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Ágrip 

 

Þessi greinargerð er lögð fram ásamt meðfylgjandi útvarpsþætti sem lokaverkefni fyrir 

meistaranám í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Hér er aftenging manns 

frá náttúru tekin til gagnrýninnar umfjöllunar og reynt er að skilja betur umfang hennar, 

orsakir og afleiðingar. Viðtöl voru tekin við fjóra einstaklinga og innihald þeirra var 

tengt við fjölbreytt fræðasvið, þ.e. heimspeki, skammtafræði, sögu, kvenlæga vistfræði 

(e. eco-feminism) og goðsagna-fornleifafræði (e. archeomythology). Með því er dregin 

upp mynd af sambandi manns og náttúru. Einnig er fjallað um mikilvægi 

náttúruupplifunar. Niðurstöður verkefnisins eru þær að hægt er að draga hliðstæður 

milli eyðileggingar náttúrunnar og ofuráherslu á karllæg gildi s.s. metnaðargirnd og 

tilhneigingu til að ráða yfir náttúrunni. Við þurfum því að endurskoða núverandi 

menningu okkar og hinn meinta aðskilnað manns og náttúru.  
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Abstract 

 

This report is presented together with an accompanying radio program as a final project 

for the masters program in Applied Studies in Culture and Communication at the 

University of Iceland. In this report the disconnection of man from nature is taken into 

critical discussion and an attempt is made to better understand its scope, causes and 

consequences. Interviews were conducted with four individuals and their content was 

linked to various fields of study, i.e., philosophy, quantum mechanics, history, 

ecofeminism and archeomythology. In doing so a picture is drawn of a interconnected 

relationship between man and nature. Furthermore the critical importance of a deep 

experience of nature was discussed. The results of the project were that it is possible to 

draw parallels between the destruction of nature and the overemphasis on masculine 

values, e.g. ambition and the dominance of nature. We therefore need to rethink our 

current cultural paradigm and get rid of the false separation of man and nature.  
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0 Inngangur  

Náttúran er margslungið og margþætt fyrirbæri sem nær yfir ótal svið. Hún snertir bæði 

mannlega tilvist og svo lifir hún óháð okkur. Hún getur náð til okkar innri náttúru, verið 

hinn ytri lífheimur eða jafnvel táknað lífið í heild sinni. Oft skynjum við okkur sem 

hluta af henni en öðrum stundum skynjum við okkur sem frábrugðin og jafnvel aftengd 

henni. 

Markmið þessarar greinargerðar er að taka til gagnrýninnar umfjöllunar 

hugmyndir okkar um náttúruna, og reyna að svara því hvers vegna við erum svo aftengd 

henni? Í þeim tilgangi verður einnig litið á samband okkar innri náttúru og hinnar ytri 

náttúru og reynt að athuga hver tengslin eru þar á milli. 

Til að svara þessum spurningum verður leitað í smiðju vestrænnar heimspeki og 

athugaðar verufræðilegar ástæður þessarar aftengingar. Einnig verða skoðuð óalgeng 

viðhorf um samband manns og náttúru s.s. ýmsar kvenlægar nálganir og heimsfræðilegar 

afleiðingar af heimsmynd skammtafræðinnar. Þá verða einnig skoðuð ný fræðasvið sem 

flétta saman lýðheilsu og félagsvísindum til að varpa ljósi á mikilvægi sambands okkar 

við náttúruna fyrir líkamlega og andlega heilsu. Þau verða fléttuð saman við sýn sjáanda 

á náttúrunni. Markmiðið er að skoða hvernig þessi viðhorf geta stuðlað að bættri líðan og 

betri umgengni við náttúruna. Tekin voru viðtöl við fjórar manneskjur og inntak þeirra 

tengt við fjölbreytt fræðasvið s.s. heimspeki, skammtafræði, sögu, ferðamálafræði, 

vistfræði, náttúruvernd o.fl. 

Greinargerðinni er skipt þannig upp að á eftir inngangi er kafli sem útskýrir eðli 

miðlunarverkefnisins. Í fyrsta kafla verða svo skoðaðar algengar skilgreiningar á 

náttúruhugtakinu og mismunandi notkun á því. Þar verður einnig fjallað um uppruna 

viðhorfa til náttúrunnar sem vélar eða forðabúrs. Einnig verður fjallað um algeng 

sjónarmið í náttúruvernd sem leiða af þessu viðhorfi. 

Í öðrum kafla verður fjallað um kvenlægar nálganir í tengslum okkar við 

náttúruna og þá sérstaklega litið til tveggja fræðigreina. Önnur þeirra byggir á 

þverfaglegum rannsóknum á fornri gyðjumenningu og nefnist goðsagna-fornleifafræði 

(e. archeomythology). Umrædd fræðigrein varpar áhugaverðu ljósi á innri náttúru 

mannsins og setur spurningarmerki við þá algengu staðhæfingu að „hinir hæfustu lifi 

af,“ að lífið snúist um samkeppni og að maðurinn sé kappsamur og jafnvel árásargjarn í 



 

 5 

 

 

eðli sínu. Hin fræðigreinin kallast kvenlæg vistfræði (e. ecofeminism) en hún sér 

hliðstæður milli félagslegs veruleika kvenna og ofnýtingar náttúrunnar. Báðar fjalla 

þessar fræðigreinar um samband okkar við náttúruna á hátt sem hefur ekki verið 

áberandi í umræðu áður. Báðar byggja á heildrænni sýn á sambandi manns og náttúru. 

Sjónarmið þessara fræðigreina verða tengd við vestræna heimspeki og heimsmynd 

skammtafræðinnar. 

Í þriðja og jafnframt lokakaflanum verður talað um tengingu náttúrunnar við 

heilsu okkar og mikilvægi náttúruupplifunar. Þar verður litið til viðhorfa sem kenna má 

við þjóðtrú Íslendinga, trú á álfa og huldufólk. Þessi þjóðtrú eins og hún birtist okkur í 

fyrstu persónu frásögn „sjáanda“ er sett í nýtt samhengi. Oft er þjóðtrúin sett upp í 

söguform, við álítum hana vera endurspeglun á lágu menningarstigi eða óvísindalegri 

heimssýn. Hér verður hinsvegar reynt að tengja þess sýn sjáandans við umfjöllun um 

áhrif útiveru í náttúrunni á heilsu (jafnt líkamlega sem og andlega). Þá  verður fjallað 

um ný fræðasvið s.s. „skógarböð“ (e. forest bathing jap. 森林浴 shinrin-yoku) sem 

flétta saman vistfræði og lýðheilsu.  

Í lokaorðunum verða niðurstöður dregnar saman. Í allri þessari greinargerð 

verður náttúran skoðuð bæði sem hin innri náttúra mannsins og hinn ytri náttúrulegi 

heimur. Þessum mörkum hins innra og ytra verður fléttað saman eins og þau birtast 

okkur í tengslum okkar við náttúruna og við okkur sjálf sem náttúrulegar verur. 

 

0.1 Eðli miðlunarverkefnisins 

Miðlunarverkefnið sem fylgir þessari greinargerð notast við hljóð eingöngu. Yfirburðir 

hljóðs eru að það heftir ekki ímyndunaraflið, hlustandinn er ennþá frjáls til að sjá fyrir sér 

þau fyrirbæri sem er lýst. Í þeim ys og þys sem einkennir nútímalíf hefur hlustandinn 

einnig frelsi til þess að hlusta á verkið meðan hann sinnir daglegum störfum eða nýtur sín 

í náttúrunni.  

Hljóð er einn af meginþáttum mannlegrar skynjunar og ein mikilvægasta 

tjáskiptaleið okkar. Með mæltu orði má tjá hugmyndir, reynslu og skoðanir. Hér er notast 

við viðtöl sem mynda kjarna verkefnisins. Í kringum þau hefur svo verið raðað ýmsum 

hljóðum til að búa til svokallað „hljóðumhverfi“ þ.e. mismunandi hljóðum sem eru í 
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forgrunni og undirstrika stemninguna. Þannig hefur verið búið til litríkt umhverfi kringum 

hið mælta orð. Samskipti sem koma fram í líkamstjáningu og látbragði koma ekki fram í 

þættinum sem fylgir þessari greinargerð en þetta hefur verið bætt upp með tónlist og 

náttúruhljóðum. 

Viðtöl henta vel þegar skoðuð eru fyrirbæri í reynsluheimi fólks. En viðtölin sem 

hér birtast byggja öll á eigindlegum aðferðum. Eigindleg viðtöl hafa aðrar 

þekkingafræðilegar og verufræðilegar forsendur heldur en megindleg viðtöl. Þau gagnast 

vel þegar áhersla er lögð á skoðanir viðmælendanna frekar en tölulega greiningu á 

ákveðnum aðstæðum. En eins og Helga Jónsdóttir hefur bent á eru þekkingarfræðilegar 

forsendur eigindlegra viðtala mjög opnar. Í eigindlegum viðtölum er gert ráð fyrir því að 

þekking sé sameiginlegur skilningur sem þróast í samskiptum rannsakanda og 

þáttakanda. 1  Þekkingarleit eigindlegra viðtala er því ekki viðleitni til að grafa upp 

staðreyndir heldur tilraun til að skyggnast inn í hugarheim fólks og átta sig betur 

félagslegum ferlum sem stjórna lífi þess. Þekkingarleitin er með öðrum orðum tilraun til 

að fá skilning á fyrirbærum og upplifunum í persónulegri tilveru fólks.2 

Þrjú viðtalanna voru tekin sumarið 2020 þar sem ég heimsótti viðmælendur með 

hljóðupptökubúnað. Þetta voru viðtöl við Valgerði Bjarnadóttur sem er sjálfstætt starfandi 

fræðimaður, Hörpu Barkardóttur formanns náttúruverndarsamtakanna SUNN og 

Bryndísi Fjólu Pétursdóttur sjáanda. Öll þau viðtöl fjölluðu um sjónarmið á sambandi 

manns og náttúru. Þessi viðtöl mynda grunninn að umræðuefni greinargerðarinnar. Að 

auki var eitt viðtal tekið ári síðar við Geir Sigurðsson heimspeking til að varpa ljósi á 

viðhorf okkar til náttúrunnar sem forðabúrs. 

Notast var við einfalda viðtalsáætlun en eins og Helga Jónsdóttir bendir á er 

viðtalsáætlun í eigindlegum viðtölum gjarnan laus í sniðum og oft aðeins ein spurning.  

Vissan ramma þarf nú samt að setja en hversu nákvæmur hann er og hversu vel honum er 

fylgt tengist m.a. rannsóknarspurningunni.3  

 
1 Helga Jónsdóttir, „Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum.“  Í  Handbók í 

aðferðafræði rannsókna, ritstýrt af Sigríði Halldórsdóttur (Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri, 2013), 138. 

2 Helga Jónsdóttir, „Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum,“ 143. 

3 Helga Jónsdóttir, „Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum,“ 145. 
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Í byrjun verkefnisins var rannsóknarspurningin „hver eru tengsl sjálfsræktar og 

náttúruverndar“ en í samskiptum mínum við viðmælendurna breyttist áhersla 

verkefnisins. Þegar kynni höfðu skapast milli mín og viðmælenda og skilningur minn á 

efninu hafði dýpkað breyttust markmið verkefnisins og rannsóknarspurningin slípaðist. 

Við þessar breytingar víkkaði umræðuefni verkefnisins um leið og áherslurnar urðu 

skýrari.  

Það helsta sem skipti hér máli var að þær forsendur sem ég hafði gefið mér um 

náttúruna breyttust. Í byrjun hafði ég hugsað mér hvers vegna við Íslendingar notuðum 

orðið „náttúra“ sem augljóslega er komið úr latínu en ekki eitthvað norrænt orð yfir þetta 

grunnfyrirbæri alls sem er. Eftir viðtal mitt við Valgerði Bjarnadóttur varð mér ljóst að 

þetta er alls ekki óeðlilegt þar sem mjög mörg íslensk orð eru komin úr latínu þó svo þau 

dulbúi sig sem íslensk orð með tilliti til íslenskrar málfræði. Auk þess áttaði ég mig á hve 

mikið úr okkar menningu er komið bæði úr forn-rómverskri og forn-grískri menningu. 

Það má því segja að sá skilningur á náttúrunni sem ég lagði upp með hafi breyst 

eftir kynni mín af skoðunum og lífsreynslu viðmælenda minna. Auk þess að varpa skýru 

ljósi á náttúruhugtakið þá notaði Valgerður Bjarnadóttir myndlíkingu um náttúruna sem 

kvenveru. Fyrir Bryndísi Fjólu er náttúran hinsvegar vellíðunartilfinning. Harpa 

Barkardóttir tjáði n.k. „þekkingarfræðilega auðmýkt“ gagnvart náttúrunni. Hún reyndi 

ekki að lýsa náttúrunni með fullkomnum líkönum heldur útskýrði hún afstöðu sína út frá 

náttúruvernd. Náttúran væri óendanlega stór og óskiljanleg heild sem okkur er ekki fært 

að skilja til fullnustu og að hún ætti í langflestum tilfellum að fá að njóta vafans þegar 

stórar framkvæmdir eru annars vegar.  

Sjónarmið viðmælendanna byggjast bæði á persónulegri reynslu þeirra og 

starfsreynslu. Reynt var að kortleggja af hverju viðmælendur mínir höfðu þessar tilteknu 

skoðanir. Í þeim tilgangi var inntaki hvers viðtals fléttað saman við ýmis rit og greinar 

fræðimanna á mjög víðfeðmu fræðasviði en þetta var útskýrt í inngangi hér að ofan. 

