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f<irsiitjning till flis, och diir familjen Bernholm fick
nettovinsten av frirsiiljningen.

SA nu stAr iingama rippna igen, med smA grup-

per av trdd sparade hiir och var fcir att dka mikro-

llimatvariationen. Intressant nog har iingsfloran
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la undan uppviixande triid (som har svArt att eta-

blera sig pi en htigvuxen griissvfll). Kanske ocksA

viss slltter kommer att ega rum'

NOKA-uidrag (Natur- och kulturvArdsAtgiirder)'

Det bllser onekligen nAgot friskare naturvArdsvin-

dar i Sverige idag!

Sven-Ake Berglind

Debatt

Sverige riskerar att hamna i biologisk nationalism

Att beklaga sig 6ver lAgsinnade recensenter ar sal-

lan meningsfullt. allt kom-

mer omkring ?ir d dfllig kri-
tik som sprider e naturligt-

vis viirre. Bengt n av min

rapport "Verkligheten pA hotlistan?" (ET 1-2,
vdlkommen.
a till att jag tar illa vid
rubriken "Llt de hotade
mig till "natursveriges

mest hatade man", och ett TV-team frln Aktuellt
trotsade decemberstorrnen och tog sig ut till tin i
en taxibat, madde jag fysiskt illa och biirjade

undra om det var nAgon sorts satansverser Jag

hade skrivit. Jag vAgar paste att merparten av alla

skribenter som tog till orda om rapporten, blde i
civersvallande positiva och inkvisitoriskt negativa

ordalag, inte hade l?ist den. Man hade liist vad an-

dra skrev. Resultatet blev diirefter.
Vad Bengt Oldhammer nu sent om sider har liist

iir mig obekant. Dock fdresvzivade det mig ett

cigonblick att han hade kommit iiver ett exemplar

ur den ofullstiindiga, illegalt kopierade piratupp-

laga som bevisligen iir i omlopp. Han skriver: "Att
rapporten skulle vara 'en granskning av den

svenska bevarandebiologins basfakta' er skrattre-

tande, inte minst med tanke pi den knapphiindiga

litteraturlistan." Mina kiillor zir klart redovisade i
den fullstiindiga utgavans fem (5) separata littera-
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turlistor. Jag skall som sagt inte beklaga mig <iver

den ogina behandlingen, men det er inte utan att

jag iir nyfiken pA vilka ytterligare titlar som skulle

kunna fA Oldhammer att hllla sig ftir skratt.

Jag har 6nnu en rak frAga till Bengt Oldhammer,

men innan jag kommer fram till den vill jag ta till-
ftillet i akt och i korthet fci rklara varfdr jag Pe defta

siitt har ifrAgasatt delar av den svenska bevarande-

biotogin.
Upprinnelsen till min raPport stAr att finna i Na-

turvArdsverkets MlST-rapport "Biologisk mAng-

fald", som publicerades vAren 1993. Diir poiingte-

ras med eftertryck att "Hotbilden ftir Sveriges

vaxt- och djurliv avviker inte till det bettre fren

den globala situationen i stort". Det diir lir inte

sant. Och det vet alla biologer. Men det iir manga

andra som tror att det 6r sant. OcksA det ett viilkiint
faktum bland biologer.

Hoten mot den biologiska mAngfalden i Sverige

iir naturligtvis ett stort problem i mlnga avseen-

den, det har jag sjiilvfallet aldrig fcirnekat. Dock iir

problemet inte stcirre an att det kan <iverdrivas.

Det iir det NaturvArdsverket gdr. Detta kan ha po-

sitiva effekter. bland annat av ekonomisk art, men

pA lite sikt kan det dven vara direkt kontrapro-

duktivt. Det kan exempelvis leda till att det orga-

niserade naturskyddet rAkar in i en fdrtroendekris.

Genom att bltsa upp vlra globalt sett tamligen be-

skedliga utrotningshot riskerar vi iiven att hamna i
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"Everyscrapof biologicaldiversityispriceless" (E.O.Wilson).BildenfrdnAnjosvorden,skyddsvtirdmyriMora
kommun i Dalorna. Foto: Bengt Oldhammer.

nAgot av en biologisk nationalism i den bemArkel-
sen att vi pysslar med v6rt inom landets grenser,
samtidigt som vi gldmmer vad som plgAr i tropi-
kerna, diir problemen iir fdrhAllandevis gigantiska
och resursema praktiskt taget obefintliga.

Vi har byggt ett mycket rikt samhiille genom att
under flera hundra Ar skcivla vAr natur. Det har va-
rit en framgflngsrik sktivling. Man kan siiga att vi
har haft tur. Naturen i den del av vdrlden som rA-

kade bli vlr har telt vAra hiirjningar ganska bra. I
tropikema iir fcirhAllandet vanligen det omviinda.
Diir vill man idag bygga rika samhiillen genom att
skcivla skogar och vAtmarker pA samma seft som
vi har giort, men diir dr naturen kAnsligare. Miing-
der av arter utrotas, inte bara nationellt, utan frin
jordens yta. Denna fundamentala oriittvisa kan ba-
ra l<isas genom att vi i vAr del av viirlden, som har
bAde kunnande och pengar, drar iglng en massiv
riiddningsaktion fcir att hejda utarmningen i tropi-
kema.

Sverige har hiir inte mycket att komma med.
Diiremot kan vi pi fullt allvar diskutera att gi in
med miljardstiid till jordbruket, bland annat med
motiveringen att vi mAsta bevara ett stort antal
"utrotningshotade" ogriis och andra kulturgynna-
de vextarter innanfcir vfu nationsgriins - arter som
endast undantagsvis iir utsatta fcir hot i global ska-
la. Detta finner jag direkt stcitande.

