
lantbruk och miljö. De ställer odlingen och
dess metoder i centrum för debatten.

Detta har återigen hjälpt till att förvirra dis-
kussionen, eftersom de alternativa skolorna
främst utesluter vissa medel. Däremot hör de
endast delvis hemma i diskussionen om vad
vårt jordbruk ska vara till för och om hur
mycket vi ska satsa på kvalitet, miljö, resurs-
hushållning eller bevarad produktionsför-
måga. Det problem man kan se är emellertid
att fokuseringen mot frågan om användning
av kemiska hjälpmedel döljer problemet om
hur vi ska prioritera.

En förutsättningslös debatt om hur mycket
vi ska satsa på olika ”alternativa” mål för vår
modernäring kan vara framåtsyftande. En in-
skränkt diskussion om hur vi ska klara oss
utan bekämpningsmedel och konstgödsel är i
exakt mening reaktionär. Att ställa frågan hur vi
bäst ska lösa miljöproblemen med hjälp av bio-
logi, teknik och kemi är någonting annat och
mera inspirerande även för forskarna än att
lägga mer intellektuell möda på den mer kon-
struerade frågan hur vi ska klara oss utan kemi.

På gott och ont
Låt oss nu något se på vad de här resone-
mangen betyder i praktiken. Samtidigt som
det finns många konflikter mellan hög produk-
tion och hänsynstagande till miljövärden i vid
mening, finns det också konflikter mellan
olika ”alternativa” mål vi kan ställa upp. Den
intensiva gödsling som sker i det moderna
jordbruket är i allt väsentligt positiv för mar-

kens produktionsförmåga både på kort och
lång sikt.

Ökad gödsling leder till ett förbättrat till-
stånd vad gäller kalium och fosfor, men också
till större volym av skörderester som medför
en högre humushalt än vad som skulle ha bli-
vit fallet i ett fattigare system. Samtidigt leder
den höga produktionsnivån och den större
cirkulationen av kväve till mer omfattande
utlakning till yt- och grundvattnet jämfört
med en odling på en lägre gödslingsnivå. Det
finns alltså en konflikt mellan bevarad pro-
duktionsförmåga och minimerade omgiv-
ningseffekter.

En liknande konflikt handlar om kemisk
eller mekanisk ogräsbekämpning. Mekanisk
ogräsbekämpning fordrar mer energi. En
intensiv bearbetning är inte heller bra med
hänsyn till markvården. Kemisk ogräsbe-
kämpning kan alltså vara bättre än ”alterna-
tiv”, både med hänsyn till resurshushållning
och markvård.

Det finns många exempel av det här slaget
som illustrerar hur konstgödsel och bekämp-
ningsmedel är just hjälpmedel i jordbruket.
De är alltså någonting mer än ett ”nödvändigt
ont”. Konstgödselkväve har också många för-
delar jämfört med biologiskt fixerat kväve.
Inte minst gäller detta möjligheterna att ge
växterna sin näring vid rätt tidpunkt på året.

Då har vi ändå inte talat om alla de traditio-
nella problem som i stort sett försvunnit ur
svenskt jordbruk och svensk husdjurssköt-
sel. Det gäller bristsjukdomar av olika slag.
Både för djuren och växterna och för den
delen också för människorna var bristsjuk-
domarna mycket vanligare i det förindustriel-
la jordbruket.

Genom att manipulera jorden, fodret och
livsmedlen med hjälp av tillsatser, har vi kun-
nat förbättra hälsotillståndet. Aktuella exem-
pel på hur man på detta sätt kan förbättra
naturen är den obligatoriska gödslingen med
selen som förekommer i Finland eller den
selentillsats som i dag sker till djurens foder
även i Sverige.
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Förändring eller förstörelse
När vi så betraktar de förändringar som skett
i vårt jordbruk under de senaste decennierna
och funderar över vad kemi och konstgödsel
åstadkommit, finner vi att de i många fall har
bidragit till att förbättra resurshushållning,
produktkvalitet, men också produktionsför-
mågan hos våra jordar både på kort och lång
sikt. Det blir något annorlunda när man ser till
miljöeffekterna. Här har flera förändringar
medfört en ökad miljöpåverkan.

Det torde stå helt klart att de samlade för-
ändringarna med ökad gödsling och ökad
intensitet lett till ett ökat läckage av växt-
näring från våra odlingsmarker. Det är också
entydigt så att förändringarna i odlingsinrikt-
ning och skördeteknik, där bekämpningsmed-
len är en viktig förutsättning, lett till mindre
livsrum för odlingslandskapets vilda flora och
fauna. Något generaliserat kan man säga att
jordbruket mår bra men omgivningen mår
kanske sämre.

Annorlunda uttryckt har jordbruket ge-
nomgått mycket stora förändringar. Dessa för-
ändringar har lett till en ökad påverkan på
miljön.

Mera sällan handlar det om förstörelse i
någon absolut mening. Produktionsförmågan
hos djur och jordar är inte hotad. Produkter-
nas kvalitet har inte försämrats generellt sett.
Däremot fordrar det nuvarande jordbruket
mer insatser av energi och andra ändliga re-
surser.

Vad som i nästa led i mitt resonemang är
intressant är om de försämringar som skett är
en nödvändig effekt av de hjälpmedel som
använts. Mot bakgrund av den diskussion
som förts ovan om mål och medel, vill jag
hävda att såväl konstgödsel som bekämp-
ningsmedel har en plats även i ett jordbruk
som är inriktat mot andra avvägningar när
det gäller mål kring produktion, resurser och
miljö.

Naturen eller människan?
Nåväl, men vart leder nu dessa resonemang
och vad får de för betydelse i miljödebatten?

Jo, om vi lyckas bevara en mer förutsätt-
ningslös syn på olika hjälpmedel i jordbruket,
har vi en helt annan möjlighet att klara de
problem vi står inför jämfört med om vi väljer
bort vissa hjälpmedel. Fixeringen vid hjälp-
medlen har nämligen lett till många exempel
på ett totalt avståndstagande från kemi, tek-
nik och hela den natursyn som hänger ihop
med naturvetenskapens och industrisamhäl-
lets framväxt. I denna syn intar människans
rätt att manipulera med omgivningen en cen-
tral plats.

Exempel på detta principiella avstånds-
tagande från kemi och manipulation återfinns
i Stefan Jarls film ”Naturens hämnd”, men na-
turligtvis också i filosofin bakom ”alterna-
tiva”, ”giftfria” och ”naturliga” odlingsformer
i jordbruket. Här handlar det inte längre om
att ifrågasätta enskildheter.

Det är lätt att hamna i en sådan fatalism,
om man utgår från de exempel på miljöpro-
blem där katastrofvisionerna är berättigade,
där naturen kan slå tillbaka. Detta gäller inte
bara atomkrig utan också skövlingen av regn-
skogarna, erosionen i många tropiska länder,
kanske koldioxidöverskottet eller andra ke-
miska förändringar i atmosfären. Det är emel-
lertid få miljöproblem som har dessa dimen-
sioner i teorin eller i praktiken.

Det är t.ex. svårt att återfinna katastrofper-
spektivet när man diskuterar de förändringar
som skett i svenskt jordbruk eller de effekter
på omgivningen som konstgödsel och kemis-
ka bekämpningsmedel behöver medföra.

Själva föreställningen om att människan
kan och bör leva i en något slags harmoni
med naturen är också i grunden tvivelaktig
från flera utgångspunkter. Naturens ordning,
lagar och regler saknar mål som har med
mänsklig välfärd eller välmående att göra. Det
naturliga urvalet handlar inte om enskilda
individers välbefinnande. Det beskriver bara
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villkoren för artens överlevnad. Det urval som
skett efter tusentals år och miljoner år ledde
inte till att vi levde i den bästa av miljöer innan
vi började manipulera med jordbruket.

Nu är det naturligtvis inget fel i att miljö-
kraven i vid mening ställs högre i ett läge då
de kvantitativa målen för vår livsmedels-
produktion har blivit tillfredsställda över
hövan. Man kan önska sig ett mycket annor-
lunda jordbruk. Det är mycket legitimt att
göra detta, men om vi inte har problemens
dimensioner någorlunda klara för oss, kan det
bli omöjligt att hantera både de stora och
ödesmättade miljöproblemen och de mera
nära och i absolut mening oförargliga.

Klarhet och nyans
Det finns också en tendens att ursäkta all
svartmålning och alla katastrofvisioner med

att dessa i alla fall ställer viktiga problem
under debatt. Det återstår då att visa att över-
drifterna faktiskt lett till förändringar i rätt
riktning och en prioritering av viktiga pro-
blem. Kanske är det i stället så att överdrifter-
na skymmer sikten för vad som är stort och
smått. Debatten får karaktären av ett slags
ställföreträdande lidande.

Avståndstagandet från konstgödsel och
bekämpningsmedel är en del av en föreställ-
ning om att naturens ordning ska råda. En
sådan utgångspunkt kan bara leda till upp-
givenhet och ett överlämnande åt naturen att
sköta sig själv. Då är man åter tillbaka till ett
reaktionärt synsätt, som också kan få konse-
kvenser på andra delar av samhällslivet.

Kanske det ändå är här som den största
faran finns med en onyanserad och osorterad
debatt om modernäringen och dess mening.

Nya perspektiv 3, 1984
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Rundgång i miljöretoriken

Städer och samhällen växte och medförde
mer av långväga enkelriktade flöden av mat.
Växtnäringen samlades också i stan eller i
dess närmaste omgivning. Våra förfäder sam-
lade via husdjuren näring från betesmarkerna
och spred ut den på åkrarna närmast gården.
En av arkeologins standardmetoder är att se
var det finns onaturligt höga fosforhalter i
marken. Detta avspeglar odling och bosätt-
ning. Om kretsloppen hade fungerat skulle vi
inte veta var de forna odalmännen bodde.

Dagens ”industrijordbruk” har medfört att
djurhållning och växtodling skilts åt. Därför
finns för mycket växtnäring på vissa gårdar
och för lite på andra. Det måste ersättas med
konstgödsel från ”ändliga resurser”. Så långt
stämmer ändå bilden av att det var bättre förr.

Så länge jordbruket utövades på naturens
knappa villkor och utan inflöde av resurser
utifrån, innehöll odlingen ett visst mått av
kretslopp. Växtnäring och organiskt material
från husdjurens och människans matbord
återbördades till åkern. Men det pågick ock-
så en förbrukning av jord och växtnärings-
ämnen. Bördigheten försämrades när åren
och århundradena gick. Det var inte bristen
på kretslopp som fick de småländska utvand-
rarna att emigrera till jungfruliga marker. Det
fanns för lite näring att sätta snurr på där
hemma.

All odling innebär förluster och fastlägg-
ning av växtnäringsämnen. Det sker i en sådan
omfattning att termen kretslopp är missvisan-
de som beskrivning av de traditionella od-
lingssystemen. Vid närmare beskådande är
det mer en grad- än en artskillnad mellan det
småskaliga jordbrukarsamhället och det stor-

Kretslopp är ordet för dagen i miljödebatten.
Samhället måste anpassas till Naturens krets-
lopp. Det säger t.o.m. statsministern. Partier-
na tävlar dagligen om vem som oftast kan säga
kretslopp. Forskarna undersöker hur många
gånger man behöver skriva kretslopp i en an-
sökan för att få den beviljad. Miljödeparte-
mentet har en egen kretsloppsdelegation.

Så länge man inte blandar ihop kartbilden
och verkligheten är detta inget problem. Men
vackra bilder kan också luras. Även tankarna
kan gå i cirkel, t.ex. när man påstår:

– Jordbruk = kretslopp (eller var åtminstone
förr).

– Naturen = kretslopp.
– Det är bra med kretslopp och omoraliskt

att störa naturens kretslopp.

I verkligheten är jordbruk till hela sin karaktär
är själva motsatsen till kretslopp och natur-
bevarande. Odling och djurskötsel innebär
att man utplånar naturliga ekosystem och
ersätter dem med människans egna natur-
vidriga skapelser. Ändamålsenligt är det.
Vackert kan det vara men knappast naturligt.
Utan den insikten går det inte går att bestäm-
ma om ”Sveriges bönder är på väg mot värl-
dens renaste…”.

När människan började odla jorden, upp-
hörde hon att vara en ekologisk faktor bland
alla andra. I stället började hon göra om hela
ekosystem för sina egna syften. Tidigare var
hon tvingad att acceptera ekologins lagar och
naturens nyckfullhet. Nu ersatte hon natu-
rens kretslopp med odlarens exploatering av
marken och vattnet för att skapa ett överskott
av föda, foder och fibrer.
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skaliga, urbaniserade industri- och tjänste-
samhället.

I det förindustriella jordbruket pågick en
långsam utarmning av själva förutsättningen
för odling. Jorden var utsatt för utsugning av
samma långsiktigt förödande karaktär som vi
idag kan se i många u-länder dit konstgödseln
inte har nått. Vi njuter av vackert blommande
ängar, hagar och alvar. Vi tänker inte på att de
är ett resultat av vår jordförstörelse. Mull och
växtnäring förskingras. Andra delar av det
förödda landskapet såsom sand- och ljung-
hedar har vi idag dolt i skogar och läplante-
ringar. Linné beskriver eländet i sina rese-
böcker.

Industrialiseringen har gett oss växtnäring
i överflöd. Man slipper att vara utlämnad till
naturens eller skaparens nyckfullhet. Jordens
bördighet kan bibehållas och ökas. Det som
försvinner med skörden och genom fastlägg-
ning och utlakning kan äntligen ersättas ge-
nom tillförsel utifrån.

Vi har alltså inte gått från kretslopp till
enkelriktade flöden av växtnäring. I stället
utnyttjar vi globala ändliga resurser av vilka
vi tillverkar och transporterar konstgödsel.
Tidigare tärde vi på lokala ändliga resurser,
antingen vi kallade det för svedjebruk eller
kombinerat ängs- och åkerbruk.

Det nya är alltså inte principen utan skalan.
Samtidigt medför det intensivare jordbruket
och den högre skördenivån mer läckage av
näring till omgivningen. Det gäller både per
arealenhet och totalt sett. Däremot läckte det
mycket mer växtnäring per kilo råg i svedje-
bruket än det gör idag från våra handelsgöds-
lade åkrar. Genom att vi inte var så många och
inte åt så gott, mådde dock Östersjön bättre.

Nåväl, må så vara att jordbruket inte är
eller har varit något fungerande kretslopp.
Naturen är väl ändå ett under av resurshus-
hållning och återcirkulation. Nja, hur är det
egentligen? Knappheten på växtnäring är en
viktig faktor i naturens självreglering. Det
innebär att det som frigörs vid nedbrytning-
en används vid uppbyggnaden av nya växter

och djur. Så långt stämmer bilden med verk-
ligheten. Naturen är god – fast bara nästan
och i vissa avseenden inte alls:

Vattnet går i kretslopp i det naturliga syste-
met, men mineralämnen försvinner från jord-
ytan och hamnar i världshaven i ett enkel-
riktat flöde och tur är det. Om inte vattnet av-
skiljdes från sina salter, skulle det inte finnas
något färskvatten att njuta av med eller utan
tillsatser. Men hela apparaten drivs av solens
enkelriktade energiflöde från solen till jorden
och därefter ut i världsrymden.

Och inte ens om vi ser till mer avgränsade
system, består naturen av kretslopp. Vår till-
gång på fossila bränslen kommer från natu-
rens egen undantagsstuga: Kretsloppen fung-
erade inte och därför bildades torv, kol och
olja. Men inte nog med det.

All vår från början näringsrika åker var
bördig därför att naturens humus, kväve och
fosfor inte gick i kretslopp. I stället ansam-
lades den och blev matjord. Vi lever bokstav-
ligen på naturens avfallsberg! Om naturens
kretslopp hade fungerat skulle det inte ha
funnits någon civilisation där man funderat
på meningen med livet. Det skulle inte finnas
några slagord om kretslopp och inga miljö-
profeter som ersatt Bergspredikan med Krets-
loppets bud.

Ibland bedrivs rovdrift som leder till åker-
jordens utarmning och erosion, av girighet
eller okunskap. På andra ställen koncentreras
husdjuren och näringen förslösas genom
läckage till omgivningen. I bästa fall vårdar vi
matjorden genom att gödsla väl och bearbe-
ta försiktigt. Det finns ingen uthållig lösning
som bara bygger på kretslopp. Vi måste ock-
så ersätta marken för oundvikliga förluster till
luft och vatten.

