
Etiske vinkler på håndtering af 
drikkevandskvalitet. Konflikten mellem 

”det rene og uberørte” og ”det effektive 
og billige”. Når vand er en fødevare, skal 

det så ”designes”, eller holdes ”naturligt”? 
Og hvad er naturligt? En bioetikers 

betragtninger.

Mickey Gjerris

Cand. Theol., PhD

Lektor i Bioetik

www.mickeygjerris.com



En dråbe af etik

Mickey Gjerris

Cand. theol., PhD

Lektor i Bioetik

www.mickeygjerris.com



• Etik

• Vand

• Naturlighed

• En sidste bemærkning



Etik







Dyrevelfærd

Ejendomsret

Folkesundhed

Risikohåndtering

Natursyn

Økonomi

Frihedsrettigheder

Lokalsamfund

Globalt ansvar

Dyreetik











Vand



• Vand som (begrænset) ressource rejser en lang 
række etiske spørgsmål

• Udvinding
• Fordeling
• Renhed
• Anvendelse
• Økonomi
• Mm

• De spørgsmål har stor betydning, da vand har stor  
betydning for alle levende væsener

• Biologisk
• Hygienisk
• Bekvemmeligt

• Men vand har også stor betydning for mennesker 
på andre måder

• Symbolsk
• Spirituelt/eksistentielt
• Religiøst



• Vand som livgiver og trussel

• Vand som åndeligt rensende

• Vand som næstekærlighed

• Som som oplevelse, tegn og symbol på 
frihed, genfødsel, høren-til…

Matthæus 10:40-42





• Enhver diskussion om vand er nødt til at forholde 
sig til 
• De tekniske, biologiske, sundhedsmæssige og 

miljømæssige aspekter
• De fordelingsmæssige aspekter omkring 

adgang, anvendelse og prioritering

• Men glemmer man de dybere betydningslag, 
som vand har for mange mennesker, risikerer 
man at misse væsentlige pointer

• I særdeleshed hvis vand i højere og højere grad 
bliver set som en del af fødevaresektoren

• En kampplads for værdier







Naturlighed





• To forståelsesmuligheder, der forenkler 
diskussionen 

• Naturen er det, som ikke er påvirket af 
mennesket

• Men vi er vokset ud af naturen

• Fra Big Bang til 
evolutionsprocesserne

• Vi lever i det Antropocæne

• Vi påvirker alt

• Alt er natur, da mennesket er natur

• Benægter den erfaring, der kommer 
til udtryk i sproget

• ”natur/kultur” 
”naturligt/unaturligt”

• Så måske er opgaven ikke at forenkle, men 
komplicere



• Når vi taler om “natur og “naturlighed” sigter vi ofte
mod

• A: De ”ecosystem services”, der bærer vores liv

• De “tekniske” aspekter af vand

• Her spiller begrebet “nytte” en meget stor rolle

• B: Det “vilde” eller ukontrollerede”

• C: Det, som vi er vokset ud af

• D: Det, der er sundt og godt for os

• E: Det som mennesker ikke har ændret på – men 
muligvis “forlænget” nytten af

• I længslen efter naturlighed er også en længsel efter et 
hjem… at høre til, forbundethed

• Her spiller begrebet “nytte” en langt mindre rolle

Selv den mest 
plasticstorkbefængte have 

rummer et vagt og 
misforstået ønske om at 
lytte til netop dette steds 

ånd og hellige det 
Nesset S (1993): Haven – opphav og omgivelse, i 

Andersson DT, Johannesen FR & Lindseth A: Skabelse 
og etik. Motiver i K.E. Løgstrups filosofi. Mimer





• Ord som ”natur” og ”naturlighed” i 
dag en overvejende positiv klang

• Natur = godt
• Ofte også etisk godt

• Men holder den fordom?
• Hvorfor er ”natur” og ”det 

”naturlige” godt?















Er det naturligt?



• Der er ingen tvivl om, at ”natur” og 
”naturlighed” er begreber, der spiller en 
voksende rolle i diskussionen om, 
hvordan vi skal indrette samfundet
• Klima, biodiversitet mm

• Fødevarer

• Vandforsyning?

• Men når begreberne bringes i spil, er det 
vigtigt at gøre klart
• Hvad dækker de over?

• Hvorfor anses de for at være ”gode”?

• Ellers bliver samtalen tom

Bæredygtighed

Dyrevelfærd

Kærlighed

Et godt måltid mad



En sidste
bemærkning



• Mennesker er forskellige
• Præferencer
• Værdier
• Natursyn

• En løsning vil aldrig passe alle

• Diskussionen i dag
• Skal vi rense vores vores drikkevand på den ene 

eller anden måde?
• Skal vi beskytte vandet mod forurening eller 

fjerne den?
• Skal vi ”designe” vandet, så det bliver mere 

effektivt/bekvemt/sundt?

• Men det er også en diskussion om hvem vi er og 
hvordan vi ser vores egen rolle på denne planet i 
dette univers som en del af en 14 milliarder år 
gammel fortælling

• Vand er ikke bare vand, men en del af vores 
fortælling om os selv, hvem vi er og vores forhold 
til vores hjem