Sérstaklega þurfti að renna sterkum stoðum undir söguskoðun Valgerðar Bjarnadóttur 

vegna þess að hún stingur í stúf við almenna söguskoðun. Það sama má segja um 

náttúrusýn Bryndísar Fjólu sem er sjáandi og talar um upplifun sína af samskiptum við 

álfa og huldufólk sem er ekki almennt samþykkt heimsviðhorf í þeim heimi sem við lifum 

í í dag. 
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Til að tengja þessi viðtöl við fræðaheiminn þurfti ég að leita uppi algengar 

skilgreiningar á náttúrunni og taka til gagnrýninnar umfjöllunar hugmyndir okkar um 

náttúruna. Ég skoðaði því bæði almennar skilgreiningar á náttúrunni sem og viðhorf 

viðmælenda minna. Í þessum samtölum varð nokkuð ljóst hve aftengd við erum 

náttúrunni, það þarf ekki að renna of sterkum stoðum undir þá skoðun því eyðilegging og 

ofnýting náttúrunnar segir alla söguna. Því varð megináhersla verkefnisins að reyna að 

svara því hvers vegna við erum svo aftengd henni. Einnig voru hugmyndir um tengsl innri 

náttúru mannsins og hins ytri náttúruheims tekin til umfjöllunar og sambandið milli þeirra 

greint. Þetta varð til þess að ég fór einnig að skyggnast fyrir um slæmar heilsufarslegar 

afleiðingar af aftengingu okkar frá náttúrunni. Þar varð ég þess vís að meðvituð útivera í 

náttúrunni hefur víðtæk streitulosandi og heilsueflandi áhrif á bæði líkamlega og andlega 

heilsu. Þessar athuganir fléttaði ég svo saman við lífsýn Bryndísar Fjólu Pétursdóttur 

sjáanda. 

Margar aðrar spurningar mynduðust af sjálfu sér. Því má segja að um sé að ræða 

samtal milli spyrilsins og viðmælandans sem er að miklu leyti óskipulagt. Ég klippti 

mínar spurningar í flestum tilfellum út úr viðtölum svo að nær eingöngu heyrist í 

viðmælendunum. Að jafnaði voru viðtölin mjög löng eða á milli 1 og 2 klukkustundir að 

lengd. Hér hafa þau öll verið klippt niður og púslað aftur saman. Segja má að um sé að 

ræða eigindlega rannsókn sem leggur áherslu á verufræði og heimsfræði með sérstakri 

áherslu á reynsluheim fólks.4  

Þátturinn endurspeglar í megindráttum efni þessarar greinargerðar. Sökum þess 

að viðtölin púsluðust öðruvísi saman fylgir efni þáttarins annarri röð en greinargerðin. 

Meginstef þessara beggja miðlunarleiða eru samt þau sömu og niðurstaðan er sú sama. 

Eins og áður sagði var notast við hljóðumhverfi til að endurskapa þá stemningu sem ríkti 

milli spyrjanda og viðmælanda þegar viðtalið fór fram. Tónlist heyrist ekki í þættinum en 

ýmis náttúrhljóð s.s. fuglasöngur, hvalahljóð og upptökur úr skóglendi eru notuð til að 

skapa stemningu og auka upplifun hlustandans af þættinum. Með þessu móti má einnig 

viðhalda betur athygli hlustandans. Á milli viðtala tala ég sjálfur inn og útskýri inntak 

viðtalanna út frá kenningum þeirra fræðimanna sem minnst er á í þessari greinargerð. Ég 

tengi líka viðtölin saman svo úr verður heildstæður söguþráður. Lokaafurðin er rúmlega 

 
4 Helga Jónsdóttir, „Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum,“ 143. 
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35 mínútna langur þáttur sem fjallar um aftengingu okkar frá náttúrunni, mögulegar 

ástæður, afleiðingar og nýjar nálganir.  



 

 10 

 

 

1 Náttúruhugtakið 

Í daglegu máli tölum við oft um náttúru sem ytra viðfang, þ.e. sem landslag eða þann 

lífheim sem lifir óháður borgarumhverfinu. Hugtakið er samt gífurlega víðfeðmt og getur 

einnig átt við eitthvað sem sprettur að innan eða er okkur eðlislægt. Orðið nær því jafnt 

til innra eðlis okkar og til hins ytri veruleika sem er utan áhrifasviðs okkar.   

Margir hafa reynt að skilgreina náttúruhugtakið og þar er sennilega greining 

Aristótelesar (384-322 f.Kr.) á því einna þekktust. Þessi skilgreining kemur fram í fimmtu 

bók frumspekinnar: 

 

Náttúra merkir (1) uppruni þeirra hluta sem vaxa... (2) Sá innri þáttur hluta sem 

hafa hæfileika til vaxtar þar sem upphaf vaxtarins er að finna. (3) Sú uppspretta 

sem er frumhreyfing hvers náttúrulegs hlutar og er til staðar í honum í krafti eigin 

eðlis hlutarins... (4) Náttúra merkir það upprunalega efni sem hver náttúrulegur 

hlutur samanstendur af eða er gerður úr ... (5) Náttúra merkir eðli náttúrulegra hluta 

... (6) Með því að víkka út þessa merkingu orðsins náttúra hefur eðli almennt og 

yfirleitt verið kallað náttúra, vegna þess að náttúra hlutar er ein tegund af eðli.5 

 

Fyrir Aristótelesi einskorðast náttúran við lifandi fyrirbæri, og er það afl sem setur þau á 

hreyfingu. Hann talar ekki um náttúruna sem ytra viðfang heldur í samhengi innra eðlis 

fyrirbæra eða þess þáttar sem lætur fyrirbæri vaxa og dafna. Ljósinu er því beint að 

tilhneigingum fyrirbæra eða eiginleikum þeirra frekar en á fyrirbærin sjálf. Því er náttúran 

tilgreind sem hið upprunalega efni sem hver hlutur eða fyrirbæri er gerður úr en hún er 

samt ekki efnið sjálft í birtingarmynd hlutarins eða fyrirbærisins. 

Af íslenskum hugsuðum er Jónas Hallgrímsson (1807-1845) sennilega sá fyrsti til 

að skilgreina náttúruna en þar er áherslan jafnt á innri og ytri náttúru: 

 

Orðið náttúra hefir þrjár þýðingar, ýmist þýðir það: 

1. Eðli skapaðra hluta, til að mynda: það er náttúra sólarinnar að lýsa og verma; 

ísinn er kaldrar náttúru, o.s.frv.; eður: 

 
5 Hér tekið eftir Ólafi Páli Jónssyni, Náttúra, vald og verðmæti, ritstýrt af Gunnari 

Harðarsyni (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2007), 53. 
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2. Heimsöflin, þau er ráða mynd og eðli hlutanna, til að mynda: fuglinn er svo 

gjörður af náttúrunni að hann hefur vængi til að fljúga með; eður það þýðir: 

3. Hina sýnilegu veröldu, það er að skilja allt hið líkamlega með öflum sínum og 

eðli. Þetta táknar orðið náttúra þegar vér segjum: það er indæl skemmtan að skoða 

dásemdir náttúrunnar; veglegra dýr en manninn þekkjum vér ekki í allri náttúrunni 

o.s.frv.6 

 

Þarna gerir Jónas greinarmun á því sem hann kallar hina ytri sýnilegu veröld annars vegar 

og svo eðli hlutanna. Hann er að miklu leyti að vinna upp úr tíðaranda 

vísindabyltingarinnar sem átti sér stað á 17. öldinni og verður betur vikið að hér að neðan. 

Þetta gerir hann með því að lýsa náttúrunni sem lögmálsbundnum hlutveruleika. Hann 

skilgreinir einnig náttúruna sem eðli eða eiginleika sem spretta að innan og þar fylgir 

hann Aristótelesi að einhverju leyti. 

Páll Skúlason  heimspekingur (1945 – 2015) skrifaði mikið á sínum ferli um 

náttúruna en hann tekur í megindráttum undir þessa þrískiptingu Jónasar. Páll segir 

náttúruna vera:  

 

... eðli sem býr í öllum sköpuðum hlutum, öflin sem ráða gerð allra hluta, og heildin 

sem birtir eðli og öfl hinna sköpuðu hluta.7 

 

Páll notast að mestu við skilgreiningu Jónasar en bætir þó við að náttúran sé „heild.“ Páll 

varð nefnilega fyrir þeirri upplifun við komu sína til Öskju að honum fannst veruleikinn 

birtast sér sem ein „órofa heild.“ Hann segir sig hafa náð ákveðnu sambandi við 

veruleikann eins og hann er utan tímaskynjunar og líkir þessari reynslu við það sem oft 

 
6 Jónas Hallgrímsson. „Náttúrusaga.“ Í Ritverk Jónasar Hallgrímssonar: III Bindi, 

ritstýrt af  Hauki Hannessyni, og Sveini Y. Egilssyni, (Reykjavík: Prentsmiðjan Oddi, 

1989), 3. 

7 Páll Skúlason, Umhverfing: um siðfræði umhverfis og náttúru (Reykjavík: Háskóli 

Íslands - Háskólaútgáfan, 1998), 34. 
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hefur verið kallað „andleg reynsla.“8 Askja birtist honum á einni stundu sem táknmynd 

fyrir náttúruna sjálfa: 

 

Askja er tákn sjálfstæðrar, hlutlægrar veraldar, óháð allri hugsun, trú og tjáningu, 

óháð öllu mannlífi. Hún er einstakt náttúrukerfi þar sem fjöll, himinn og vötn hvíla 

saman á eldgíg. Askja táknar einfaldlega jörðina sjálfa, hún er eins og hún var, er 

og verður á meðan hún heldur áfram hringsóli sínu um himingeiminn. Hvað sem 

við gerum og hvort sem við verðum hér áfram á jörðinni eða ekki. Askja var til, 

jörðin var til, löngu áður en við urðum til. Og Askja verður til eftir að við erum 

farin héðan.9 

 

Askja birtist Páli ekki bara sem hin ytri sýnilega veröld í formi lífvana efnis heldur einnig 

sem ákveðin lifandi heild sem á sér tilvist óháð mannlegum athöfnum. Hann verður fyrir 

einskonar tilvistarkreppu í kjölfarið og dregur þá ályktun að þessi tilfinning mannsins 

fyrir hlutlægum ytri veruleika sé undirstaða allra trúarbragða og jafnvel vísinda. Hann 

verður sannfærður um að allar tilraunir mannsins til að skilja veruleikann byggi fyrst og 

fremst á trúnaðarsambandi við veruleikann sem náttúrulega heild. Hann segir að þetta 

trúnaðarsamband við veruleikann sé nú brostið sem sjáist nú einna best í umgengni okkar 

í náttúrunni.10 Það er þessi hugmynd um heildir sem hann þróar svo áfram bæði í bókum 

sínum Umhverfingu og Hugleiðingum við Öskju. 

Það er svolítið áhugavert hvernig hann þarf að réttlæta upplifun sína innan ramma 

heimspekinnar. Við komu sína til Öskju er eins og Páll átti sig á annmörkum 

heimspekinnar og e.t.v. vangetu okkar til að fanga veruleikann með huganum yfirleitt. 

Samt er hann mjög upptekinn af því að gera það sjálfur. Kannski er það ekkert skrítið 

enda er það eitt af meginviðfangsefnum vestrænnar heimspeki eins og hún hefur verið 

iðkuð á Vesturlöndum. Geir Sigurðsson heimspekingur hefur bent á að vestræn heimspeki 

hafi verið mjög upptekin af þekkingarfræði frá nýöld. Hún hafi að vissu leyti skilið sig 

 
8 Páll Skúlason, Hugleiðingar við Öskju: um samband manns og náttúru (Reykjavík: 

Háskólaútgáfan, 2005) 9. 

9 Páll Skúlason, Hugleiðingar við Öskju, 21. 

10 Páll Skúlason, Hugleiðingar við Öskju, 31. 
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frá viðleitni for-sókratísku hugsuðanna til að leita eftir skilyrðum góðs lífs og orðið að 

aðferðafræðilegu verkfæri raunvísindanna. 11  Með tilurð nútíma raunvísinda varð 

manninum eðlislægt að efast um skynreynslu sína. Og þetta gerir Páll. Hann efast 

gífurlega. Þær hugmyndir sem Páll vinnur áfram með í heimspeki sinni eru hvort 

veruleikinnn sé í raun og veru ein órofa heild (eins og hann skynjaði við Öskju) eða 

„sundruð mergð einstakra fyrirbæra.“12  

Annað sem er nokkuð afdrifaríkt í heimspeki Páls er að hann gerir greinarmun á 

umhverfi og náttúru. Með „umhverfi“ á hann við þann hluta náttúrunnar sem maðurinn 

hefur „umhverft“ í kringum sig en fyrir honum er „náttúran“ aftur á móti sjálfstæður 

veruleiki sem er óháður manninum og á sér eigin tilveru. Þó að þessi aðgreining sé 

gagnlegt greiningartól þá er hún ekki alger eða óaðfinnanleg.  Þessi tilfinning hans fyrir 

aðgreiningu náttúru og umhverfis skapast a.m.k. að einhverju leyti af hans eigin reynslu. 

Hann er jú, eins og við flest, borgarbúi í auðugu neyslusamfélagi í veröld sem er gegnsýrð 

af rökhugsun og vísindahyggju (og verandi heimspekingur þá er hann þar engin 

undantekning). Hefði hann alist upp í annars konar samfélagi, sem væri í nánari tengslum 

við náttúruna og heimsmyndin einkenndist ekki af rökhugsun og vísindahyggju heldur 

t.d. goðsögulegum skýringum á hreyfingum náttúrunnar, þar sem náttúrufyrirbæri væru 

álitin helg, þá er ekki víst að afstaða hans hefði mótast á sama hátt. Með öðrum orðum þá 

er alls ekki víst að hann hefði sé jafn skarpa aðgreiningu milli umhverfis og náttúru því 

umhverfið væri ekki eins manngert. Það er líka ekki víst að hann hafi fundið fyrir sér svo 

aðgreindum frá náttúrunni. Við getum einnig velt fyrir okkur hvers vegna við höfum þessa 

tilhneigingu að skapa okkur umhverfi sem er gjörólíkt hinni óspilltu náttúru, spyrja má 

hvort það sé einkenni á aftengingu okkar frá náttúrunni. 

Páll segir að grunnurinn að aftengingu okkar sé sá að okkur skorti hugarrými til 

að velta fyrir okkur sambandi okkar við hana. Flest erum við dags daglega svo upptekin 

af því að komast af í neysludrifnu hagkerfi að við veltum ekki einu sinni hinum ytri 

náttúrulega veruleika fyrir okkur sem sjálfstæðri heild. Á meðan heldur umhverfingin 

 
11 Geir Sigurðsson, „Anthropocosmic Processes in the Anthropocene: Revisiting 

Quantum Mechanics vs. Chinese Cosmology Comparison,“ í The Bright Dark Ages: 

Comparative and Connective Perspectives, ristýrt af Arun Bala og Prasenjit Duara 

(Leiden: BRILL, 2016), 76. 

