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Útdráttur 

Loftslagsbreytingar hafa valdið því að mannkynið þarf að fara í naflaskoðun varðandi 

viðhorf sín til náttúrunnar. Sumir telja að hægt sé að halda í núverandi viðhorf okkar til 

hennar, samhliða því að bæta þann skaða sem umhverfing manna á náttúrunni hefur 

orsakað. Aðrir telja að hér þurfum við á róttækum, umfangsmiklum breytingum að halda 

eins fljótt og auðið er. Umræðan um þetta er afar áberandi um þessar mundir og kemur 

arkitektum svo sannarlega við. Í þessari ritgerð verður kannað hvort arkitektar ættu að gæta 

hagsmuna náttúru, líkt og þeir gæta hagsmuna mannfólksins, og hvort þeir eigi jafnvel að 

vera leiðandi afl í umhverfis- og náttúruvernd.  

Sjónum er beint að viðhorfum mannsins gagnvart náttúrunni og hvers vegna við 

stöndum frammi fyrir þeim víðtæku loftslagsbreytingum sem þegar hafa gert vart við sig. 

Hugtökin náttúra og umhverfi eru tekin til umfjöllunar og skilgreind og þau notuð til að 

gera greinarmun á náttúruvernd, umhverfisvernd og sjálfbærri þróun. Horft er til 

náttúrusiðfræði og fjallað um tvenns konar grunnviðhorf varðandi samband manns og 

náttúru – mannhverf viðhorf og náttúruhverf viðhorf. Í því samhengi er kannað hvaða 

viðhorf einkenna umfjöllun um umhverfis- og náttúruvernd hér á landi, til dæmis í 

rammaáætlun og Hvítbók um náttúruvernd. Einnig er litið til annarra viðhorfa svo sem 

hugmynda um tvíhyggju, kvenlægrar vistfræði, hugmyndafræði hins kristna 

menningarheims og loks hjátrúar á borð við álfatrú. Að lokum er athugað hvernig breyttur 

hugsunarháttur getur unnið gegn þessari skaðlegu þróun með áherslu á mögulegar 

breytingar á hlutverki arkitekta í umhverfis- og náttúruvernd. Niðurstaða ritgerðarinnar er 

sú að arkitektar ættu að vera leiðandi afl í umhverfis- og náttúruvernd og hvetja til breyttra 

viðhorfa gagnvart náttúrunni.  
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Inngangur  

Manneskjan lifir og hrærist undir valdi náttúruaflanna. Litið hefur verið á náttúruna sem 

gjöfult og blítt afl, sem fæðir og heldur lífi í okkur mannfólkinu, en henni hefur einnig 

verið lýst sem hættulegri, enda hefur hún þurrkað út heilu samfélögin með eldgosum, 

flóðum eða sjúkdómum, svo eitthvað sé nefnt. Þessi óútreiknanlegu öfl náttúrunnar höfðu 

fyrr á tímum yfirburðastöðu gagnvart manninum sem átti sér engra annarra kosta völ en að 

læra að lifa með henni og lúta þeim takmörkunum sem hún setti honum. Með tímanum 

gengu tilraunir mannsins til að sporna gegn þessu ógnarvaldi náttúrunnar lengra og lengra 

– og til urðu stór samfélög þar sem náttúran var að nokkru beisluð. Mannvirki hafa verið 

byggð til að verjast náttúruöflum, vísindi varpa ljósi á lögmál þeirra og krafta, vélum og 

tækjum er beitt á auðlindir jarðar og þær jafnvel þurrausnar. Í það heila stjórnast líf margra 

í dag fremur af tækni og skipulagi samfélags og umhverfis en af náttúruöflum. Maðurinn er 

svo að segja skilinn frá náttúrunni og skarast hagsmunir hans stöðugt á við hagsmuni 

hennar og þess lífs sem í henni býr. Slíkir hagsmunaárekstrar umhverfis og náttúru eru tíðir 

í nútímasamfélögum. Þegar veigamiklar ákvarðanir eru teknar hljótum við að þurfa að líta, 

ekki aðeins til hagsmuna mannsins og umhverfis hans, heldur einnig til náttúrunnar og 

vistkerfa hennar.  

Loftslagsbreytingarnar hafa valdið því að mannkynið þarf að fara í naflaskoðun 

varðandi viðhorf sín til náttúrunnar. Sumir telja að hægt sé að halda í núverandi viðhorf 

okkar til hennar, samhliða því að bæta þann skaða sem umhverfing manna á náttúrunni 

hefur orsakað. Aðrir telja að hér þurfum við á róttækum, umfangsmiklum breytingum að 

halda eins fljótt og auðið er. Umræðan um þetta er afar áberandi um þessar mundir og 

kemur arkitektum svo sannarlega við: Ættu arkitektar að gæta hagsmuna náttúru, líkt og 

þeir gæta hagsmuna mannfólksins – og vera jafnvel leiðandi afl í umhverfis- og 

náttúruvernd? 

Í þessari ritgerð verður sjónum beint að viðhorfum mannsins gagnvart náttúrunni og 

hvers vegna við stöndum frammi fyrir þeim víðtæka loftslagsvanda sem þegar hefur gert 

vart við sig. Hugtökin náttúra og umhverfi verða tekin til umfjöllunar og skilgreind og þau 

notuð til að gera greinarmun á náttúruvernd, umhverfisvernd og sjálfbærri þróun. Horft 

verður til náttúrusiðfræði og fjallað um tvenns konar grunnviðhorf varðandi samband 

manns og náttúru – mannhverf viðhorf og náttúruhverf viðhorf.  
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Mannhverf viðhorf hafa lengi verið einkennandi fyrir samband manns og náttúru en 

undanfarna áratugi hafa náttúruhverf viðhorf verið að ryðja sér til rúms. Hugmyndir um 

samband manns og náttúru einskorðast þó ekki við þessa skiptingu og verða fleiri viðhorf 

tekin til umfjöllunar sem einkennast til dæmis af tvíhyggju, trúarbrögðum og hjátrú á borð 

við álfatrú. Hlutverk og ábyrgð arkitekta verða einnig skoðuð með tilliti til umhverfis- og 

náttúruverndar. Að lokum verður athugað hvernig breyttur hugsunarháttur getur unnið 

gegn þessari skaðlegu þróun með áherslu á mögulegar breytingar á hlutverki arkitekta í 

umhverfis- og náttúruvernd. 

Samkvæmt siðareglum Arkitektafélags Íslands eiga arkitektar að taka tillit til 

náttúrunnar í verkum sínum. Í því ætti að felast að arkitektar setji hagsmuni og velferð 

náttúrunnar inn á ábyrgðarsvið sitt. Niðurstaða ritgerðarinnar er sú að þörf sé á stórfelldri 

hugarfarsbreytingu hjá arkitektum, sem og öðrum. Arkitektar eiga að vera leiðandi afl í 

umhverfis- og náttúruvernd og hvetja til breyttra viðhorfa gagnvart náttúrunni og þeirri 

umhverfingu sem mannkynið ástundar. Arkitektar ættu þar af leiðandi að taka afstöðu gegn 

sterkum mannhverfum viðhorfum og tvíhyggju en tileinka sér veik mannhverf viðhorf og 

sérstaklega náttúruhverf viðhorf.  
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1. Náttúra og umhverfi  

Þegar talað er um náttúru getur stundum verið óljóst hvað átt er við enda er orðið 

gildishlaðið og má skilgreina það með ýmsu móti. Umhverfi er að mörgu leyti enn óljósara 

hugtak en náttúra og á því má einnig finna margar ólíkar túlkanir. Það getur því reynst 

gagnlegt að skoða þessi hugtök saman, til að skilja betur hvort hugtak um sig og ekki síst í 

hverju munurinn á þessu tvennu – náttúru og umhverfi – felst.  

