
Økologisk-global kriminologi  
 
Hovedtema i økologisk-global kriminologi er sammenhengen mellom det 
samfunnsmessige og natur: samfunnets bruk av- og skader mot dyr og miljø og de 
følger det har for mennesker, andre dyr, naturen og klima.  
  
* Empiriske studier av både lovstridige og lovlydige skader på dyr og mot miljø og 
hvorfor det skjer.  
  
* Analyser av hvorfor noen typer miljøødeleggelser og skader mot dyr er lovlige og 
andre er forbudt ved lov 
  
* Diskusjon av miljøetikk og dyrs moralske status 
  
* Beirne og South: Issues in Green Criminology: Forskningens tema er det mangfold 
av måter både miljø, menneskeheten og andre dyr skades på. Ansvarlige kan være 
regjeringer, transnasjonale selskap, militære institusjoner, og også enkeltmennesker 
i sitt daglige liv. 
 



Hovedperspektiv 
  
* Ideen om miljørettferdighet: menneskets rett til ikke å rammes av miljøskade som 
også rammer ulikt alt etter klasse, kjønn, folkeslag og fattige/rike land 
  
* Ideen om artsrettferdighet: et likeverdig forhold mellom arter, mennesket og 
andre dyr. Alle arters rett til ikke å utsettes for skade.  
  
* Ideen om økologisk rettferdighet: likeverdig forhold mellom alle deler i 
økosystemer og den gjensidige avhengigheten mellom arter i komplekse 
økosystemer. 
  
Rob White: Crime against Nature.  



Tre hovedtyper av skader som juridiske begrep 
  
1. Rettslig definerte skader: 

Skader definert som lovbrudd i straffeloven 
Skader definert som lovbrudd i dyrevelferdsloven 
Skader definert som lovbrudd i nasjonal og internasjonal miljørett og 
internasjonale konvensjoner 
 

2. Skader i gråsoner mellom legal og illegal virksomhet:  
Kan være lovlig virksomhet som fører til ikke-intendert skade 
 

3. Legale skader:  
Skader som ikke er rettslig definert og ikke regulert som skade på naturen og dyr 
 

Guri Larsen: Kap 3 i Eco-global Crimes. Contemporary Problems and Future 
Challenges. (ed Rune Ellefsen, Ragnhild Sollund, Guri Larsen 



Begrep for skade etter skadens alvorlighet 
 
Den mest alvorlige forbrytelsen: forbrytelser mot natur og menneskeheten (eco-
genocide). Samlekategori for både legale og illegale skader mot alt liv på kloden og 
klima 
  
Eco-genocide inndeles i to hovedkategorier:  
1. økologisk kriminalitet som rettslig kategori med tre underkategorier: 

strafferettslig definert, miljørettslig definert, gråsonerettslig definert. 
Forbrytelser mot menneskeheten nedfelt i Folkeretten 

2. økologisk forbrytelse (ecocide) som moralsk kategori (lovlydig skadepåføring) 
 
 

Guri Larsen: Kap 3 i Eco-global Crimes.  Contemporary Problems and Future 
Challenges (ed Rune Ellefsen, Ragnhild Sollund, Guri Larsen) 