12 Páll Skúlason, Hugleiðingar við Öskju, 11. 
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áfram á kostnað náttúrunnar. Oft vöknum við ekki til vitundar um þetta samband okkar 

við hinn stærri hlutlæga veruleika fyrr en við erum komin í sumarfrí eða höfum sökum 

slyss eða óhapps þurft að liggja kyrr á sjúkrahúsi í einhvern tíma.13 Hér mætti bæta við 

möguleikum þeirrar reynslu sem hann verður fyrir við komu sína til Öskju til að vekja 

okkur til vitundar. Ef til vill getur náttúruupplifun eða reynsla af andlegum toga vakið 

okkur til vitundar. Þá er spurningin hvernig við framköllum slíka reynslu og hvort það sé 

yfir höfuð hægt. Betur verður vikið að þessum spurningum í þriðja og síðasta kafla 

greinargerðarinnar. 

Einnig má velta fyrir sér hvort aftengingin sé af menningarlegum toga, hvort 

vandamálið geti verið að menning okkar og tungumál séu gegnsýrð af hugtökum sem 

gera ráð fyrir skýrt afmörkuðum skilum milli náttúrulegra fyrirbæra, milli manna og milli 

manna og náttúrulegra fyrirbæra. Reynt verður að svara þessum spurningum í öðrum 

kafla en samt sem áður varpar aðgreining umhverfis og náttúru ljósi á þessa tilhneigingu 

okkar til að aðgreina okkur frá náttúrunni. 

Ólafur Páll Jónsson heimspekingur hefur rétt eins og Páll Skúlason skrifað mikið 

um samband manns og náttúru og eru skoðanir þeirra tveggja keimlíkar að mörgu leyti. Í 

bók sinni Náttúra, vald og verðmæti segir Ólafur Páll t.d.: 

 

Undrun yfir náttúrunni er dygð - dygð sem felst í því að finna til hæfilegrar 

undrunar gagnvart réttum hlutum, á réttan hátt og af gildum ástæðum. Forsenda 

þessarar dygðar er fagurfræðileg skynjun á náttúrunni - skynjun sem birtir 

náttúruna sem undraverðan veruleika, en ekki t.d. sem einbert eyðandi afl. Forsenda 

skynjunarinnar, þess að geta horft á hlutina í kringum sig og séð í þeim sjálfstæðan 

veruleika, er hæfileikinn til að undrast á þeim. Þannig haldast hið siðferðilega og 

hið fagurfræðilega í hendur.14 

 

Þarna bendir Ólafur Páll okkur á heildrænan hugsunarhátt sem sér fagurfræðilega skynjun 

sem siðferðilega dygð. Hann útskýrir þetta sem svo að undrun sé forsenda getunnar til að 

finna fyrir náttúrunni sem sjálfstæðri heild. Þar sem náttúran hafi sjálfstætt eðli beri okkur 

 
13 Páll Skúlason, Umhverfing, 102. 

14 Ólafur Páll Jónsson, Náttúra, vald og verðmæti, 46. 
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að virða hana og ekki nota hana í þeim eina tilgangi að ná markmiðum okkar. Hún sé 

markmið í sjálfri sér sem beri að auðga. Hann kallar jafnframt vangetuna til að undrast 

yfir náttúrunni „náttúrublindu.“ Hann segir fólk sem elst upp í borgarsamfélagi oftar en 

ekki skorta fagurfræðilegt uppeldi til að skilja náttúruna á hennar eigin forsendum. Í 

borgarumhverfinu birtast náttúruferlar okkur fyrst og fremst sem truflun á manngerðu 

umhverfi. Fífill sem vex milli gangstéttarhellna verður ekki tákn lífs heldur hrörnunar. 

Okkur verður þannig tamt að hugsa um náttúruna út frá afar þröngsýnum hagsmunum 

sem mótast af tilvistarrétti borgarumhverfisins á kostnað náttúrunnar. Hann segir: 

 

Sá sem lítur á náttúruna einungis út frá gagnsemi mun aldrei öðlast skilning á 

náttúrunni sem náttúru - hann mun raunar aldrei sjá neina náttúru. Það eina sem 

hann kemur auga á, hvert sem hann lítur, er mögulegt gagn.15 

 

Náttúran er ekki sköpunarverk mannsins og verðmæti hennar á ekki að vera háð 

skammtímabundinni gagnsemi á neinn hátt. Ólafur Páll segir okkur að fyrrnefnd 

náttúrublinda sé í raun bara einkenni af því að menn sjái ekki verðmæti í öðru en eigin 

hagsmunum. En getum við raunverulega vitað hverjir hagsmunir okkar eru til lengri tíma? 

Báðir svara Ólafur Páll og Páll Skúlason þessari spurningu neitandi. Við skynjum tíma 

náttúrunnar ekki í réttu samhengi við hreyfingar hennar því að í samanburði við náttúruna 

þá lifum við í mjög stuttan tíma. Við viljum samt gjarnan aðlaga náttúruna að okkar eigin 

skammtímahagsmunum og margt í okkar menningu styður þá viðleitni. 16  Eitt af 

höfuðeinkennum nútímamenningar eru t.d. hraðar tískubylgjur á neysluvöru, sem eiga sér 

stuttan líftíma. Við viðhöldum illa eigum okkar og teljum viðgerðir oft óhagkvæmar. Á 

sama tíma stækka sorphaugar með tilheyrandi mengun. Okkur skortir oft líka 

langtímasjónarmið til að átta okkur á hvað það er sem við raunverulega þurfum s.s. 

innihaldsrík samskipti, félagslegan auð, heilsu og almenna vellíðan. Ólafur Páll segir 

eiginhagsmunahyggju mannsins í sambandi sínu við náttúruna raunverulega vera 

 
15 Ólafur Páll Jónsson, Náttúra, vald og verðmæti, 42. 

16 Páll Skúlason, Umhverfing, 39. 
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grunnhyggni um hans eigin hagsmuni.17 Við sjáum nánari umfjöllun í þriðja kaflanum 

um náttúrupplifun og þörf okkar á sambandi við náttúruna af heilsufarslegum ástæðum.  

 

1.1 Náttúran sem ytra viðfang, vélræn heild eða forðabúr 

 

Höfuðvandi okkar nútímamanna eins og Páll Skúlason bendir okkur á er sá að við eigum 

til að horfa á náttúruna sem vél eða andvana forðabúr. Hann segir: 

 

Þegar náttúrunni er stillt upp sem vél, þegar hún er lögð undir virkjanir og úr henni 

unnið eins og hráefni, þá glatar hún allri merkingu, öllu táknrænu gildi. Þá er hún 

ekki lengur, fær hún ekki lengur að vera hlutlæg heild, sjálfstæð veröld, gædd sínu 

eigin undursamlega skipulagi. Þar með hættir hún að skipta máli í sjálfri sér. Hún 

er ekki annað en leikvöllur manna.18 

 

Þrátt fyrir að þessara viðhorfa gæti ekki í miklum mæli í dag m.a. vegna þess að greinar 

eins og vistfræði hafa sýnt okkur hve óendanlega flókin sambönd eru milli náttúrulegra 

ferla og fyrirbæra þá má samt greina þessi viðhorf í framkomu okkar við náttúruna. Við 

það má einnig bæta að þessi viðhorf lita alla stefnumótun stjórnvalda, þar sem hagvexti 

er iðulega teflt gegn verndunarsjónarmiðum. Það má kannski segja að viðhorf til 

náttúrunnar sem vélrænnar heildar sem við megum ráðskast með séu frekar á borði en í 

orði. 

Þessi viðhorf má í raun rekja nokkuð langt aftur í tímann eða alla leið til Forn-

Grikkja, í smiðju Aristótelesar og Platons. Sérstaklega má sjá þetta í heimspeki þess 

síðarnefnda en hann gerði afdrifaríka aðgreiningu á efni og huga og sagði um að ræða tvo 

skýrt aðskilda eðlisþætti. Um þetta segir Geir Sigurðsson heimspekingur: 

 

Þarna erum við í rauninni með algjöra tvískiptingu á tveimur eðlisþáttum 

veruleikans, þ.e.a.s. annars vegar þessa veru sem vill og hugsar og gerir og hins 

 
17 Ólafur Páll Jónsson, Náttúra, vald og verðmæti, 44. 

18 Páll Skúlason, Hugleiðingar við Öskju, 35. 
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vegar náttúruna sem er í raun og veru bara eins konar passíft viðfang hinnar 

verunnar.19 

 

Fyrir Platoni er maðurinn gæddur vilja en veruleikinn kringum hann er viljalaus og 

einungis efnisleg verund. Þannig er efnið passíft viðfang hugans fyrir Platoni og 

heimsmyndin er sú að maðurinn sé andleg vera í efnislegum heimi. Á 

endurreisnartímabilinu voru þessar hugmyndir svo teknar aftur upp og unnar miklu 

lengra. Þær blönduðust ýmsum hugmyndum s.s. heimspeksingsins Francis Bacon um 

hagnýtingu veruleikans. Bacon vildi að heimspekin sneri sér frá frumspekilegum 

vangaveltum um eðli Guðs, heimsins og mannlegrar vitundar og til hagnýtingar á 

efnisveruleikanum til auðgunar á mannlegu lífi.20  

Aðrar hugmyndir sem höfðu gríðarleg áhrif eru t.d. sólmiðjukenning 

Kópernikusar (1473–1543) sem stangaðist á við beina skynreynslu manna af heiminum. 

Auk þess stakk hún í stúf við þá hugmynd Biblíunnar að jörðin snerist um sólina. Stuttu 

eftir kenningu Kópernikusar sýndi Galileo Galilei (1564–1642) fram á að með hjálp 

sjónauka og stærðfræðilýsinga mætti fá mun nákvæmari upplýsingar um eðli himintungla 

heldur en með skynreynslu. Þessar uppgötvanir höfðu gífurleg áhrif á þekkingarfræði 

þessa tíma.21  

Þessar uppgötvanir auk lögmála Newtons um krafta og um hluti á hreyfingu lögðu 

grunninn að sígildri eðlisfræði og vísindabyltingu 17. aldarinnar. Heimsmyndin sem varð 

til hefur stundum verið kölluð heimsfræði Newtons (e. Newtonian cosmolgy). En hún gerir 

í stuttu máli ráð fyrir því að heimurinn samanstandi af skýrt afmörkuðum hlutum sem 

stjórnist af reglubundnum lögmálum. Þessi lögmál þurfa samt ekki vitrænan stjórnanda 

heldur starfar heimurinn fyrir tilstilli þeirra eins og vélræn heild. Þessi heimsmynd gerði 

jafnframt ráð fyrir að maðurinn sem handhafi vísindanna gæti skilið og lært að þekkja 

 
19 Geir Sigurðsson, Eigindlegt viðtal, Háskóli Íslands, 2. júlí, 2021. 

20 Geir Sigurðsson, „Hvað getið þið sagt mér um heimspekinginn Francis Bacon?“ 

Vísindavefurinn, 17. janúar 2006. Sótt 5. júlí 2021. 

http://visindavefur.is/svar.php?id=5570. 

21 Martinich, A. og Avrum Stroll, „Epistemology,“ í Encyclopedia Britannica, 11 

febrúar, 2021. https://www.britannica.com/topic/epistemology. 
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heiminn. Við þetta varð heimurinn fyrirsjáanlegur og Guð að vissu leyti gerður gagnslaus. 

Eftir varð gjá milli manna (sem gerðir voru í Guðs mynd) og náttúrunnar.22 

Í raun má segja að á 17. öldinni hafi menn tekið Guð út úr myndinni en um leið 

tekið sér stöðu skaparans. Þeir töldu sig hafa fullkomið líkan af heiminum og vita fyrir 

um allar hreyfingar náttúrunnar. Hún varð auk þess að einberu hráefni sem þeim fannst 

þurfa að vinna með og betrumbæta. Að skipta sér af lögmálum náttúrunnar og breyta 

gangi þeirra varð þannig hlutverk manns sem tók sér stöðu almáttugs Guðs. Það voru m.a. 

þessi viðhorf til náttúrunnar sem hrundu af stað iðnbyltingunni og allri þeirri umhverfingu 

sem henni fylgdi.  

Þessi heimsmynd hristi líka ærlega upp í stoðum kirkjunnar á 17. öld sem hafði 

fram að því farið með andlegt og vitsmunalegt einvald. Þetta gerði samt ekki útaf við 

kristin heimsviðhorf því bæði vísindin og heimspekin héldu sig innan ramma hennar. 

Maðurinn var ennþá frjáls og ábyrgur gjörða sinna þó að náttúran væri eingöngu efni. 

Sálin laut öðrum lögmálum en náttúran. 

Það var franski heimspekingurinn René Descartes (1596 - 1650) sem þróaði þessa 

aðgreiningu einna lengst. Hann greindi mjög skýrt milli hinnar hugsandi veru og 

sálarlauss efnislegs veruleika sem hann áleit vera algjörlega vélrænan í eðli sínu.23 Hann 

gekk svo langt að skilgreina allt dýraríkið og plönturíkið sem eina vélræna heild. Fyrir 

Descartes var manneskjan eina veran sem gædd var sál og birtist það einkum í getu hennar 

til að hugsa. Hann gekk meira að segja svo langt að skilgreina tilvist sína út frá 

hugsuninni. Jafnframt trúði hann að maðurinn sem hugsandi vera og handhafi vísindanna 

gæti öðlast fullkomna vitneskju um hvernig hinn lögmálsbundni heimur virkar. Þessar 

hugmyndir höfðu ekki bara áhrif á vísindin heldur einnig heimspekina sjálfa því eitt af  

megineinkennum nýaldar er að frumspekin vék fyrir þekkingarfræðinni sem 

meginviðfangsefni heimspekinnar. Þannig varð heimspekin eins og áður sagði að n.k. 

aðferðafræðilegu verkfæri fyrir raunvísindin.24 

 
22 Gunnþóra Ólafsdóttir. „On Nature-Based Tourism.“ í Tourist Studies 13, (ágúst 

2013): 127–38. https://doi.org/10.1177/1468797613490370, 130. 