Heimspekingurinn Páll Skúlason skrifaði bókina Umhverfing sem kom út árið 1998, 

en þar skilgreinir hann meðal annars hugtökin náttúra og umhverfi. Í bókinni skilgreinir 

Páll náttúru út frá skrifum skáldsins og náttúrufræðingsins Jónasar Hallgrímssonar og segir 

að náttúran sé allt í senn „ ... eðli sem býr í öllum sköpuðum hlutum, öflin sem ráða gerð 

allra hluta, og heildin sem birtir eðli og öfl hinna sköpuðu hluta.“1 Umhverfi skilgreinir Páll 

hins vegar í sömu bók með eftirfarandi hætti: „Umhverfið er þá hin ytri náttúra umsköpuð 

af tæknilegu valdi mannsins.“2 Hér verður notast við þessar og fleiri skilgreiningar Páls á 

hugtökunum náttúra og umhverfi. Umfjöllun og skilgreiningar Páls á þessum hugtökum 

hafa náð fótfestu hér á landi og má til að mynda finna þær í rammaáætlun um vernd og 

orkunýtingu landsvæða.3 Þær má einnig finna í Hvítbók um náttúruvernd sem unnin er af 

Umhverfissráðuneytinu, en hún inniheldur heildarendurskoðun á löggjöf um náttúruvernd á 

Íslandi.4 Það er því rík ástæða til að dvelja við þessar skilgreiningar Páls. 

1.1. Hvað er náttúra? 

Samkvæmt Páli er náttúran það afl og eðli sem býr í hlutum veruleikans og skapast óháð 

manninum.5 Náttúran er því það efni sem myndar umheiminn og þau öfl sem gefa plöntum 

og lífverum lífskraftinn. Náttúran er til staðar í sjálfum manninum og er maðurinn að því 

leyti hluti af náttúrunni, en á hinn bóginn eru áhrif og gjörðir mannsins að eyða þessari 

sömu náttúru. Í grein sinni „Heimurinn án mannsins“ lýsir höfundurinn, Gunnar J. Árnason 

þessari náttúru, sem senn dvelur í sjálfum manninum sem og utan við hann, með 

skemmtilegri vangaveltu eða spurningu: „Við getum keyrt út úr bænum og bent út um 

gluggann og sagt „þarna er hún“. En á hvað erum við að benda og af hverju þurfum við að 

                                                 
1 Páll Skúlason, Umhverfing (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1998), 34. 
2 Páll Skúlason, Umhverfing, 35. 
3 „Siðfræði náttúruverndar,“ Rammaáætlun, sótt 28. nóvember, 2018, 

http://www.ramma.is/hugmyndafraedi/natturuvernd-og-sidfraedi. 
4 Umhverfisráðuneytið, Hvítbók um náttúruvernd (Reykjavík: Umhverfisráðuneytið, 2011), 22. 
5 Páll Skúlason, Umhverfing, 35. 
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keyra út úr bænum?“6 Samkvæmt þessari sýn sem Gunnar lýsir og skilgreiningum að ofan 

er náttúran því í senn alheimskraftur sem býr í öllum hlutum veruleikans – inni í bæ sem 

og utan hans. Á sama tíma erum við gjörn á að líta á náttúru sem viðkvæmt, ósnortið 

ástand sem maðurinn stendur utan við og er við það að útrýma.7  

Til aukinnar skýringar á þessu hugtaki má líta í Hvítbók um náttúruvernd en þar er 

náttúra flokkuð í annarsvegar ósnerta eða villta náttúru og hinsvegar hálf-villta náttúru. Í 

villtri náttúru eru áhrif mannsins óveruleg og náttúruleg öfl einkenna vistkerfin. Villt 

náttúra er því eins nálægt því að vera ósnert af áhrifum mannsins og hægt er. Í hálf-villtri 

náttúru hefur maðurinn hins vegar mótað vistkerfið með merkjanlegum hætti, en náttúran 

heldur þó mörgum af sínum upprunalegu einkennum.8 Þó má færa rök fyrir því að engin 

náttúra sé raunverulega villt náttúra, og þar af leiðandi alls óháð manninum eða algjörlega 

ósnortinn af honum. Því má segja að fullkomlega ósnert náttúra sé ekki til í dag þar sem 

maðurinn hefur lagt mark sitt á flest fyrirbæri hennar, hvort sem það er með beinum hætti, 

líkt og með borgum og vegalagningu, eða óbeinum hætti, svo sem með 

loftslagsbreytingum vegna mengunar af mannavöldum og tilheyrandi röskun á vistkerfum. 

1.2. Hvað er umhverfi? 

Algengt er að litið sé svo á að umhverfi sé, líkt og orðið gefur til kynna, það sem umhverfir 

okkur. Í víðasta skilningi nær umhverfi því bæði til náttúrunnar sem og til þess manngerða. 

Páll Skúlason setur umhverfi hins vegar fram í verki sínu Umhverfing, sem vissa andstæðu 

náttúrunnar. Í stuttu máli er umhverfið þá hið manngerða en náttúran hið ómanngerða. Páll 

orðar þetta svo að maðurinn sé með skipulagi sínu, framkvæmdum og uppbyggingu að 

umhverfa náttúru.9 

Til að vernda okkur gegn náttúruöflunum höfum við umbreytt náttúrunni og skapað í 

hennar stað manngert umhverfi. Umhverfið lýsir því viðleitni mannsins til að koma sér 

fyrir á jörðinni. Efnið sem myndar umhverfið kemur úr náttúrunni en við mótum þetta efni 

og sköpum úr því okkar eigin heim. Með þessu móti aðgreinum við okkur frá náttúrunni og 

sköpum skil eða mörk á milli þess mannlega eða manngerða og þess sem sjá má sem 

náttúrulegt.10  

                                                 
6 Gunnar J. Árnason, „Heimurinn án mannsins,“ í Náttúrusýn: Safn greina um siðfræði og náttúru, ritstj. 

Róbert H. Haraldsson og Þorvarður Árnason (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1994), 243. 
7 Páll Skúlason, Umhverfing, 35-36. 
8 Umhverfisráðuneytið, Hvítbók um náttúruvernd, 163-164. 
9 Páll Skúlason, Umhverfing, 36. 
10 Páll Skúlason, Umhverfing, 35. 
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Þegar litið er til fyrri tíma, má segja að umhverfingin hafi átt sér stað í smáum skala 

sem einkenndist af sveitabæjum, malarvegum og túnum í kringum bæina. Allt frá 

iðnvæðingu hefur umhverfið hins vegar verið í stórsókn gegn náttúrunni. Borgir þenjast út 

á kostnað náttúru, vegir eru lagðir yfir hálendi og hraun, ár og vötn eru virkjuð eða brúuð 

og auðlindir eru undirlagðar af tækjum eða mannvirkjum. „Þannig hefur umhverfið þanist 

út en ósnortin og óbeisluð náttúran hefur mátt hörfa,“11 skrifar Páll Skúlason. Þessi þróun 

hefur gengið svo langt um heim allan að umhverfi mannsins er orðið skaðlegt vistkerfum 

jarðar, dýrategundum og okkur sjálfum.12 

1.3. Umhverfisvernd, náttúruvernd og sjálfbær þróun 

Ljóst er að miðað við ofangreindar skilgreiningar er mikill munur á því hvort talað er um 

umhverfi eða náttúru. Af því leiðir að umhverfisvernd og náttúruvernd hljóta að gegna 

gjörólíkum tilgangi. Umhverfisvernd snýst þá í stuttu máli um að vernda manninn í sínu 

manngerða umhverfi, stundum fyrir náttúrunni og öflum hennar en oftar fyrir skaðlegum 

umsvifum mannsins sjálfs. Náttúruvernd snýst hins vegar um að vernda hag náttúrunnar, 

vistkerfa hennar og lífríkja fyrir manninum. Þessi greinarmunur á náttúruvernd og 

umhverfisvernd er gríðarlega mikilvægur.13 

Algengt sjónarmið er að líta svo á að náttúruvernd sé eðlilegur hluti af umhverfis-

vernd. Hugmyndin er þá sú að náttúran sé í raun hluti af umhverfi mannsins og það sé 

manninum í hag að vernda auðlindir og gæði ósnortinnar náttúru. Því fer hins vegar fjarri 

að hagsmunir manna og náttúru fari alltaf saman og eru hagsmunaárekstrar manns og 

náttúru einkennandi fyrir ýmis samfélög í dag. Síaukin mengun, eyðing regnskóga, 

virkjanir og stóriðja sýna að við virðumst stöðugt taka beina hagsmuni mannsins fram yfir 

hagsmuni náttúrunnar og þess lífs sem í henni býr.  

