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VÅR EGEN 
SKYLD: Sam-
funnsforsker 
Erling Dokk Holm 
mener vi ødeleg-
ger oss selv ved å 
ødelegge naturen. 
 Foto: NTB SCANPIX

TYV-
HUGST: 
Lastebiler 
med ulovlig 
tømmer-
hugst i 
Brasil. Fra 
en VG-
reportasje 
høsten 
2019.  
 Foto: THOMAS 
NILSSON

ALARM: Gjentatte ganger har dyremarkedene i Asia blitt gjenstand for oppryddingsaksjoner, som her i Hongkong i 2014. Foto: NTB SCANPIX

barn, så velger du å jakte apekatter i stedet 
for å jobbe med jorden. Det er derfor vi må 
lære folk å drive jordbruk. 

Csángó er også kritisk til den situasjonen 
vi nordmenn har satt oss selv i.

– Det er ikke mange år siden det siste labo-
ratoriet som produserte antibiotika i Norge la 
ned hele produksjonen og flyttet den til Kina. 
De beholdt en avdeling forskere, men etter en 
tid ble den også lagt ned. Akkurat som med 
tekstilindustri, sko, møbler, biler og annen 
farmasøytisk industri. Det er pengene som 
rår, konkluderer Csángó.
– Vi kan bare takke oss selv, sier Erling Dokk 
Holm, førsteamanuensis ved Norges miljø- 
og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– I store deler av verden bygges naturen 
ned i en målestokk som det er vanskelig å 
forestille seg. I Europa og Nord-Amerika forstår 
vi rett og slett ikke hvor store endringene er, 
sier Dokk Holm. 

La naturen være i fred
Han er hverken biolog eller medisiner, men 
som samfunnsforsker er han bekymret for 
hva vi gjør med naturen.

– Regnskogen hugges ned i et enormt 
omfang. Mange arter får dramatisk endrede 
leveforhold. De må tilpasse seg, og søker 
tilflukt i menneskeskapte miljøer. Der kom-
mer de i nærkontakt med mennesker og 
husdyrene deres. Det er skremmende hvor 

mange sykdommer som blir overført fra 
dyr til mennesker, sier Dokk Holm. 

– Det er vanlig i menneskenes historie at 
vi viser en form for overmot, vi tror ikke at 
det vi gjør får konsekvenser for oss. 

Dokk Holm peker på avskogingen som 
skjer akkurat nå i Brasil, på Borneo, i Sen-
tral-Afrika. 

– Vi risikerer at akkurat det samme skjer 
på nytt: At virus hopper fra dyr til men-
nesker. 

– Så hva skal vi gjøre?
– La naturen være i fred! Du behøver 

ikke være aktiv naturverner, det spiller 
ingen rolle hvilket politisk ståsted du har. 
Budskapet er bygd på rasjonell tankegang: 

Hvor mye kan vi ødelegge av naturen før 
vi ødelegger oss selv?    

Professor Ragnhild Sollund

«SELV OM MATMARKEDER NÅ FORBYS I KINA, ER JEG REDD 
DE VIL BLOMSTRE OPP IGJEN NÅR PANDEMIEN HAR LAGT SEG».

SKREMT: Lege Péter A. Csángó er bekymret 
over at ikke mer blir gjort for å hindre at sykdom 
smitter fra dyr til mennesker. Foto: PRIVAT