23 Geir Sigurðsson, Eigindlegt viðtal, Háskóli Íslands, 2. júlí, 2021. 

24 Geir Sigurðsson, „Anthropocosmic Processes in the Anthropocene“, 76. 

https://doi.org/10.1177/1468797613490370
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Þrátt fyrir að þessar breytingar á hugsun manna hafi átt sér stað fyrir rúmum 

þremur öldum lifum við í raun enn í heimsmynd sem er mjög lituð af þessari tvíhyggju. 

Vestræn heimspeki og meira að segja almenn vestræn hugsun eru enn í dag lituð af sterkri 

tvíhyggju á milli hugmynda s.s. frelsis og lögmálshyggju, efnis og anda. Það sem er 

mikilvægast fyrir þessa greinargerð er tvíhyggjan milli athuganda (subjekt) og viðfangs 

(objekt). Náttúran varð að hinu lögmálsbundna viðfangi sem við rannsökum og vinnum 

með. 

Þessi tilhneiging til að taka okkur stöðu athuganda og skoða náttúruna sem ytra 

viðfang er sömuleiðis algeng þegar við ferðumst sem ferðamenn hvort sem það er 

innanlands eða utan. Við keyrum t.d. um til að skoða landið okkar og við ferðumst 

erlendis til að kynnast landi og menningu sem utanaðkomandi aðilar. 

Gunnþóra Ólafsdóttir landfræðingur hefur skrifað um þessa afstöðu okkar til 

náttúrunnar sem ytra viðfangs í sambandi við ferðamennsku. Hún segir þá tilhneigingu 

að ferðast langar vegalengdir til þess eins að sjá ákveðin náttúrufyrirbæri eða ákveðna 

staði ekki eiga sér langa sögu. Hefði forfeðrum okkar ekki e.t.v. þótt sérstakt að hlaupa 

um fjöll og firnindi til þess eins að sjá viðkomandi staði? Hefði ekki verið nær að hlaupa 

þangað eftir rollum eða í erindagjörðum sem þjóna tilgangi á þeirra tíma mælikvarða? 

Vissulega hafi menn lagst í ferðalög í gegnum aldirnar en það hafi ævinlega verið 

í öðrum tilgangi s.s. afla sér matvæla, leita sér lækningar, tilbiðja náttúrufyrirbæri eða 

berjast við aðra þjóðflokka um landareignir. Þetta voru allt ferðalög sem tengdust sjálfri 

lífsbaráttunni eða voru trúarlegs eðlis. Nútíma ferðalög sem eru knúin áfram af þeim eina 

tilgangi að virða fyrir sér landslag eða kynnast nýrri menningu eru ný af nálinni. Þau má 

rekja til vísindabyltingar 17. aldarinnar þegar fram koma ýmsar róttækar kenningar um 

eðli jarðarinnar sem gjörbreyta heimsmynd okkar og gera ólíklegustu áfangastaði að 

viðfangsefni þeirra. Sem dæmi má nefna kenningar um jarðsöguna sem gerðu staði eins 

og eldfjöll og aðrar skringilegar jarðmyndanir eftirsóknarverða ferðamannastaði. Áður 

höfðu þessir staðir einungis hrætt menn.25 

Rómantíska stefnan varð til að hluta til sem andsvar við þessari miklu áherslu á 

hagnýtingu veruleikans og þessari sterku efnishyggju. Rómantískir hugsuðir álitu útiveru 

í náttúrunni leið til að leiðrétta þann sálfræðilega skaða sem menn höfðu orðið fyrir með 

 
25 Gunnþóra Ólafsdóttir, „On Nature-Based Tourism,“ 130. 
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aftengingu sinni frá henni. Hún lagði  meiri áherslu á tilfinningar, tengingu við náttúruna 

sem lifandi afl og frelsi einstaklingsins. Fólk þurfti á því að halda að fara aftur í náttúruna 

til að endurheimta samband sem það hafði misst.26 Í raun má því segja að fram á 20. 

öldina hafi orðið til tvenns konar ástæður til þess að fara út í náttúruna. Önnur var 

landkönnun óþekktra svæða í nafni vísindanna en hin var rómantísk þrá eftir því að njóta 

ákveðins útsýnis sem rithöfundar og málarar höfðu lofsamað. Þrátt fyrir að þessi viðhorf 

megi rekja til 17. aldarinnar þá lita þau enn viðhorf okkar til náttúrunnar. 

 

1.2 Náttúruvernd 

Því er líkast að þessi klofningur milli vísindahyggju 17. aldarinnar og rómantískra 

viðhorfa sé enn ráðandi í hugsun okkur í dag. Við Íslendingar sem þjóð erum t.d. í 

sífelldum rökræðum um hvort eigi að virkja eða vernda. Ólafur Páll Jónsson skrifar um 

þennan klofning í bók sinni: „Náttúra, vald og verðmæti.“ Hann segir að við eigum oft til 

að stilla verndargildi náttúrunnar andspænis notkunargildinu eins og þetta séu algjörlega 

andstæð sjónarmið en svo sé alls ekki. Notkunargildið er oft augljóst, eins og t.d. hvernig 

megi nota ákveðið landsvæði undir uppistöðulón rafaflsvirkjunar. Verndargildið er 

hinsvegar ekki alltaf eins augljóst. Ólafur Páll bendir á að þetta sé viss afbökun á 

staðreyndum.27 Hann segir að oft sé þetta í grunninn vangeta til að sjá annars konar 

notagildi auðlinda. Hvern hefði t.a.m. órað fyrir að hvalir væru verðmætari óveiddir í 

hvalaskoðun en veiddir sem grillkjöt. Þegar öllu er á botninn hvolft er líffræðileg 

fjölbreytni vistfræðilega mikilvæg.28  

Veruleikinn er sá að ásýnd óspilltrar náttúru er orðin að söluvöru og það segir sig 

sjálft að ef við breytum henni umhugsunarlaust undir hvers kyns framleiðslu þá getur það 

komið í bakið á okkur síðar meir. Við búum nú á tímum sem hefðbundin 

iðnaðarframleiðsla hefur tekið miklum stakkaskiptum og ótal ný störf eru að verða til. 

Hefðbundin framleiðslustörf eiga mörg undir högg að sækja, hafa verið einfölduð eða 

 
26 „Romanticism,“ Encyclopedia Britannica, 2. febrúar, 2021. 

https://www.britannica.com/art/Romanticism. Sótt 26. júní.  

27 Ólafur Páll Jónsson, Náttúra, vald og verðmæti, 24. 
28 Ólafur Páll Jónsson, Náttúra, vald og verðmæti, 34. 

https://www.britannica.com/art/Romanticism
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algjörlega vélvædd. Á sama tíma eru mörg skapandi störf í þjónustu og upplýsingatækni 

að verða til.  

Harpa Barkardóttir formaður náttúruverndarsamtakanna SUNN segir umræðu um 

umhverfismál oft einkennast af mikilli grunnhyggni. Sjálf rekur hún ferðaskrifstofuna 

Alkemia ásamt eiginmanni sínum. Ferðaskrifstofan starfar á grænum forsendum og auk 

þess vinna þau nú að uppbyggingu heilsuseturs á landareign sinni á Svalbarðsströnd við 

Eyjafjörð. Þar taka þau m.a. á móti hugleiðslu- og jógahópum en Harpa er menntuð 

jógakennari. 

Harpa er líka tónlistarkona en hún átti upplifun í tónlistarsköpun sinni sem var 

ekki svo ólík þeirri vitrun sem Páll Skúlason lýsti í hugleiðingum sínum við Öskju. Hún 

segist hafa skynjað hafið þar sem hún býr sem sjálfstæða heild og hafi í kjölfarið samið 

lítið lag undir miklum innblæstri frá náttúrunni. Lagið sem hún samdi gaf henni bæði 

kjark og þor til að fylgja sinni innri sannfæringu um andstöðu gegn stórfelldum áformum 

um sjókvíaeldi á laxi í Eyjafirði. Slæm umhverfisáhrif slíks eldis eru vel þekkt og Harpa 

mátti ekki til þess hugsa að fjörðurinn sem hún býr í yrði fyrir slíkum náttúruspjöllum. 

Þetta varð til þess að Harpa fór að velta fyrir sér hvort hún gæti gengið til liðs við einhver 

náttúruverndarsamtök. Röð tilviljana leiddi til þess að hún gekk til liðs við samtökin 

SUNN, Samtök um náttúruvernd á Norðurlandi, og var kjörinn formaður. 

Harpa lýsir þessu ferli frá fyrstu hugvekju um náttúruvernd til formennsku 

náttúruverndarsamtaka sem mikilli þrautagöngu. Þetta ferli sé vissulega erfitt en aldrei 

hafi sannfæring hennar um mikilvægi starfs síns minnkað. Það er áhugavert að bera þessa 

upplifun saman við þá vitrun sem Páll Skúlason varð fyrir við komu sína til Öskju. Á 

svipaðan hátt og Askja táknaði allan hinn náttúrulega veruleika í heild sinni má segja að 

hafið hafi birst Hörpu sem tákn fyrir náttúruna sem sjálfstæða og órofa heild. Páll segir 

um þá vitrun sem hann varð fyrir að: „fyrir atbeina slíkrar reynslu hefur líf margra fengið 

nýja vídd og tekið nýja stefnu.29 Hann segir jafnframt að það geti tekið manneskju mörg 

ár að vinna úr slíkri reynslu því hana dreymi að sjá heildarsamhengi í heiminum. Þarna 

má sjá ákveðið fráhvarf frá þeirri tilhneigingu að fanga veruleikann með huganum og lýsa 

honum með fullkomnum líkönum. Í grunninn byggir náttúruvernd á ákveðinni virðingu 

fyrir náttúrunni og þeirri trú að hún eigi sér sjálfstæðan tilverurétt.  

 
29 Páll Skúlason, Hugleiðingar við Öskju, 9. 
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En eins og áður sagði var það vegna andstöðu Hörpu við sjókvíaeldi á laxi sem 

hún dróst inn í samtökin. Samkvæmt henni er nær óhjákvæmilegt að eitthvað af laxi sleppi 

sem hefur iðulega slæm áhrif á náttúrulegt lífríkið. Þetta gerist vegna þess að eldislaxinn 

blandast villtum laxastofni og eyðir þannig út náttúrulegum eiginleikum hins villta stofns 

og getur auk þess borið í hann sjúkdóma. Hún segir auk þess að eldislax endi yfirleitt á 

matardiski í löndum þar sem matarsóun er hátt í 30%. Með öðrum orðum verður 

matvælaskortur í heiminum ekki lagaður með laxeldi. Einnig má spyrja sig um 

raunverulegan kostnað atvinnuuppbyggingar af þessu tagi því að þótt störf í þessum 

iðnaði geti verið vel borguð þá virðist svo vera að auðsöfnunin sé yfirleitt á fárra hendur. 

Iðulega eru þetta umdeild málefni því andstæðingar svona framkvæmda fá yfirleitt á sig 

þann stimpil að vera afturhaldsseggir sem séu á móti atvinnuuppbyggingu. Hörpu finnst 

samt mikilvægt að náttúran hafi talsmenn og talskonur sem geti talað á öðrum forsendum 

en efnahagslegum.30  

Ólafur Páll segir að sama skapi siðfræði náttúrunnar byggjast á því að skoða 

forsendur gagnrýnum augum. Þó svo að forsendur fari leynt þá eru þær ekki ónæmar fyrir 

gagnrýnni rannsókn. Þegar við skoðum þær nánar vakna oft upp dýpri spurningar um 

umgjörð okkar eigin lífs. Því getur siðfræði náttúrunnar endað með djúpri sjálfskoðun.31 

Harpa segir heiminn allan þurfa að rækta með sér aðra nálgun gagnvart náttúrunni. 

Nálgunin hefur alltof lengi einkennst af því hvernig hægt er að nýta náttúruna en öll þessi 

ofneysla í dag er samkvæmt Hörpu sprottin úr innri vanlíðan:  

 

,,Öll neysla í hvaða formi sem hún er sprettur úr einhvers konar vanlíðan og 

einhverskonar ófullnægju… sem að kemur kannski til því það er ekki nógu mikið 

af andlegri rækt [...] og það er bara líka mikil streita og áreiti í samfélaginu.”32 

 

Hún segir jafnframt að andleg rækt eða sjálfsrækt geta hjálpað okkur til að þróa með 

okkur ný viðhorf: 

 

 
30 Harpa Barkardóttir, Eigindlegt viðtal, Svalbarðseyri, Eyjafjarðarsveit, 25. júní, 2020. 

31 Ólafur Páll Jónsson, Náttúra vald og verðmæti, 45. 

32 Harpa Barkardóttir, Eigindlegt viðtal, 2020. 
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,,Þegar þú vinnur í sjálfsrækt þá ertu að vinna í sjálfsvirðingu, sjálfsumhyggju, 

sjálfsmildi, og það smitast yfir í allt sem þú gerir, það smitast yfir í hvernig þú 

nálgast lífið og tilveruna og náttúruna og náungann og allt hvað eina.33 

 

Í grunninn má segja að vandinn sé sá að við sjáum ekki gildi náttúrunnar í víðara 

samhengi. Við eigum erfitt með að sjá hvernig náttúran hefur bein áhrif á líf okkar og 

líðan. Í þriðja og síðasta kafla þessarar ritgerðar verður fjallað um nauðsyn á sambandi 

við náttúruna fyrir andlega og líkamlega heilsu. Þá verður einnig sýnt hvernig útivera í 

náttúrunni getur á vissan hátt verið sjálfsrækt eða nokkurs konar meðal sem hjálpar manni 

að ,,hugsa sig út úr” sundurlausum veruleika sérfræðinga- og tæknihyggju svo við notum 

orðalag Páls Skúlasonar.34 Í næsta kafla tæpum við á hugmyndakerfum sem sjá heildræn 

tengsl milli manns og náttúru og færa okkur einu skrefi nær henni. 