Til að reyna að bæta úr þessum víðtæku, skaðlegu áhrifum af mannanna völdum voru 

mótaðar hugmyndir um sjálfbæra þróun árið 1987 og þær útfærðar nánar í reglum Ríó-

yfirlýsingarinnar.14 Sjálfbær þróun er þar skilgreind sem sú þróun sem fullnægir þörfum 

samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða.15 Sjálfbær þróun er af 

mörgum talin vera svarið við helstu umhverfis- og náttúruvandamálum okkar tíma og hefur 

hugtakið sjálfbærni verið innlimað í opinberar stefnur sem snúa að umhverfis- og 

                                                 
11 Páll Skúlason, Umhverfing, 36. 
12 Páll Skúlason, Umhverfing, 36. 
13 Páll Skúlason, Umhverfing, 45. 
14 Umhverfisráðuneytið, Hvítbók um náttúruvernd, 165. 
15 Umhverfisráðuneytið, Hvítbók um náttúruvernd, 165. 
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náttúruvernd16 auk þess sem það er áberandi í umfjöllun, kennslu og opinberum stefnum. 

Páll Skúlason segir sjálfbæra þróun hins vegar ekki eina og sér geta leyst þann vanda sem 

hin stórfellda umhverfing náttúrunnar hefur orsakað. Hann ítrekar að mikið velti á því 

hvernig hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar sé túlkuð og segir að tveggja kosta sé völ í 

þeirri túlkun:  

Annars vegar geta menn litið svo á að sjálfbær þróun eigi að tryggja að umhverfið 

verði mönnum öruggt og traust skjól í framtíðinni og menn valdi sem minnstum 

skaða á auðlindum jarðar sem þeir þurfa á að halda um ókomna tíð. Hins vegar 

geta menn litið svo á að sjálfbær þróun eigi að tryggja hag náttúrunnar og 

lífríkisins, jafnvel á kostnað mannlegra hagsmuna ef því er að skipta.17 

Umhverfisvernd snýr að manninum, hagsmunum hans og þránni fyrir öryggi innan 

hættulegrar náttúru á meðan náttúruvernd byggir á viðleitni til að vernda óvægna en 

jafnframt viðkvæma náttúru fyrir umsvifum mannsins.18 Þarna á milli má kannski staðsetja 

sjálfbærni sem eins konar millilið sem tengir umhverfisvernd og náttúruvernd með tilliti til 

hagsmuna komandi kynslóða. 

2. Mannhverf og náttúruhverf viðhorf 

Maðurinn hefur sannarlega lagt náttúruna undir sig á mælikvarða sem er varla hægt að bera 

saman við aðrar dýrategundir. Þegar jörðin er skoðuð úr geimnum sjást merki um þessa 

lífveru sem tókst að umhverfa náttúrunni og skapa sér gríðarstórt, öruggt umhverfi. 

Kannski má segja að náttúran sé ekki lengur í fullkominni valdastöðu gagnvart manninum 

heldur í einskonar varnarstöðu.19 Náttúru hefur verið breytt í umhverfi, og með því að gera 

slíkt með svo afgerandi hætti skapast ákveðin tvíhyggja manns og náttúru, þar sem hinum 

siðmenntaða heimi með tækni sinni, skipulagi, vísindum og framþróun er stillt upp 

andspænis óbeislaðri og villtri náttúru. Við slíka uppstillingu skarast hagsmunir manna á 

við hagsmuni náttúrunnar og hið mannlega er aðskilið frá því náttúrulega.  

Slíkur aðskilnaður er ekki nýr af nálinni í hugmyndasögunni, en til að mynda kemur 

fram í Biblíunni að Guð hafi skapað manninn og gert honum að ríkja yfir náttúrunni og 

                                                 
16 Umhverfisráðuneytið, Hvítbók um náttúruvernd, 99-100. 
17 Páll Skúlason, Umhverfing, 41. 
18 Páll Skúlason, Umhverfing, 42. 
19 Þorvarður Árnason, „Náttúrufegurð,“ í Náttúrusýn: Safn greina um siðfræði og náttúru, ritstj. Róbert H. 

Haraldsson og Þorvarður Árnason (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1994), 264. 
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dýrum hennar.20 Þar með er mannkynið aðskilið frá náttúrunni og gert að drottnara hennar 

og dýranna. Viðhorf þess efnis að maðurinn sé af öðrum meiði en náttúran eða að náttúra 

sé undirsett manninum eiga því rætur að rekja langt aftur. Samhliða auknum umsvifum 

mannsins hafa birtingarmyndir þessara viðhorfa orðið ljósari og „hefur leið mannsins 

eingöngu legið frá náttúrunni, án þess að hann eigi afturkvæmt,“21 skrifar Gunnar J. 

Árnason í áðurnefndri gein. Þessi aðskilnaður manns og náttúru birtist með ýmsum hætti 

og má þar helst greina tvenns konar grunnviðhorf varðandi stöðu mannsins gagnvart 

náttúru; annarsvegar mannhverf viðhorf og hinsvegar náttúruhverf viðhorf (sjá mynd 1). 

 

Mynd 1: Skýringarmynd sem sýnir ólík viðhorf gagnvart náttúrunni. 

2.1. Mannhverf viðhorf 

Með því að leggja að jöfnu hagsmuni manna og náttúru, eða líta á náttúruna sem einn hluta 

umhverfis okkar, er litið á þennan stóra og margslungna heim eingöngu út frá manninum. 

Slík viðhorf kallast mannhverf viðhorf. Samkvæmt mannhverfum viðhorfum felst virði 

náttúrunnar fyrst og fremst í því hvernig hún nýtist manninum og hagsmunum hans – það 

er að segja, umhverfi mannsins.  

Grunnurinn í mannhverfum viðhorfum byggir á þeirri hugmynd mannhyggjunnar að 

þar sem maðurinn sé eina siðferðisveran á jörðinni hafi hann einungis siðferðislegum 

skyldum að gegna gagnvart öðrum mönnum.22 Maðurinn er þá æðri náttúrunni og má í 

raun gera það sem honum sýnist, svo lengi sem það hentar hagsmunum hans. Náttúra er þá 

aðeins metin út frá mælikvarða mannsins og af því leiðir að tilgangur umhverfis- og 

                                                 
20 Biblían, Fyrsta Mósebók 1:28 (11. íslenska útgáfa). 
21 Gunnar J. Árnason, „Heimurinn án mannsins,“ 241. 
22 Umhverfisráðuneytið, Hvítbók um náttúruvernd, 27. 
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náttúruverndar er að tryggja hagsmuni hans.23 Ákveðinn stigsmun má þó greina í 

viðhorfum gagnvart náttúrunni og er mannhverf afstaða gjarnan greind í tvennt; sterka og 

veika mannhverfa afstöðu (sjá mynd 1).24 

2.1.1. Sterk mannhverf viðhorf 

Sterk mannhverf viðhorf má rekja langt aftur til fortíðar, eins og sjá má í tilvitnuninni hér á 

undan úr Biblíunni. Með tilkomu iðnvæðingar, þegar breyttar framleiðsluaðferðir, aukin 

neysla og fólksfjölgun orsakaði stóraukna nýtingu á náttúrunni, urðu þessi viðhorf ráðandi 

varðandi samband mannsins við náttúruna. Samkvæmt þeirri afstöðu er mannkynið æðra 

náttúrunni – maðurinn ríkir yfir náttúrunni. Menn hafa samkvæmt þessu viðhorfi rétt til að 

nýta sér gæði náttúrunnar og beygja hana undir vald sitt til að fullnægja skammtíma-

hagsmunum. Mennirnir fara með sjálfskipað vald, eða umboð frá Guði, yfir náttúrunni og 

mega gera það sem þeim sýnist, sama hver áhrifin eru á landsvæði, vistkerfi eða lífríki. Í 

sovésku kennslubókinni Æfintýrið um áætlunina miklu frá 1932 má finna eftirfarandi ljóð 

sem lýsir sterkum mannhverfum viðhorfum í hnotskurn: 

Ef þú lítur út um vagnglugga í járnbrautarlest og sérð aðeins ógróið land, skóga og 

mýrar má segja að þú sjáir alls ekki neitt. 

Ógróið land er leir, sandur og grjót. 

Skógar eru bjálkar, sperrur og þil. 

Mómýrar eru rafmagn. 