När Vilhelm Mobergs utvandrare Karl
Oskar Nilsson röjde sina nyodlingar i Minne-
sota flyttade han inte till ett bättre fungeran-
de kretslopp än det han övergav i Småland. I
stället reste han från en av naturens fattigare
undantagsstugor till en av de rikare. Idag kan
man med hjälp av olja och konstgödsel även

Rundgång i miljöretoriken
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få tämligen höga skördar i Ljuder socken i
Konga härad. Vi är till och med så lyckligt
lottade att vi inte behöver bruka all den mark
som våra förfäder försökte klara livhanken
på. Mer blir över för skog och bioenergi.

Men det finns också lägen då vi helt vill
undvika naturens kretslopp. Det blir tydligt
när de direkt skadar vår hälsa. Det mesta av
vad vi medvetet eller omedvetet gör för att
undvika smittsamma sjukdomar handlar om
att bryta naturens kretslopp. Återigen gör vi
det på det att det må gå oss väl och vi må
länge leva i vårt land.

För att kunna orientera oss i livet, politiken
och moralen behöver vi bilder – metaforer
som hjälper oss att beskriva de stora sam-
manhangen. Dessa bilder gör inte anspråk på
att vara sanna och möjliga att kontrollera och
vederlägga i vetenskaplig mening. De funge-
rar bra ändå. Ibland kan de vara utomordent-
ligt vackra i all sin halvsanning: Av jord är Du
kommen…

Före naturvetenskapens genombrott med
Kopernikus, Galilei och Newton dominerade

en världsbild med enhetlighet och samman-
hang där allt kunde placeras in i Guds och
hans medarbetares ordning. Upptäckten att
jorden inte var alltings centrum underminera-
de en del av detta och avkastade ett friare
sökande efter de yttersta sanningarna, men
också överdrifter om att allting mänskligt kun-
de förstås och analyseras med mekaniska
och matematiska verktyg.

Motrörelsen mot detta återfinner vi i bl.a.
dagens ”ekologiska” tänkande där Naturen
ofta får ersätta den allomfattande visdom
som Vår Herre en gång stod för. Ät och lev
naturligt, anpassa Dig till Naturens kretslopp,
låter vår tids tolkningar av omvärldens krav
på människan. Det är inget problem så länge
bilden och verkligheten inte blandas ihop.
Bara vi kommer ihåg att vi måste välja mellan
det onda och det goda – inte mellan kretslopp
och enkelriktade flöden – kommer nog allt att
gå oss väl.

DN 1997-02-02

Rundgång i miljöretoriken
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Dear Rachel,

Då kommer vi om några decennier ändå att
få en situation där det vilda har trängts undan.
Men det har inte skett på grund av att fåglar-
na förgiftats utan för att människan alltmer
målinriktat behärskar natur och landskap. Ju
effektivare vi blir på att odla, desto mindre
energi och näring blir det över för andra var-
elser än nyttoväxterna och husdjuren.

Min andra invändning handlar om denna
grundläggande och äkta konflikt mellan män-
niska och natur. Det förvånar mig att du inte
ser den utan förlitar dig på att ”biologiska”
metoder skall lösa våra problem. Men obero-
ende av vilka metoder och hjälpmedel vi an-
vänder måste vi ställa frågan om det går en
gräns för hur mycket det är rimligt att vi be-
härskar naturen och var denna gräns går. Om
våra instrument kan klassas som biologiska
eller kemiska spelar i det sammanhanget
ingen roll.

Om du inte kan nyansera din text utifrån de
här två perspektiven befarar jag att vi under
decennier framöver kommer att få en utomor-
dentligt förvirrad miljödebatt. Den kommer
att handla om en helt skenbar konflikt mellan
”kemiskt” och ”biologiskt”, inte om bra och
dåligt eller om ont och gott. Ja, jag vill gå så
långt att inte bara diskussionen tar skada om
denna metafor blir etablerad. Risken är ock-
så att vi under tiden glömmer bort mål och
mening med vår färdväg och vårt ansvar för
resten av skapelsen.

UNT Kultur 2002-06-28

Sommaren 2002 hade UNT:s kultursida en serie
”sommarbrev” där olika medarbetare skrev fingerade
brev till historiska personer.

On your draft ”Silent Spring”
Tack för manuskriptet du skickade som-

maren 1961. Jag förstod snart, när jag såg din
tidsplan, att du ändå inte skulle ha någon möj-
lighet att ta hänsyn till mina synpunkter före
publiceringen av boken. Därför har brevet bli-
vit liggande. Nu – om än lite senkommet – får
du mina tankar kring de problem du tar upp.

Jo, det du skriver är både angeläget och
väldokumenterat. Här i Sverige har visser-
ligen inte just problemen med DDT och andra
långlivade klorerade kemikalier varit lika
mycket i ropet som hos er. Vi har inte lika
massiva bekämpningsprogram och det odlas
inte samma grödor här som i bomullsdistrik-
ten i USA.

Jag är ändå tämligen säker på att din bok
snart kommer att översättas också till svens-
ka. Miljödebatten har startat även här och vi
har haft något av vår egen ”tysta vår”. Många
fågelarter har drabbats av kvicksilverbetning-
en. Mina egna tamduvor har varje år haft det
svårt med kläckningen just under tiden efter
vårsådden. Vi börjar redan få ett ställnings-
krig mellan jordbrukare och fågelskådare.

Men trots alla förtjänster är det två per-
spektiv som jag tycker helt kommer bort i din
text. Jag befarar också att miljödebatten kom-
mer att ledas in på ett olyckligt eller rent av
destruktivt spår just på grund av dessa bris-
ter. Den största svagheten är att du låter ke-
miska medel bli symbol för allt ont som män-
niskan kan åstadkomma. Detta är min första
invändning. Du bortser då ifrån att även
dessa hjälpmedel kan utvecklas med hjälp av
ny kunskap och bättre teknik. De kan bli bätt-
re på att ta kål på ogräs och skadegörare och
mindre giftiga för fåglar och människor.
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När helheten bedrar visheten

problem som var störst. Därför ägnade sig
Josef inte åt pyramidbygge eller oasernas
grönytor. Han prioriterade och löste upp-
giften.

Dagens politiska handelsresande och entre-
prenörer i hållbar utveckling alltsedan Rio
1992 står inför utmaningar av samma dimen-
sioner som en gång Josef. Men i stället för
koncentration präglas processen just av am-
bitionen att lösa alla problem – stora som
små – på en gång. Det kallas helhetssyn och
innehåller allt mellan himmel och jord. Det
politiskt korrekta växer till allt längre listor av
biologisk mångfald och glada grisar.

Allt detta är vacker tänkt och välmenande.
Men alla problem är inte lika stora och sam-
mantaget är de för många för att låta sig
styras. Det finns få allvarliga hot mot jord-
brukets ekologiska grundvalar. Förmodligen
är det rationellt att ägna politisk och veten-
skaplig kraft åt dessa och acceptera att myck-
et annat får bli som det kan.

Ett hållbart system kan se ut på många sätt
socialt och ekonomiskt. Men vissa grundläg-
gande ekologiska resurser i form av djur och
åkermark får inte förstöras. På de flesta av
jordens åkrar är problemet fortfarande brist
på gödsel, överskott på insekter och skador
av vind och vatten. På andra platser och i
andra länder kan problemet i stället vara att
landskapet utarmas just för att själva odlan-
det blivit alltför framgångsrikt. Marken, vetet
och potatisen mår bra men rapphöns och blå-
klint har svårt att få plats.

Det hållbara jordbruket karaktäriseras där-
för inte av en enda väg. Bortom mycket tal om
helhetssyn kan man ana något så banalt som
en oförmåga eller ovilja att bestämma sig för

Egentligen var det mer en tillfällighet att Josef
Jakobsson skulle bli pionjär i arbetet med håll-
bar utveckling. Hans avundsjuka halvbröder
var nära att ta livet av honom och hans far
trodde de hade lyckats. I stället såldes han för
tjugu siklar silver till Potifar i Egypten.

En märklig början på en lysande karriär
kan det tyckas. Därtill försökte Potifars hustru
få Josef att överge sin roll som politisk expert
för att i stället ägna sig åt sex och skörlevnad.
Men han var mer intresserad för frågan om
ett hållbart jordbruk i ett hållbart samhälle.

Efter diverse strapatser hamnade han så-
ledes i statsrådsberedningen och där gav han
sig snart i kast med frågan om hur hållbar
utveckling kunde definieras. Imponerande
snabbt hade han problembilden klar för sig.
Låt vara att han använde okonventionella
analysmetoder i form av drömtydning. Det
gällde att samla i ladorna under sju feta år för
att därefter klara försörjningen under följan-
de sju år då det var sämre ställt.

Genom sitt förutseende undvek han social
oro som kunde hotat såväl Farao som resten
av etablissemanget. Samtidigt avvärjde han
den annars oundvikliga ekonomiska och eko-
logiska kollapsen under de år då gräshoppor,
skyfall och torka härjade. Och inte nog med
det, den egyptiska statsapparaten gjorde en
rejäl hacka på att sälja dyrt till grannländerna
under nödåren.

Josef klarade uppgiften att skapa ett eko-
logiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sam-
hälle genom koncentration och rationalitet.
Han lät sig icke distraheras av trånsjuka kvin-
nor och han hade inte ambitionen att lösa alla
problem som präglade det dåtida Egypten. I
stället för helhetssyn undersökte han vilket
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hur verkligheten egentligen ser ut. Men om
man inte bestämmer sig för vad som är pro-
blemet kommer man inte heller att hitta en
lösning. Och då kan man lika gärna ägna sig åt
drömtydning, sex och skörlevnad.

UNT Kultur 2003-02-13

När helheten bedrar visheten
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DDT är ett gift i miljödebatten

ämnena. Energin omsattes, men de stabila
substanserna vandrade vidare i närings-
kedjan.

Detta var en god beskrivning av en begrän-
sad del av verkligheten. Just så gick det till.
Problemet uppstod i nästa led, när bilden av
DDT generaliserades och fick gälla för allt
mellan himmel och jord. ”Kemikalier anrikas
i näringskedjan” blev till en metafor för hur
natur, odling och djurskötsel fungerar. En
exakt bild av en del av verkligheten blev till
en missvisande beskrivning av helheten. En
avgränsad insikt blev till en allmänt spridd
fördom. Och denna föreställning är ständigt
närvarande i miljö- och kemikaliedebatten.

Jag har genom åren i olika församlingar
med de mest varierande baskunskaper i kemi
och ekologi då och då testat hur etablerad
denna bild av verkligheten är. Och överallt
visar sig ”DDT-metaforen” fast cementerad i
den ekologiska allmän(o)bildningens funda-
ment: Vadhelst som tillförs odlingsmarken
kommer att anrikas i allt högre halter i vete
och havre och sedan återfinnas i ännu större
mängder i kött, ägg och mjölk för att slutligen
drabba människan i skadliga mängder till
lunch och middag.

I verkligheten är det i stället nästan alltid
tvärtom. Marken och växterna fungerar som
ett filter för allehanda skadliga ämnen. Hus-
djuren fungerar i sin tur som ett filter för hur
mycket som når människan. Om bly, kvick-
silver, kadmium, DDT och dioxiner skulle
anrikas på vägen från marken till djur och
människor, skulle det inte förekomma något
högre liv på jorden. Det är tack vare den selek-
tiva transporten på de fysiska och biologiska
stigarna som vi över huvud taget existerar.

Att generalisera utifrån personliga men be-
gränsade erfarenheter är en djupt mänsklig
svaghet. Har man någon gång mött en dryg
skåning eller en tyst norrlänning – för att nu
inte tala om nollåttor – så nog vet man hur de
är, i största allmänhet, allesammans. I mindre
oförargliga sammanhang kallas det fördomar.
Men fördomar handlar inte bara om vad som
karakteriserar människor i olika landsdelar
eller länder.

När exakta beskrivningar av verkligheten
är svåra att göra eller kräver sitt specifika
interna språk, tillgriper vi i stället metaforer.
Ofta är detta utmärkta hjälpmedel som gör att
vi kan beskriva verkligheten något så när
även för dem som inte tillhör vetenskapens
innekretsar. All populärvetenskap bygger på
paradoxen att man kan fånga kunskapens
väsen utan att känna dess exakta verktyg.
Ibland går det hyggligt.

Samtidigt har all översättning av teorier
och datamängder till mer vardagliga bilder
sitt pris. Atomen med sin kärna och elektron-
skal framställs i läroboken vid en sol omgiven
av planeter. Det går väl an. Genteknikerna
talar om att klippa och klistra när de sepa-
rerar och sätter samman bitar av DNA. Det
må vara hänt. Men ibland kan våra metaforer
bli helt missvisande.

Den tidiga miljödebatten kring industri-
samhällets avarter handlade mycket om DDT
och andra svårnedbrytbara och fettlösliga
miljögifter. På grund av just dessa egenskaper
anrikades de i näringskedjan. De vetenskap-
liga uppsatserna, läroböckerna och tidningar-
na fylldes med bilder av hur havsörnar drab-
bades av DDT och PCB trots att insekterna på
vattenytan innehöll försumbara mängder av
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Marken och mullen är i poesin något av
människans urhem och slutstation. Föreställ-
ningen om jorden som livets källa är nära
släkt med andra bilder som gör naturen god
och människan ond. Men vår existens bygger
inte på att marken vill oss väl. Snarare är den
fullpackad med skadliga ämnen, organiska
och oorganiska. Av jord är vi komna – med
blotta förskräckelsen.

Vi lever trots en fientligt inställd omvärld,
inte tack vare en människovänlig natur. Vi
lever hyggligt just därför att vi har växterna
och djuren mellan oss och allt fanstyg som
mullen och mineraljorden innehåller. Ständigt
och helt naturligt bildas mängder av klorera-
de och andra skadliga ämnen när växtrester
och stallgödsel omsätts. Men de når oss sällan
eller i låga doser. Bara när barriären bryts kan
det bli problem.

Därför är det egentligen ingen överrask-
ning att husdjur som lever ett mer ”naturligt”
liv drar på sig mer av skadliga ämnen som

förs vidare till vår mat. Då träder inte växter-
na in som en skyddande barriär mellan oss
och marken. Då tar gifterna genvägar.

Grisar som går ute och bökar angrips inte
bara av fler parasiter utan innehåller också
mer av tungmetaller än de som skyddas av
stängsel och betonggolv. Höns som lever ett
naturligt liv utomhus ger oss ägg med mer
dioxin än de som tillbringar sitt korta liv i
burar och på golv. Men många är överraska-
de. Ty fördomen om hur kemikalier anrikas i
naturen leder tanken fel.

Vi kan leva med att metaforer är ungefär
sanna. Men vad gör vi med de bilder som är
käpprakt åt skogen? Då får de karaktären av
fördomar. Då är det inte bara skåningar som
råkar illa ut. Det gör också vår kunskap om
hur naturen är beskaffad, och därmed våra
möjligheter att eliminera hoten mot män-
niskan och miljön.

UNT 2004-11-11

DDT är ett gift i miljödebatten
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Modernäringens faror
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Mitt i naturen

duktion, men på det agrara området är kon-
flikterna kanske mest tydliga, levande och
problematiska. Den förutsättningslösa, veten-
skapliga analysen kring mål och medel stäm-
mer helt enkelt inte med den förhärskande
ideologiska, politiska och just nu kommersiellt
gångbara bilden av vad som är ont och gott.
Men vad händer om även jordbruksforskarna
sätts att tjäna dessa intressen? Vem i hela
världen kan man då lita på?

En fördomsfri betraktelse av våra odlings-
metoder säger oss bl. a. att det onda och det
goda inte kan delas upp under rubriker av
”kemiskt” å ena sidan och ”naturligt” å den
andra. Ibland är ”naturenliga”, ”alternativa”
eller ”ekologiska” lösningar bra, men lika ofta
är de helt enkelt usla. Kemisk ogräsbekämp-
ning är mer resurssnål (och effektivare) än
mekanisk. Det är lättare att hålla reda på
konstgödselkväve än naturens hemliga lager
av biologiskt fixerade kväve om man vill
hindra läckage till omgivningen. Naturen är
helt enkelt inte alltid miljövänlig.

Odling har alltid gått ut på att utplåna
naturliga ekosystem och ersätta dem med
konstgjorda. Människan lever till 95 procent
av jordbruksprodukter och förväntningarna
är stora att odlingsjorden också skall ge oss
energi och nya råmaterial i framtiden. Natu-
ren ger oss inget av detta av sig själv. I stället
behöver vi odlingsmetoder som är miljövän-
liga, resurshushållande och effektiva. Om de
samtidigt kan marknadsföras som naturliga
eller inte måste då om inte förr åter bli en ren
lämplighetsfråga.