Liigg miirke till att jag inte hiivdar att vi saknar
problem. Som entomolog iir jag exempelvis viil
insatt i den problematik som rcir mAnga av vAra
randpopulationer av globalt sett hotade, skogslev-
ande arter. Detta framgir klart och tydligt av min
rapport. Jag har aldrig sagt att vi inte skall fort-
setta arbetet fcir att bevara skyddsviirda arter i vflrt
land. Vad jag siiger Ar att vi samtidigt bcir satsa
minst tio glnger sA mycket pengar pA det intema-
tionella planet.

Utrymmet tilliter mig inte att hiir niirmare gA in
pA hur detta skulle kunna organiseras. Men den
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som iir intresserad biir absolut liisa Harvardprofes-
som Edward O. Wilsons nya bok "The Diversity
of Life". Det iir ett f<irnlimligt standardverk som
beskriver utrotningsproblematiken i sin fulla vidd
och som dessutom rymmer en llng rad konkreta
fcirslag pA hur krisen kan lcisas. Denna bok utkom-
mer fcir civrigt inom kort p[ svenska i min tiver-
siittning.

Wilson talar bland annat om nlgonting som han

kallar "bunkerfilosofi". Diirmed avser han den yt-
terst primitiva form av panikartade rdddningsak-
tioner som i grova drag gAr ut pe a$ man kciper in
ett skyddsviirt omrAde och siitter ut vakter fdr att
freda det frAn en fattig befolkning. Det iir det vi
llter vlra barn g0ra genom det viisterliindska skol-
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vdsendets nermast koloniala regnskogshandel.
Diirfdr vill jag avslutningsvis Aterviinda till

Bengt Oldhammers recension, i vilken han till-
skriver mig fiiljande, hiipnadsvdckande Asikt: "Ef-
tersom regnskogarna iir artrikare och mer hotade
6n faunan och floran i Sverige behiiver vi inte sat-
sa pengar p6 naturvlrd hiir. Liigg pengarna p[ in-
k<ip av regnskog istiillet menar fcirfattaren."

Biiste Bengt, jag har en frAga. Var har du liist det
diir? Jag vill ha ett rakt svar. Inga undanflykter.
Giima en ursekt. Jag lovar och sviir att jag skall [ta
upp mina skor om du kan beliigga att jag skrivit
eller sagt nlgot sA urbota dumt som detta.

Fredrik Sjdberg

Svar:

Vi underskattar hoten mot faunan

Nej, jag har inte liist nAgon "piratkopia" av din
rapport och jag hoppas slippa det. Till skillnad
frAn den linje du driver tror jag vi underskattar
hoten mot faunan och floran i detta land. Vi tar
exempelvis inte tillriickligt viil hand om den breda
genetiska variation som finns hos mAnga vdxter
och djur. Diirmed iiventyrar vi deras fortsatta evo-
lution. Det finns mAnga uppsatser om olika arters
fascinerande variation. Nlgra sAdana referenser
kunde du till exempel tagit med i din rapport. Rent
systematiskt finns mycket kvar att utforska i
Sverige, iiven pA artnivA, hos tex svampar och
steklar. Och med tanke p[ att vi vet ganska litet
om hur ekosystemen och samspelet mellan artema
fungerar i Sverige iir det fel att ge ut och h2ivda att
hoten iir smA. Jag tycker det finns anledning att in-
ta en betydligt mer tidmjuk instdllning. Vi behriver
frirmodligen skydda minst tio procent av olika
ekosystem, t ex skog, f6r att vema mAngfalden
och stoppa utarrnningen i ett sA artfattigt land som
Sverige. Det iir mycket lAng viig dit. Debatten in-
om skogsbruket handlar dock idag om att bevara
livskraftiga populationer 6ver artemas utbred-
ningsomrAden. Den handlar om restaurering.
Samtidigt kommer du med ett artresonemang som
siinker nivAn pA debatten.

Vad giiller din frlga pe slutet av inldgget [r sva-
ret naturligtvis att det iir en ganska logisk, om iin
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och floran i landet

nAgot hArddragen, slutsats efter dina utleggningar
om att hoten mot floran och faunan [r smA. Inser
du inte sjiilv kontentan av vad du skrivit? Om
27.000 arter utrotas per Ar utanfcir Sveriges griins
och noll arter i vert land, varfcir ska vi dA bara sat-
sa minst tio gAnger mer pengar utanfdr Sverige.
En "politisk ekolog" av din klass borde vAl inse att
alla pengar ska satsas utanfOr Sverige. Ar inte det
realpolitik, frir att anviinda din terminologi? Jag
kan hAlla med om att det finns en del av intresse
att diskutera i din rapport, men det dverskuggas
tyviin till stor del av ditt s?itt att angripa frlgoma.
Vill man ha publicitet har du naturligtvis valt rett
strategi. Ordet iir fritt och det iir mcijligt att rappor-
ten har nAgon funktion att fylla. Fdr dem som iir
insatta i dmnet finns emellertid inget nytt att
hiimta.

E.O. Wilson dr en av mina favoritfcirfattare och
det gliider mig att du civersatt hans bok "The
Diversity of Life". I den skriver han att "finally I
will argue that every scrap of biological diversity
is priceless, to be learned and cherished, and never
to be surrendered without struggle." Det iir ocksA
min instiillning, men av din rapport gAr det inte att
dra nAgon annan slutsats en att du har en annan
uppfattning.

Bengt Oldhammer