Úr leiri og sandi gerum við tígulstein, úr leiri og kalki sement, úr járngrýti stál.25 

Ef við skoðum náttúruna út frá sterku mannhverfu viðhorfi þá birtast fjöll okkur einmitt 

sem mögulegar námur, ár sem kraftur sem má virkja, landsvæði sem mögulegt úthverfi og 

auðlindir sem hráefni. Náttúran verður einfaldlega að viðfangsefni til að nýta, sigrast á og 

beisla. Náttúran hefur ekki siðferðisvitund og okkur ber því ekki að koma fram við hana af 

neinni sérstakri virðingu.26 Þovarður Árnason umhverfis- og náttúrufræðingur segir í grein 

sinni „Náttúran sem siðfræðilegt viðfangsefni“: „Í sinni sterkustu mynd þýðir þetta að 

öllum siðferðislegum hömlum er aflétt í umgengni manna við náttúruna – menn geta gert 

hvað sem er úti í náttúrunni, svo framarlega sem þeir skaði ekki með því aðra menn.“27 

Telja má ljóst að sterk mannhverf viðhorf fara ekki saman með náttúruvernd og má rekja 

                                                 
23 Umhverfisráðuneytið, Hvítbók um náttúruvernd, 28. 
24 Þorvarður Árnason, „Náttúran sem siðfræðilegt viðfangsefni,“ grein, Heimspekivefurinn, sótt 27. nóvember 

2018 af https://heimspeki.hi.is/?p=1405. 
25 Jón Ólafsson, „Siðfræði andstöðunnar og ævintýrið mikla,“ í Andóf, ágreiningur og áróður: Greinar um 

heimspeki (Bifröst: Háskólinn á Bifröst, 2009), 30. 
26 Þorvarður Árnason, „Náttúran sem siðfræðilegt viðfangsefni.“ 
27 Þorvarður Árnason, „Náttúran sem siðfræðilegt viðfangsefni.“ 
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flest skaðleg umsvif manna í náttúrunni til slíkra viðhorfa. Sterk mannhverf viðhorf má því 

jafnvel segja undirrót þess víðtæka umhverfis- og náttúruvanda sem við stöndum frammi 

fyrir nú. 

2.1.2. Veik mannhverf viðhorf 

Svokölluð veik mannhverf viðhorf hafa rutt sér til rúms á síðastliðnum áratugum en, líkt og 

nafnið gefur til kynna, bera þau vott um mildari viðhorf þar sem siðfræði mannhyggjunnar 

er útvíkkuð til komandi kynslóða.28 Samkvæmt veikum mannhverfum viðhorfum ganga 

hagsmunir mannsins vissulega fyrir hagsmunum náttúrunnar en viðhorfið er hófsamara, 

litið er til lengri tíma og náttúran skoðuð frá öðrum sjónarhóli en þeim að hámarka 

skammtíma hagsmuni. Ekki er talið réttlætanlegt að koma fram við náttúruna af því 

hömluleysi og út frá þeirri skammtímahugsjón sem tíðkast hefur heldur verði að setja 

einhverjar takmarkanir á nýtingu okkar á fyrirbærum náttúrunnar.  

Samkvæmt slíkum viðhorfum ber okkur að vernda auðlindir jarðar til að komandi 

kynslóðir geti nýtt sér þær líka. Þá ber okkur einnig að vernda landsvæði til að hægt sé að 

njóta þeirra síðar eða laða ferðamenn til þeirra í framtíðinni. Verndun vegna 

náttúrufegurðar mætti þannig flokka undir veik mannhverf viðhorf. Náttúrufegurð og 

tillfinning gagnvart landinu hefur lengi verið talin afstæð, persónuleg og minna virði en 

önnur hlutlæg og mælanleg gildi á borð við fallþunga fossa eða hráefnamagn í fjalli.29 Með 

aukinni ferðamennsku og breyttum viðhorfum virðist náttúrufegurð þó hafa fengið vissa 

viðurkenningu og í Hvítbók um náttúruvernd er talsvert fjallað um upplifunargildi 

náttúrufegurðar fyrir ferðamenn og íbúa landsins.30 Þó er enn langt frá að fagurfræðileg 

gildi, upplifun og tilfinningar séu metin á sambærilegan hátt og önnur gildi þegar kemur að 

ákvarðanatöku í náttúrumálum.  

Með veikum mannhverfum viðhorfum er gjarnan reynt að samrýma hagsmuni mannsins 

og hagsmuni náttúrunnar. Áhersla er lögð á að maðurinn lifi í sátt við náttúruna, því með 

eyðileggingu á henni séum við að eyðileggja fyrir sjálfum okkur. Þó skilningur okkar á 

náttúrunni sé vissulega mikill þá er enn margt sem við ekki þekkjum. Við getum til dæmis 

ekki alltaf vitað hvaða afleiðingar ýmis inngrip okkar í náttúruna geta haft í för með sér.31 

Skemmdir á náttúru eða ábyrgðarlaus nýting á auðlindum mun á endanum bitna á 

                                                 
28 Umhverfisráðuneytið, Hvítbók um náttúruvernd, 27. 
29 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, „Fagurfræðilegt gildi íslenskrar náttúru,“ grein, Heimspekivefurinn, 11. ágúst 

2010, sótt 27. nóvember 2018 af https://heimspeki.hi.is/?p=1405. 
30 Umhverfisráðuneytið, ritstj, Hvítbók um náttúruvernd, 32. 
31 Þorvarður Árnason, „Náttúran sem siðfræðilegt viðfangsefni.“ 



 

 10 

manninum og því er hugmyndin sú að það sé okkur í hag að varðveita náttúruna eftir bestu 

getu. Þannig má rökstyðja að náttúruvernd geti fallið undir mannvernd og umhverfis-

vernd.32 Í fyrrnefndri grein Þorvarðs Árnasonar orðar hann þetta svo: „Í hnotskurn líta 

flestir mannhverfir umhverfisverndarsinnar svo á að velferð manns og náttúru sé 

samantvinnuð; maðurinn lifi á náttúrunnar gæðum og þau gæði verði að varðveita, annars 

sé tilveru mannkyns stefnt í voða.“33 

Segja má að veik mannhverf viðhorf einkenni flesta umfjöllun um náttúruvernd í dag, 

bæði fræðilega og í fjölmiðlum. Þau má setja í samhengi við byltinguna sem kom í kjölfar 

hugmynda um sjálfbærni. Að sama skapi eru slík viðhorf ríkjandi í náttúruverndarlögum á 

Íslandi svo sem í Hvítbók um náttúruvernd og rammaáætlun. Samkvæmt upplýsingum á 

vefsíðu rammaáætlunar líta Íslendingar einmitt almennt svo á að tilgangur náttúruverndar 

sé fyrst og fremst að tryggja lífsgæði og afkomu mannkyns til framtíðar.34  

2.2. Náttúruhverf viðhorf 

Sú afstaða sem risið hefur einna hæst gegn mannhverfum viðhorfum er kennd við 

náttúruhverf viðhorf en hún afneitar hinni mannhverfu sýn á náttúruna og þeirri sérstöðu 

mannsins í ríki siðferðisins sem hún grundvallast á.35 Þessa nýju og byltingarkenndu 

afstöðu gagnvart náttúrunni má rekja til kenninga norska heimspekingsins Arne Næss 

undir lok 20. aldar.36 Hann gagnrýnir mannhverfu viðhorfin sem hann flokkar sem 

grunnsæja visthyggju, og leggur áherslu á það sem hann kallar djúpsæja visthyggju.37 Sú 

afstaða byggir á því að náttúran hafi svokallað eigingildi en í því felst að hún hafi gildi í 

sjálfri sér – óháð manninum. Slík viðhorf gagnvart náttúrunni kallast ómannhverf viðhorf 

eða náttúruhverf viðhorf.  