 

2 Kvenlægar nálganir til náttúrunnar 

Í síðasta kafla var talað um mikilvægi virðingar á vistfræðilegri fjölbreytni og mikilvægi 

hugsunar sem byggir á heildrænum tengslum alls í veröldinni. Þá var einnig talað um 

nauðsyn þess að virða sjálfstæðan tilvistarrétt náttúrunnar. Í þessum kafla verður 

umræðunni haldið áfram með breyttu sniði. Í stað þess að vinna með kenningar sem eru 

sniðnar af körlum og fræðasvið sem er að miklu leyti stjórnað af körlum (eins og vestræn 

heimspeki og vísindi sögulega eru) þá horfum við til kvenlægra nálgana. Í þeim tilgangi 

verður einkum notast við tvö fræðasvið sem eru mótuð af konum og hafa haft mikil áhrif 

á marga femíníska hugsuði. Þetta er annars vegar goðsagna-fornleifafræði (e. 

archeomytholgy) og hinsvegar kvenlæg vistfræði (e. ecofeminism). Síðar verður þeim 

fléttað saman við heimsmynd skammtafræðinnar sem er töluvert frábrugðin heimsmynd 

vísindahyggju 17. aldar sem var útskýrð hér að ofan. 

Fyrra kvenlæga viðhorfið sem skoðað verður er goðsagna-fornleifafræði (e. 

archeomytholgy). Um er að ræða blöndu af goðafræði (e. mythology) og fornleifafræði 

 
33 Harpa Barkardóttir, Eigindlegt viðtal, 2020. 

34 Páll Skúlason, Umhverfing, 102. 
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(e. archeology). Meginviðfangsefni hennar er goðsöguleg túlkun á fornleifum en hana má 

rekja til yfirgripsmikilla rannsókna Mariju Gimbutas á forsögulegri menningu í Evrópu 

og Mið-Austurlöndum. Gimbutas var fornleifafræðingur, mannfræðingur og mjög fær 

málvísindakona. Hún talaði fjölda tungumála og í rannsóknum sínum bar hún saman 

fornleifar, goðsagnir, orðsifjar og ýmsar þjóðlegar venjur sem finna má í Evrópu fram á 

okkar daga. Með þessari þverfaglegu nálgun leitaðist hún við að túlka muni sem 

forsögulegir þjóðflokkar í Evrópu höfðu skilið eftir sig. Þannig reyndi hún að komast hjá 

fordómum sem algengir voru í fornleifafræði svo sem þeirri trú að berar konur táknuðu 

forsögulegt klám eða einhvers háttar erótík sem er okkur skiljanleg í dag. Hún hafði þá 

hugmynd að leiðarljósi að þetta forsögulega fólk hefði hugsað á goðsögulegum nótum en 

ekki einfaldlega verið hjátrúarfullt í nútímalegum skilningi. Niðurstöður hennar leiddu í 

ljós að samfélög í Mið-Austurlöndum og Evrópu hefðu stjórnast af kvenlægum gildum 

og verið afar friðsamleg þar til fyrir um 7500 árum síðan (eða 5500 árum fyrir okkar 

tímatal) þegar gífurlegar breytingar á samfélagsuppbyggingu þeirra áttu sér stað. Fyrir 

þennan tíma finnast engin merki í fornleifum um skipulögð átök, stríð, ójafnvægi 

kynjanna eða kúgun ákveðinna hópa. Jafnframt benda gyðjulíkneski sem fundist hafa í 

þúsundatali um alla Evrópu og Mið-Austurlönd til þess að fólk hafi dýrkað náttúru- og 

frjósemisgyðju sem var kvenvera. Þessi gyðja táknar ekki yfirnáttúrulega veru heldur 

sköpunina eins og hún birtist okkur bæði í náttúrunni og í okkur sjálfum.35 Riane Eisler 

sem vinnur m.a. út frá kenningum Mariju Gimbutas orðar þetta ágætlega þegar hún segir: 

 

Steinaldarfólk áleit hina eiginlegu uppsprettu lífs á þessari jörð ekki vera guðlegan 

föður heldur guðlega móður, sem holdgerist í lífskraftinum sem birtist svo 

greinilega í líkama kvenna. Og það reyndi ekki, eins og Biblía gyðing-kristnu 

hefðarinnar gerir, að láta eins og að við sköpun mannlegs lífs hafi konan aðeins 

verið fylgihlutur. Þvert á móti, þá var hin skapandi kynorka sem holdgast í líkama 

kvenna fyrir þeim eitt af stóru kraftaverkum náttúrunnar.36 

 

 
35 Gimbutas, Marija, The Living Goddesses, ritstýrt af Miriam Robbins Dexter, 

(Oakland: University of California Press, 2001), rafbók, 41. 

36 Eisler, Riane, Sacred Pleasure: Sex, Myth, and the Politics of the Body (New York: 

HarperCollins, 2012), Kindle útgáfa, 105. 
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Ef við yfirfærum þessar kenningar á hugsun Páls Skúlasonar þá er grundvallarhugmyndin 

í kenningum Gimbutas sú að í þessum forsögulegu samfélögum Evrópu og Mið-

Austurlanda hafi hin náttúrulega heild sem býr bakvið allt verið kvenlægs eðlis. Þannig 

áleit fólk t.a.m. jörðina vera þungaða konu á vorin og dró þar ákveðnar hliðstæður milli 

barnsburðar og þess að gróðurinn lifnaði við. Í stuttu máli var jörðin lifandi vera og 

veraldlegar nautnir af andlegum toga. Með öðrum orðum sjást ekki skýr skil á milli þess 

andlega og þess veraldlega heldur er nærtækara að andlega sviðið sé íverandi hinu 

veraldlega.37Þess vegna var þessari menningu ekki eðlislægt að líta á náttúruna sem 

forðabúr eins og okkur er svo tamt að gera.  

Ef við reynum að klæða þennan goðsögulega skilning á náttúrunni í búning 

heimspekinnar væri t.d. hægt að minnast á það aftur hvernig Ólafur Páll persónugerir 

náttúruna með vísun til skyldusiðfræði Kants. Sá síðarnefndi segir að okkur beri ekki að 

nota annað fólk sem einber tæki í eigingjörnum tilgangi. Ólafur Páll snýr þessari sömu 

kenningu upp á náttúruna, þ.e. að okkur beri að nota ekki náttúruna í eigingjörnum 

tilgangi líkt og Kant hafi brýnt fyrir okkur í mannlegum samskiptum. Hér minnir Ólafur 

Páll okkur á að náttúran er líka lifandi vera og að okkur er ekki mögulegt að vita 

afleiðingar athafna okkar á yfirborði hennar með fullri vissu.38 Við getum samt iðkað 

sjálfskoðun og kannað ásetning okkar og hvað það er sem knýr áfram breytni okkar. Hann 

kemst að ákveðinni vitund um lífgefandi eðli náttúrunnar og sjálfstæðan tilvistarrétt 

hennar með krókaleiðum heimspekinnar. 

Þessi samfélög í gömlu Evrópu entust mun lengur en mörg heimsveldin sem við 

þekkjum frá sögulegum tíma.39 Riane Eisler vill meina að það sé vegna þess að þessi 

samfélög byggðu ekki á ótta við refsingu og trúðu ekki á syndsamlegt eðli (eða 

syndsamlega náttúru) manneskjunnar. Þessi menning trúði á mikilvægi vellíðunar frekar 

en að manneskjan þyrfti að þjást í þessu lífi. Guð þeirra var ekki píndur og krossfestur 

maður heldur náttúrugyðja sem lifði í allsnægtum. Þannig var kynlíf ekki syndsamlegt 

athæfi eins og í Kristni. Öllu heldur var kynlíf helg athöfn og bein tenging þessa fólks við 

almættið. Eisler segir jafnframt að í raun sé sú staðreynd hve næmt taugakerfið okkar er 

 
37 Gimbutas, The Living Goddesses, 15. 

38 Ólafur Páll Jónsson, Náttúra, vald og verðmæti, 61. 

39 Gimbutas, The Living Goddesses,  189. 
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fyrir kynferðislegri örvun ábending um að kynlíf sé límið sem heldur samfélaginu saman. 

Með öðrum orðum er kynlíf gríðarlega mikilvægt til að styrkja sambönd milli fólks og 

kaffinna vellíðan gegnum kynlíf og veita öðrum vellíðan er ákveðin vísbending um 

mikilvægi þessa eiginleika fyrir okkur sem lífveru.40 Þess vegna er mannlegt athæfi eins 

og kynlíf ekki óæðra einhvers konar trúarlegri tilbeiðslu eins og við sjáum í seinni 

menningarheimum. 

Sérstaklega helg var geta kvenna til að fæða afkvæmi. Trúarbrögð þessara 

forsögulegu Evrópubúa sem Gimbutas lýsir í skrifum sínum snúast því ekki um kreddur 

eða heilagar ritningar. Öllu heldur snúast þau um sköpunarkraftinn í náttúrunni og 

sköpunarkraftinn í okkur sjálfum eins og hann birtist helst í getu okkar til að eðla okkur 

og eignast afkvæmi. Þar er engin áhersla á handanheima heldur á náttúruna eins og hún 

birtist okkur hér og nú.41 

Þrátt fyrir að almættið í þessari menningu hafi verið kvenkyns bendir samt ekkert 

til þess að ójafnvægi hafi verið milli kynjanna og karlar voru ekki undirokaðir. Þetta var 

sannkölluð jafnvægis- og friðarmenning þar sem hvorugt kynið kúgaði hitt. Róttækni 

þessarar söguskoðunar er sú að hún gjörsamlega kollvarpar kenningunni um að maðurinn 

sé árásargjarn í eðli sínu og sækist eftir því að beita valdi og ná yfirráðum yfir öðru fólki. 

Riane Eisler segir okkur að mannlegt samfélag þurfi ekki að byggjast á valdi og kúgun. 

Hún brýnir fyrir okkur að náttúra okkar (eða innra eðli) einkennist hvorki af árásargirni 

né metnaðargirnd og að samkeppni sé okkur heldur ekki eðlislæg. Öllu heldur er innri 

náttúra okkar vellíðan og unaður sem leiðir til samheldni og samstarfs.42 Á svipaðan hátt 

bendir Páll Skúlason á sinn eigin hátt á að samskipti okkar við náttúruna litist um of af 

hagrænu gildismati.43 Segja má að þessi einkenni á samskiptum okkar við annað fólk og 

við náttúruna sjálfa séu af svipuðum toga, þau einkennist um of af kappi og samanburði 

en ekki friðsæld og samstöðu. Þetta eru einkenni menningarlegrar þróunar en ekki innra 

eðlis mannverunnar. 

 
40 Eisler, Sacred Pleasure, 15. 

41 Eisler, Sacred Pleasure, 60. 

42 Eisler, Sacred Pleasure, 14. 

43 Skúlason, Umhverfing, 102. 
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Samkvæmt Gimbutas leið þessi friðsama samfélagsskipan og gyðjumenning undir 

lok þegar þjóðflokkar frá norðanverðri Asíu (þar sem nú er Rússland) héldu innreið sína 

í Evrópu. Þessir þjóðflokkar voru fyrstir til að temja hestinn en þeir báru einnig með sér 

vopn.44 Þeir stjórnuðu auk þess með valdi og áhrif þeirra og menning breiddust hratt út. 

Innreið þessara þjóðflokka í Evrópu hefur Riane Eisler nefnt upphaf valdbeitingar- eða 

yfirráða tengdrar menningar (e. dominator model). 45  Möguleg ástæða fyrir þessum 

þjóðflutningum og innflutningi þessarar menningar inn til Evrópu eru breytt veðurskilyrði 

sem hafa valdið því að fólk þurfti að keppa um landgæði. 

Valgerður Bjarnadóttir sem er sjálfstætt starfandi fræðimaður styðst við þessar 

kenningar í rannsóknum sínum. Hún lærði femíníska trúarheimspeki og menningarsögu 

með áherslu á norræna goðafræði og gyðjutrú í California Institute of Integral Studies 

árið 1996. Hún segir goðsögur frá þessum tíma sýna þessar sömu breytingar og sjást í 

fornleifarannsóknum Mariju Gimbutas. Þessi saga sést meðal annars í fornsögum okkar 

Íslendinga ef við lærum að lesa í þær. Mikilvægt er að við tökum þeim ekki bókstaflega 

heldur túlkum við þær sem samsettar úr fjórum megin þáttum: 

  

1. Náttúrusaga: goðsögur eru náttúrusaga og fjalla m.a. um hringrás árstíðanna 

sem endurspeglast í dauða ýmissa guða og endurfæðinga annarra. Þær eru tilraun 

manneskjunnar til að skilgreina hreyfingar náttúrunnar á einhvern hátt. 

2. Saga mannkyns: goðsögur fjalla oft um þjóðflutninga, yfirtöku eins þjóðflokks 

á landsvæði annars, stríð eða blöndun þjóðflokka. 

3. Sálarlíf mannsins: goðsögur fjalla um innri náttúru mannsins: innri átök í okkur, 

innri þróun eða þroska. 

4. Trúarsaga: goðsögur eru tilraun til að skilgreina eitthvað sem menn skynjuðu  

 sem yfirnáttúrulegt eða var handan þess sem menn gátu handfest.46 

 

Ef við skiljum sögurnar á þennan hátt getum við nýtt okkur þær til að skilja bæði náttúruna 

og okkur sjálf. Þá skiljum við líka að þetta fólk var ekki frumstætt heldur bjó það yfir 

 
44 Gimbutas, The Living Goddesses, xvi. 

45 Eisler, Sacred Pleasure, 16. 

46 Valgerður Bjarnadóttir, eigindlegt viðtal, Akureyri, 10. ágúst, 2020. 
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yfirgripsmikilli þekkingu. Valgerður segir þetta m.a. mega sjá í Snorra-Eddu og Völuspá. 

