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En hållbar utveckling
lla kända levande organismer behöver vatten 

och näring, samt oftast syre och ljus. De måste 
kunna skydda sig mot faror som fi ender, gifter, 

sjukdomar och strålning från solen.
Nästan alla människor på jorden lever i större eller 

mindre samhällen. Det skapar alldeles särskilda behov. 
Vi måste ha fungerande transporter, material att bygga 
av och system för att fördela och utbyta resurser. Vi 
behöver ljus, värme, mat, kläder och andra varor. För 
att samhället ska fungera behöver vi dessutom kunna 
förmedla information och ge vård och utbildning. Vi 
måste också kunna ta hand om vårt avfall – allt skräp 
och allt avloppsvatten. 

I dag talar vi ofta om ett hållbart samhälle och en 
hållbar utveckling. Med det menar vi att samhället 
måste byggas så att våra behov kan tillfredsställas:

 
❧ utan att vi förstör för kommande generationer 

❧ utan att vi förstör för andra människor, varken här  
 i Sverige eller i andra delar av världen

❧ utan att vi förstör för andra arter (djur eller växter)

❧ ... och utan att vi gör slut på eller förstör sådant vi  
 behöver för att samhället ska fungera, som bränsle,  
 luft eller vatten.

Ta till exempel en fabrik som tillverkar mobiltelefoner. 
Vad krävs för att man ska kunna säga att fabriken drivs 
på ett hållbart sätt? 

Den får inte släppa ut giftiga ämnen i miljön. Den 

bör faktiskt inte påverka miljön ens på något mindre 
allvarligt sätt. Om fabriken till exempel släpper ut ånga 
eller varmt vatten förändrar det temperaturen i om-
givningen, vilket ändrar förutsättningarna för de arter 
som lever där.

Fabriken får inte släppa ut ämnen som bidrar till att 
jordens klimat förändras. Den får inte heller använda 
material som utvunnits eller bearbetats på något sätt 
som har skadat miljön. Att i så liten utsträckning som 
möjligt påverka naturen kallas ekologisk hållbarhet.

Tillverkningen får inte heller bidra till att vi gör slut 
på någon resurs som det kan fi nnas ett behov av i fram-
tiden. Det kan handla om till exempel en energikälla 
eller en metall. Det kallas ekonomisk hållbarhet.

Arbetsmiljön i fabriken får inte vara ohälsosam för 
dem som arbetar där. Utvinningen och tillverkningen av 
material och delar till telefonerna får inte genomföras 
på ett sätt som skadar människor. Dessutom måste de 
som är inblandade i tillverkningsprocessen få rimlig 
ekonomisk ersättning. Att samhället byggs så att vi alla 
kan få våra grundläggande behov tillfredsställda kallas 
social hållbarhet.

Det hållbara samhället bygger på hänsyn och på 
kunskap, framför allt om naturen. För att kunna skapa 
ett hållbart samhälle måste vi veta hur naturen fung-
erar. Vi måste förstå hur samspelet ser ut mellan olika 
arter och deras miljö, hur de påverkar varandra och 
hur vi påverkar dem. Vi måste också ta hänsyn till vilka 
resurser som kan ta slut och vilka som bildas på nytt.

A

En hållbar utveckling
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EKologi
Den vetenskap som undersöker samspelet mellan 
levande organismer och deras miljö kallas ekologi. 
Ekologin beskriver hur olika arter samverkar men också 
hur de påverkas av klimatet och av mängden näring, 
ljus, vatten och syre. Kunskaper i ekologi hjälper oss 
dessutom att förstå människans roll i naturen. 

olika roller i naturen
Man kan dela in naturens organismer i tre grupper:  
producenter, konsumenter och nedbrytare. Producenterna 
är de som tillverkar energirika ämnen, konsumenterna 
de som måste äta producenterna eller andra konsumen-
ter för att överleva och nedbrytarna de som tar hand om 
allt som dör.

De gröna växterna räknas till producenterna. De 
använder energi från solen för att växa, blomma och 
sätta frukt. Växtätande djur får i sig energin genom 
att äta växterna, och de är i sin tur föda för rovdjuren. 
Både växtätarna och rovdjuren räknas till gruppen 
konsumenter. Toppkonsumenter kallas de rovdjur som 
fi nns längst upp i näringskedjan. De lever ofta av djur, 
som i sin tur äter andra djur, som äter växter. 

När växter och djur dör tar nedbrytarna, naturens 
städpatrull, hand om avfallet. Nedbrytare omvandlar 
de döda organismerna till energi, koldioxid, vatten och 
växtnäringsämnen. De frigjorda ämnena kan sedan 
producenterna ta upp och använda, och naturens 
kretslopp kan börja om igen. 