Náttúruhverf viðhorf byggjast á þeirri hugmynd að lífverur, vistkerfi og land hafi gildi 

og tilverurétt óháð gildismati manna. Náttúran sjálf er uppspretta hlutlægra og 

siðferðislegra verðmæta sem voru til staðar fyrir tilkomu mannsins og verða til staðar eftir 

að tímaskeiði hans líkur.38 Tvíhyggja manns og náttúru, þar sem maðurinn drottnar yfir 

náttúrunni og hefur siðferðislegan rétt til að nýta hana að eigin vild, er gagnrýnd harðlega 

enda birtast afleiðingar slíkrar hugsunar í formi gríðarlegra umhverfis- og náttúru-

                                                 
32 Páll Skúlason, Umhverfing, 46. 
33 Þorvarður Árnason, „Náttúran sem siðfræðilegt viðfangsefni.“ 
34 „Siðfræði náttúruverndar,“ Rammaáætlun. 
35 Þorvarður Árnason, „Náttúran sem siðfræðilegt viðfangsefni.“ 
36 Páll Skúlason, Umhverfing, 42.  
37 Páll Skúlason, Umhverfing, 42-43. 
38 Páll Skúlason, Umhverfing, 43-45. 
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vandamála. Samkvæmt náttúruhverfum viðhorfum þurfum við að hætta að hugsa út frá 

hagsmunum mannsins og setja hagsmuni og velferð náttúrunnar og fyrirbæra hennar í 

forgrunn.39 Þeir sem aðhyllast slík viðhorf gera það þó með ólíkum áherslum og má þar 

greina tvær meginstefnur, annars vegar lífhverf viðhorf og hins vegar visthverf viðhorf (sjá 

mynd 1).40  

2.2.1. Lífhverf viðhorf 

Lífhverf viðhorf byggja á því að bera skuli virðingu fyrir sérhverri lífveru. Í slíkum 

viðhorfum er viðurkennt að mannskepnan búi svo sannarlega yfir eiginleikum sem aðgreini 

hana frá öðrum dýrategundum, en að þeir eiginleikar gefi henni þó ekki siðferðislegan rétt 

til að ráðskast með aðrar lífverur. „Ef grannt er skoðað, þá búa allar tegundir lífvera yfir 

einhverjum eiginleikum sem aðrar lífverur hafa ekki og sem skapa þeim því „sérstöðu í 

heiminum“.“,41 skrifar Þorvarður Árnason umhverfis- og náttúrufræðingur í grein sinni 

„Náttúran sem siðfræðilegt viðfangsefni“. Mannhverf viðhorf okkar ásamt aðgreiningu 

mannsins frá náttúrunni birtist hér sem tegundahyggja þar sem ákveðin tegund (eða 

tegundir) er talin merkilegri en aðrar. Innan þessarar tegundahyggju hefur maðurinn talið 

það réttlætanlegt að nýta dýr jarðarinnar með ýmsum hætti svo sem sér til skemmtunar, 

fæðu, klæðnaðar, vinnu eða rannsókna. Þeir sem aðhyllast lífhverf viðhorf benda hins vegar 

á að dýr búi yfir ákveðnum grunneiginleikum, svo sem að geta fundið til sársauka og 

upplifað vellíðan, sem hljóti að veita þeim vissa siðferðisstöðu eða réttindi. Sumir þeirra 

sem aðhyllast lífhverf viðhorf hafa helgað sig dýravernd,42 enda leitast fulltrúar þessara 

viðhorfa við að skapa öðrum lífverum pláss í ríki siðferðisins og vinna þannig gegn 

drottnun mannsins yfir dýrum jarðar. 

2.2.2. Visthverf viðhorf 

Visthverf viðhorf leggja áherslu á vistkerfi í heild. Maðurinn er samkvæmt þessum 

viðhorfum einungis einn hluti náttúrunnar og eiga hagsmunir hans ekki að ganga framar 

hagsmunum annarra lífvera.43 Hér geta hagsmunir einstakra lífvera vikið fyrir hagsmunum 

heildarinnar. Varðveisla vistkerfa og tegunda er því viðfangsefni þeirra sem aðhyllast 

visthverf viðhorf og benda þeir á að „vistkerfin – eða hið margslungna samspil lifandi og 

                                                 
39 Þorvarður Árnason, „Náttúran sem siðfræðilegt viðfangsefni.“ 
40 Þorvarður Árnason, „Náttúran sem siðfræðilegt viðfangsefni.“ 
41 Þorvarður Árnason, „Náttúran sem siðfræðilegt viðfangsefni.“ 
42 Páll Skúlason, Umhverfing, 44. 
43 Þorvarður Árnason, „Náttúran sem siðfræðilegt viðfangsefni.“ 
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lífvana náttúru sem þau eru til marks um – myndi undirstöðu og jafnframt umgjörð alls lífs 

á jörðinni.“44 Náttúran hefur þannig eigingildi sem er óháð tilvist eða áliti mannsins. 

Innan visthverfra viðhorfa má staðsetja landhverf viðhorf en upphafsmaður þeirra er 

bandaríski heimspekingurinn og náttúruverndarsinninn Aldo Leopold. Fylgjendur þessarar 

stefnu leggja áherslu á virðingu fyrir sjálfu landinu og sambandi þess við menn og aðrar 

lífverur.45 Bandaríski náttúrusiðfræðingurinn Holmes Rolston er einn upphafsmaður 

náttúrusiðfræði og talar hann fyrir visthverfum viðhorfum. Hann telur að útvíkka þurfi 

siðfræðilegt mengi okkar og viðurkenna að náttúran hafi eigingildi. Þorvarður Árnason 

ræddi við Rolston þegar hann kom til Íslands árið 2005 og birtist viðtalið í Hug, tímariti 

áhugamanna um heimspeki, en þar stóð um hugmyndir Rolston: 

Kjarninn í verkum Rolstons er sú kenning hans að náttúran og fyrirbæri hennar búi 

yfir hlutlægu eigingildi (e. intrinsic value), þ.e. sjálfstæðum, sjálfsprottnum gildum 

sem eru algerlega óháð hagsmunum eða löngunum mannsins og eru jafnframt til 

staðar í náttúrunni án tillits til þess hvort maðurinn kann að leggja mat á þau eða 

ekki. Samkvæmt ofangreindu er mannskepnan ekki metandi og mælikvarði alls 

gildis í heiminum, heldur fyrirfinnast gildi í náttúrunni sem koma manninum sem 

slíkum ekkert við þó að hann geti auðvitað uppgötvað þau og lært að meta þau 

fyrir það sem þau eru.46  

Í Hvítbók um náttúruvernd eru gjarnan sett til grundvallar norsk náttúruverndarlög 

(Naturmangfoldloven) sem sett voru árið 2009.47 Markmið norsku laganna er að vernda 

líffræðilega og vistfræðilega fjölbreytni náttúrunnar, sem og fjölbreytni landslags. Þar er 

náttúran flokkuð eftir ólíkum gildum hennar svo sem veikum mannhverfum gildum, á borð 

við nytjagildi og upplifunargildi, en einnig er litið til náttúruhverfra gilda, svo sem gildis 

vistkerfa og eigingildis náttúrunnar. Þrátt fyrir að mannhverf viðhorf séu ráðandi í 

íslenskum lögum um náttúruvernd má hins vegar, upp að vissu marki, greina þar vilja til að 

taka tillit til hagsmuna náttúrunnar og fyrirbæra hennar. Með því að viðurkenna eigingildi 

náttúru þá hljóta hagsmunir hennar að hafa visst vægi þegar kemur að ákvarðanatöku í 

náttúru- og umhverfismálum. Samhliða vakna spurningar á borð við hvort skuli vega hærra 

hverju sinni, mannlegir hagsmunir eða hagsmunir náttúrunnar, og ekki síst hvernig meta 

skuli hagsmuni náttúrunnar. Þessum spurningum þyrfti að leita svara við til að hægt sé að 

taka upplýstar ákvarðanir um náttúruvernd. 

                                                 
44 Þorvarður Árnason, „Náttúran sem siðfræðilegt viðfangsefni.“ 
45 Páll Skúlason, Umhverfing, 44. 
46 Þorvarður Árnason, „Eigingildi í náttúrunni – heimspeki á villigötum?“ Hugur 17, nr. 1 (2005): 12. 
47 Umhverfisráðuneytið, Hvítbók um náttúruvernd, 32. 
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3. Aðrar birtingamyndir viðhorfa  

Hugmyndir um náttúru- og umhverfisvernd koma úr ólíkum áttum og einskorðast síður en 

svo við fræðigreinar á borð við siðfræði og skiptingu viðhorfa í mannhverf og náttúruhverf 

viðhorf. Þvert á móti má sjá birtingarmyndir þessara viðhorfa í margs konar öðrum 

kenningum, fræðum, trúarbrögðum og hjátrú. 