DN 1995-10-15

Det har blivit fult att styra och manipulera men
vackert att leva efter naturens egen ordning
eller låta naturen vara i fred. På marknaden tar
det sig uttryck i ”ekologiska” produkter och
”gröna” butiker. LRF hänger en slöja över
odlingens innersta väsen och skapar meta-
forer som ”världens renaste jordbruk”. Man
hävdar rent av att man smeker naturen när
man producerar raps, vete och grisar där natu-
ren egentligen ville ha ek, lodjur och mossa.

En gång i tiden var naturen hotfull och det
var människans ingrepp som gjorde det
möjligt att leva ett någorlunda anständigt liv
– eller att åtminstone överleva. Då var det
ännu berömvärt eller åtminstone anständigt
att påverka, utnyttja och förbättra naturen till
människans gagn. Denna syn på relationen
mellan människa och natur var en förutsätt-
ning eller åtminstone ett stöd för odlings-
metodernas förändring och jordbrukets ”in-
dustrialisering”. Kemiska biologiska och tek-
niska hjälpmedel gav oss mer mat, bättre mat
och mat under hela året.

Som all annan mänsklig verksamhet hade
denna epok en baksida. Vissa av de kemiska
hjälpmedlen gav oss en tystare vår. De rikliga
flödena av växtnäring från gödselmedels-
industrierna in i jordbruket medförde också
större flöden ut till sjöar och vattendrag. Till-
sammans med annan förorening blev de till
en del av industrisamhällets miljöförstörelse.
Nu framstår naturen som hotad av människan
och synen på hennes ingrepp förändras. De
obetänksamma talar om människan som
planetens ogräs alltmedan vanligt ogräs fått
högre status.

Dessa förändrade värderingar utgör en ny
omvärld för all biologisk forskning och pro-
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Det våras för motboken

mer i USA än i Europa. Det är bland annat det-
ta som vicepresident Al Gore har gjort med
sin bok Earth in the Balance från 1992. (på
svenska; Uppdrag Jorden 1994). Den innehål-
ler mycket som är känt från de senaste decen-
niernas miljödebatt kring gifter och avfall.
Annat är nyare och framför allt är perspek-
tivet mer politiskt och ”holistiskt” än andra
liknande skrifter. Klimatfrågan och växthus-
effekten utgör här en dominerande metafor
över människans herravälde över naturen
och oförmåga att ta hand om alla de problem
som hon ställt till med. Men är det sant och i
så fall i vilken mening?

Al Gores ambitioner är inte bara att peka
på specifika miljöhot. Han går betydligt läng-
re i sin strävan hitta en sammanhängande syn
på miljökrisens ursprung i människans tänkan-
de och förhållningssätt. För jag vet inte vilken
gång i ordningen får vi läsa Seattles ord till
president Pierce 1855 om att allt hänger sam-
man. (Detta citat har sedermera visat sig här-
stamma från ett filmmanus från 1970-talet där
Seattle blivit mer modern och ”ekologisk” än
han ursprungligen var.)

Mycket av detta är också välkänt tankegods
från allehanda humanekologiska skrifter. Den
judiskt/kristna traditionen av människans
härskarroll över naturen, Bacons och natur-
vetenskapens separation av är och bör och för-
hoppningen om att finna en återförening av
vetenskap och religion, en önskan som alltid
ger mig ett intryck av ett slags ställföreträdan-
de kreationism. Är det inte själva poängen med
vetenskap och religion att de utgör olika tolk-
ningar av samma storslagna tillvaro?

Al Gores bok präglas således inte av öd-
mjukhet och begränsning utan snarare av

Inte bara dagspolitiken och partikongresser-
na har sina förnyare och traditionalister. De
återfinns också i debatten kring naturresur-
ser och miljö. Trots att man har samma kun-
skap om hur det är kan man komma till olika
slutsatser om vad som bör göras. Det handlar
om sambandet mellan att veta och värdera,
mellan insikt och åsikt:

Många hävdar att framtiden kräver att vi
börjar tänka och handla helt annorlunda. Vi
måste skapa ett uthålligt samhälle som inte
ser till kortsiktigt vinstintresse. Därför be-
höver vi en annan moral och ett helt annat
samhälle.

Andra menar att miljöfrågornas lösning
ligger i en effektivisering av vårt utnyttjande
av naturresurserna. Med hjälp av vetenskap-
liga och tekniska framsteg och marknadens
överlägsna resursallokering kan vi lösa fram-
tidsfrågorna.

Ungefär så ser förnyarnas och traditionalis-
ternas positioner ut i debatten kring miljö-
och överlevnadsfrågorna. Ibland finns det an-
satser till en syntes, men lika ofta återvänder
man till skyttegravar och barrikader. Det
handlar alltså om ett ”ekologiskt” systemskifte
eller ett ekonomiskt/tekniskt framåtskridan-
de. Det förra perspektivet har avkastat åtskil-
liga hyllmeter av utredningar, politiska pro-
gram och debattböcker. Det senare härskar
än så länge i politisk, ekonomisk och teknisk
praktik – må vara att många tekniska förbätt-
ringar marknadsförs som helt omvälvande
systemskiften.

Att utmana teknikens och ekonomins härs-
kare genom att hävda att vår framtid kräver
något mer och annorlunda än teknisk finish
väcker starka motreaktioner, kanske ännu
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överdåd. Detta gäller också Gores eget bidrag
till miljöfilosofin. Allt hänger samman. Familje-
splittring, ungdomsbrottslighet och det mesta
av världens elände har ett gemensamt ur-
sprung i vår störda relation till naturen och till
oss själva.

Ambitionen att få allting att hänga samman
i en enda helhet känns ofta påfrestande och
inte sällan pekoralistiskt. Ibland blir bilderna
något halsbrytande som när Al Gore framstäl-
ler USA:s framtida roll i kampen mot miljöför-
störelsen som en fortsättning på kampen mot
nazism och kommunism. Hans politiska pro-
gram blir därmed helt logiskt en Marshallplan
för den globala miljön under amerikansk led-
ning.

Möjligen är det en fråga om skalfördelar,
men i USA finns det påtagligt oftare än här
hemma plats för två åsikter samtidigt. I april
1994 utkom Environmental Gore, en samling
inlägg om naturvetenskap, ekonomi och filo-
sofi i Gores predikan. När såg vi senast ett
antal namnkunniga i Sverige ge ut en bok för
att ta heder och ära av t.ex. regeringens miljö-
proposition?

Inläggen är något ojämna. Ett avsnitt be-
handlar klimatförändringar och inte bara
ifrågasätter Al Gores (och många andras)
tvärsäkerhet i beskrivningen av framtida tem-
peraturhöjningar orsakade av den ökade kol-
dioxidhalten i atmosfären. De modeller man
använder för att förutsäga framtida klimatför-
ändringar har ännu inte lyckats förklara de
ändringar som varit de senaste hundra åren
då halten koldioxid ökat på grund av använd-
ningen av kol och olja. Andra störande inslag
för prognosernas trovärdighet är att den stör-
re delen av den hittills uppmätta temperatur-
höjningen har ägt rum före 1940 medan höj-
ningen av koldioxidhalten till tre fjärdedelar
skett därefter.

Beskrivningarna av hur skeptikerna till
växthuseffekten haft svårt att komma till tals
i utredningar och media illustrerar också
väl fenomenet hur en från början avgränsad
vetenskaplig diskussion övergår till att bli en

fråga om makt över problemformuleringen i
miljöpolitiken. Vi har sett samma fenomen
här hemma i t.ex. kärnkraftsdebatten och frå-
gan kring alternativ/”ekologisk” odling. Efter
en lång tid av avgränsad diskussion kring
säkerhet och kvalitet kan vi i stället se en
metaforernas kamp.

Någonstans på vägen från de små till de
stora sammanhangen förskjuts så intresset
från är till bör. I nästa steg får så även enskild-
heterna ett helt nytt symbolvärde när de sor-
teras enligt ett nytt mönster: Tekniskt täm-
ligen lätthanterade frågor kring slutförvaring
av radioaktivt avfall framställs som en våld-
täkt på Moder jord. Konstgödsel och kemiska
bekämpningsmedel, som från början var
någorlunda gripbara fenomen har efter hand
förvandlats från människans till djävulens
redskap. De närmast berörda kunskaparna
känner sig förvirrade eftersom inget mot-
svarande paradigmskifte skett på det veten-
skapliga området.

Jag känner en sympati för skeptikerna, ock-
så de i Environmental Gore. Samtidigt kom-
mer man inte ifrån att de själva ofta lider av
samma svagheter som de anklagar det forsk-
ningspolitiska etablissemanget för. När de
lämnar sin avgränsade sakkritik och kommer
till slutsatserna av sina resonemang, finner
man ibland en irriterande konservativ och
antipolitisk, blandning av tyckande och kun-
skapskritik: Eftersom vi inte är säkra på att
växthuseffekten är en realitet, skall vi inte
göra något eller vänta med att göra något.

”Det säger sig nästan självt att farorna och
kostnaderna och de ekonomiska och socia-
la konsekvenserna (av åtgärder mot växt-
huseffekten, min anm.) är mycket större än
det ursprungliga miljöhotet”, deklamerar en
av bokens klimatforskare när han lämnat dis-
kussionen kring sitt fackområde. Det är en
slutsats som inte följer logiskt av tvivlet. Jag
har svårt att identifiera de katastrofer som
skulle drabba industriländerna om man
handlade som om växthuseffekten faktiskt
fanns.

Det våras för motboken
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Environmental Gore (titeln inrymmer för
övrigt en oöversättlig elakhet och vitsighet)
är inte ensam i sitt slag. En inte alltför djärv
gissning är att vi torde få läsa mer av miljö-
krisens skeptiker det närmaste decenniet.
Andra exempel på ”motböcker” som förnekar
eller nyanserar miljökriser och domedags-
profetior är Dennis Averys bok med den
provocerande titeln Saving the Planet with
Pesticides and Plastics och Ronald Baileys The
True State of the Planet.

Kunskapssökandets dialektik har beskri-
vits i termer av tes-antites-syntes. Orsaken till
att vi så ofta upplever att forskarna endast
når två tredjedelar på denna väg är troligen
att det identifierade problemet inte är veten-
skapligt utan värderingsmässigt. Vid en viss
grad av komplexitet, t.ex. vad gäller klimat-
frågor eller biologisk mångfald, förlorar den
rent naturvetenskapliga argumentationen sin
klarhet och mening. Politiska och existentiella
frågor har förklätts till vetenskapliga. Då skall
vi inte heller förvänta oss någon syntes.

Så länge vi inte kan veta hur klimatet blir
om 100 år på grund av mänsklig påverkan, är
det en fråga om värderingar hur vi skall hand-
la idag. Förmodligen skulle mycket av miljö-
och framtidsdebatten må väl av en tydligare
åtskillnad mellan veta och värdera. I miljö-
debatten tycker jag mig ofta ana en dröm om
att hitta teoretiskt och experimentellt verifie-

rade svar också på sådant som finns bortom
vetandets gräns.

Men nu lever vi i ett vetenskapsdominerat
samhälle. Det kommer troligen länge än att
vara mer legitimt att säga att något utgör en
potentiell fara för naturen och mänskligheten
än att det inte är vackert, inte stämmer med
mina uppfattningar om vad som är rätt eller
fel. Grundtipset är därför att existentiella,
etiska och politiska frågor även framgent
kommer att beslöjas av förment vetenskap-
liga diskussioner. Men även då kan man vid
närmare beskådande återfinna alldeles van-
liga och välbekanta traditionalister och för-
nyare.

Böcker
Al Gore, Earth in the Balance, Penguin Books,

1992. (På svenska: Uppdrag Jorden, Bon-
niers, 1993).

John A Baden, ed., Environmental Gore, Pasi-
fic Research Inst. for Public Policy.

Dennis T Avery, Saving the Planet with Pesti-
cides and Plastics, Hudson Institute 1995.

Ronald Bailey, The True State of the Planet,
Free Press, 1995.

DN 1996-06-02, något redigerad, ”Moralen
vassare än vetenskapen”

Det våras för motboken
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Sant eller falskt?

svärlig verklighet som aldrig blir entydig, men
väl mer eller mindre sann. När denna verk-
lighet skall översättas till vardagsprosa ham-
nar man ändå gärna i Himmel eller Helvete:
Forskare slår larm!

Men det finns fler skäl till att många kloka
människor går omkring och tror att tidigare
ofarliga företeelser befunnits farliga på grund
av ökad kunskap och att det fanns ännu kloka-
re människor som visste alltihop hela tiden.
En viktig orsak är helt enkelt vårt selektiva
minne. Om någon förutspår tillräckligt myck-
et elände på tillräckligt många områden, kan
man vara säker på att han eller hon får rätt –
i några fall. Man kan också vara tämligen över-
tygad om att folk med tiden glömmer bort alla
de förutsägelser som slog fel och kommer
ihåg de fall där man råkade hade rätt: Vad var
det vi sa?

Så går det oftast till när man spår om fram-
tiden, inte bara i frågor kring miljöfaror. Vem
kommer idag ihåg t.ex. Björn Gillbergs förut-
sägelser om en allmän cancerboom på 90-
talet p.g.a. alla kemikalier som vi spritt i vår
omgivning och stoppat i vår mat under 50-
och 60-talen. … Det finns ju så mycket elände
och det var nog det han menade. … Vem bryr
sig då om alla de larm som visat sig obefoga-
de? Jo, Aaron Wildavsky gör det i boken But Is
It True?

Mitt under valkampanjen mellan Kennedy
och Nixon 1959, 17 dagar före Thanksgiving
day blev tranbär föremål för ett av de första
stora ”Gift i maten”-larmen i USA. En tjänste-
man på hälso- och utbildningsdepartementet
Artur Flemming, avrådde folk från att äta tran-
bär från Oregon och Washington. De kunde
nämligen innehålla rester av ett ogräsmedel

Först sade Ni att DDT var ofarligt, men sen
blev det förbjudet. Sen sade Ni att Hormoslyr
inte var farligt men sen kom Ni på att det ock-
så förgiftade människor och miljö. Kvicksilver
var ofarligt i 50 år och sen blev det plötsligt
farligt. Därför tror vi inte på Er när Ni nu säger
att glyfosat eller andra av dagens bekämp-
ningsmedel (eller bildskärmar eller elektriska
fält eller genmanipulation) inte är farliga. Det
är bara att vänta tills Ni undersökt det tillräck-
ligt. Vad var det vi sa?

Ungefär så ser schablonbilden ut av kun-
skapen kring ”kemisamhällets” vardagliga
risker: Vanligt folk har från början genom
intuitiv kunskap vetat att forskarna manipule-
rar för mycket och så småningom får de rätt.
Jag har även träffat många kollegor bland
forskare som hävdar samma sak: Folk vet hur
det är – ja, utom just inom mitt eget fackom-
råde.

Men då skiljer man inte på forskarnas kun-
skap och samhällets beslut. Dels var det ingen
”forskare” som hävdade att de nu förbjudna
farligheterna var ofarliga – om man verkligen
kollar upp vad de sade. Dels kom förbuden
inte på grund av plötsliga upptäckter om far-
lighet utan för att samhällets/myndighetens
avvägning mellan risk och nytta ändrades
med tiden. Ökade kunskaper, högre krav och
nya alternativ medförde nya beslut. Ibland
förbjöds ämnen på renodlat politiska grunder
(Hormoslyr) sedan de fått ett alldeles särskilt
symbolvärde i miljödebatten.

Ett samhälle har behov av att bestämma
vad som är tillåtet och vad som är förbjudet.
Reglerna för detta är endast delvis en veten-
skaplig process. Toxikologer och ekologer
inom olika områden lever med en mer be-
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som kunde orsaka cancer. Tjänstemän i 100-tal
kommenderades att jaga tranbär och analyse-
ra giftrester. Den federala regeringen beslag-
tog en och en halv miljon kg tranbär. Odlarna
förlorade 40 miljoner dollar och regeringen
betalade ut 8 miljoner dollar till dem som lidit
ekonomisk skada utan att ha använt ogräs-
medlet. När allt summerats visade sig oron
helt obefogad.

Ett år tidigare hade Kongressen antagit ett
tillägg till livsmedelslagen, den s.k. Delaney
Clause, som från början egentligen handlade
om livsmedelstillsatser och som stadgade att
ingen tillsats skall betraktas som säker om
den visats kunna orsaka cancer hos djur eller
människor.

Det låter ju alldeles utmärkt vid en första
genomläsning, men problemet är att bestäm-
melsen bokstavligt tolkad – och så har den
oftast tolkats i USA:s legala tradition – leder
till rena galenskapen. Ett otal naturliga och
syntetiska ämnen kan medföra cancer om de
tillförs försöksdjur i tillräckligt stora doser.
När FDA – det amerikanska livsmedelsverket
– senare förbjöd användningen av ogräsmed-
let i tranbär gjordes det på grund av att man
lyckats åstadkomma cancer hos råttor som
fått en dos 400 gånger högre än en vuxen
människa skulle kunna få om han åt ett kilo
tranbär varje dag hela livet.