Till de viktigaste nedbrytarna hör bakterier, svampar, 
daggmaskar, gråsuggor samt en mängd insektslarver.

art
På jorden fi nns fl era miljoner arter. En art betyder en 
grupp organismer som kan fortplanta sig med varandra, 
och få avkomma som i sin tur kan fortplanta sig. Det 
fi nns exempel på arter som är så nära släkt att de kan 
fortplanta sig med varandra, men där avkomman inte 
kan det. Om en häst och en åsna får ett föl tillsammans, 
kallas det för en mula eller mulåsna. De är nästan 
alltid sterila och kan alltså inte få egna föl.

Många arter skulle snabbt kunna uppfylla jorden om 
de fi ck föröka sig utan störningar. Fanns det tillräck-
ligt med mat och inga fi ender, så skulle ett par torskar 
inom loppet av tio år få så mycket avkomma att man 
skulle kunna gå torrskodd över Atlanten. En bakterie 
som har obegränsat med mat skulle inom några dagar 
kunna dela sig så många gånger att alla de bakterier som 
bildas skulle uppfylla hela jordklotet. 

I praktiken händer förstås inte det. Det fi nns mycket 
som begränsar arters tillväxt. Det fi nns inte hur 
mycket näring och vatten som helst, sjukdomar och 
fi ender kan slå till och utrymmet sätter gränser. 

En hållbar utveckling

producent

nedbrytare 
nedbrytarna tar 
hand om allt 
som dör och 
frigör näring till 
producenterna

1a-hands- 
konsument 
bladlusen äter 
av växten

2a-hands- 
konsument 
 ärilslarven 
äter bladlusen

3e-hands- 
konsument 
blåmesen äter 
 ärilslarven

toppkonsument
rovfågeln äter blåmesen
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I allmänhet begränsar olika faktorer antalet indivi-
der i en population. Det kan vara tillgången på föda, 
boplatser, konkurrensen från andra arter, men också 
klimat, vattentillgång och människans påverkan. Med 
tiden planar populationens tillväxtkurva ut och blir 
S-formad, som på bilden till höger. 

Större katastrofer för en population kan innebära 
att den kraschar, det vill säga plötsligt minskar väldigt 
mycket. En sådan katastrof kan till exempel vara att 
någon sjukdom drabbar populationen. Även utan 
katastrofer kan populationens storlek variera mycket 
över tid, om den biologiska jämvikten förändras (se s. 11).

antal individer

tid

S-formad kurva, typisk för ökningen 
av antalet individer.

Människans befolkningsutveckling, antal individer. 
När kommer kurvan att plana ut?

En hållbar utveckling

population
En population kallar man en grupp individer av samma 
art som fi nns på samma plats vid en viss tid. De kan 
fortplanta sig och de konkurrerar om samma utrymme 
och näring. 

En population förändras ständigt. Nya individer 
föds, några dör, en del flyttar ut och andra flyttar in. 
För att förstå förändringarna måste man känna till vilka 
faktorer som gör att en art trivs och kan fortplanta sig. 

Om en population kan föröka sig fritt och obehind-
rat, ser kurvan över ökningen av antalet individer ut 
som på bilden nedan. Där ser man människans befolk-
ningsutveckling, sedd över hela jordklotet. 
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För många individer
Om en population växer kraftigt blir konkurrensen 
mellan individerna stor, och om möjligt sprider de sig 
över större områden. Det kan påverka andra arter, 
genom att det uppstår nya konkurrensförhållanden  
och den biologiska jämvikten rubbas. 

När en art kommer till ett nytt område kan det 
också hända att den saknar naturliga fi ender eller att 
den konkurrerar ut andra arter genom att vara starkare 
eller mer anpassningsbar. 

Fjällräven som lever i de skandinaviska fjällen är    
sedan länge en hotad art. I dag har den fått stark kon-
kurrens av rödräven som blir allt vanligare. Fjällrävar 

har svårt att hävda sig mot rödrävar som är dubbelt      
så stora. Rödrävar kan döda fjällrävar, de konkurrerar 
om samma föda och tar över fjällrävens bohålor. De 
sprider också rävskabb som drabbar fjällräven hårt. 

Ett annat exempel är den spanska skogssnigeln, ofta 
kallad mördarsnigel, som blivit ett stort problem i syd-
svenska trädgårdar på senare tid. Snigeln har framför 
allt spridits genom att ägg följt med i transporter av 
jord, växter och trädgårdsavfall. Att arten vuxit till    
så kraftigt i Sverige beror troligen på att klimatet är 
svalare och fuktigare och att de naturliga fi enderna är 
färre än i snigelns normala miljö.

Fjällräven är en art som är starkt hotad, bland annat på grund av en allt större mängd rödrävar i  ällområdena. 
På bilden syns två  ällrävar. Den ljusa pälsen är vanligast, men var tredje räv har mörk päls och kallas då blåräv.
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För få individer
Populationer kan minska för att miljön eller konkur-
rensen förändras. Anlag som är dåliga för en art är 
normalt ovanliga, eftersom goda anlag gör att en in-
divid fungerar bättre i sin livsmiljö. Då har den också 
bättre förutsättningar att producera mycket avkomma. 