3.1. Tvíhyggja og kvenlæg vistfræði 

Tvíhyggja byggir á tvískiptingu þar sem merking hugtaka fæst vegna andstæðna, eða þess 

sem viðkomandi hugtak er ekki. Þannig er hlutum veruleikans skipt upp í pör sem mynda 

andstæður; karl/kona, hvítur/svartur, skynsemi/tilfinningar, sál/líkami, umhverfi/náttúra. 

Með því að stilla þessum hugtökum upp sem andstæðum fæst ákveðinn grunnskilningur í 

hvort hugtak fyrir sig. Í þessari umfjöllun hefur andstæðuparið maður/náttúra til að mynda 

verið sett fram til að skilja muninn á umhverfi og náttúru, sem um leið er annað 

andstæðupar – umhverfi/náttura. Í slíkum tvíhyggjupörum ríkir sjaldnast hlutleysi og er 

annar póllinn vanalega talinn æðri eða betri en hinn, sem er þá gjarnan litið á sem 

„annarlegan“ eða „ómerkilegri“. Þannig skapast valdaójafnvægi milli andstæðra póla 

flestra tvíhyggjupara.48  

Heimspekingurinn Simone de Beauvoir skrifaði bókina Hitt kynið, þar sem hún segir 

mannkynið vera karlkyns, því karlinn er Sjálfið en konan er Hitt. Þannig sé konan ekki 

skilgreind út frá sjálfri sér heldur út frá karlinum. Tvíhyggjuparið karl/kona veitir þannig 

upplýsingar um konuna út frá því sem hún er ekki.49 Með sama hætti teljum við okkur 

skilja hvað felst í hugtakinu náttúra út frá tvíhyggjuparinu umhverfi/náttúra. Tvíhyggja er 

mikilvæg í tungumálum til að aðvelda skilning á ýmsum fyrirbærum en samtímis eiga 

viðhorf sem byggja á tvíhyggju það á hættu að litast af fordómum og of mikilli einföldun.  

Náttúru- og umhverfisfræðingurinn Sigrún Helgadóttir hefur fjallað talsvert um 

kvenlæga vistfræði en sú fræðigrein „tekur málstað náttúrunnar jafnt sem þess fólks sem 

minna má sín í þjóðfélaginu og hafnar allri valdníðslu og ofbeldi.“50 Þeir sem aðhyllast 

kvenlæga vistfræði benda á að vandi kvenna og náttúru eigi sér sameiginlega undirrót en 

kvenfyrirlitning sé í raun ein birtingarmynd óttans við náttúru. Kona og náttúra eru bæði 

flokkuð sem annarleg í andstæðuvenslum tvíhyggjunnar gagnvart karlmanninum og 

                                                 
48 Margaret Wetherell, Stephanie Taylor og Simeon J. Yates, „The Spectacle of the “Other”,“ í Discourse 

Theory and Practice (London: Sage, 2001), 329. 
49 Simone de Beauvoir, „Hitt kynið: Inngangur,“ Simone de Beauvoir: heimspekingur, rithöfundur, femínisti, 

ritstj. Irma Erlingsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1999), 28-29. 
50 Sigrún Helgadóttir, „Kvenlæg vistfræði,“ Vera 10, nr. 2 (1991): 9. 
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skynsemi hans – og þeir sem aðhyllast kvenlæga vistfræði færa rök fyrir því að undirrótin 

að misrétti kvenna séu einmitt tengsl kvenkyns við náttúru. Sigrún Helgadóttir orðar þetta 

svo:  

Heimspeki sem byggð er á tvíhyggju og klýfur karl frá konu og mann frá náttúru er 

hættuleg. Þeir sem fæðast inn í slíka menningu læra þessa klofnu afstöðu til sjálfra 

sín og skynja sig ekki sem hluta af heild, af samfélagi fólks og af náttúru, sem þeir 

þó eru. Karlinn á að vera sterkur og tákn hins andlega og vitsmunalega, skapaður í 

Guðs mynd. Konan á að vera veik og tákn holds og líkama, náttúru. 51 

Umræða um náttúruvernd hefur að vissu leyti átt undir högg að sækja vegna þeirrar 

tvíhyggju sem oft einkennir slíka orðræðu. Hugmyndum um eigingildi náttúrunnar eða 

réttindi dýra er stillt upp andspænis nytja- og skynsemishyggju mannhverfra viðhorfa. 

Umfjöllun um fegurð og tilfinningar gagnvart náttúrunni er afskrifuð sem afstæð og 

huglæg eða jafnvel kvenleg og því „annars flokks“.52 Karlmanni og umhverfi er stillt upp á 

móti náttúrunni og því lífi sem í henni býr. Í þessum andstæðuvenslum verður náttúran 

undir og er flokkuð sem óæðri eða jafnvel annarleg og stjórnlaus. Viðhorf sem byggja á 

þessari tvískiptingu ganga því út frá aðskilnaði manns og náttúru en við þá skiptingu 

verður til valdastrúktúr þar sem karlmaðurinn trónir efstur sem kóróna sköpunarverksins 

með umráð yfir náttúrunni og fyrirbærum hennar, svo sem dýrum og konum. 

3.2. Kristin trú 

Kristin trú hefur verið mótandi afl í siðferði og heimsmynd hins vestræna heims allt frá 

tímum Rómaveldis. Það er því ljóst að til þess að breyttar hugmyndir um siðferði, stöðu og 

hegðun manns gagnvart náttúrunni getið náð til stórs hluta fólks, þarf setja náttúruvernd í 

trúarlegt samhengi. Hin kristna kirkja hefur lengi verið gagnrýnd fyrir að vera mannhverf, 

það er að segja, að huga fyrst og fremst að hagsmunum manna en ekki dýra og náttúru. Í 

Fyrstu Mósebók Gamla testamentsins segir Guð við manninn og konuna: „Verið frjósöm, 

fjölgið ykkur og fyllið jörðina, gerið ykkur hana undirgefna og ríkið yfir fiskum sjávarins 

og fuglum himinsins og öllum dýrum sem hrærast á jörðinni.“53 Maðurinn er síðar 

myndaður af moldu jarðar en Guð blæs lífsanda í nasir hans.54 Strax í Fyrstu Mósebók má 

þannig greina sterk mannhverf viðhorf og tvíhyggju þar sem náttúran er gerð undirgefin 

                                                 
51 Sigrún Helgadóttir, „Konur í berjamó,“ í Náttúrusýn: Safn greina um siðfræði og náttúru, ritstj. Róbert H. 

Haraldsson og Þorvarður Árnason (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1994), 163. 
52 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, „Fagurfræðilegt gildi íslenskrar náttúru,“ grein, Heimspekivefurinn, 11. ágúst 

2010, sótt 27. nóvember 2018 af https://heimspeki.hi.is/?p=1405. 
53 Biblían, Fyrsta Mósebók 1:28. 
54 Biblían, Fyrsta Mósebók 2:7. 
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manninum og hið andlega/guðlega er aðgreint frá því náttúrulega, líkami mannsins er 

náttúrulegur en hugurinn af öðrum meiði. Því má spyrja hvort náttúruvernd geti átt samleið 

með þessum sterku mannhverfu viðhorfum sem víða birtast í kristinni trú. 

Mikilvægt er að hafa í huga að þrátt fyrir að maðurinn hafi, samkvæmt Mósebók, 

fengið yfirráð yfir náttúrunni og dýrum hennar, er ekki þar með sagt að hann megi misnota 

þessa sköpun Guðs. Guð hafi gefið manninum það verkefni að halda áfram að móta og 

koma skipulagi á sköpunarverkið og sett manninn í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og 

gæta.55 Maðurinn sé því ekki drottnari jarðar, samkvæmt slíkum túlkunum, heldur 

ráðsmaður og „á hann að sinna ráðsmennsku sinni af umhyggju, gætni og virðingu“56, 

samkvæmt Ágústi Valgarð Ólafssyni, guðfræðingi sem rætt var við til að varpa skýrara 

ljósi á þetta samhengi. Í Eden lifðu Adam og Eva á ávöxtum aldingarðsins, allsnakin57 en 

eftir syndafallið rekur Guð þau úr aldingarðinum og klæðir í skinn.58 Það má því kannski 

segja að eftir syndafallið hafi maðurinn byrjað að misnota vald sitt gagnvart náttúru og 

dýrum.59  

Inntakið er að Guð hafi skapað manninn með frjálsan vilja og eiginleikann til að móta 

og skapa sér umhverfi. Maðurinn hafi því bæði umboð og vald til að láta gott af sér leiða, 

en hafi ekki alltaf nýtt það vald til góðs. Samkvæmt kristinni trú liggur grunnvandinn, hvað 

varðar samskipti manns og náttúru, í syndugu hjarta mannsins. Græðgi, spilling, hroki og 

illska eru þannig grunnorsakir loftslagsbreytinga af mannavöldum, samkvæmt slíkum 

túlkunum.60 Inntakið í hugmyndum Lúthers var að kirkjan gæti tekið breytingum og væri 

opin fyrir siðbót. Vel má rökstyðja að nú, sem aldrei fyrr, sé þörf á breytingum innan 

kirkjunnar og að kirkjan geti hvatt til góðrar ráðsmennsku og brugðist þannig við þeim 

alvarlega loftslagsvanda sem steðjar að jörðinni. 