Þar standa Vanirnir vörð um hina fornu jafnvægis- og friðarmenningu Gyðjunnar en Æsir 

eru boðberar valdbeitingarmenningarinnar. Það er með innkomu hinna ríðandi þjóðflokka 

úr austri að Ásamenning verður ríkjandi menningin, náttúrugyðjan fellur í gleymsku og 

Æsirnir eru dýrkaðir eftir það sem hinir eiginlegu guðir. Þrátt fyrir yfirtöku Ásanna á 

menningunni má finna leifar af gömlu jafnvægis- og friðarmenningu náttúrugyðjunnar í 

norrænni goðafræðinni. Þannig eru t.d. Freyja og Freyr sögð vera bæði tvíburar og 

elskendur, en það er alveg dæmigert fyrir þessa gömlu Evrópumenningu sem Marija 

Gimbutas talar um. Að þau séu systkin táknar að þau eru jöfn sem systkin þó svo að þau 

séu engu að síður elskendur.47 

Samkvæmt Valgerði má finna sambærileg stef í grísku goðsögunum. Allar fornu 

gyðjurnar frá löndunum kringum Miðjarðarhafið (N-Afríku, Anatólíu o.fl. stöðum) sem 

voru miðlægar í fyrri menningarheimum voru lagaðar inn í gríska heiðni. Þar eru þær allt 

í einu skilgreindar út frá karlkyns guðum í klassísku ritunum (6-800 f.Kr.) Þar eru þær 

ýmist orðnar eiginkonur, frillur eða dætur Seifs og annarra guða. Sem dæmi má taka 

Demeter, Heru og Persepones sem eru allar forngyðjur sem merki hafa fundist um í 

fornleifauppgreftri. Í grísku goðsögunum hafa þær hinsvegar verið lagaðar að karllægri 

veröld og eru þá fyrst og fremst skilgreindar út frá karlguðnum Seifi. Að sama skapi sýna 

fornleifarannsóknir að Aþena var upphaflega lýbísk gyðja en grísku goðsögurnar segja 

okkur að hún sé eingetin dóttir Seifs.48 

Í stuttu máli má draga af þessu þá ályktun að þessar breytingar hafi orðið til þess 

að karlmennskan var sett í forgrunn á kostnað alls hins kvenlæga. Auk þess er hún mjög 

valdatengd og þetta má glöggt sjá í Grikklandi til forna sem var afar karlmiðað samfélag. 

Þar var kvennakúgun líka gríðarlega mikil. Einnig er vitað að gríska menningin var 

samkynhneigð í neikvæðum skilningi en algengt var að eldri menn tækju sér unga stráka 

sem ástsveina. Undir þetta tekur Eisler.49 Þetta sýnir okkur að valdbeitingin var ekki 

kynjabundin heldur var henni einnig beitt gagnvart öðrum körlum. 

 
47 Valgerður Bjarnadóttir, eigindlegt viðtal, 2020. 

48 Valgerður Bjarnadóttir, eigindlegt viðtal, 2020. 

49 Eisler, Sacred Pleasure, 181. 
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Valgerður vill meina að menningin okkar í dag sé ekki háþróuð þrátt fyrir miklar 

tækniframfarir. Samskiptahættir fólks á milli einkennist af miklu tillitsleysi, jafnvel 

ofbeldi og eins er hirðuleysi okkar við náttúruna ytra einkenni á brengluðu sambandi 

okkar við okkur sjálf. Með því að skilja boðskapinn í þessum sögum séum við skrefi nær 

því að skilja okkur sjálf og samband okkar við náttúruna. Aðspurð hvað náttúran sé þá 

segir hún:  

 

„Þetta hugtak er í rauninni gyðjan sjálf, það sem allt fæðist af og deyr aftur til. Í 

rauninni er náttúran í huga okkar það, jafnvel þegar við tölum um náttúru í 

samhengi grunneðlis þá eigum við einnig við þetta.“50 

 

Valgerður Bjarnadóttir vill meina að það sé náttúrugyðjan sjálf sem við nefnum á nafn 

þegar tölum um náttúruna. Það er áhugavert að hún skuli komast að svipaðri niðurstöðu 

og Páll, að náttúran sem hinn ytri veruleiki sé undirstaða allra trúarbragða. Á 

forsögulegum tímum bendi allt til þess að hún hafi verið dýrkuð sem lífgefandi afl en 

einhvern tímann á síðustu öldum hafi hún misst þá stöðu og verið álitin algjörlega 

efnislegt fyrirbæri og ófullkomin í eðli sínu.  

Eins og nú hefur verið rakið má leiða ýmsar ástæður aftengingar okkar frá 

náttúrunni aftur til þessara miklu samfélagsbreytinga en líka til Forn-Grikkja og þeirra 

áhrifa sem grísk heimspeki hafði á menningu okkar og hugsun. Þegar við höfum talað um 

náttúruna sem gyðju (þ.e. „náttúrugyðjuna“ svo við notum orðalag Valgerðar 

Bjarnadóttur) þá getum við tengt þessa hugsun við aðra kvenlæga nálgun til náttúrunnar. 

Þessi nálgun segir hana einnig vera sjálfstæðan veruleika sem á sér tilvistarrétt óháðan 

okkur mannfólki. Þetta er kvenlæg vistfræði (e. ecofeminism) sem er í stuttu máli bæði 

akademísk og aðgerðamiðuð hugmyndafræði. Vistfræði er sjálf í grunninn nokkuð ung 

fræðigrein sem mótaðist snemma á 20. öldinni. Ólíkt gömlum fræðilegum rannsóknum á 

náttúrunni sem vilja eingöngu flokka náttúruleg fyrirbæri í sundur þá rannsakar vistfræðin 

innbyrðis tengsl milli lífvera af plöntu- og dýraríkjunum.51 Kvenlæg vistfræði fer skrefinu 

 
50 Valgerður Bjarnadóttir, eigindlegt viðtal, 2020. 

51 Pimm, S. L. og Robert Leo Smith, „Ecology,“ Encyclopedia Britannica, 7. febrúar 

2019, https://www.britannica.com/science/ecology, sótt 26. júní 2021. 

https://www.britannica.com/science/ecology
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lengra og varpar ljósi á hliðstæður milli náttúrulegra vistkerfa og félagslegs veruleika 

kvenna. Grunnhugsun kvenfræðilegrar vistfræði er sú að jörðin sé kvenlæg í eðli sínu, og 

vanvirðing gagnvart konum sé nátengd vanvirðingu okkar fyrir náttúrunni. Stefnan nýtir 

sér þannig grundvallaratriði femínisma um jafnrétti kynjanna og yfirfærir þá hugsun m.a. 

á tilvistargildi náttúrulegra fyrirbæra. Hún leggur því áherslu á heildræn tengsl, mikilvægi 

lífrænna ferla og mikilvægi samstarfs fram yfir samkeppni. Hún tekur einnig fyrir 

hagrænt gildi hefðbundinna kvennastarfa sem snúa oft í meiri mæli að umhirðu 

náttúrunnar  í þróunarlöndunum. Í kvenlægri vistfræði má einnig finna heildstæða 

gagnrýni á þá samfélagsuppbyggingu sem oft hefur verið nefnd feðraveldi.52 Reyndar 

verður forðast að nota orðið feðraveldi og frekar fylgt Riane Eisler í að kalla sama 

fyrirbæri valdbeitingarmenningu eða valdbeitingarkerfi (e. dominator model) þar sem 

þetta kerfi einskorðast ekki við karlmenn.53 

Af íslenskum hugsuðum sem aðhyllast kvenlæga vistfræði má helst nefna Sigrúnu 

Helgadóttur sem er bæði menntuð í umhverfisfræði og hagnýtri fjölmiðlun. Hún hefur 

skrifað þó nokkuð af kennsluefni í umhverfisfræði og ýmsar leiðsögubækur fyrir Ísland 

auk þess sem hefur hún setið á Alþingi. Reynsla hennar úr stefnumótun í stjórnmálum 

segir henni að afstaða karla og kvenna til náttúrunnar er í grundvallaratriðum ólík. Þetta 

telur hún að megi rekja til ólíkra hlutverka þeirra í þróunarsögunni. Á myndrænan hátt 

lýsir hún því í grein sinni „Konur í berjamó - Hugleiðingar um kvenlæga vistfræði“ 

hvernig hún varð þess áskynja í berjamó að konur hafa í hundruð þúsunda ára verið 

safnarar, umönnunaraðilar,  uppalendur og vörslumenn náttúrunnar.  Á meðan karlar eru 

mótaðir af veiðimannseðlinu, þá eru konur mótaðar bæði af umönnun barna og umönnun 

náttúrunnar. Í þróunarsögunni þekktu konur hvern runna og hvert tré í nærumhverfi sínu 

og vissu að ekki má ganga of nærri þeim. Fyrir þeim var laskað tré eða runni vísir  að 

minni fæðu og skertum lífsgæðum. Fyrir karlmönnum var laskað dýr hinsvegar auðveld 

bráð.54  

 
52 Miles, K, „Ecofeminism,“ Encyclopedia Britannica, 9. október 2018, 

https://www.britannica.com/topic/ecofeminism, sótt 26. júní 2021. 

53 Eisler, Sacred Pleasure, 16. 

54 Sigrún Helgadóttir, „Konur í berjamó: Hugleiðingar um kvenlæga vistfræði,“  í  

Náttúrusýn: safn greina um siðfræði og náttúru, ritstýrt af Róberti H. Haraldssyni og 

Þorvarði Árnasyni (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1992), 157. 

https://www.britannica.com/topic/ecofeminism
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Það er mikið til í þessari athugasemd Sigrúnar en þetta er samt ekki algilt. Riane 

Eisler rekur t.a.m. í bók sinni hvernig Bonobo-apar sem eru náskyldir Simpönsum hafa 

allt aðra samfélagsuppbyggingu heldur en þeir síðarnefndu. Í raun eru báðar tegundir með 

þeim lífverum sem eru einna skyldastar okkur mannfólkinu. Simpansar hafa 

samfélagsuppbyggingu sem byggir á karlaveldi, valdbeitingu og yfirráðahneigð. Bonobo-

apar hafa allt öðruvísi samfélagsuppbyggingu sem byggir á nánum tilfinningaböndum og 

meiri jöfnuði milli kynjanna. Bonobo-apar deila líka mat á milli sín í meiri mæli en 

simpansar. Það sem er einnig áhugavert er að ekki aðeins einkennast sambönd milli 

karlkyns Bonobo-apa af minni árásarhneigð heldur einnig milli kvenkyns-apa. Niðurstaða 

Eisler er sú að þetta segi okkur að við höfum eins og aðrar apategundir í okkur 

möguleikann á samfélagsuppbyggingu sem einkennist af meiri umhyggju og minni 

valdbeitingu.55  

Umhyggjan sem Sigrún Helgadóttir lýsti sem líffræðilegu hlutverki kvenna er 

heldur ekki algjörlega kvenlægur eiginleiki því karlmenn eru líka náttúrulega 

umhyggjusamir sem uppalendur í föður- og afahlutverkum sínum. Þeir geta líka líkt og 

konur víkkað út þessa umhyggju sína sem sést í mörgum áberandi trúar- og 

menningarleiðtogum eins og t.d. Dalai Lama. Mikið hefur þannig verið skrifað um 

umhyggjusama karlmennsku (e. caring masculinity) á síðastliðnum árum. Í grunninn er 

umhyggjusöm karlmennska karlkyns sjálfsmynd sem hafnar yfirráðahneigð eða 

valdbeitingu og kýs þess í stað umhyggjusöm gildi svo sem jákvæðar tilfinningar, 

sambönd og innbyrðis tengsl.56 Ef eitthvað er að marka rannsóknir Mariju Gimbutas á 

forsögulegum samfélögum í Evrópu er ekki hægt að segja að þetta sé sigur karlsins á 

árásargjörnu náttúrulegu eðli sínu því karlar eru í raun ekki árásargjarnir í sinni innri 

náttúru. Karlmenn hafa innra með sér möguleikann á að sýna umhyggju rétt eins og konur. 

Vandana Shiva sem bæði er aðgerðarsinni og akademískur fræðimaður skrifar út 

frá skammtafræði, vistfræði og femínískum nálgunum. Í skrifum hennar má alls staðar 

greina heildræna hugsun þar sem sífellt eru dregnar hliðstæður milli félagslegs veruleika 

og náttúrulegs umhverfis. Shiva hefur þannig bent á hliðstæður í umhverfisspjöllum og 

 
55 Eisler, Sacred Pleasure, 72. 

56 Elliott, Karla, “Caring Masculinities: Theorizing an Emerging Concept,” Men and 

Masculinities 19, 3. tölublað, (August 2016): 240–59. 

https://doi.org/10.1177/1097184X15576203, 240. 
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kúgun kvenna. Hún hefur líka bent á að hefðbundin kvennastörf hafa gegnum söguna 

verið vanmetin (og eru reyndar enn í dag), a.m.k. í efnahagslegu tilliti. Hún kennir 

valdbeitingarkerfinu sem byggist á því að einn hagnist á öðrum um þessa aðstöðu kvenna. 

Reynsla hennar frá heimalandi sínu, Indlandi segir henni að arðrán Vesturlanda á 

indversku þjóðinni bitni langmest á konum. Þær vinna fyrst og fremst hefðbundin 

landbúnaðarstörf og framleiðslustörf, þær yrkja jörðina, bæði fæða og ala upp börnin og 

sækja bæði vatn og eldivið.57  

Hún dregur líka hliðstæður milli þessarar undirokunar kvenna og eðli nútíma 

landbúnaðaraðferða sem eru að hennar mati árás á jörðina sem kvenlæga veru. Þannig eru 

margar af þeim landbúnaðaraðferðum sem Indverjar lærðu af þróunarstofnunum frá 

vestrænum ríkjum á 20. öldinni. Sem dæmi má nefna notkun tilbúins áburðar sem hefur 

gert jörðina ófrjóa og algjörlega háða utanaðkomandi aðstoð. Þetta kallar hún breytinguna 

frá „terra mater“ til „terra nullius“ eða breytinguna frá jörðinni sem hinni miklu lífgefandi 

móður til jarðar sem hefur verið gerð ófrjó með ofnýtingu og vanvirðingu.58 

Þrátt fyrir að vera menntaður eðlisfræðingur er Vandana Shiva mótfallin hvers 

kyns ofurtrú á vísindin og vill gera meira úr annars konar þekkingarfræði s.s. þeirri sem 

margir innfæddir menningarhópar búa yfir. Sjálf segist Shiva hafa orðið þess vör við 

vinnu sína í norðanverðu Indlandi að ómenntaðar konur höfðu gjarnan betri skilning á 

vistkerfum heldur en embættismenn og vísindamenn. Konurnar sáu engan aðskilnað milli 

skóganna hátt í fjöllunum og vatnanna á láglendi. Enda kom á daginn að eftir að skógarnir 

höfðu verið höggnir hélt jarðvegurinn í fjalllendinu ekki lengur vatni. Í raun var það 

skógarhöggið sem olli gífurlegum flóðum.59  

Varhugarvert er samt að taka kvenlægri vistfræði sem einhvers konar endanlegri 

kenningu. Hún er ekki fullkomin fremur en aðrar kenningar. Fræðigreinin er t.a.m. 

aðallega iðkuð af miðaldra hvítum konum og býr þar af leiðandi ekki yfir þeirri fjölbreytni 

sem hún boðar. Hún er samt vísir að heildrænni hugsun sem aðgreinir ekki félagslegan 

 
57 Shiva, Vandana, og Kartikey Shiva, Oneness Vs. the 1%: Shattering Illusions, 

Seeding Freedom, (Oxford: New Internationalist Publications Ltd, 2019), rafbók, 22. 