Alltsedan sin tillkomst har också Delaney-
tillägget varit omdiskuterat i vetenskapliga
kretsar. Samtidigt har det blivit en symbol-
fråga i den amerikanska hälso- miljödebatten.
Alla försök att ersätta det med en mer rimlig
bedömningsgrund har därför stoppats och
det finns kvar än idag.

Forskningen kring cancer och dess upp-
komst har däremot gjort att det efterhand
blivit alltmer orimligt att översätta data från
djurförsök med höga doser till cancer hos
människor som bara får i sig mycket små
mängder av ämnet. Idag börjar man rent av
diskutera om inte själva behandlingen av för-
söksdjuren kan orsaka mer tumörer än själva
kemikalien.

Till detta kommer t.ex. att man upptäckt att
den naturliga förekomsten av cancerframkal-
lande ämnen i maten är omkring 10 000 gånger
större än bidraget från bekämpningsmedels-
rester och livsmedelstillsatser tillsammans. En
kopp kaffe innehåller lika mycket cancerogena
ämnen som alla bekämpningsmedelsrester
man kan få i sig under ett helt år. Att tala om
kemisk manipulation av maten förefaller i det
perspektivet möjligen något överdriven.

Den amerikanska lagstiftningen kring can-
cerframkallande ämnen är ett exempel den
s.k. försiktighetsprincipen tillämpad in absur-
dum. Det låter bra att man inte skall tillåta
något som kan orsaka skada eller lidande
även om det inte finns entydiga vetenskapliga
bevis, men slutresultatet kan också bli att det
är en ren tillfällighet vilket ämne som man
råkat undersöka så många gånger att det ger
effekter i något test.

Det kan också leda till att man i största
allmänhet silar mygg och sväljer kameler.
Kraven på nya bekämpningsmedel blir så
höga att ingen utvecklar dem utan vi får nöja
oss med gamla, halvdåliga. De stora hälso-
problemen har med matvanor att göra, inte
med livsmedelstillsatser och giftrester. De
livsavgörande miljö- och överlevnadsfrågor-
na har med vattenbrist och jordförstöring att
göra, inte med bekämpningsmedelsrester
eller ekologiska sidoeffekter.

But is it true? ger oss många exempel på
överdrivna eller obefogade larm kring hälsan
och miljön – och en nyansering av andra –
ända fram till 1989 års äpplelarm, som starta-
de i CBS 60 Minutes och resulterade i att
amerikanerna slutade äta äpplen under ett
halvår av ungefär lika goda skäl som man
slutade äta tranbär 1959 men med ännu
större ekonomiska konsekvenser. Samtidigt
blev skådespelerskan Meryl Streep riksbekant
miljöaktivist – USA:s svar på Marit Paulsen –
och grundade organisationen Mothers and
Others for Pesticide Limits.

Wildavsky menar att försiktighetsprinci-
pen genom osäkerheten i de toxicitetstest

Sant eller falskt?
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man använder lett till vägs ände. Han ger för-
slag kring den politiska och administrativa
hanteringen av kemiska risker för människa
och miljö. Boken innehåller därtill många
goda råd för en bättre förståelse mellan fors-
kare, journalister och allmänhet.

Allt detta är lovvärt, men har inte oförstå-
elsen mellan experter och allmänhet i dessa
frågor ytterst sin grund i att den vetenskap-
liga verkligheten och den vardagliga är så
olika? Mycket vetenskaplig kunskap går att
hjälpligt återge i bilder som är begripliga, men
så inte toxikologi och riskbedömning kring
gift i maten. Risken med radioaktivt cesium i
kantareller eller renkött finns helt enkelt inte
i verkligheten för den enskilde medborgaren,
bara för den som från sitt skrivbord ser på
hela populationen.

I vår vardag gäller antingen eller. Antingen
lever vi eller också dör vi. Antingen mår vi bra
eller dåligt: Älskar, älskar inte, räknar vi när vi

Sant eller falskt?

plockar sönder prästkragar eller baldersbrå.
I den verkligheten låter påståendet att nedfal-
let från Tjernobyl ger fyra extra cancerfall per
år närmast som ett försök att blanda bort
korten: Antingen drabbas vi eller också inte.

Forskarens sanning blir därför inte mindre
sann. Det är bara det att en del sanningar inte
finns i verkligheten. Därför kommer vi tro-
ligen att fortsätta att få leva med nya larm om
gift i maten. Frågan är bara vilket livsmedel
och vilken manipulation det gäller nästa gång.

Böcker
Aaron Wildavsky. But is it true? A Citizen´s

Guide to Environmental Health and Safety
Issues. Harward University Press. 1995.

DN 1996-09-15
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Vad var det vi sa?

miste på. Handla hos oss! Tryggare kan ingen
vara.

Går man till källorna är det påtagligt svårt
att hitta dessa fullständigt förstockade ex-
perter som hävdade att de nu förbjudna
farligheterna var ofarliga – om man verkligen
kontrollerar vad de sade. Vad som händer när
något tillåtet blir förbjudet är en betydligt
mindre dramatisk händelse än upptäckten av
stora och okända faror.

Samhällets avvägning mellan risk och nyt-
ta ändras över tiden. Ökade kunskaper, högre
krav och nya alternativ medför nya beslut.
Ibland förbjuds ämnen på renodlat politiska
grunder sedan de fått ett alldeles särskilt sym-
bolvärde i miljödebatten.

Ett samhälle har behov av att bestämma
vad som är tillåtet och vad som är förbjudet.
Forskarna lever med en mer besvärlig verklig-
het som aldrig blir lika entydig. När denna
verklighet skall översättas till regler och var-
dagsprosa hamnar man ändå gärna i bilden
av Himmel eller Helvete: Forskare slår larm!

Men det finns fler skäl till att även många
kloka människor går omkring och tror att tidi-
gare ofarliga företeelser plötsligt befunnits
farliga och att det fanns ännu klokare män-
niskor som visste alltihop hela tiden. En orsak
är vårt selektiva minne.

Om någon förutspår tillräckligt mycket
elände på tillräckligt många områden, kan
man vara säker på att han eller hon får rätt –
i några fall. Man kan också vara övertygad om
att vi med tiden glömmer bort alla de förut-
sägelser som slog fel och kommer ihåg de få
som slog in. Det är grunden för det mesta av
tvärsäker efterklokhet. Vad var det vi sa?

UNT Kultur 2002-03-12

Först sade Ni att DDT var ofarligt, men sen
blev det förbjudet. Sen sade Ni att Hormoslyr
inte var farligt men sen kom Ni på att det ock-
så förgiftade människor och miljö. Kvicksilver
var ofarligt i 50 år och sen blev det plötsligt
farligt.

Därför tror vi inte på Er när Ni nu säger att
dagens bekämpningsmedel (eller livsmedels-
tillsatser eller elektriska fält eller genmanipu-
lation) inte är farliga. Det är bara att vänta tills
Ni (forskare och byråkrater) undersökt det
tillräckligt. Vad var det vi sa?

Ungefär så ser en vanlig bild ut av kunska-
pen kring det moderna samhällets vardagliga
risker: Vanligt folk har från början intuitivt ve-
tat att forskarna manipulerar för mycket och
så småningom får folket rätt. Det här är inte
bara egenskaper som tillskrivs jordnära odal-
män som dväljes långt från laboratorier och
myndigheter. Jag har genom åren träffat många
av akademiens invånare som med vissa reser-
vationer hävdar samma sak: ”Folk vet hur det
är – ja, utom just inom mitt eget fackområde.”

För att få ordning i tillvaron behöver vi
bilder – metaforer som ger någon struktur åt
sådant som vi inte har tid att studera i detalj.
Det är inget problem så länge vi inte tror att
metaforen exakt beskriver verkligheten lika
bra som fakta och teori. Men ibland minns vi
bara metaforerna. Då är fältet fritt för den
som vill exploatera vår okunskap. Då dyker
gamla bilder upp i nya sammanhang.

Under de senaste månaderna har vi sett
texten från en av våra större livsmedelskedjor
på annonstavlorna: ”För 40 år sedan var DDT
ofarligt. Vad är ofarligt idag?” På så sätt fram-
kallar man än en gång bilden av en tillvaro
fylld av okända faror som vi snart kommer att
upptäcka. Undertexten går inte heller att ta
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Predikanternas intåg

karna hade identifierat absoluta problem som
krävde sin absoluta lösning genom att proble-
men eliminerades. Det onda skulle likt ogräs
ryckas upp med roten. Den domedagsstäm-
ning som ibland frammanades fanns redan i
naturvetarnas språkbruk.

Om DDT ställde till problem skulle DDT
elimineras. Om svavel i eldningsoljan försura-
de våra fiskevatten skulle svavlet stoppas. Till
skillnad från andra politiska områden fanns
det ännu varken politiker eller myndigheter
som tänkte i termer av regelverk, budgetar,
avvägningar och kompromisser. Miljöproble-
men var något nytt som skulle utplånas – sen
kunde vi gå vidare.

Också i den tidiga politiska processen, när
den miljöpolitiska infrastrukturen byggdes
upp, föreföll denna naturvetarnas hegemoni
självklar. Deras problemformulering levde
vidare även när naturvårdsverk och miljö-
departement sett dagens ljus. Svavelnedfallet
reducerades och DDT förbjöds i enlighet med
naturvetarnas recept.

Under en period var den vetenskapliga
hegemonin total. Miljöpolitikerna tävlade mer
om att vara inlästa på de fysiska och kemiska
hemligheterna än att finna samhälleliga åtgär-
der för att hantera problemen. Mjuka freoner,
nitrat och ammonium blev en del av det poli-
tiska språkbruket.

I den politiska praktiken fanns förstås
mycket kompromisser, men i debatten hand-
lade det mycket om antingen – eller. Denna
bild av absoluta problem präglade inte bara
försurningsdebatten utan det mesta av vad
som fanns på den miljöpolitiska dagordningen.
Även t.ex. växtnäringsläckage, tungmetaller
och miljögifter tolkades enligt samma mönster.

Den moderna miljödebattens födelse brukar
dateras till 1960-talet. Rachel Carsons berät-
telse om effekterna av masspridning av DDT
och andra klorerade kolväten i boken Tyst vår
kom ut på svenska 1963. Svante Odén skrev
sin artikel om nederbördens försurning på
DN Debatt den 24 oktober 1967. Han skulle
så småningom få epitetet ”det sura regnets
fader”.

Tillsammans med många andra naturveta-
re skulle dessa två komma att personifiera
debatten om industrisamhällets baksidor.
Georg Borgström, Hans Palmstierna, Björn
Gillberg, Barry Commoner och Paul Ehrlich
är andra namn. Med deras inträde på den
miljöpolitiska arenan tog diskussionen en ny
vändning. Kritiken blev effektiv genom att
vetenskapens och teknikens avarter angreps
just med naturvetenskapens egna verktyg.

Fast kritiken mot teknologins hegemoni
och samhälleliga konsekvenser kom till en
början från annat håll. Den hade varit i este-
ternas och filosofernas säck innan den kom i
naturvetarnas påse. Harry Martinssons Ania-
ra från 1950-talet hör till raden av kritiska be-
skrivningar av ett samhälle och en teknik
bortom mänskliga dimensioner och mänsklig
kontroll. Herbert Marcuse skrev i början av
1960-talet om den endimensionella människan
som en produkt av det kapitalistiska industri-
samhällets manipulativa drag.

Men den naturvetenskapliga logiken och
naturvetarnas entré medförde något kvalita-
tivt nytt. Intrycket skapades att miljöfrågorna
hade en absolut och ödesmättad karaktär.
Detta gällde inte bara ibland, när det var väl
motiverat.  Det blev till en metafor som präg-
lade synen på miljöfrågorna generellt. Fors-
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Om man därifrån tar ett stort kliv och jäm-
för 1960-talet med dagens miljöpolitiska land-
skap är skillnaderna slående. Från att ha
dominerat debatten har naturvetenskapligt
skolade debattörer fått konkurrens av allt fler
aktörer. Genom miljöfrågornas politisering
blev det legitimt och naturligt att också värde-
ra problemens karaktär och dimensioner. En
naturvetenskaplig logik ersattes med en poli-
tisk. Det som varit eller upplevts som absolut
blev relativt.

Detta märks också genom miljöorganisa-
tionernas utveckling, kanske tydligast i Natur-
skyddsföreningens omvandling. Från att ha
varit ett sällskap för fågelskådare och reser-
vatsivrare har den – i Greenpeaces anda – ut-
vecklats till en professionell lobbyorganisa-
tion. På allt fler områden bestämmer den och
andra påtryckare vad som för dagen är poli-
tiskt korrekt i frågor som rör vår miljö.

Därigenom har miljöfrågorna allt mer kom-
mit att likna andra politiska områden. Svante
Odén och andra forskare som drev miljö-
debatten hade på sin tid ett slags monopol.
Idag är det många fler som slåss om dagord-
ningen. Organisationer, myndigheter och po-
litiker tävlar om att definiera vilka problem
som är viktiga och hur stora de är.

Miljön har på gott och ont blivit en natur-
lig del av politik och marknad på ett sätt som

inte kunde förutses på 1960-talet. Då handla-
de det om att problemen skulle lösas för att
vår hälsa och vår livsmiljö skulle bestå. Nu
handlar det om att hantera de problem som
hamnar på den politiska och institutionella
dagordningen och prioritera dem bland så
mycket annat. Problemen är delvis desamma
men fler vill vara med och bestämma hur de
ser ut.

För dagens naturvetare som studerar mil-
jöproblem kan detta vara en frustrerande
upplevelse. Många upplever att den ekologis-
ka och fysiska begreppsvärlden utarmats på
sitt mer precisa innehåll.  Men att en veten-
skaplig logik ersatts med en politisk är en
naturlig utveckling när frågorna angår allt fler.
I bästa fall är detta ett steg på vägen mot en
mer förnuftig hantering av såväl stora som
små problem.

Fast ibland kan man tvivla, t.ex. när man
följer energifrågans politiska utveckling. Alla
problem i ett tekniskt utvecklat samhälle har
ändå någon absolut karaktär och dimension.
När den politiska retoriken helt kastar loss
från sina fysiska fundament har relativismen
gått för långt. Då har naturvetenskaplig hege-
moni ersatts av politisk alkemi.

UNT 2004-06-17

Predikanternas intåg



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 143:23, 2004

95

Gift i maten
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Jakten på den giftfria födan fortsätter

föll offer för mänskligt gift och överdåd. Att
vanligt gammaldags virus troligen var or-
saken passade inte in i den nyrousseauanska
hegemonin över debattens dagordning.

Men redan på 70-talet anade många att det
var något som inte stämde i kalkylen. Om in-
dustrisamhällets kemikalier var så förödande
för folkhälsan borde allt fler rimligen må allt
sämre. Man började mäta halter och effekter
av naturens och matlagningens egna farlig-
heter.

Då upptäckte man att vår mat var bokstav-
ligen packad av livsfarliga kemikalier långt
innan någon kemist hade varit där med till-
satser och bekämpningsmedel. I själva verket
var naturens och köksspisens dödskallemärk-
ta kemiska skafferi 10 000 gånger mer inne-
hållsrikt än jordbrukets och livsmedelsindu-
strins. Hårt besprutade äpplen visade sig
vara rena hälsokosten jämfört med vanlig
pannbiff med lök.

Nu har även denna del av vår motsägelse-
fulla verklighet fått sin symboliska beteck-
ning. Dess namn skall hädanefter vara akryl-
amid. Helt vanlig matlagning i helt vanliga kök
och bagerier är full av farligheter. Den giftfria
tillvarons banerförare har nått sitt Waterloo.
I fortsättningen har vi att leva med fiender
som är svårare att nedkämpa än tillsatser och
bekämpningsmedelsrester.

Men det dröjer inte länge förrän vi får veta
hur lite akrylamid det är just i de hälsochips
som snart når våra butiker. Och inte bara det.
Snart får hälsokosten och vitaminpreparaten
tävla med allt fler, ”functional foods” som
skall göra oss alla friska och lyckliga. Nya
utopier och utopister står i kö. För drömmen
om den harmoniska, rena och giftfria var-

Det var en gång när larmen kring vår mat
handlade om konstiga ämnen. De hette DDT
och PCB och det var någon annan, långt bor-
ta, som hade hittat på dem och drabbat oss
oskyldiga med dem. Till dessa konstgjorda
farligheter hörde också livsmedelstillsatser-
na, både de kosmetiska som gjorde kaviaren
rödare och de nyttiga som gjorde det förgäng-
liga mer hållbart.