3.3. Álfar sem náttúruvættir 

Hér á landi hefur álfatrú lengi haft áhrif á umhverfi okkar og á það enn við í dag, en finna 

má fjölda dæma þar sem vegir hafa verið færðir, framkvæmdir stöðvaðar eða 

byggingaráætlunum mótmælt vegna hugmynda um álfabyggðir. Álfatrú má rekja langt 

aftur í tímann en elstu heimildir um álfa má finna í Snorra-Eddu sem rituð var á 13. öld og 

                                                 
55 Biblían, Fyrsta Mósebók 2:15. 
56 Ágúst Valgarð Ólafsson, 2018, viðtal höfundar við Ágúst Valgarð Ólafsson, guðfræðing, um kristna trú og 

náttúruvernd, tekið 2. nóvember. 
57 Biblían, Fyrsta Mósebók 2:16-2:25. 
58 Biblían, Fyrsta Mósebók 3.21. 
59 Ágúst Valgarð Ólafsson, 2018, viðtal. 
60 Ágúst Valgarð Ólafsson, 2018, viðtal. 
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er þar rætt um Álfheim.61 Þá eru til fjölmargar þjóðsögur sem segja frá samskiptum álfa og 

manna. Þrátt fyrir að hin forna álfatrú sem slík sé líklegast hverfandi á Íslandi, virðast 

hugmyndir um álfa hafa áhrif enn. Sögurnar hafa breyst í tímans rás og snúast álfasagnir 

dagsins í dag fyrst og fremst um náttúruna sem álfarnir vilja vernda – og birtast þeir okkur 

þá sem náttúruvættir. Álfar verða því einskonar persónugerving náttúrunnar og má því 

segja að þeir endurspegli samskipti mannsins við náttúruöflin og hvar mörkin liggja á milli 

umhverfis og náttúru.62 

Þjóðfræðingurinn Valdimar Tr. Hafstein hefur kannað tengsl álfatrúar við náttúruvernd 

og segir hann að álfatrú samtímans snúist í grundvallaratriðum um virðingu fyrir náttúrunni 

og „viðurkenningu á vanmætti mannsins og stöðu hans í heiminum.“63 Álfatrú okkar tíma 

fer því gegn ýmsum framkvæmdum og byggðarþróun á kostnað óspilltrar náttúru. Þannig 

stilla álfasögurnar náttúru upp andspænis malbikuðum hringtorgum og úthverfum. Þegar 

við sættumst við álfa með því að færa vegi eða hindra byggingarframkvæmdir erum við í 

raun að reyna að sættast við sjálfa náttúruna. Samkvæmt Valdimari hittum við mannfólkið 

álfana helst þegar við þenjum út bæjar- og borgarmörk á kostnað náttúru, það er að segja 

þegar við umhverfum náttúru – og þá verða átök.64 

Segja má að álfar standi fyrir þau gildi náttúrunnar sem almennt er ekki litið á sem 

hagnýt, svo sem kraft hennar og fegurð, „ósýnilegt“ líf og dulúð. Um leið og við þenjum út 

mannhverft umhverfi erum við að hrekja náttúruvætti í burtu. Í ljóðinu Gunnarshólmi eftir 

Jónas Hallgrímsson er þessari hugmynd einnig lýst sem svo: „flúinn er dvergur, dáin 

hamratröll, dauft er í sveitum, hnipin þjóð í vanda.“65 Hér er ljóst að illa er komið fyrir 

þjóð sem hrekur náttúruvættina sína á brott.  

4. Arkitektúr og náttúruvernd: Hlutverk arkitekta 

Ný loftslagsskýrsla Sameinuðu Þjóðanna hefur vakið verðskuldaða athygli að undanförnu, 

en samkvæmt henni er framtíðin svört ef okkur tekst ekki að draga úr loftslagsáhrifum af 

völdum manna. Við höfum nú þegar orðið vitni að bráðnun jökla, hækkun sjávarmáls, 

                                                 
61 Edda Snorra Sturlusonar, Heimir Pálsson bjó til prentunar (Reykjavík: Mál og menning, 1992), 32.  
62 Bryndís Björgvinsdóttir, „Að verða álfur – að verða norn. Andstæður, sjálfsmyndir og þjóðtrú,“ Skírnir, 

Tímarit Hins íslenska bókmenntafélags 190, nr. 2 (2016): 367. 
63 Valdimar Tr. Hafstein, „Respekt fyrir steinum: Álfatrú og náttúrusýn,“ í Rannsóknir í Félagsvísindum II, 

Friðrik H. Jónsson (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1998), 332. 
64 Valdimar Tr. Hafstein, „Respekt fyrir steinum: Álfatrú og náttúrusýn“, 334. 
65 „Jónas Hallgrímsson.“ Landsbókasafn Íslands, sótt 29. október 2018, 

https://jonashallgrimsson.is/index.php?page=gunnarsholmi. 
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útdauða dýrategunda, auknum öfgum í veðurfari og súrnun sjávar svo fátt eitt sé nefnt. Ef 

þessi þróun heldur áfram er heilsu okkar, lífsviðurværi, matar- og vatnsframboði, öryggi og 

hagsæld stofnað í mikla hættu. Höfundar skýrslunnar leggja áherslu á að bregðast þurfi 

hratt og fljótt við, ef loftslagsmarkmið eiga að nást.66 Loftslagsmál eru nú eitt helsta 

áherslumál íslensku ríkisstjórnarinnar og hefur Ísland skuldbundið sig alþjóðlega til að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um allt að 40% fyrir árið 2030 og stefnir að 

kolefnishlutleysi árið 2040.67  

Sjálfbær þróun var sett fram sem meginmarkmið á loftslagsráðstefnunni í Ríó árið 

1992.68 Nú þegar hafa fjölmargar atvinnugreinar breytt starfsháttum sínum og 

framleiðsluaðferðum og innan byggingariðnaðarins hefur athyglin beinst að sjálfbærni og 

vistvæni. Þannig er stefnt að því að bæta orkunýtingu og minnka kolefnisspor bygginga og 

má nú þegar finna nokkrar umhverfisvottaðar byggingar hér á landi sem er jákvæð og 

spennandi þróun. Helsti rökstuðningurinn fyrir því að byggja á sjálfbæran og vistvænan 

hátt er áhugaverður; aukin gæði bygginga, efnahagslegur ávinningur, öryggi og vellíðan 

ásamt bættri heilsu og minni umhverfisáhrifum.69 Öll þessi rök bera vott um veik 

mannhverf viðhorf og getur slíkt skilað árangri þegar höfða þarf til fólks með þess háttar 

viðhorf til náttúruverndar.70 Mikilvægt er þó að einnig sé hægt að grípa til annars konar 

rökstuðnings því eins og áður kom fram eru hagsmunaárekstrar manna og náttúru daglegt 

brauð þar sem hagsmunir mannsins virðast oftast hafa betur. 