58 Shiva, Vandana, „The Seed and the Earth,“ í Biopiracy: The Plunder of Nature and 

Knowledge, ritsj. Shiva, Vandana. (Boston, Massachusetts: South End Press, 2016), 46. 

59 Shiva og Shiva, Oneness Vs. the 1%, 23. 
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og náttúrulegan veruleika. Kvenlæg vistfræði leggur gífurlega áherslu á heildræn tengsl 

og það er af hinu góða. 

Shiva gagnrýnir öll hugmyndakerfi sem eru þekkingafræðilega lokuð eða gera ráð 

fyrir möguleikum á algjörri þekkingu á heiminum. Hún bendir okkur á að hve miklu leyti 

hugsun okkar litast enn af hinni vélrænu heimsmynd vísindabyltingar 17. aldarinnar sem 

minnst var á í fyrsta kafla. Þetta gera einnig Páll Skúlason og Björn Þorsteinsson þegar 

þeir gagnrýna „sundurlausan veruleika sérfræðinga- og tæknihyggju.“ Margir 

heimspekingar og aðrir fræðimenn noti fræðilega hugsun eingöngu á tæknilegan hátt og 

missi því sjónar af heildarsamhengi hlutanna. Páll talar því um nauðsyn þess að iðka 

„víðtæka fræðilega hugsun“ sem sér „heildir og heildarsamhengi.“60  

Skammtafræðin er vísindalegt hugmyndafræðikerfi sem leggur áherslu á 

heildarsamhengi. Um er að ræða anga eðlisfræðinnar sem var fundinn upp í byrjun 20. 

aldarinnar til að lýsa eðlisfræðilegum kerfum í náttúrunni sem sígild eðlisfræði gat ekki 

lýst.61 Hér er ekki ætlunin að útskýra skammtafræðina til hlítar heldur einungis að tæpa á 

nokkrum verufræðilegum og heimsfræðilegum áhrifum hennar. Í stuttu máli má segja að 

hún sé hugmyndakerfi sem lýsir heildrænum tengslum í veruleikanum og þess vegna býr 

hún yfir lykilhugmyndum um samband manns og náttúru. 

Hún sýnir okkur að fyrrnefnd tilhneiging okkar til að skoða náttúruna sem ytra 

viðfang getur verið gagnleg til að reikna út hluti á hreyfingu en þegar komið er niður að 

smæstu eindum veruleikans sést að mörkin milli hluta eru ekki hvorki skýr né 

aðgreinanleg heldur einstaklega óskýr og sveigjanleg. Þannig sýndu uppgötvanir á 

árdögum skammtafræðinnar m.a. að hlutlægni er aðstæðubundin, þ.e. að ómögulegt er að 

skilja á milli athuganda og viðfangs.62 Þegar komið er niður á öreindasviðið sést að 

athugandinn er sjálfur þáttur í því sem hann er að reyna að skoða og hefur áhrif á 

 
60 Skúlason, Umhverfing, 102. 

61 Viðar Guðmundsson, „Hver er forsenda þess að skammtafræðin varð til?“ 

Vísindavefurinn, 20. febrúar 2001, sótt 17. júlí 2021. 

http://visindavefur.is/svar.php?id=1346. 

62  Björn Þorsteinsson, „Verulegar flækjur: um verufræði skammtafræðinnar.“ Í 

Vísindavefur, ritstýrt af Einari H. Guðmundssyni, Eyju Margréti Brynjarsdóttur, 

Gunnari Karlssyni, Orra Vésteinsyni og Sverri Jakobssyni, Reykjavík : Hið íslenska 

bókmenntafélag, 2010, 6. 
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mælinguna. Auk þess sýndi Niels Bohr fram á að sú viðtekna skoðun að orð, hugmyndir 

eða merking eigi sér skýrt aðgreint tilvistarsvið standist ekki.63 Björn Þorsteinsson segir 

í þessu samhengi: 

 

Þannig reynast efni og merking samofin – merking kviknar þegar einn hluti 

veruleikans skilur eftir sig ummerki á öðrum hluta, til dæmis ljóseind kemur fram 

á mæli, tónlist snertir við hlustanda eða vísindamaður uppgötvar tilgátu.64 

 

Þetta segir okkur að hlutlægur veruleiki og huglæg skynjun eru ekki aðskilin fyrirbæri. 

Skilningur okkar á veruleikanum er alltaf aðstæðubundinn og tekur mið af afstöðu okkar 

til þeirra fyrirbæra sem við erum að lýsa. Hlutlægur veruleiki er ekki til, heldur er 

veruleikinn í raun samansettur úr samþættum fyrirbærum eða „samþættingum“ á viðfangi 

og athuganda. Sú skoðun að heimurinn sé samsettur úr skýrt afmörkuðum einingum sem 

búi yfir einhvers konar innri eiginleikum og séu aðgreindir umhverfi sínu gengur því ekki 

upp.65 

Óvissulögmál Heisenbergs sem sett var fram 1927 sýndi auk þess að eðlisfræðin 

byggir á líkum frekar en staðreyndum og getur ekki gefið nákvæmt líkan af heiminum. 

Lögmálið sýnir að ógerlegt er að segja með vissu fyrir um bæði staðsetningu og hraða 

efnisagnar á sama tíma. 66  Af þessu leiðir að skammtafræðin gerir ekki ráð fyrir 

möguleikum á algjörri þekkingu á heiminum.  

Tengslamiðuð verufræði skammtafræðinnar gefur mun réttari mynd af tengslum 

mannsins við náttúruna. Henni svipar að mörgu leyti til viðhorfa vistfræðinnar, þ.e. að 

maðurinn er tengdur náttúrunni hvert sem hann fer. Hann skilur bæði eftir sig spor og 

tekur líka iðulega eitthvað með sér.  

 
63 Hér er átt við táknhyggju (e. representationalism). 

64 Björn Þorsteinsson, „Verulegar flækjur,“ 6. 

65 Björn Þorsteinsson, „Verulegar flækjur,“ 6. 

66 Kristján Leósson, „Hvaða áhrif hefur óvissulögmál Heisenbergs haft á heimsmynd 

vísindamanna?“ Vísindavefurinn, 31. júlí 2000, sótt 29. júní 2021. 

http://visindavefur.is/svar.php?id=702. 
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Skammtafræðin sýnir okkur að róttæk einstaklingshyggja fær ekki staðist, þar sem 

í raun og veru eru engin skýr aðgreinanleg mörk milli einstaklinga.67 Hún sýnir okkur 

einnig að það viðhorf að við séum aðskilin veruleikanum og njótum ómengaðrar sérstöðu 

sé eingöngu fræðileg afstaða sem getur verið gagnleg við sumar tegundir vísindalegra 

rannsókna en á sér enga stoð í hinum raunverulega heimi.35 Auk þess elur slík afstaða á 

aftengingu okkar við náttúruna. Við erum inni í heiminum og öll þekkingarleit okkar er 

skilyrt af þeirri stöðu. Mikilvægt er að átta sig á að tengsl koma á undan aðgreiningu. 

Vandana Shiva skrifar um heimssýn skammtafræðinnar þegar hún segir: 

 

Heimur skammtafræðinnar er ekki samsettur úr föstum ögnum, heldur af 

möguleikum. Skammtur getur verið bylgja eða ögn. Hann er óákveðinn, og þ.a.l. 

óviss. Hann er ósundurgreinanlegur, og ó-staðbundinn. Þess vegna er mögulegt 

að hafa áhrif á hann úr fjarlægð. Og öfugt við hina vélrænu heimsmynd um 

aðskilnað náttúrunnar og manna þá „skapar“ áhorfandinn viðfangið. Gagnvirkur 

heimur sem tengist innbyrðis verður mögulegur.68 

 

Þessi vitneskja um áhrif úr fjarlægð og hugmyndin um að allt tengist saman 

óútskýranlegum böndum lita viðhorf Shiva til vistfræði. Hún segir skammtafræði og 

vistfræði hafa sama undirliggjandi skilning á samtengdum alheimi. Hún nýtir sér þannig 

hugmyndir úr skammtafræðinni til að sýna okkur öfgarnar sem eru innbyggðar í 

heimsmynd vísindabyltingarinnar. Það er umhugsunarefni hvers vegna við höfum ekki 

lagað heimsmynd skammtafræðinnar að ríkjandi menningu okkar og hvers vegna við 

erum enn að vinna okkur upp úr aldagamalli heimsmynd vísindabyltingarinnar. Hún 

segir: 

 

 
67 Kristján Guðjónsson, „Þurfum Meiri Hugsun Og Færri Skoðanir,“ í DV, seinast 

uppfært 26. febrúar 2017, https://www.dv.is/fokus/menning/2017/02/26/thurfum-meiri-

hugsun-og-faerri-skodanir/. 

68 Shiva, Vandana, „Women, Ecology and Health: Rebuilding Connections,“ í Close to 

Home: Women Reconnect Ecology, Health and Development, ritstýrt af Vandana Shiva 

(London: Earthscan Publications Ltd, 1994), 5. 



 

 36 

 

 

Fólk, umhverfi og samfélag eru ekki aðskilin með hörðum og einangruðum 

mörkum. Mörkin milli þeirra eru gljúp og sveigjanleg, sem gerir þeim kleift að 

deila sín á milli og hafa áhrif á hvort annað.69 

 

Nú höfum við dregið upp mynd af heimi þar sem öll fyrirbæri eru samtengd og aðgreining 

milli manns og náttúru fær ekki staðist. Það er ekki þar með sagt að við skynjum heiminn 

samt á þennan hátt. Af þessari ástæðu fjallar næsti kafli um hvað við getum gert til að 

rækta og viðhalda sambandi við náttúruna. Þá verður einnig útskýrt hvernig við 

framköllum náttúruupplifun og hversu miklu máli náttúran skiptir fyrir andlega og 

líkamlega heilsu. 

 

3 Náttúra og heilsa 

Í umræðu Páls Skúlasonar og Björns Þorsteinssonar leggja þeir til að náttúruupplifun geti 

verið nokkurs konar meðal sem hjálpar manni að „hugsa sig út úr“ sundurlausum 

veruleika sérfræðinga- og tæknihyggju.70 Í hversdagslegu lífi okkar snýst hugsun okkar 

fyrst og fremst um hvernig við ætlum að lifa af í hagkerfinu svo að við gleymum 

mikilvægi sambands okkar við náttúruna.  

Hérna verður sýnt fram á að við þurfum öll á því að halda að tengjast náttúrunni 

heilsunnar vegna. Í þeim tilgangi verður farið í saumana á nokkrum óalgengum nálgunum 

að náttúruupplifun og áhrif þessara nálgana útskýrð. Dregin verða fram meginatriði úr 

eigindlegu viðtali við íslenskan sjáanda og þau fléttuð saman við rannsóknir á 

heilsueflandi áhrifum náttúrunnar. 

Bryndís Fjóla Pétursdóttir hefur um árabil leitt ferðamenn um náttúru Íslands og 

kennt þeim að skynja og finna fyrir náttúruverum eins og álfum og huldufólki. Hún 

gengur því nokkuð langt í að vinna á þessari aftengingu frá náttúrunni og kennir fólki að 

mynda vitundarsamband við hana. Henni finnst mikilvægt að fá að tala um upplifun sína 

en reynir ekki að ýta viðhorfi sínu að öðrum. Hún gerir sér fyllilega grein fyrir að ekki 

leggi allir trú á hennar sýn og segir að við þurfum ekki að sjá verurnar heldur sé nóg að 

 
69 Shiva, „Women, Ecology and Health,“ 3. 

70 Skúlason, Umhverfing, 102. 
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finna fyrir þeirri vellíðunartilfinningu og slökun sem við fáum yfir okkur í náttúrunni. 

Séum við með opinn hug þá getum við opnað fyrir hugboð frá þessum náttúruverum. 

Grunnurinn í þessu sambandi við náttúruna er fyrir Bryndísi fyrst of fremst ákveðin 

vellíðunartilfinning: 

 

 „Fyrir mér er náttúran allt sem tengist okkur. Við erum hluti af náttúrunni og við 

lifum í náttúrunni, en við lifum líka samhliða öðrum heimum samtíða - en í annarri 

tíðni. Þannig að huldufólkið lifir með okkur í náttúrunni, álfarnir lifa með okkur í 

náttúrunni en þeir byggja upp orku á þeim svæðum þar sem þeir vilja búa og koma 

sér upp heimili þar sem þeim líður vel og það eru yfirleitt staðir þar sem er ósnortin 

náttúra, sem hefur fengið að vera það í hundruð ára, þúsundir ára. Það eru staðir 

sem við viljum helst ekki hrófla mikið við, þá erum við að tapa þessarri tengingu 

við okkur þar sem við náum að hlaða okkur, þessari tilfinningu þar sem við náum 

sterkustu sambandi við okkur sjálf.71 

 

Í náttúrunni segir hún jafnframt að fá megi kjarkinn til að vera maður sjálfur og þora að 

tjá sig. Þarna má fá skýrleika í hugsun til að taka góðar ákvarðanir. Við séum undir 

gífurlegu álagi í dag og þarna megi finna nauðsynlegan styrk til að takast á við lífið.  