Det var 1960-tal och debatten om vår hälsa
och vår miljö handlade om storfinansen som
ville tjäna pengar på att lura i oss kemikalier
av rent vinstintresse (vilket ofta var sant).
Detta gjorde den utan att tänka på riskerna
för människan (vilket var både sant och inte
sant). På den vägen förgiftade de onda makt-
erna oskyldiga och ovetande konsumenter
(vilket nästan aldrig var sant).

Ur detta växte både inom vetenskapen och
i populärdebatten föreställningen om att
”kemisamhället” var på väg att bokstavligen
förgifta oss. Kända miljödebattörer förutspåd-
de att 1990-talet skulle kulminera i en cancer-
epidemi. Det var dessutom för sent att hejda
den eftersom världen och vår mat redan var
så fullproppad av industrins kemikalier.

På det politiska området formulerades
utopin om det giftfria samhället. ”Giftfritt”
blev ett honnörsord långt innan ”ekologiskt”
kom att bli ett samlande begrepp för allt gott
och hälsosamt som kunde odlas och säljas.
Så väcktes – eller snarare återuppväcktes –
föreställningen om att allt gott är det som
danats av naturen och att allt det goda för-
vanskas i människans händer.

Och dessa bilder dominerade länge. När
sälen blev en politisk symbol i slutet av 80-
talet var den allmänna uppfattningen att den
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dagen torde inte överge människan bara för
att industrins DDT bytts mot stekpannans
akrylamid.

UNT Kultur 2002-05-06

Jakten på den giftfria födan fortsätter
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Julbordets naturliga faror

Samtidigt måste våra förfäder anpassa sig
till en mer varierad tillgång på mat än den vi
idag upplever på ICA eller Konsum. Det var en
fördel i kampen för överlevnad att kunna äta
sig lagom fet för att klara sitt energibehov de
veckor som det var ont om bananer och anti-
loper. Det var också en fördel om man kunde
lokalisera och identifiera söta och energirika
bär och frukter. Så uppstod vår kärlek till
socker och fett till förfång för 2000-talets över-
flödskonsumenter. Den som vill sälja godis
och chips har därför ett lättare uppdrag än
den som marknadsför kålrötter och knäcke-
bröd.

Ett naturligt och instinktivt beteende är
således bäst anpassat till en värld av ungdom
och knapphet på resurser. Däremot leder det
oss vilse när vägen är bred till köttdiskar och
julbord. Vi har därför svårt att hantera våra
lustar på ett rimligt sätt utan andra insikter än
dem som naturen och drifterna försett oss
med. Det kräver kunskap, eftertanke och
måttfullhet.

Det ligger en viss ironi i att de faror som
dominerar vår matdebatt handlar om annat
än det som naturen brytt sig om. Långsiktiga
effekter för den privata hälsan har aldrig
hindrat någon från att sprida sina gener
vidare till kommande generation. Därför är
det heller inte konstigt att vår mat – också
den på julbordet och även helt utan tillsatser
och kemikalier – är fullpackad med ämnen
som kan orsaka övervikt, cancer blodpropp
och ledbesvär. ”Allt jag tycker om har visat sig
ge cancer hos möss” beskrev en av våra
humorister situationen.

Samtidigt har natur och naturligt mer än
något annat blivit ett försäljningsargument.

Naturen är konsekvent men kortsiktig. När
våra föregångare på jorden klev ner från
träden och spanade över savannen efter
något ätbart rådde en besvärande brist på
beslutsunderlag för en långsiktigt hållbar
utveckling. Det fanns inget livsmedelsverk
med resurser för att kontrollera vad den ena
eller andra växten innehöll av skadliga ämnen.
Bara en möjlighet förelåg – att använda enkla
kriterier och ta det säkra före det osäkra.

De som var kloka och inte prövade något
nytt och okänt överlevde. De som kastade sig
över första bästa till synes läckra planta dog
i cyanidförgiftning eller något annat lika obe-
hagligt. Så skapades den konservativa inställ-
ning till nyheter på matbordet som så tydligt
präglar oss också i dagens överflödssamhälle,
särskilt i juletid. Den som vill bryta motstån-
det mot GMO och andra konstigheter har där-
för ett svårare uppdrag än den som bara vill
säga nej.

Kriterierna under den mänskliga evolutio-
nen var enkla för den som skulle överleva och
föröka sig. Man undvek det som var akut giftigt
och som hindrade att man kunde bli tillräck-
ligt vuxen för att sätta barn till världen, lära
dem att hitta något ätbart och undvika faror.

Däremot behövde man inte ta hänsyn till
sådant i naturens skafferi som kunde ge lång-
siktigt skadliga effekter och teoretiskt förkor-
ta livet med något eller några år. Allt det som
idag dominerar vår debatt om matens risker
för hälsan har aldrig varit ett urvalskriterium
i utvecklingsprocessen. Att 20-åringar över-
levde var viktigt för släktets fortbestånd. Att
60-åringar levde till pensionsåldern var när-
mast en belastning eller åtminstone inget
naturen brydde sig om.
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Men det naturliga är att leva tämligen farligt
och att dö före mogen ålder. Det goda och
något längre livet kan snarast ses som evolu-
tionens misslyckande. Det är kulturens seger

Julbordets naturliga faror

över naturen. Och vid julbordet är det väl
precis så det känns – åtminstone på kort sikt.

UNT Kultur 2002-12-21
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Vårt alldagliga bröd

att göda upp Paulo Roberto på samma sätt
och i samma syfte.

Redan bakom dessa såpor anar man en
uppfattning om att vi alla skulle bli friska och
lyckliga bara det serverades rätt mat. Med
rätt blandning på tallriken skulle vi slippa
hålla igen. Ta reda på vad som är naturligt och
ursprungligt! Lev som våra förfäder gjorde
när de en gång blev till människor!

Tanken är utomordentligt tilltalande.  Och
”stenåldersdiet” med mycket kött och lite
kolhydrater lanseras också under olika namn
både som ideologi och kommers. Det är
egentligen bara ett problem. Det finns inget
paradisiskt tillstånd att återvända till på det
här området heller. Liksom många andra
vackra tankar om hur vi borde anpassa oss
till naturen, innehåller idén om den goda och
nyttiga ursprungsdieten mycket lite av san-
ning.

I stället är naturen konsekvent men kort-
siktig. När våra föregångare på jorden klev ner
från träden (eller var det upp på flodstran-
den?) och spanade över savannen efter något
ätbart rådde en besvärande brist på besluts-
underlag för hur en optimal kost borde se ut.
Men det var en fördel att hitta rätt bland
energirika växter och närande köttstycken
och äta lite extra när möjligheten gavs. Allt
detta en gång goda hänger med och för oss
vilse i ett samhälle rikare på mjölk och
honung. Frosseri handlar vanligen om mer av
det vi redan tycker om.

Under evolutionens gång sökte man sin
energi och näring där den fanns. Urvalet av
föda kunde dock variera. Vid vissa tider och
på vissa platser fanns det gott om kött. På
andra ställen dominerade fisk eller nötter och

Ett spöke går genom Europa – överviktens
spöke. Amerikanska midjemått och medelvik-
ter sprider sig över kontinenten. Det började
i USA där maten var billigast och lockelsen
störst. Reklamen gav oss inga nya vanor, men
förstärkte våra ovanor. Idag finns problemen
också där vi minst förväntar oss att de skall
dyka upp.

Medelhavsländerna har, trots all sin sallat
och olivolja, fetare skolbarn än mjölk- och
potatisrikena i Norden. Övervikten – och alla
sjukdomar som hänger samman med den –
håller på att konkurrera ut matbristen som
dominerande hälsoproblem också i stora
delar av den ”tredje” världen.

Det senaste året har också förslagen varit
många om hur de tilltagande problemen med
övervikt skall hanteras. Alla som har något
med vår mat att göra vill visa sin goda vilja.
Jordbruksministern delar ut folkhälsoupp-
drag till sina myndigheter och välvilliga upp-
maningar till marknaden att ta sitt ansvar.
Livsmedelsindustrin håller seminarier i Alme-
dalsveckan. Viktväktarna värvar medlemmar.
McDonalds lanserar kyckling och morötter.
De få experter som har överblick springer
som skållade råttor mellan evenemangen.

Tidvis blir utspelen smått löjliga och ibland
också groteska. Köttbranschen spred härom
veckan ett pressmeddelande där man fram-
höll att kött innehåller mycket lite socker. Vi
väntar nu med spännig på sockerindustrins
motdrag med budskapet att bitsocker är helt
fritt från fett. Filmaren Morgan Spurlock har
gjort en dokumentär om hur fet man blir och
hur dåligt man mår av att endast äta av Mc-
Donalds menyer i en omfattning av tre gånger
kaloribehovet under en månad. TV3 håller på
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rotfrukter. Människan blev allätare och kunde
på olika sätt få ihop mat för dagen.

Redan under stenåldern – och kanske ännu
mer då – gällde devisen att man tager vad
man haver.  Den konventionelle dietisten före-
språkar idag måttfullhet med det mesta. Hon
har därför, kanske omedvetet, en större insikt
i den mänskliga evolutionens centrala bud-
skap än den som förordar 6–8 hjortstekar i
veckan.

Hela idén om den ursprungliga, goda och
nyttiga måltiden är en variant av missuppfatt-
ningen att evolutionen har ett högre syfte.
Vad man bortser ifrån är att det naturliga ur-
valets kriterier inte primärt handlar om att
vara frisk och leva länge. Att mjölk och mjöl
inte fanns på stenåldern säger oss att det
finns skäl till uppmärksamhet mot allehanda
överdrifter. Däremot leder det inte till slut-
satsen att det i sig skulle vara skadligt med
pannkakor och sylt.

Det finns alltså en del att lära av evolutio-
nen också för kostråd och vällevnad. Denna

Vårt alldagliga bröd

kunskap leder emellertid mer till allmänna
råd om energi- och näringsbehov än till spe-
cifika dieter. Vi måste på ena eller andra
sättet få i oss allt det vi behöver av energi och
näring. Därtill måste vi undvika att få i oss för
mycket av det vi inte behöver.

Frågan om vad vi bör äta blir således i hög
grad empirisk. Hänförande teoribyggen om
hur lunchen bör komponeras är mer för-
ledande än klargörande. Detta ger gott om
utrymme för profeter och månglare med
skenbart omvälvande idéer. Nya spöken går
genom Europa.

Men vi behöver inte mer och nytt utan
måttligt och sunt. Sunda matvanor börjar
med uppfostran och hemkunskap. Det är där-
emot inte troligt, att just de drivkrafter som
varit så framgångsrika i att locka oss på villo-
vägar bland godishyllor, chipspåsar och
snabbmat också är de mest lämpade att leda
oss på den rätta vägen.

UNT 2004-09-23
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Forskningen och friheten
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Är Du nyttig lille vän?

av sökandet efter den nya kunskapen sker på
uppdragsgivarens ansvar.

Om båda dessa former av kunskapssök-
ande utvecklas väl, lever vi i den bästa av
världar. Men balansen mellan egenvärde och
nytta borde vara forskningspolitikens vik-
tigaste och kanske enda fråga. Om all forsk-
ning sker på de professionella kunskaparnas
villkor leder den till ett fjärmande mellan folk
och forskning. Om all forskning styrs av upp-
dragsgivarna får vi för lite av kritiskt tänkan-
de och förutsättningslöst, nyfiket sökande
efter nya, icke efterfrågade sanningar.

Idag är det senare problemet akut. Den ny-
fikenhet som inte kan motiveras med hänsyn
till regionalpolitik, energiförsörjning, krets-
lopp, AGENDA 21 eller ekonomisk tillväxt
göre sig icke besvär. Själva argumentationen
för mera pengar mot löfte om mera nytta de-
formerar samtidigt uppfattningen om kun-
skapens möjligheter. I förlängningen blir efter-
frågan på forskarnas åsikter större än den är
på deras insikter.

Lägger man samman effekterna av allmän
sparsamhet på basresurser, ökade eller oför-
ändrade medel via sektorsorgan och närings-
liv, forskarnas ambition att visa sig nyttiga,
sektorernas önskan att vara duktiga, de stra-
tegiska fondernas tillkomst och den ökade
styrningen från olika EU-program, blir det lite
plats över för fritt tänkande.

Hade det hela varit ett utslag av ond vilja,
vore det kanske svårt att komma åt. Nu är det
snarare en sidoeffekt av många olika var för sig
välmenande beslut. Det är själva systemet det
är fel på, vilket gör en förändring hart när omöj-
lig. Kunskapssökare i alla länder förenen eder!

DN 1996-02-08

Filosoferna har endast på olika sätt förklarat
världen, men vad det gäller är att förändra
den, hävdade en gång Karl Marx. I denna av-
gränsade mening har marxismen triumferat
inom forskningspolitiken. Per Unckel och Carl
Tham står sida vid sida på samma barrikad.
Det går ett spöke genom Europa, det perver-
terade nyttotänkandets spöke. Alltfler vill ut-
nyttja alltmer av forskning och utbildning för
att göra nytta och förändra världen. Men det
har ett pris.

När man betraktar våra universitet skall
man finna hur allt mer resurser går åt till att
söka pengar och allt mindre till att söka kun-
skap. Kvoten mellan oberoende forskare å
ena sidan och allehanda blankett- och finansi-
eringsspecialister, styrgruppsadministratörer
och projektoptimerare å den andra börjar på
sina håll att bli förfärande liten.

Om vi tycker att kunskap är en viktig del
av vår kultur, bör några få ägna sig yrkesmäs-
sigt åt att skapa, bevara och förmedla ny och
gammal kunskap. Men samhället i dess olika
uppenbarelser kan också använda forskning
för att lösa problem. Det kan kallas för t.ex.
sektorsforskning.

Således har samhället – vanligen direkt eller
indirekt staten – två olika roller. Dels skall den
stå för kunskapens allmänna värden genom
pengar till universitet, forskningsråd och stu-
diemedel. Kunskapssökandet sker på yrkes-
utövarnas eget initiativ och ansvar. Dels skall
man representera medborgarnas också berät-
tigade krav att forskningen skall vara nyttig
och problemlösande i mera direkt mening.
Med hjälp av avdelningsdirektörer, fondstyr-
elser, EU-program och referensgrupper be-
ställer man vad man vill ha gjort. Inriktningen
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Fundamentalism eller egoism i
forskningspolitiken

teknisk utveckling, kommunikation och be-
byggelse och för miljö, lantbruk och natur-
resurser.

Två av dessa myndigheter kallar man vis-
serligen forskningsråd, men de skall inte vara
forskarstyrda och för att markera detta flyttar
man pengar för ”grundforskningsinriktade
uppgifter” från nuvarande forskningsråd un-
der jordbruksdepartementet till utbildnings-
departementets tre lådor.

För jord- och skogsbrukets områden lik-
som för miljöfrågorna innebär detta ett stort
steg tillbaka. Forskningsrådet på det området
(SJFR) har under 80-talet tagit steget från
myndighet till ett forskningsråd på riktigt –
med forskarmajoritet. Nu föreslås utan när-
mare analys en återgång till tidigare ordning.
Forskarstyrd forskning får av någon anled-
ning inte förekomma utanför utbildnings-
departementets tre lådor. Felsynen är både
fundamental och problematisk.

Ett problem tycks ligga i själva den forsk-
ningspolitiska semantiken. Det medför att
forskningens olika dimensioner blandas sam-
man. Ofta sätts det likhetstecken mellan fri
forskning och grundforskning, men detta är
missvisande.

Fritt kunskapssökande på forskarens eget
ansvar och kring frågor som ställs av själva
forskningsprocessen är lika viktigt inom vad
som kallas tillämpad eller problemorienterad
forskning. Vad vi idag vet om bl.a. antibiotika-
användningens risker, den genetiska bakgrun-
den till fläskkotlettens kvalitet, försurningens
orsaker, växtnäringsläckagets karaktär och
dimensioner eller om skogsmarkens bördig-

Forskningspolitik handlar om forskningens
frihet, om samhällets legitima inflytande över
forskningens inriktning mot olika områden
och vilka dessa områden är. Forsknings 2000,
som kom för ett år sedan, blev offer för en
slags fundamentalism. Man försökte ge utrym-
me för forskarstyre på alla områden genom
att låta forskningsråd (med forskarmajoritet)
ta makten över hela fältet.

Man hade alldeles rätt i en viktig fråga näm-
ligen att det behövs forskarstyrd forskning
inom alla områden. Däremot tänkte man fel
när man packade all vetenskap i fyra lådor,
humaniora och samhällsvetenskap, medicin,
naturvetenskap och teknik. Det hade medfört
att forskarstyrda organ skulle fatta beslut om
avvägningen mellan t.ex. neutronforskning
och skoglig ekologi. Det hade varit att flytta
politisk makt till forskare utan politiskt man-
dat.