Hefðbundin störf arkitekta snúa meðal annars að því að skipuleggja svæði og hanna 

mannvirki, hvort sem um er að ræða breytingar, endurbætur eða nýbyggingar. Í seinni tíð 

hefur starfssvið arkitekta orðið fjölbreyttara og eru arkitektar nú kallaðir til 

samfélagslegrar- og umhverfislegrar ábyrgðar, enda nær arkitektúr ekki aðeins til einstakra 

bygginga heldur einnig til almenningsrýmisins og þar með borgarumhverfisins. Í skýrslu 

Umhverfisráðuneytisins frá árinu 2010, kemur fram að byggingariðnaðurinn sé talinn 

ábyrgur fyrir um 40% af orku- og hráefnanotkun í Evrópu.71 Það er því ljóst að arkitektar 

                                                 
66 Intergovernmental panel on climate change, Global Warming of 1,5°C, Special report: Summary for 

Policymakers (Sviss: IPCC, 2018), 6. 
67 Verkefnisstjórn aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum, Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018 – 2030 

(Reykjavík: Umhverfisráðuneytið, 2018), 4-5. 
68 Umhverfisráðuneytið, Hvítbók um náttúruvernd, 165. 
69 Björn Guðbrandsson, Aðalsteinn Snorrason og Egill Guðmundsson, Val á vistvænni byggingarefnum, 

Hönnun og skipulag vistvænni byggðar á Íslandi, I. útg. 2. bindi, ritstj. Kristín Þorleifsdóttir (Reykjavík: 

Vistmennt og arkitektafélag Íslands, 2014), 3-4. 
70 „Siðfræði náttúruverndar,“ Rammaáætlun. 
71 Umhverfisráðuneytið, Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi (Reykjavík: 

Umhverfisráðuneytið, 2010), 38. 
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geta í störfum sínum haft áhrif á ráðstöfun mikils magns auðlinda og má álykta að ábyrgð 

þeirra hvað varðar umhverfis- og náttúruvernd sé talsverð. Í siðareglum Arkitektafélags 

Íslands eru sett fram markmið sem arkitektar eiga að hafa að leiðarljósi:  

Arkitekt skal í starfi sínu stuðla að aukinni virðingu fyrir og viðurkenningu á góðri 

byggingarlist, umhverfi og arkitektastarfinu. Hann skal ætíð hafa í huga og virða 

hagsmuni þeirra, sem nota munu og njóta verka hans. Arkitekt skal taka tillit til 

áhrifa verka sinna á mannlegt samfélag, náttúru og umhverfi í víðtækasta 

skilningi.72 

Manngert umhverfi okkar hefur mótandi áhrif á hegðun, skoðanir og venjur fólks. 

Arkitektar taka þátt í að móta þetta umhverfi og þar með umgjörð samfélagsins. Arkitektar 

bera því mikla og fjölþætta ábyrgð gagnvart samfélagi, umhverfi og náttúru, þó svo virðist 

sem þeir taki það hlutverk sitt ekki alltaf nógu alvarlega. Enn er verið að hanna mannvirki 

sem gera ráð fyrir endalausu hagkerfi, þrátt fyrir að okkur sé fullljóst að við búum á jörð 

með endanlegum auðlindum. 

Ef mannkynið ætlar að snúa við þeirri skaðlegu þróun sem á sér stað í loftslagsmálum 

er ljóst að samhent átak þarf innan allra starfsstétta. Arkitektar gegna þar stóru hlutverki, 

en í námi sínu fá þeir þjálfun í að bregðast við síbreytilegum þörfum, nýjum upplýsingum 

og breyttum tímum. Þessu svara arkitektar gjarnan með skapandi og jafnvel róttækum 

lausnum sem geta haft jákvæð áhrif á samfélagið, umhverfið og náttúruna. Arkitektar verða 

einnig að hugsa til framtíðar því mannvirkin sem þeir hanna eru í flestum tilfellum gerð til 

að endast í marga áratugi – enda er óhagkvæmt og óumhverfisvænt að breyta eftir á. 

Samkvæmt nýjustu spám höfum við hins vegar ekki marga áratugi til að bæta úr þeim 

loftslagsvanda sem við stöndum frammi fyrir. Líkt og Páll bendir á nægir ekki að líta til 

sjálfbærrar þróunar eða vistvænna bygginga til að leysa þennan vanda.73 Sem skapandi, 

leiðandi, og mótandi starfsstétt sem hannar manngert umhverfi til framtíðar, er því ekki 

nóg að arkitektar láti sér nægja að velja hráefni með lágt kolefnisspor eða umhverfisvotta 

einstaka byggingar. Þörf er á stórfelldri hugarfarsbreytingu hjá arkitektum, sem og öðrum 

sem að þessum málaflokki koma. 

                                                 
72 „Siðareglur Arkitektafélags Íslands,“ Arkitektafélag Íslands, 24. nóvember 2001, sótt 29. nóvember 2018, 

http://ai.is/?page_id=148. 
73 Páll Skúlason, Umhverfing, 44. 
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Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um umhverfi og náttúru og ólík viðhorf til þessara fyrirbæra, fyrst 

og fremst út frá heimspeki og þeim þekkingarramma sem Páll Skúlason mótaði. Einnig 

hefur verið bent á að hugmyndir um náttúru- og umhverfisvernd tilheyri ekki aðeins 

þessari einu tegund heimspeki (náttúrusiðfræði) og má sjá glitta í hugmyndir um náttúru- 

og umhverfisvernd í ýmsum öðrum fræðum, trúarbrögðum og hjátrú. Þegar allar þessar 

birtingamyndir eru skoðaðar sést að tvíhyggja einkennir gjarnan umræðu um náttúruvernd 

þar sem hið mannlega er sett á stall og aðgreint frá því náttúrulega. Eru náttúruhverf 

viðhorf jafnvel talin vera annars flokks og ómerkilegri en mælanleg nytjahyggja 

mannhverfra viðhorfa. Kvenlæg vistfræði bendir á að undirrótin að misrétti kvenna og 

náttúru sé einmitt sprottinn úr þessari tvíhyggjupörun. Í Biblíunni koma fram hugmyndir 

kristna menningarheimsins um stöðu mannsins í náttúrunni og í álfasögum má finna dulin 

viðhorf Íslendinga til náttúrunnar. Í Biblíunni birtast víða sterk mannhverf viðhorf sem eiga 

litla samleið með náttúruvernd. Hins vegar má þar einnig finna rök fyrir ábyrgð og 

ráðsmennsku gagnvart náttúru og eru því miklir möguleikar á áherslu á náttúruvernd innan 

kirkjunnar. Álfar virðast aftur á móti standa fyrir náttúruhverf viðhorf og þau gildi sem 

ekki eru hagnýt og mælanleg og hefur álfatrú þannig sterk tengsl við náttúruvernd.  

Í dag er sjálfbær þróun af mörgum talin lausn við loftslagsáhrifunum en ljóst er að 

meira þarf til. Umræðan um náttúruvernd einskorðast ekki við eitt svið eða eina 

hugmyndafræði og að sama skapi er ekki ein lausn sem getur snúið við loftslagsáhrifum af 

völdum manna. Þörf er á umfangsmiklum breytingum á viðhorfum mannsins gagnvart 

náttúrunni og hafa arkitektar þar mikilvægu hlutverki að gegna.  

Hér í inngangi var því velt upp hvort arkitektar ættu að gæta hagsmuna náttúru, líkt og 

þeir gæta hagsmuna mannfólksins – og hvort þeir eigi jafnvel að vera leiðandi afl í 

umhverfis- og náttúruvernd. Samkvæmt siðareglum Arkitektafélags Íslands skulu 

arkitektar taka tillit til náttúrunnar í verkum sínum. Til þess þurfa arkitektar að taka afstöðu 

gegn sterkum mannhverfum viðhorfum og tvíhyggju en taka hagsmuni og velferð 

náttúrunnar inn á ábyrgðarsvið sitt.  

Niðurstaðan er sú að arkitektar geta og eiga að vera leiðandi afl í umhverfis- og 

náttúruvernd. Afl sem setur spurningamerki við núverandi lifnaðarhætti og spyr ekki 

einungis hvernig skuli byggja heldur hvort, hvers vegna og hvenær skuli byggja. Afl sem 

fær aðra til að skoða samband sitt við náttúruna og umhverfi með öðrum augum og hvetur 
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til breyttra viðhorfa gagnvart náttúrunni og þeirri umhverfingu hennar sem mannkynið 

ástundar. Afl sem viðurkennir að náttúra, vistkerfi og dýr geti haft gildi í sjálfu sér – óháð 

mannlegum hagsmunum. Hér er því rík þörf á að arkitektar tileinki sér ekki aðeins veik 

mannhverf viðhorf, heldur – og jafnvel mun frekar – náttúruhverf viðhorf.  
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