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Natur og naturbegribelser 
v. Hans Fink

1) Det uberørte: ”uberørt af 
menneskelig indgriben”

2) Det vilde: ”urskov, bjerge, ørkener, 
moser, tundra og vildnis”

3) Det landlige: ”bondelandet med dets 
bølgende marker”

4) Det grønne: ”potteplanter […]og 
akvariefisk i modsætning til cement, 
asfalt og plastikdippedutter 

5) Det fysiske: ”Naturen er det 
naturlovsbestemte, det i rum og tid 
udstrakte”

6) Det jordiske: ”verden som skabt af en 
guddommelig, overnaturlig 
skabermagt, som selv står uden for 
det skabte”

7) Det hele: ” Naturen er Altet, Verden, 
Universet, Kosmos, Alnaturen”



Den naturetiske debats udsagn

Faktuelle udsagn:
‘Der udsættes 1.000.000 opdrættede 
fasaner i den danske natur hvert år’

Etiske udsagn:
‘Det er noget forbandet svineri 
at skyde en kongeørn i den 
danske natur’

Såkaldte ”tykke begreber”
‘En kornmark er natur’
(naturbegribelse)



Danmarks Jægerforbund

Naturen er (bør være?) ...

”et udtryk for kulturtilstande” – og derfor kan

der ikke tales om uberørt eller vild natur nogen

steder [?]

- Samarbejde med landbruget om driftsmetoder

- Biotopudviklinger der understøtter vildt

- Fodring, opdræt og udsætning af vildt

Naturen er (bør være?) …

Autentisk - på den måde, at der er ”dyrearter,

som ikke hører hjemme i Danmark”, og i

biotopudviklinger skal der anvendes plantearter,

der kan defineres som oprindelige og som del af

”et ’dansk’ landskabspræg.”

Natur- og vildtpleje – altså en klar menneskelig,

kulturel og unaturlig praksis – ”[må] ikke skabe

unaturlige bestande” Naturligheden af en essentielt

kulturelt betinget dansk natur bør opretholdes.

(Natursyn RASK, Danmarks Jægerforbund 2016). 





Natursynets vugge



Aristoteles (384-322)
(naturen som underlagt)

Dyrs eksistens for (telos): 

• “vi kan slutte os til, at efter dyrenes fremkomst
eksisterer planterne for deres skyld, og at de
andre dyre eksisterer for menneskets skyld. De
tamme som arbejdsdyr og mad, de vilde – hvis
ikke alle så da den største del af dem – som
mad og som ressource til tøj og diverse
redskaber. Nuvel, hvis naturen intet laver som
er ufærdigt, og intet laver der er nyttesløst, så
må vi slutte, at hun har lavet alle dyr for
menneskets skyld”

Politikken



Abrahamitiske religioner
(naturen som underlagt OG separat)

• »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og
underlæg jer den; hersk over havets fisk,
himlens fugle og alle dyr, der rører sig på
jorden!« v29 Gud sagde: »Nu giver jeg jer
alle planter, der sætter frø, på hele jorden og
alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem
skal I have til føde. v30 Til alle de vilde dyr og
til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der
rører sig på jorden, giver jeg alle grønne
planter som føde.« Og det skete. v31 Gud så
alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor
godt det var. Så blev det aften, og det blev
morgen, den sjette dag.

1. Mosebog



• Antropocentrisme

• Etikken (især dagligdags-etikken)
har været og er delvist stadig i
overvejende grad antropocentrisk.
Dvs. at det er en grundlæggende
antagelse at mennesket er det
eneste fænomen, som er intrinsisk
(ikke-instrumentelt) værdifuldt.

• Eller i hvert fald det fænomen,
som er mest værdifuldt.



Naturetikken og dens centrismer
(hvem/hvad er etisk relevant?)

• Antropocentrismen
• Traditionelle forståelse af etikken
• Findes i bløde og hårde versioner

• Sentiocentrismen
• Væsner der kan lide og nyde er etiske relevante (tidlig 

dyreetik 1700-tallet)

• Biocentrismen
• Bios (det levende) som centrum frem for mennesket
• Udfordring af hidtidige måder at forstå etikken på

• Økocentrismen
• (Deep) Ecology
• Holistisk/systemisk



Miljøetik og dyreetik

• Sentiocentriske teorier og anskuelser
versus bio- eller økocentriske teorier og
anskuelser

• Ofte indvidbaseret normativitet versus
populations- eller artsbaseret normativitet

Naturetik



Centrismer, værdsætning og etik

Den måde vi tænker om verden på – og

det sprog, vi bruger ti l at beskrive og

definere objekter, væsner og kontekster –

formgiver vores holdninger og således

vore handlinger.

Etikken (vores normative forståelse af verden) har

grobund i vores anskuelser og kategoriseringer af

verden.

Vores anskuelser og kategoriseringer har direkte

indflydelse på vores holdninger/normer og

handlinger.



• Husdyr

• Produktionsdyr

• Kæledyr

• Forsøgsdyr

• Skadedyr

• Arbejdsdyr

Antropocentrisk terminologisering af dyr



Grundlæggende moralsk 
overbevisning



Moralsk forandring

• Beskriver en socialetisk – samfundsbaseret – tendens (men således også ofte 
underliggende personlige tendenser)

• Kan være lokal eller global (kulturrelativ), men er i højere og højere grad 
global (pga. globalisering af både erhverv og kultur)

• Korrelerer ofte med lovgivning på området (skiftende kausalitet). Men 
fungerer også uafhængig af lovgivning (f.eks. seksualmoral)

• Kommer ofte i ryk initieret af lovgivning, generationsskifte o.lign.

• Forklares bedst som et sammenspil mellem biologiske og kulturelle faktorer

• Er ikke forudbestemt eller retningsbestemt 



K.E. Løgstrup

• Som mennesker, om end vi er sat i en situation, hvor 
det at gøre naturen til middel for vore formål er 
uundværligt i forhold til opretholdelsen af vores 
eksistens, ikke bare har carte blanche til at gøre, som 
det passer os.

• ”Skam i livet får vi af, at der er liv og væsener, ting og 
fænomener, der ikke er vore”

• ”Ødelægge natur, uden at der er noget formål med 
det, er overskridelse af grænsen. Tilintetgøre natur, 
som om det var lige meget, om den var til eller ej, er 
skamløshed. Som det også er skamløshed at gøre 
natur til middel for formål, der ikke vejer” 

• (Ophav og omgivelse)