En blandning av principiella och maktpo-
litiska argument från remissinstanserna med-
förde att tanken att packa svensk forskning i
fyra lådor lades på is. I stället tillsattes en sär-
skild utredning inom utbildningsdepartemen-
tet, som nu kommit med sin rapport, Att finan-
siera forskning. Den utredningen föreslår att
forskningen packas i tre lådor och tre säckar.

Med en tydlig ambition att inte göra om
misstagen från Forskning 2000, har man nu i
stället gjort alldeles egna och fräscha tanke-
fel. Tre forskarstyrda råd skall ta sig an teknik-
och naturvetenskap, medicin samt humanio-
ra och samhällsvetenskap. För den mer till-
lämpade forskningen föreslår man i stället tre
myndigheter för sociala frågor och arbetsliv,
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het är ursprungligen ett resultat av sådan
oberoende forskning kring tillämpade pro-
blem som främst varit styrd av forskarens
egen nyfikenhet.

Kunskap som idag betraktas som funda-
mental för vår förståelse av de stora miljö-
frågorna var från början inte efterfrågad
utifrån. Behovet av en tillräcklig volym av
oberoende och kritisk forskning gäller såväl
problemorienterade som mer grundläggande
frågeställningar. Med utredningens förslag
blir det därtill en ren tillfällighet om tillämpad
forskning blir forskarstyrd eller myndighets-
styrd. Varför skall tillämpad forskning på det
medicinska området styras av forskare medan

Fundamentalism eller egoism i forskningspolitiken

dessa inte skall ha samma inflytande på jord-
brukets område?

Det finns naturligtvis flera möjliga för-
klaringar till att utredningen Att finansiera
forskning landat i de förslag man för fram. En
är föreställningen att det finns en artskillnad
mellan grundläggande och tillämpad forsk-
ning som gör att den också skall styras olika.
I så fall är det fundamentalism. Eller också är
förslagen ett exempel på en lika enkel som
banal och traditionell akademisk revirstrid
om prestige, makt och pengar.

SVD Brännpunkt 1999-12-21, ”Problematisk fel-
syn”
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Nyfikenheten nyttigast i längden

na värden skall främjas genom pengar till
universitet, forskningsråd och studiemedel.
Den vägen är det tänkt att nyfikenhet och
kritiskt tänkande skall komma till sin rätt.

Den andra vägen skall medborgarnas krav,
att forskningen skall vara nyttig, tillgodoses.
Med hjälp av avdelningsdirektörer, fondsty-
relser, EU-program och referensgrupper be-
ställer man vad man vill ha gjort. Forskningen
ses som ett politiskt medel för att skapa eko-
nomisk tillväxt och renare avlopp.

Om båda dessa former av kunskapssökan-
de utvecklas väl, lever vi i den bästa av världar.
Men balansen mellan egenvärde och nytta
borde vara forskningspolitikens viktigaste
och kanske enda fråga – vid sidan av vilka
områden av natur och kultur som skall stu-
deras. Om all forskning sker på forskarnas
villkor leder den till allt högre elfenbenstorn.
Om å andra sidan all forskning styrs av upp-
dragsgivarna får vi för lite av kritiskt tänkan-
de och förutsättningslöst, nyfiket sökande
efter nya, icke efterfrågade sanningar.

Idag är det senare problemet störst, sär-
skilt om man kommer in på mer praktiska
områden som forskningen har att bearbeta.
För behovet av kritisk oberoende forskning är
lika stor (eller större) inom husdjursskötseln
som inom molekylärbiologin.

Att egenvärdet ofta får vika för nyttan inom
tillämpade kunskapsområden beror delvis på
den forskningspolitiska semantiken. Djup och
oberoende blandas samman. Det sätts lik-
hetstecken mellan fri forskning och grund-
forskning, men detta är missvisande.

Fritt kunskapssökande på forskarens eget
ansvar är lika viktigt inom vad som kallas till-
lämpad eller problemorienterad forskning.

Det finns egentligen bara ett bra skäl för att vi
skall syssla med forskning och utbildning: Det
har ett egenvärde. Det är roligt att veta och
tillgång till kunskap är en rättighet. Om kun-
skapen är nyttig i någon mer avgränsad
privat- eller samhällsekonomisk mening vet
vi inte när den skapas eller inhämtas.

Möjligen kan vi säga att mer forskning med-
för högre bruttonationalprodukt än mindre.
Vi vet också att dålig forskning aldrig är
nyttig. Däremot förträngs det faktum att det
är en liten andel av den goda forskningen som
leder till exportprodukter och ekonomisk till-
växt.

Därför vet vi inte det ekonomiska utfallet
av de pengar som går till den enskilde forska-
ren det enskilda projektet eller forskningsom-
rådet. Ändå sitter denna höst forskningens
aktörer åter igen och letar de bästa argumen-
ten för att just skogsekologi är nyttigare än
biomedicin – eller tvärtom. Det upprepas in-
för varje forskningspolitisk proposition.

Filosoferna har endast på olika sätt för-
klarat världen, men vad det gäller är att för-
ändra den, hävdade en gång Karl Marx. I
denna avgränsade mening har marxismen
triumferat inom det nutida forskarsamhället.
Och inte bara i Sverige. För att fortsätta med
marxistisk travesti: Det går ett spöke genom
Europa, det perverterade nyttotänkandets
spöke.

Och denna verklighet, som är så påtaglig
på kunskapens verkstadsgolv, är inte resulta-
tet av ond vilja och dålig politik. Sällan har
forskningspolitiken levt sitt eget liv. Snarare
är det en sidoeffekt av flera var för sig legitima
strävanden. Staten har två olika roller i sin
relation till forskningen. Kunskapens allmän-



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 143:23, 2004

110

Och just detta perspektiv försvinner in i
nyttotänkandets svarta hål. Det roliga att veta
och det värdefulla i att kunna trängs undan av
det förment användbara.

Den nyfikenhet som inte kan motiveras
med hänsyn till t.ex. regionalpolitik, energi-
försörjning, kretslopp, ekologisk odling, håll-
bar utveckling eller ekonomisk tillväxt göre
sig icke besvär. Själva argumentationen för
mera pengar mot löfte om mera nytta de-
formerar samtidigt uppfattningen om kun-
skapens möjligheter.

I sina strategiska dokument frestas rekto-
rer, programdirektörer och huvudsekreterare
att måla upp allt mer luftiga utopier för att
gentemot stat, fondstyrelse och kommission
motivera just det egna områdets existens. I
förlängningen blir efterfrågan på forskarnas
anpassningsförmåga större än den är på
deras insikter.

Ändå är det i nyfikenheten det börjar. Och
det är lätt att illustrera med några exempel

från min egen hembygd i det forskningspo-
litiska landskapet. Vi vet idag åtskilligt om
risker med antibiotika, försurningens orsaker,
växtnäringsläckagets karaktär och dimensio-
ner, fläskkotlettens kvalitet och skogsmark-
ens bördighet. Men vi glömmer alltför lätt att
denna kunskap började med enskilda forska-
res vetenskapliga och allmänna nyfikenhet.
När det verkligen begav sig var kunskapen
inte efterfrågad utifrån, ofta tvärtom.

Det ligger i forskningens väsen att man inte
i förväg kan veta resultatet – om det verkligen
handlar om ett professionellt sökande efter
sanningen. Därför kan man inte heller i förväg
veta vilken forskare eller vilken kunskap som
är nyttig. Det enda hållbara argumentet för att
söka kunskap är nyfikenheten om hur verklig-
heten är funtad. Men är det någon som idag
vågar lita på det motivet när konkurrenterna
lovar allt mera guld och allt grönare skogar?

UNT 2003-11-06

Nyfikenheten nyttigast i längden
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Släpp forskarna loss, det är vår

hade blivit den nya utopin. Det som presteras
skulle tjäna den hållbara utvecklingen och till-
be dess prästerskap. Och denna utveckling
visade sig bestå av allt mellan himmel och
jord.

Kriterierna på det hållbara blev till allt läng-
re listor allteftersom olika intressenter stallade
in sina käpphästar i det uthålliga samhällets
spiltor. I stället för att låta forskarna vidga
ramen och fördjupa perspektiven fick de ett
problem att lösa. I stället för att undersöka
vilka problem som var stora och små sattes de
att arbeta utifrån det politiskt förutbestämda.

Förutsättningarna för ett gott resultat är
därför inte lysande. Men när jag tar del av
konferensens presentationer är det ändå slå-
ende hur mycket som blir bra. Trots den
tunga ideologiska överbyggnaden är forskar-
själen inte knäckt. Det spirar kritsikt tänkan-
de och fria perspektiv. Så länge metoden är
vetenskaplig går det inte att beslöja tillvaron.

Åtskilliga tankar och resultat från konferen-
sen går på tvärs med det politiskt korrekta.
Småskaligt och hemlagat är inte alltid det
bästa. Naturen har inte de bästa svaren på
köttkvalitet och växtnäringsläckage. Till och
med kemiska hjälpmedel och genteknik har
sin plats i den uthålliga produktionen, låt vara
i ett litet undanskymt hörn.

Marknaden framstår inte heller som ett
alternativ till politiken när konsumtionen och
resursflödena skall justeras i hållbara banor.
Studierna kring konsumenternas beteende i
livsmedelsbutiken utmanar den just nu mest
omhuldade myten, den att konsumenterna
genom att handla rätt kan ge oss svenska
betande kor, glada grisar, levande landsbygd
och rena hav.

Det var en gång på 60- och 70-talen. Ratio-
nalismen frodades under de ekonomiska och
sociala rekordåren. Då skulle samhällets pro-
blem lösas på ett välordnat sätt. Ett medel var
riktade satsningar på forskning och utveck-
ling. Inte minst energifrågan avkastade stor-
stilade planer på en sådan forskning i samhäl-
lets tjänst.

Men planerna innehöll också en övertro på
att sociala, politiska och ekonomiska problem
kunde lösas rationellt, bara man forskade
rätt. Och mycket blev till besvikelse då resul-
tatet var magert i förhållande till de förvänt-
ningar som skapades. I analyserna efteråt
kallades det för radikal rationalism. Under
en period blev löftena kanske mera återhåll-
samma.

Men på 1990-talet återuppstod samma
tankefigur när löntagarfonderna omvand-
lades till de strategiska fonderna. Även EU:s
ramprogram antog samma ideologiska karak-
tär. Åter igen skulle samhällets politiska och
ekonomiska problem inte bara beskrivas och
analyseras utan lösas med forskning. MAT 21
som höll generalmönstring på Ultuna i förra
veckan är bara ett exempel. År 1997 fick man
av MISTRA i uppdrag att på åtta år och med
150 miljoner lösa jordbrukets miljö-, resurs-
och djurskyddsproblem.

Låt vara att man lärt sig en del sedan 1960-
talet. Man diskuterade och planerade länge
och väl i åtskilliga programgrupper innan
miljonerna blev till projekt, doktorander och
styrgrupper. I ett forskningspolitiskt perspek-
tiv innebär det ändå en återgång till ”de stora
programmens tid”.

Men det ideologiska perspektivet har klätts
i nya ord. Hållbar (eller uthållig) utveckling
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Och den ”systemanalys” som många trod-
de var metoden för att lättare hantera svåra
beslut, visar på ett elegant sätt att målkon-
flikterna består också när teknik och metoder
utvecklats. Det som är energisnålt är inte all-
tid det djur- eller miljövänligaste. Kotletten
smakar inte nödvändigtvis bättre för att
grisen haft ett gott liv.

På flera områden har kunskapen ökat om
lantbrukets växtnäringsflöden. Vi vet mer
idag än tidigare om hur fosforförluster skulle
kunna undvikas. Det finns också en större
kompetens kring kvävets vandringar i mark,
växt och vatten. Man kan mer både om svårig-
heterna och om möjligheterna att skapa miljö-
vänliga odlingssystem i det avseendet. Mer
kunskap leder också till mer ödmjukhet.
Odling och djurskötsel är en fortgående strid
mot naturens krafter. Även världens renaste
jordbruk ställer därför till med åtskilligt elände.

De helt fria perspektiven är dock mer säll-
synta. För vem skall kunna beskriva gen-
teknikens fördelar om inte forskare som är
frikopplade från de ideologiska överbygg-
naderna. Vem vågar ställa frågan om vi borde
använda mer bekämpningsmedel och utveck-
la nya. Och vem vill redan i förväg tala om att
sociala, etiska och politiska målkonflikter
består hur sofistikerad teknik vi än har till
hands?

Problemet med de strategiska program-
men är inte att det är för mycket samarbete
mellan forskare, samhälle och näringsliv. Det
handlar om vem som har makten. Vi får ett
resultat om forskarna bjuder in statens och
marknadens intressenter. Vi får ett annat om
forskarna ges i uppdrag att lösa redan formu-
lerade problem.

Samtidigt finns det i det forskningsstrate-
giska tänkandet både en överskattning och en
underskattning av det professionella tänkan-
dets hantverk. Överskattningen ligger i den
naiva tron att forskningen kan lösa konflikter
som i grunden är ekonomiska, etiska och
politiska. Underskattningen är att forskarna
inte skulle åstadkomma något samhällsnyt-
tigt om de släpptes fria.

Varje konferens har sina akademiska skämt.
En inledningstalare menade att få forskare att
samarbeta är lika svårt som att valla katter.
Det är nog riktigt och det är just det som är
poängen. Katter som springer fritt hittar mer
oväntade byten än väldresserade hundar. Så-
ledes, om det nu kan åstadkommas så mycket
inom ramen för ett strategiskt forsknings-
program med tydliga ideologiska avgräns-
ningar, vad skulle inte samma gäng prestera i
full frihet. Släpp forskarna loss, det är vår!

UNT 2004-05-06

Släpp forskarna loss, det är vår
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Vetenskapen och jag

nyttja och förändra växter, djur och land-
skap? Är det erövrarens, förvaltarens eller
undersåtens perspektiv som skall råda i vår
relation till Naturen?

Alla dessa frågor känns nära eftersom de
ämnen som bearbetas inom forskning och
undervisning hemma i min tankesmedja till
allra största delen handlar om hur man be-
varar, påverkar och förändrar naturen. Allt
brukande av mark, växter och djur i syfte
att åstadkomma mat, foder, bränsle eller
plankor inrymmer ett intensivt manipuleran-
de. Detsamma gäller andra förändringar av
naturen som har till syfte att ge plats och
bekvämlighet åt människan. Parker, säll-
skapshundar och avloppssystem är inte
resultatet av ett naturligt urval i någon dar-
winistisk mening.

Jag kommer i detta inlägg att ta upp tre
perspektiv. Den första rör forskningens frihet
och nytta, alltså den eviga frågan om hur
mycket och på vilket sätt omvärlden bör styra
forskningen. Det andra ämnet – som hänger
nära samman med det första – har att göra
med forskningens relation till omvärlden och
det innehåller några funderingar kring varför
forskaren och allmänheten ibland uppfattar
tillvaron så olika. För det tredje vill jag säga
något litet om den tillämpade ekologiska forsk-
ningens relation till de mänskliga ödesfrågor-
na om mat, kläder och husrum.

Jag vill alltså börja med det som jag upp-
lever som det allra största och eskalerande
forskningspolitiska problemet just nu, avväg-
ningen mellan kunskapens nytta och egen-
värde. Det finns en vanlig attityd både inom
den akademiska och den politiska världen att
detta är ett problem som i första hand har

Att tala om sin personliga relation till veten-
skapen känns naturligtvis både uppfordrande
och aningen pretentiöst. Låt mig därför för
min egen anpassning till ämnet i all enkelhet
börja med att ange var någonstans på kartan
mitt utsiktstorn är beläget: Jag närmar mig
frågan utifrån olika roller under ett trettiotal
år inom Lantbrukshögskolan och sedermera
Sveriges lantbruksuniversitet, alltså en miljö
och verksamhet som vanligen förknippas
med vad vi kallar tillämpad forskning. Nu är
förstås variationerna i djup och bredd också
på min hemmaplan större än utomstående
vanligen föreställer sig.

Det betyder att miljön i min vetenskapliga
hembygd är utomordentligt heterogen och
spännande: Man möter där fullständigt galna
entreprenörer och även några världsfrån-
vända sanningssökare men också många jord-
bundna skeptiker och alla slåss de ibland om
samma grindslant och plats i solen. Men det
betyder också att forskningens existentiella
och generella problem om vad som skall stu-
deras, teorier, metoder, organisation och vill-
kor, allt detta känns nära och tydligt i en sådan
omgivning. Det gäller exempelvis avvägningen
mellan styrning utifrån och det akademiska
hantverkets frihet och problemen med att pri-
oritera och motivera forskning med hänsyn till
dess egenvärde och nytta. Det gäller också
relationen till alla dem som utnyttjar forsk-
ningsresultat för att skapa produkter och före-
tag eller för att argumentera för sin sak i det
ena eller andra sammanhanget.