Bryndís Fjóla talar um mikilvægi þess að flýta sér ekki þegar við förum út í náttúruna. 

Hún segir mikilvægt að staldra við og njóta útiverunnar. Í dag eru svo margir að hlusta á 

eitthvað úti í náttúrunni eða í einhvers konar líkamsrækt í stað þess að staldra við og 

mynda samband við náttúruna. Fólk fer hreinlega á mis við alla þá vellíðun og streitulosun 

sem má finna í náttúrunni. Hún segir: „ ... þú ert náttúran og ef við samþykkjum það ekki 

þá erum við bara rosalega týnd.“72 

Auðvitað er þetta nú á dögum mjög óalgengt viðhorf til náttúrunnar og 

veraldarinnar í heild sinni. En þarna er samt e.t.v. margt sem við getum tileinkað okkur 

án þess að þurfa að varpa hinni vísindalegu heimsmynd okkar fyrir róða. Þegar við 

íhugum að náttúran, þ.e. stokkar og steinar, séu lífform af einhverju tagi en ekki algjörlega 

andlaus, lífvana og eingöngu efnisleg þá breytist ef til vill tenging okkar við þessi 

 
71 Bryndís Fjóla Pétursdóttir, Eigindlegt viðtal, Lystigarðurinn á Akureyri, 7.september, 

2020. 
72 Bryndís Fjóla Pétursdóttir, Eigindlegt viðtal, 2020. 
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fyrirbæri. Við hættum þá vonandi að sjá þau eingöngu sem hráefni og getum virt 

tilverurétt þeirra. Að íhuga að í náttúrunni búa annars konar vitundarverur sem hafi þar 

hagsmuni setur einnig umsvif okkar í annað samhengi. Eins breytir það nálgunum okkar 

í útivist. 

Þverfagleg rannsókn Gunnþóru Ólafsdóttur, Paul Cloke og Claus Vögele sýndi 

fram á að hugmyndir okkar og sambönd við annað fólk hafa gífurleg áhrif á upplifun 

okkar á náttúrunni. Þó svo að við séum almennt líklegri til að finna fyrir slökun og 

streitulosun í náttúrulegu umhverfi heldur en borgarumhverfi þá skipta hugmyndir okkar 

um náttúruna jafnvel meira máli en náttúruumhverfið sjálft. Í grunninn spilar samband 

okkar við náttúruna, okkur sjálf, annað fólk og í raun allan heiminn inn í upplifun okkar 

af sjálfri náttúrunni. Þau segja í grein sinni: 

 

Þessi sambönd, sem gera einstaklingum kleift að „sjá fegurðina“ (í náttúrunni) í 

ákveðnum kringumstæðum með aðdáun og virðingu fyrir henni sem viðfangi, geta 

hjálpað okkur til að bera kennsl á áhrifaríkar og heilsustyrkjandi aðferðir sem 

vinna á hversdagslegum streituvöldum.73 

 

Í rannsókn sinni kannaði hópurinn streituminnkandi áhrif hreyfingar í náttúrunni og 

mikilvægi umhverfisins þar sem hreyfing fer fram. Þessi rannsókn var einstök að því leyti 

að hún kannaði bæði lífeðlisfræðileg viðbrögð (með mælingu streituhormónsins kortisól 

í munnvatni) og notaðist svo við fyrirbærafræðilega túlkun á reynslu þátttakendanna sem 

var skráð í dagbókarformi eftir hverja tilraun. Þátttakendum voru ýmist falin þau verkefni 

að ganga á hlaupabretti í líkamsræktarstöð, ganga á hálfnáttúrulegu útivistarsvæði eða 

sitja og horfa á náttúrutengd myndskeið í sjónvarpi. Í rannsókninni komu fram skýrar 

vísbendingar um streituminnkandi áhrif hreyfingar í náttúrulegu umhverfi en hún leiddi 

einnig í ljós að hugræn tengsl okkar við umhverfið skipta ekki síður máli. Þannig sýndi 

t.a.m. þátttakandi mikil streitulosandi áhrif þegar hann skynjaði aðdáun sína á náttúrunni 

eftir að hafa horft á sjónvarpsefni með náttúrutengdum myndskeiðum. Það er því ekki 

 
73 Gunnþóra Ólafsdottir, Paul Cloke, and Claus Vögele, „Place, green exercise and 

stress: An exploration of lived experience and restorative effects,“ Health & Place 46 

(2017): 364, https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2017.02.006. 
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nóg að fara út í náttúruna eða horfa á hana sem aðgreint viðfang heldur er einnig 

nauðsynlegt að tengjast henni með beinum hætti.74 

Skógarbað (e. forest bathing, jap.森林浴 shinrin-yoku) er leið til að tengjast 

náttúrunni með því að virkja öll skynfærin. Um er að ræða útivistarhreyfingu sem varð til 

í Japan á 8. áratug síðustu aldar og hefur m.a. verið notuð sem meðferðarform við streitu 

og þunglyndi. Hugtakið „skógarbað“ á ekki bókstaflega við um bað eða baðkar með vatni 

heldur vísar það einfaldlega til þess að einstaklingur reynir að sökkva sér niður í 

andrúmsloft skógarins. Þannig eru skógarböð oft samtvinnuð núvitundarhugleiðslu (e. 

mindfulness). Því eru þátttakendur beðnir um að fara sér mjög hægt um skóginn og taka 

eftir hverju einasta skrefi. Þeir eru líka beðnir um að virða fyrir sér gróðurinn og taka eftir 

lífinu í skóginum. Þar að auki eru þátttakendur hvattir til að mynda jákvætt 

þakklætisástand innra með sér. Rannsóknir sýna að sé þessari aðferð fylgt í 

skógarumhverfi hefur hún víðtæk slökunaráhrif á líkamann. 

 Dr. Qing Li er einn af þekktustu vísindamönnum heims í rannsóknum á 

skógarböðum og einn af frumkvöðlum greinarinnar. Rannsóknir hans hafa sýnt fram á 

ónæmisstyrkjandi áhrif skógarbaða. Grunnhugmyndin er einföld, við vitum að streita 

bælir ónæmiskerfið og þar sem útivera í skógi minnkar streitu þá má gera ráð fyrir því að 

hún styrki ónæmiskerfið. Rannsóknir Dr. Qing Li benda einnig til að ilmolíur sem tré gefa 

frá sér hafi ónæmisstyrkjandi áhrif.75 

Þar að auki sýna rannsóknarniðurstöður Dr. Qing Li að skógarböð sem 

meðferðarúrræði við þunglyndi og kvíða hafa mælanleg áhrif. Þannig höfðu skógarböð 

mælanleg jákvæð áhrif á fjöldann allan af einkennum s.s. starfsemi ónæmiskerfis sem 

kom fram í mælanlegri aukningu á náttúrulegum drápsfrumum (sem stuðla að styrkingu 

krabbameinsvarna), þau lækka blóðþrýsting, hafa góð áhrif á ofnæmiseinkenni og 

öndunarfærasjúkdóma. Skógarböð veita einnig andlega slökun og hafa sýnt jákvæð áhrif 

við athyglisbresti og ofvirkni. Einnig greina margir þátttakendur frá tilfinningu um 

 
74 Gunnþóra Ólafsdottir o.fl., „ Place, green exercise and stress,“ 365. 

75 Li, Dr Qing, Into the Forest: How Trees Can Help You Find Health and Happiness 

(London: Penguin UK, 2019), rafbók, 38. 
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„lotningu“ (eða undrun) fyrir náttúrunni og upplifðu í kjölfarið aukið þakklæti og 

óeigingirni.76 

Í raun má sjá margt sameiginlegt með þessum fyrirbærafræðalegum rannsóknum 

Gunnþóru og kollega hennar, skógarböðum Dr. Qing Li og svo tilmælum Bryndísar Fjólu 

um hvernig við framköllum náttúruupplifun. Öll leggja áherslu á lotningu, virðingu, 

undrun eða aðdáun á náttúrunni. Þau tvö fyrrnefndu sýndu mælanleg áhrif en sýn 

Bryndísar Fjólu hvetur okkur til að fara í þetta ferðalag á ímynduninni.  

Í samhengi við þessa umræðu má einnig minnast á umræðu Ólafs Páls um undrun 

sem forsenduna að skynjun á náttúrunni sem sjálfstæðum veruleika.77 Þetta segir okkur 

að það er nauðsynlegt að bera einhverjar tilfinningar til náttúrunnar og þora að mynda við 

hana hugræn tengsl ef við ætlum að komast yfir þessa aðgreiningu á náttúrunni sem 

viðfangi og okkur sem athugenda. Allar þessar aðferðir hvetja okkur einnig til að fara 

hægt og einbeita okkur að vellíðunartilfinningunni sem við fáum í náttúrunni. Í raun snýst 

þetta um að ganga í hvaða náttúrulegu umhverfi sem er og tengjast því sem er í kringum 

okkur á meðvitaðan hátt.  Við þurfum líka að vinna í því að breyta heimsmynd okkar svo 

hún geri ráð fyrir heildrænum tengslum milli hugar og efnis, að við getum fært 

hugmyndina um hið helga úr einhverjum handanheimum og aftur inn í þennan heim 

okkar, því hann er sá eini sem við eigum. 

 

4 Niðurstöður 

Í upphafi var spurt um ástæður aftengingar okkar frá náttúrunni. Hér hefur verið reynt að 

varpa ljósi á mögulegar ástæður þróunarinnar frá samfélögum sem byggja á djúpri 

virðingu fyrir náttúrunni og til samfélaga sem líta á hana fyrst og fremst sem hráefni. 

Teknar voru til umfjöllunar algengar skilgreiningar á náttúrunni og sýnt hvernig þær 

endurspegla viðhorf til hennar sem efnislegrar ytri heildar. Jafnframt er bent á vandkvæði 

sem fylgja viðhorfum af því tagi. 

Rakið var afhverju við höfum frá Forn-Grikkjum ákveðna tilhneigingu til 

aðgreiningar frá náttúrunni, sem er í grunninn aðgreining á anda og efni og hvernig þessi 

 
76 Li, Into the Forest,177. 

77 Ólafur Páll Jónsson, Náttúra, vald og verðmæti, 46. 
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aðgreining litaði vísindahyggju 17. aldar sem er enn mjög áhrifarík í dag. Við vitum að 

gríska menningin sem við byggjum menningu okkar á var mjög karllæg í eðli sínu. Þessi 

áhersla á karllæg gildi og aðgreiningarhugsun hafa einhverra hluta vegna náð 

yfirhöndinni og orðið að ríkjandi heimsmynd og menningu. En þessi menning er 

manninum ekki eðlislæg og við getum hæglega hagað breytni okkar á aðra vegu. 

Þessi tilhneiging til aðgreiningar frá náttúrunni byggir að einhverju leyti á 

misskilningi. Við vitum að hinn aldagamli hugsunarháttur um mörk milli náttúrunnar sem 

viðfangs og okkar sem athugenda stenst ekki. Umhugsunarvert er hvers vegna 

heimsmynd skammtafræðinnar sem sýnir okkur að hlutir eru í raun ekki aðgreindir á 

skýran hátt hefur ekki haft áhrif á nema að litlu leyti hvernig við hugsum um samband 

manns og náttúru. Margt í þessari heildrænu sýn skammtafræðinnar má yfirfæra á aðra 

menningarheima sem gera ekki ráð fyrir aðskilnaði milli okkar og náttúrunnar.  

Hér hefur verið tæpt á hugmyndum sem finna má í kvenlægum nálgunum eins og 

goðsagna-fornleifafræði sem segir okkur frá fornum gyðjusamfélögum sem dýrkuðu 

náttúruna sem hið eiginlega almætti. Einnig var snert á kvenlægri vistfræði sem gerir 

þekkingarfræði bænda og innfædds fólks hærra undir höfði en vísindahyggjan. Þessar 

kvenlægu nálganir hvetja okkur til að endurhugsa menninguna og sjá hliðstæður milli 

félagslegs veruleika og náttúrulegs veruleika. Þær segja okkur einnig að maðurinn er ekki 

árásargjarn og gráðugur í eðli sínu, heldur er það einungis tilhneiging. Samkvæmt þessum 

nálgunum hefur maðurinn einnig ríka tilhneigingu til umhyggju fyrir náttúrunni og fyrir 

öðru fólki.  

Í lokin snertum við á hugmyndum sjáanda um samband okkar við náttúruna og 

fléttuðum því saman við mikilvægi náttúrunnar fyrir heilsu okkar. En þegar öllu er á 

botninn hvolft má sjá að við þurfum að skilja okkur sjálf til að skilja náttúruna, því að við 

erum náttúrulegar verur. Einnig sést glögglega að við þurfum menningu sem byggir ekki 

á nýtingu heldur samstarfi og jafnvægi. Við þurfum því að vinna í okkur sjálfum til að 

skilja náttúruna og bæta samband okkar við hana. Það er við hæfi að leyfa Hörpu 

Barkardóttur, formanni SUNN, Samtaka um náttúruvernd á Norðurlandi að eiga 

lokaorðin: 
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,,Þegar þú vinnur í sjálfsrækt þá ertu að vinna í sjálfsvirðingu, sjálfsumhyggju, 

sjálfsmildi, og það smitast yfir í allt sem þú gerir, það smitast yfir í hvernig þú 

nálgast lífið og tilveruna og náttúruna og náungann og allt hvað eina.78 

Í útvarpsþættinum sem fylgir þessari  greinargerð má heyra öll viðtölin og þá umræðu 

sem hér hefur farið fram. Þar er stiklað á stóru á meginaatriðum þessarar greinargerðar. 

Mjög gagnlegt myndi vera fyrir skilning á efninu að lesa fyrst greinargerðina og hlusta 

svo á þáttinn. Með því móti má fá upprifjun á efni hennar og skilja það til hlítar. 

 

  

 
78 Harpa Barkardóttir, eigindlegt viðtal, 2020. 
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