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Hvad skal vi med naturen?
Natur udkommer 6. maj 2013
Der er opstået en betydelig splittelse mellem natur og menneske – en afstand, som er vokset frem, i takt med at
det moderne menneskes opfindsomhed og umættelige trang til vækst har fortrængt naturen. Vi står derfor lige
nu i et vadested. Enten begærer vi permanent skilsmisse fra naturen, fordi det simpelthen er for besværligt at leve
fredeligt sammen uden at ødelægge det for hinanden. Eller også indstiller vi os på fredelig sameksistens med plads
til begge parter.
Tabet af biologisk mangfoldighed er en af de mest afgørende forandringer af jorden, vi mennesker har forårsaget.
Biolog Rasmus Ejrnæs giver i bogen Natur sine bud på, hvordan vi kan leve i fredelig sameksistens med naturen.
Han mener, at vi kunne øve os i vores egen have. Vi har vænnet os til, at haven er vores. Ikke bare vores ejendom,
men nærmest en del af os selv. Det er os, som former haven og ikke omvendt. Vi udvælger og fravælger væksterne,
klipper dem i vores billede og viser på den måde naboer og venner, hvem vi er.
Men hvis vi vil, kan vi godt give den truede natur mere plads. Vi kan gøre det i nationalparkerne, i bøgeskoven
uden for byen eller i vores egen have lige uden for døren. Det kræver bare, at vi er villige til at give plads uden en
forventning om at få noget bestemt til gengæld.
Natur er den niende bog i serien Tænkepauser, hvor forskere fra Aarhus Universitet formidler deres viden på 60
sider. Alle de foregående er røget direkte ind på boghandlernes bestsellerliste for fagbøger. På den sidste liste lå
der Tænkepauser placeret som nr. 1, 3, 6, 8 og 9.

Rasmus Ejrnæs
er seniorforsker på Institut for Bioscience – Vildtbiologi og Biodiversitet
på Aarhus Universitet. Ekspert i den danske natur.
Han kan kontaktes på
rej@dmu.dk
tlf. 87 15 88 53
Tænkepauser er et samarbejde mellem Aarhus Universitet,
Aarhus Universitetsforlag, DR, Jyllands-Posten og landets
biblioteker.
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