Till detta kommer vad natursyn, värdering-
ar och ideologier bland forskarna och i världen
utanför betyder för synen på den egna verk-
samheten: Vilken rätt har människan att ut-
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betydelse för mycket grundläggande forsk-
ning och vissa humanistiska och samhälls-
vetenskapliga ämnen. Inom dessa får man
inte styra för mycket. Då är det ineffektivt
eller moraliskt och politiskt olämpligt.

En av mina teser är att problemet gäller all
forskning. Det finns ett lika stort behov av ett
ostört, oegennyttigt och ostyrt sökande efter
sanningar om skogens bränder, ogräsens lev-
nadsvillkor och grisarnas näringsbehov som
det finns om de stora litteratörernas sexualliv,
samlingsregeringens eftergifter gentemot Hit-
lertyskland eller de ekvationer som beskriver
ekosystemens eller materiens innersta hem-
ligheter. Utan dessa friheter kommer vi en-
dast att få kunskap om de utomordentligt
begränsade avsnitt i kunskapens bok som
någon intressent just nu råkar tro är lönsam-
ma eller nyttiga just idag.

Karl Marx hävdade bestämt att ”Filosofer-
na har endast på olika sätt förklarat världen,
men vad det gäller är att förändra den”. I
denna avgränsade mening skulle man kunna
säga att marxismen triumferat inom forsk-
ningspolitiken. Per Unckel och Carl Tham står
på samma barrikad. För att fortsätta den
marxistiska travestin skulle man kunna säga
att det går ett spöke genom Europa (och inte
bara där), det perverterade nyttotänkandets
spöke. Alltfler vill utnyttja alltmer av forsk-
ning och utbildning för att göra nytta och för-
ändra världen. Men det har ett pris.

Man behöver inte vistas länge vid något av
våra universitet för att se hur allt mer av intel-
lektuella resurser går åt till att söka pengar
och allt mindre till att söka kunskap. Man
skulle kunna säga att kvoten mellan oberoen-
de forskare och utbildare å ena sidan, och alle-
handa blankett- och finansieringsspecialister,
styrgruppsledamöter och projektoptimerare
å den andra, den kvoten börjar bli förfärande
liten – åtminstone på sina håll. Det gamla för-
hatliga, konservativa och auktoritära profes-
sorsväldet har ersatts med departementsråd-
ens, handläggarnas och samfinansiärernas
nya Atlantis.

Men det är kanske ändå inte den tid som
går åt till att söka pengar som är det största
problemet. Det är i stället den attityd till själva
forskningsuppgiften det skapar. Det är helt
enkelt inte hälsosamt för det intellektuella
hantverket att alltför ofta använda dessa
nyttotänkandets skohorn i termer av ”ekolo-
gisk helhetssyn”, ”hållbar utveckling” eller
”regional och industriell utvecklingspotenti-
al” för att få de egna ambitionerna att passa
företagen, myndigheterna, de strategiska fond-
erna, EU-programmen eller kretsloppsmil-
jarderna. Till detta kommer att resultatet inte
alltid blir så över hövan intellektuellt stimule-
rande eller praktiskt användbart när man
tvingar forskarvärldens politiska amatörer att
formulera sig i de ideologiska sfärerna. Det
hela påminner påfallande ofta om det årligen
återkommande TV-pekoralet ”Snillen speku-
lerar” där programledaren försöker få årets
nobelpristagare att uttala sig om alla frågor
som de inte behärskar.

Är det en alltför djärv tanke att det vore
klokt att låta forskarna syssla med det de fak-
tiskt är duktiga på, att hjälpa oss att förstå hur
verkligheten fungerar – att tala om hur det är
och sedan låta politiker entreprenörer och
administratörer ta över och fundera över hur
det bör vara – alltså hur kunskap kan utnyttjas
för det ena eller andra ändamålet.

När man betraktar resultatet av årtionden
av i och för sig välmenande och legitima
ambitioner att nyttiggöra forskningen i sam-
hället, tror jag att vi i stället måste inta en i
det närmaste revolutionär ståndpunkt och
argumentera från den helt motsatta utgångs-
punkten än det nu förhärskande smått per-
verterade nyttoperspektivet: Alltså, om vi
tycker att kunskap är en viktig del av vår
kultur och forskning ett hedervärt arbete,
bör några få ägna sig yrkesmässigt åt att
skapa, bevara och förmedla ny och gammal
kunskap. En större del sökande efter ny kun-
skap måste då ske på yrkesutövarnas eget
initiativ och ansvar. I annat fall får vi för lite
av kritiskt tänkande och förutsättningslöst,

Vetenskapen och jag
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nyfiket sökande efter nya, icke efterfrågade
sanningar.

Dessa generella problem kring forskning-
ens villkor blir särskilt tydliga inom ett om-
råde som jordbruksforskningen och annan
forskning kring hur man vårdar och utnyttjar
levande naturresurser. Det finns idag i den
politiska ekonomiska och byråkratiska över-
byggnaden en naiv föreställning om att om
man bara forskar på rätt saker, med helhets-
syn i blicken och med rätt värderingar så
kommer världen att bli uthållig, ekologisk,
miljövänlig och lycklig.

Men tillämpad forskning handlar i minst
lika hög grad om att identifiera konflikter
mellan människans olika strävanden. Djur-
skötsel, skogsbruk och odling är en subtil
avvägning och ständig kompromiss mellan
olika mål. Man kan inte få biologisk mångfald
och maximalt med tallved samtidigt. Man kan
inte heller få bioenergi och vete på samma
åker samtidigt. Man kan inte få en internatio-
nell livsmedelsmarknad och fungerande krets-
lopp av växtnäring samtidigt. Man kan helt
enkelt inte äta kakan och ha den kvar annat
än undantagsvis. Därtill kommer att man fak-
tiskt inte i förväg kan veta vilka resultat man
kommer till när man på ett vetenskapligt
anständigt sätt söker efter nya sanningar.

Ju mer forskarna tvingas att motivera sin
verksamhet med nyttoargument, desto mer
riskerar de också att skruva upp förväntning-
arna. Då är det inte konstigt att besvikelsen
blir stor när avståndet till utopin blir för stort.
Och därmed är jag inne på mitt andra ämne,
forskningens och de vetenskapliga hantverkar-
nas relation till allmänheten. Jag är övertygad
om att det som Erlander på det politiska om-
rådet kallade ”de otillfredsställda förvänt-
ningarnas missnöje” och som ständigt åter-
kommer i t.ex. miljödebatten är en frukt av en
genuin oförståelse mellan forskarna och all-
mänheten av vilka frågor som forskningen
kan svara på.

Låt mig illustrera det hela med en väl-
bekant schablonbild: ”Först sade Ni att DDT

var ofarligt, men sen blev det förbjudet. Sen
sade Ni att Hormoslyr inte var farligt men sen
kom Ni på att det också förgiftade människor
och miljö. Kvicksilver var ofarligt i 50 år och
sen blev det plötsligt farligt.” Ungefär så ser
bilden ut av kunskapen kring det som brukar
kallas ”kemisamhällets” eller ”kemikaliejord-
brukets” vardagliga risker.

Men går man till källorna hittar man inte
dessa tvärsäkra forskare som hävdade att de
nu förbjudna farligheterna var ofarliga – om
man verkligen kontrollerar vad de sade och
vem som sade vad. Till detta kommer att för-
buden inte kom på grund av plötsliga upp-
täckter om farlighet utan för att samhället
avvägning mellan risk och nytta ändrades
med tiden. Man skiljer inte på forskarnas kun-
skap och samhällets eller företagens beslut.
Ökade kunskaper, högre krav och nya alter-
nativ medförde nya beslut. Ibland förbjöds
ämnen på renodlat politiska grunder sedan
de fått ett alldeles särskilt symbolvärde i
miljödebatten.

Jag menar att dessa exempel på ett tydligt
sätt illustrerar hinder och svårigheter i sam-
talet mellan forskare och allmänhet. Proble-
met hänger samman med att forskningen
tagit på sig och påtvingats en roll som går
utöver dess egentliga kompetens. Men det
beror också på flera schabloner som är lika
gamla som vetenskapen själv och som under-
hålls av den konstnärliga och journalistiska
behandlingen av forskning. Den bilden är fort-
farande alltför ofta präglad av bilden av den
lätt galne professorn i vit rock som gör fantas-
tiska revolutionerande upptäckter och som
räddar eller utplånar mänskligheten – himmel
eller helvete.

Om vi skall fortsätta att leva i ett samhälle
som är utomordentligt beroende av forskning
– och det finns inga bra alternativ till det – och
samtidigt har den demokratiska ambitionen
att alla skall känna sig någorlunda delaktiga
och hemma i både tillståndet och förändring-
en, behöver förståelsen för vad jag skulle
vilja kalla vardagsvetenskapen öka. Det mesta
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som kallas forskning är ett utomordentligt
spännande och utmanande, men tämligen
vanligt hantverk utfört med vetenskapliga
verktyg. Vetenskapen kommer aldrig och har
inte till uppgift att ge svar på livets yttersta
frågor, men den är påfallande ofta bäst i det
mer näraliggande och avgränsade.

Om alla skall få möjlighet att leva ett någor-
lunda anständigt liv i ett globalt perspektiv, är
vi på gott och ont beroende av en fortsatt
kunskapsutveckling inte minst inom hela det
område som har med jordbruk och mat att
göra. Vi behöver utnyttja de 3 000 kvadrat-
meter odlingsmark som finns tillgängliga för
var och en på ett så effektivt sätt som möjligt
för att producera vårt dagliga bröd. Och där-
med är jag inne på mitt tredje tema:

Konflikterna kring relationen mellan män-
niska och natur är en del av lantbruksforsk-
ningens ideologiska omvärld. Samtidigt som
möjligheterna att med nya hjälpmedel ingripa
i växternas och djurens utveckling ökar,
ändras värderingarna i riktning mot mer av
ett ifrågasättande av själva ingreppet. Det
som var vackert och legitimt i ett fattigare och
lantligare samhälle har blivit fult och otillåtet
i det postindustriella. Frågorna kring vilken
rätt människan har att utnyttja och förändra
växter, djur och landskap är därför en när-
varande och levande del av den tillämpade
ekologiska forskningens omvärld. Är det
erövrarens, förvaltarens eller undersåtens
perspektiv som skall råda i vår relation till
Naturen?

Men det är också forskningens uppgift att
problematisera, att tala om att alla de krav
som ställs på hur människan skall förhålla sig
till naturen är inte förenliga. Det är inte veten-
skapens uppgift att hänga en grön slöja över
motsättningen mellan människa och natur.
Därför är det ett perspektiv kan vi inte kan gå
förbi.

För 100 år sedan kunde man lösa det euro-
peiska försörjningsproblemet genom att ut-
vandra i stor skala. Idag finns det inte några
nya kontinenter att erövra och ockupera,
istället måste vi effektivare utnyttja den del
av landytans biologiska aktivitet som på ena
eller andra sättet redan idag används av män-
niskan för mat, kläder och husrum. Man har
uppskattat att så mycket som 40 procent av
Jordens biologiska kapacitet redan nyttjas
av människan. Det betyder att de objektiva
kraven på brukandet av naturen påbjuder
ännu mer av effektivitet och intensitet om det
skall bli någon plats över för andra arter och
ekosystem.

Det går således inte att lösa mänsklig-
hetens stora frågor utan ny kunskap och tek-
niskt/biologiskt utvecklingsarbete. Om det
går i alla fall är däremot en öppen fråga. Men
jag är övertygad om att möjligheterna att för-
stå var vi befinner oss och vilka vägar som är
farbara, dessa möjligheter ökar om inte all
kunskap städslas i den kortsiktiga nyttans
tjänst.

Föredrag i vetenskapsradion 1998-01-02
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Mannen som kunde bada med hästar

en obegriplig röra: Statister springer planlöst
omkring sprättande i gräset och leker slåtter.
Såmaskiner, plogar och harvar skrider över
fältet i motljus men i ett jordbrukstekniskt
obegripligt sammanhang. I en annan serie
härom året, Jerusalem, skördar man potatis
på våren innan gräset blivit grönt. Det hela är
vackert, men också respektlöst.

Detta i kontrast till den finstämda person-
skildringen, som nu i Under solen. Vackra
kvinnor och män. Till en början tafatta men
efter hand alltmer våldsamma närmanden
mellan blyga människor i en ålder och miljö
som skälver av lust, fägring och åtrå. Men var
blev husdjuren och arbetet av kring vilket det
hela utspelas? Om och om igen leder Olof
sina tunga arbetshästar till vatten och bad.
Men förtjänar de det egentligen? Till synes
gör de ju aldrig någon nytta!

Så närmar sig filmen den obligatoriska
scenen med höskörd och fältarbete och jag
tänker att äntligen får jag se skildringen av
människa och husdjur i en tidlös sinnlig
gemenskap av arbete och äring. Men icke, i
stället står Ellen och Olof vid var sin hässja
och otidsenligt petar de lite halvhjärtat med
räfsor och tjugor. De dricker sin saft som vore
de på söndagsutflykt. Men var är arbets-
hästarna med sina slåttermaskiner och häst-
räfsor? Är de månne fortfarande och badar?

UNT Kultur 2002-01-08

Julen innehåller långkål och Kalle Anka men
även andra glädjeämnen – långfilmerna. Jag
tänker då inte på vad som gått i repris flera
gånger tidigare utan de nya, de som man
borde sett men inte kom iväg till när de fanns
på bio.

Ta Colin Nutleys Under solen, julafton 21.30!
Beskådad av 700 000 innan den blev mogen
för TV. Tre plus i Aftonbladets TV-bilaga.
Svensk landsbygd från 1950-talet. Romantik
och erotik i väl avvägda proportioner. Rolf
Lassgård som den ensamme bonden Olof
som annonserar efter en hushållerska. Helena
Bergström som den Ellen som svarar på
annonsen. Badande hästar, kyrkokör, sol och
höskörd, hemkänsla och nostalgi.

Redan i inledningen förkunnas att intet
är nytt under solen. Men det tror jag inte läng-
re på. Oförmågan – eller oviljan – att återge
arbetets villkor och väsen i den för de flesta
numera obekanta och exotiska agrara lands-
bygdsmiljön är något nytt. Sommartorparens
perspektiv lägger ett allt tätare filter mellan
åskådaren och den agrara vardagen. Eller har
det alltid varit lika illa? Har landsbygdens
aktörer på film alltid betraktats och regisse-
rats med urbana glasögon?

Den här känslan av att livet på landet inte
är på riktigt utan fuskas bort när det blir till
ljud och bild har drabbat mig tidigare. I t.ex.
TV-serien Fru Marianne flimrar de få sekven-
serna av gårdens arbetare och arbete förbi i
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Myten om oeniga forskare

vetenskaplig mening. Detta är sällsynt – om
forskarna ifråga kan ämnet och talar om
samma sak. Då är de överens.

Däremot kan de vara oeniga om allt annat,
om hur saker bör vara. Värderingar skiftar.
Forskare såväl som andra yrkesutövare har
olika etiska och politiska utgångspunkter och
visioner. De kan ha olika intressen när de
slåss om samma grindslant.

Ibland kan de ha intresse av att lyfta fram
sina titlar och professionella meriter när de
vill argumentera i frågor långt utanför det
egna kunskapsområdet. Det kallas Södersten-
syndromet och skänker en viss glans också åt
banala åsikter. I andra fall tror de sig verkligen
ha hittat något epokgörande just i grannens
odling i kunskapens trädgård.

Men tyvärr är forskningens avvikare myck-
et oftare galna än geniala. På varje verklig syn-
vända går det åtskilliga felaktiga och nygam-
la upptäckter. Det är trist, för världen skulle
vara rikare om alla avvikare också var genier.

Till detta kommer att inte bara utomståen-
de betraktare av förment vetenskapliga
strider kan ha svårt att skilja på fakta och
värderingar. Det gäller ofta även de inblanda-
de.

Låt mig ta några exempel från sådant som
kan skönjas från mitt eget utsiktstorn i det
akademiska landskapet! Forskarna är täm-
ligen överens om hur farlig maten är att äta,
hur mycket vitaminer vi behöver eller den
ekologiska odlingens fel och förtjänster. De är
likaledes överens om riskerna med kärnkraft
eller GMO.