Om antalet individer av en art blir för litet i ett  
område kan inavel bli ett problem. Det innebär att    
individer som är nära släkt parar sig med varandra. 
Om bara några få individer kan göra det så ökar risken 
för att de dåliga anlagen blir kvar och ärftliga sjukdomar 
kan bli vanliga. 

I Sverige är inavel ett problem bland till exempel 
myskoxarna i Härjedalen, fjällrävarna och vargarna. 
År 2009 fanns drygt 200 vargar i Sverige och många 
av dem var mycket nära släkt med varandra. En eff ekt 
man har sett av inaveln är minskade valpkullar, och 
risken är stor att andra problem, som till exempel 
missbildade höfter, dyker upp i framtiden.

BIOLOGISK JÄMVIKT
– lämlar och rovfåglar

En hållbar utveckling

?Kan du 
komma på något 

som skulle kunna 
få en population 

att krascha?

Ett exempel på biologisk jämvikt är förhållandet mellan 
 ällämmeln och de rovfåglar som jagar den. Rovfåglar 
som till exempel  ällugglan och lämlar lever i jämvikt 
med varandra. Fjällämmeln är en liten gnagare som 
ibland fi nns i så stor mängd uppe i  ällen att man  
kallat den ”djävulens löss”. När det under gynnsamma  
år föds många lämlar har rovfåglarna gott om mat och 
får många ungar. Då blir fl er  ällämlar uppätna, vilket 
gör att populationen minskar. Det innebär mindre mat 
för rovfåglarna, som blir färre igen. Då kan populationen 
av  ällämlar åter växa. 

Naturen är full av jämvikter. Konkurrensen som  
styr jämviktsförhållandena kan också gälla mat eller 
utrymmet för boplatser och revir. 
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artskydd
För några hundra år sedan skulle de fl esta människor 
inte ha trott att vi genom vårt sätt att leva skulle kunna 
få en hel art att försvinna. Men det har hänt, många 
gånger. Arter kan utplånas genom naturliga föränd-
ringar eller sjukdom, men alltför ofta på senare tid 
har människan varit orsaken till att arter utrotats. Ett 
par exempel är uroxen som fanns i Europa fram till 
1600-talet och kvaggan, ett slags zebradjur som var 
ganska vanligt i Sydafrika tills européerna började jaga 
den intensivt på 1800-talet. Den sista dog i fångenskap 
i slutet av 1800-talet. Det är också troligt att vi exem-
pelvis genom att avverka regnskog har utplånat arter 
som vi inte ens kände till.

I dag har många länder lagar om hur man får hantera 
vilda djur och växter. För att skydda dem har vi i Sverige 
artskyddsförordningen i den del av lagboken som kall-
las miljöbalken. Där fi nns bestämmelser om vilka vilda 
djur och växter som är fridlysta. Det betyder att det är 
förbjudet att döda, skada eller fl ytta dem. Lagen reglerar 
också hur man får köpa, sälja och hantera vilda arter.

Rödlistor
Arter som riskerar att försvinna helt brukar bli rödlista-
de. Det fi nns både svenska och internationella rödlistor 
som uppdateras med jämna mellanrum. Det är ett sätt 
att försöka skydda arten, och förhoppningsvis få antalet 
individer att öka igen.

I Sverige upprättas rödlistor av ArtDatabanken vid 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och fastställs av 
Naturvårdsverket. De uppdateras vart femte år. Listan 
för 2010 omfattade 4 127 arter. Bland dem fi nns ejdern 
som klassas som nära hotad. Fortfarande fi nns ganska 
många ejdrar i Sverige, men på senare år har den 
minskat kraftigt och man räknar med att den kommer 

I Sverige är bland annat alla vilda orkidéer och alla grodor, 
paddor och ödlor fridlysta.

RÖDLISTOR

En rödlista är en förteckning över arter som man bedömer 
löper risk att försvinna från en region, ett land eller hela 
världen. Arterna grupperas i kategorier efter risken för att 
dö ut. Kategorierna säger inget om en arts värde eller om 
hur viktigt det är att skydda just den arten.

att fortsätta göra det. Även lövträdet alm är hotat 
och klassas som sårbart. Almarna har sedan mitten 
av 1900-talet varit drabbade av almsjuka, ett svamp-
angrepp som dödar trädet. 

Några arter har återhämtat sig sedan de blev skyd-
dade. Ett exempel är gråval som sattes upp på den 
internationella rödlistan. För ett par hundra år sedan 
fanns tre populationer på olika platser i världshaven. 
Vid mitten av 1800-talet jagades valarna så intensivt att 
de nästan dog ut, och 1947 blev de fridlysta. Av de tre 
populationerna försvann en, den i Nordatlanten. Den 
andra, i västra Stilla havet, är i dag mycket liten. Den 
tredje populationen som fi nns i östra Stilla havet växte 
däremot kraftigt när skyddet infördes. I dag tror man 
att där fi nns över 20 000 djur, antagligen lika många 
som innan de började jagas. Den populationen anses 
inte hotad längre och man kan titta närmare på valarna 
från båtar utanför Mexicos västkust. 

En hållbar utveckling
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