Däremot är de inte överens om vilka
odlingsmetoder som är anständiga eller vack-
ra. De har olika åsikter om energipolitik och

Det råder stor efterfrågan på oenighet mellan
forskare. Detta behov är oberoende av ut-
budet. Oenigheten kan användas för att
skjuta upp beslut. Den kan vara underlag för
antagonister i en offentlig debatt. Den är ett
utmärkt argument för att med hedern i behåll
kunna hävda att vi står inför oanade hälso-
problem – eller att miljöproblemen är över-
drivna.

Myten om de oeniga forskarna har delvis
sitt ursprung i berättelsen om geniernas
kamp. Ny kunskap om hur världen är beskaf-
fad drivs fram av kluriga forskare som samlar
data och prövar hypoteser. De vandrar ge-
nom laboratorierna frampå småtimmarna
och så en dag (eller natt) skådar de ljuset. Så
småningom kommer de ut med en revolutio-
nerande upptäckt som ställer allt som hittills
varit sant på ända.

Sådant förekommer. Problemet, i relation
till myten om de oeniga forskarna som på
barrikaderna strider om sanning och rätt, är
att det är så sällsynt. Åtminstone är det så om
vi till forskning räknar det mesta av vad som
försiggår på våra universitet och som blir till
doktorer, avhandlingar och professurer.

Det som där skapas är betydligt mindre
revolutionerade. Nog så viktigt är det, men
oftast är det mer förvaltande än omvälvande.
Någon har kallat det vardagsvetenskap till
skillnad från revolutionär vetenskap som
river slöjorna från vår föreställning om världen
och leder oss på nya vägar. Och vardags-
vetenskapen ger inte upphov till några stora
strider på kunskapens slagfält.

Det hindrar inte att forskare kan vara
oeniga. Men det är påfallande ovanligt att de
är oeniga kring vad som är sant eller falskt i
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om vilka metoder vi bör använda i kampen
för födan. Men att kalla detta oenighet mellan
forskare är en förolämpning såväl mot vanligt
folk som mot verkliga genier.

UNT Kultur 2002-08-13
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När klokheten kom till byn

För mig fångar detta ögonblick lantbruks-
forskningens relation till mer traditionella
vetenskaper och även Lantbruksuniversite-
tets förhållande till de mer anrika akademiska
lärosätena. Det speglar konflikten och avstån-
det mellan det urbana och det lantliga. Där
finns något av storebrorskomplex. Men trygg-
heten i den egna identiteten går inte heller att
ta fel på.

Samtidigt finns det något generellt i denna
spänning mellan det akademiskt etablerade
och de nya, mellan det vetenskapliga och det
praktiska. Det moderna projektet genererar
nya forskningsområden och efter hand nya
vetenskapliga discipliner. De växer fram som
ett resultat av kunskapens nytta i omvärlden
och forskningens egna inneboende möjlig-
heter. Akademin växer in i samhället och
sätter normer för vad som är värdefullt sam-
tidigt som allt fler yrken blir akademiska.

Men denna process väcker också berätti-
gade farhågor: Är akademiens metoder, be-
löningar och karriärer anpassade till alla de
problem som samhället vill ha lösta? Den
frågan är alltmer närvarande när större och
större delar av vår tillvaro byggs in i vetenska-
pens hus och blir till professurer, kurser och
studenter. Det är samma kluvenhet som 1960-
talets bondestudenter kunde uppleva: Passar
vi egentligen här?

Och denna konflikt ger liv åt vardagen på
många av de tillämpade discipliner som växt
fram långt efter 1477 och långt utanför Ultuna.
Det må gälla forskning kring poliser, tänder,
husdjur eller livsmedel. Många olika män-
niskor med olika uppdrag samsas inom den
akademiska organisationen. Några förändrar
världen, andra förstår den bättre. Men det

Så kom vi då till Ultuna. Det var på 1960-talet
och första närkontakten med den akademis-
ka världen. Då hette det Lantbrukshögskolan
sedan tidigt 1930-tal. Men striden om lant-
bruksforskningen var en praktisk eller akade-
misk angelägenhet hade pågått allt sedan Carl
XIV Johan startade Lantbruksakademien 1811.
I år och i dag kallas Lantbruksuniversitetet för
SLU och firar 25 år.

Vår miljö var förvisso akademisk, men
många av oss hade en kluven inställning till
detta. Stolthet blandades med främlingskap.
Vi var ännu en stor grupp studenter som
hade tillhört landsbygdens utbildningsreserv
och gått långa, olika och slingriga vägar från
plog och ladugård till böcker och laboratori-
er. Men vi var vägda, mätta och utvalda. Då
konkurrerade vi om de fåtaliga studieplatser-
na. Då jagade inte universiteten studenter
med radioreklam och t-shirt.

Vi mötte ofta lärare som var lika vana vid
dikesgrävningens hantverk som vid differenti-
alkalkylens mysterier. Det kändes hemtamt.
Men Ultuna hade inte allt. Vi läste fysik i stan
vid det stora och ärevördiga Uppsala universi-
tet, grundat 1477. Enstaka dagar åkte vi till
Fysikum på Thunbergsvägen för vår förkov-
ran. Det kändes ännu mer akademiskt och hög-
tidligt. Och det var samtidigt mer främmande.

Det visade sig att det inte bara var vi som
kände främlingskap. Under en lektion stanna-
de lektorn plötsligt upp i sin föreläsning och
vände sig till oss alla med frågan: ”Förresten,
ni som skall bli agronomer, varför skall ni läsa
fysik?” En pinsam tystnad sänkte sig över
salen ända tills en yngling på bred skånska
förklarade: ”Jo, det är så bra att ha något att
tänka på när man sitter på traktorn.”
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När klokheten kom till byn

också något som försvinner under resans
gång

UNT Kultur 2002-09-06
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Religion, vetenskap och bokstavstro

Vad Gould – och många andra – i stället
förordar är en tydlig och respektfull separa-
tion mellan religion och vetenskap. Dessa
båda storslagna uttryck för det mänskliga
projektet mår bäst av att inte blandas eller
lägga sig i varandras angelägenheter. Veten-
skapen söker sanningen om hur vår fysiska
och biologiska värld fungerar. I detta ämne har
religionen inget att tillföra. Ingen konflikt upp-
står om envar blir vid sin läst. Religionen hand-
lar om avsikt, mening och värden. Dessa om-
råden kan vetenskapen belysa men inte lösa.
Alltså – med ännu en travesti – giv Gud vad
honom tillhör och vetenskapen vad den tillhör!

Det här är inte bara ett bekvämt sätt att nå
sinnesro. Framför allt innebär det att slå vakt
om de värden som religion (eller annan struk-
turerad etisk diskussion) och vetenskap var
för sig representerar. Det största problemet
med bokstavstron är därför inte att den har
fel i detaljer kring bibliska utsagor. Det är i
stället att den reducerar människan och hin-
drar henne både från att söka kunskap och att
reflektera. På liknande sätt fungerar övertolk-
ningar av vetenskapen t ex. i namn av biolog-
ism och ekologism.

Men bokstavstron har ännu ett ursprung.
Det är rädslan för att förlora makt över med-
borgare och sinnen. När religion, vetenskap
(och samhälle) var ett och odelbart var kyrkan
mäktig. I K G Hammars värld får den samsas
med andra makter. Och det vore kanske
mycket begärt att alla kyrkans tjänare skulle
trivas med detta.

UNT Kultur 2003-03-27

Bokstavstro är en alldeles för allvarlig sak för
att överlåtas åt teologerna. Ta diskussionen
mellan K G Hammar och hans vedersakare
om hur man skall läsa och tolka jungfruföd-
seln och andra kristna mirakel! Det väcker
starka känslor inom kyrkan. Men ämnet har
också nära anknytning till den om inte eviga
så dock långvariga frågan om relationen
mellan religion och vetenskap.

En gång i tiden var de båda samlade under
en och samma regim. Kunskapens utövare
hade till uppgift att bekräfta att kristendomen
hade rätt. Då var kyrkan mäktig och det obe-
roende sökandet efter nya sanningar levde ett
mer undanskymt liv. Så småningom sprängde
vetenskapen trons bojor och växte till en
egen kraft.

Och på den vägen är det. Den vetenskap-
liga världsbilden har gång efter annan ut-
manat, inte nödvändigtvis religionens kärna,
men väl dess utanverk. De bibliska berättel-
serna blir till något annat än Guds verksam-
hetsberättelse när de utsätts för källkritisk
analys. Och nu intar ärkebiskopen den enda
rimliga ståndpunkten. Det är den gudomliga
tanken som räknas, inte den biologiska eller
fysiska exaktheten i de texter som bevarats.

Min favoritekolog Stephen Gould har för-
stås behandlat även detta ämne. Boken heter
Rocks of Ages från 1999. Han noterar att för-
kärleken för syntes och enhet får många att
längta efter det arkaiska tillstånd då religion
och vetenskap var förenade och odelbara.
Många vill återupprätta detta genom att än en
gång sammanföra, inte separera de båda stor-
heterna.
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Visst var det bättre förr

om ungdomen på stationsperrongen som själ-
va inkarnationen av ett folk i utförsbacken.
Och det var inte bara i storstaden. ”… även
vid små ensliga stationer långt bort i rena
bondebygder. De stå där och hänga i söder-
amerikansk dress – den vedervärdiga sport-
mössan, säckulstern, den dinglande krag-
skyddaren, cigaretten i mungipan – slö cynisk
blick under sänkta ögonlock, fräckhet och
fördärvets glåmighet över anletsdrag och
gestalt.”

Men trots alla till synes klara tecken om det
allmänna förfallet är det mera sant att det
mesta blivit bättre. Går vi till den grå statis-
tiken ser vi att allt fler lever ett allt friskare liv
allt längre. Fast det betyder ju också att allt
fler kommer ihåg och delar föreställningen att
det var bättre förr.

Vill vi välja ett mer litterärt vittnesbörd om
att livet kunde vara förgängligt också förr i
tiden kan vi – ironiskt nog – gå till vår skol-
boksklassiker I Önnemo från 1912. Där möter
Sörgårdens Anders Svensson sin bror Petter
som efter många år kommit hem från sjön.
Efter en viss tvekan undrar brodern om ”deras
gamla mor” ännu lever. Jo, säger Anders ”Det
är tre år sedan hon fyllde sexti, men hon går
med i sysslorna ännu.”

Allt detta får inte hindra oss från att se till
det som faktiskt var bättre förr. För lika
osannolikt som det är att allt går utför är det
ju också att allt skulle bli bättre. För att åter
igen ta maten som exempel vore det ju märk-
ligt om ett par miljoner hemarbetande hus-
mödrar skulle försvinna och ersättas med
olika former av snabbmat utan att det märktes.

Hur vi än mäter och väger problemet är
inte en Big Mac jämförbar med mammas kött-

Det är en irriterande tanke att vi själva i något
avseende skulle förändras till det sämre med
åren. Då känns det mer försonande att före-
ställa sig att vi alla har ett gemensamt öde på
en resa där allting omkring oss förfaller. Det är
något trösterikt och förmildrande om eländet
delas av alla, samtidigt och jämlikt. Tom Lehrer
formulerade samma budskap i en av sina
svarta ballader som handlade om vägen mot
undergången: We will all go together when we
go.

Att generalisera utifrån personliga upp-
levelser är samtidigt en djupt mänsklig svag-
het. Har man träffat en dryg skåning eller tyst
norrlänning så nog vet man att sådana är
dom. Och säg den som inte upplevt att det
mycket konkret var bättre förr. Maten smaka-
de bättre i största allmänhet. Skogens ljud var
klarare. Livets lockelser var starkare. Alltså är
det någon som sedan dess försämrat vårt
dagliga bröd, gjort naturen mindre mystisk
och dämpat sinnena hos oss alla.

Detta något kan ta olika gestalt. Det moder-
na jordbruket och livsmedelsindustrin är en
kandidat. Otaliga är berättelserna om hur
maten mist sin kraft och näring när den fram-
ställs med herbicider och skördetröska i
stället för med gödselgrep, harv och lie.
Många är de som vill sälja vitamin- och mine-
ralpiller på den föreställningen. För inte så
länge sedan lyckades de uppbåda omfattande
kändisupprop över Europa för att få behålla
rätten att okontrollerat sprida sina under-
görande blandningar.

Ibland är det inte maten utan hela vår
urbaniserade livsstil som bär skulden för
eländet. Och inte heller det är nytt. Redan i
början av 1900-talet skrev Karl-Erik Forslund
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bullar. Hög och jämn kvalitet har den, men det
är just det som är problemet. När allting är
likvärdigt försvinner upplevelsen av det
bättre och sämre. Massmaten och mark-
naden når sitt absoluta stadium där allt
smakar likadant och kostar lika mycket var-

Visst var det bättre förr

helst man befinner sig. Då kan också vem som
helst och när som helst intensivt uppleva att
det var bättre förr.

UNT Kultur 2003-07-23
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De ihjälälskade rebellerna

konsult hos intressenterna bakom Öresunds-
bron.

Edman ägnade sig tidigt åt frågan om vår
moraliska, estetiska och materiella relation
till Naturen. Han var en vemodig skildrare av
en försvinnande bondekultur och argsint
kritiker av miljöpolitikens ofullkomligheter.
Men han blev med åren talskrivare åt stats-
ministern och i en av sina senaste böcker är
han även på plats bland de politiskt korrekta
optimisterna: Vi skall få det bättre, vackrare
och hållbarare och dessutom gynna välstånd
och handelsbalans med grön teknik. Säg den
makthavare som inte låter sig hänföras av ett
sådant budskap.

Paulsen slog igenom på allvar när hon läm-
nade skildringen av industriarbetets villkor
och steg fram som kritiker av modernäring-
ens och livsmedelsindustrins avarter. Hon
råkade också ett tag kreera rollen som tales-
kvinna för hunsade bärplockare i strid mot
skogsbolagens hormoslyrbesprutning. Under
många år betraktades det som tjänstefel att
genomföra ett matprogram i tv eller en miljö-
konferens på Ultuna där inte Marit stod på
talarlistan. Men efter år av utmärkelser utvand-
rade hon plötsligt en dag från den svenska
glesbygden och blev företrädare för EU och
Folkpartiet.

Ibland framställs det som något typiskt
svenskt, detta att upprorsmakarna assimi-
leras och oskadliggörs. Det sägs ha med vår
korporativa tradition att göra. Men samma
fenomen går att beskåda mest överallt. Det är
då man undrar om detta är en naturlag. Vart
tar alla arga unga män och oborstade kärring-
ar vägen? Och var kommer alla välanpassade

Inget samhälle kan leva utan civilisations-
kritik och uppror. Även när revolutionen syns
avlägsen spelar rebellen därför en viktig roll.
Uppdraget kan sökas, men ibland kallar histo-
rien själv på sina hjältar. Frågor som känns i
hjärta och mage kräver sina banerförare. Men
dagens upprorsmakare kan inte bara samla
de sina i Sherwoodskogen och dra i härnad
mot härskarna. Han eller hon måste också
vara välformulerad och göra sig i tv.

Därtill måste den moderna rebellen se upp
för att inte bli oskadliggjord av etablisse-
manget. Snart är det många som står i kö för
att eliminera kritiker genom sin överdrivna
välvilja. Universitet, akademier och storföre-
tag med dåligt självförtroende har en särskild
tendens att älska ihjäl sina vedersakare. Till
en början omärkligt, men så småningom allt
tydligare blir rebellen härskarens fånge.

I min egen generation och räjong märks
bland många andra Björn Gillberg, Stefan
Edman och Marit Paulsen. Varför kunde ingen
k-märka dem innan de blev konsulter, rådgiva-
re och yrkespolitiker? Vad hade de inte kun-
nat uträtta om de fått stanna på barrikader-
na? Det får vi aldrig veta.

Gillberg blev berömd för att han gick till
storms mot ”livsmedelskosmetika” och i tv
tvättade skjortor med syntetiskt gräddpulver.
Det var visserligen inget märkvärdigt med
det, men pedagogiken var förödande effektiv.
Den satte fokus på vårt stora överskott av
onödiga produkter. Han jagade dessutom
genetiskt skadliga ämnen i vår livsmiljö och
drev åtskilliga rättegångar där enskilda ur
småfolket var miljöförstörelsens offer. Men
han tyckte alltid om bilar och blev till sist
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herrar och tanter ifrån? Eller beror det på att
ingen orkar vara rebell hela livet. Adrenalinet
räcker helt enkelt inte till.

Men det kan också finnas en mer djuppsy-
kologisk förklaring. Alla bär vi kanske innerst
inne på ett starkt behov av att bli sedda och
hyllade inte bara av folket utan också av härs-

karna. Rebellen är som andra, men vandrar
den långa vägen för att slutligen bli accepte-
rad vid hovet. I väntan på nya upprorsmaka-
re får munkarna och stråtrövarna i skogen ge
sig till tåls.

UNT Kultur 2003-07-05

De ihjälälskade rebellerna
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