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PROFESSOR I POLICY ANALYSE
Mikael Skou Andersen er ansat som professor i Miljørelateret Policy Analyse ved Afdeling for Systemanalyse, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet (AU).
Mikael Skou Andersen er ansat som professor i Miljørelateret Policy Analyse ved Afdeling for Systemanalyse, Danmarks
Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet (AU). Her skal han fortsætte sin forskning i markedsbaserede miljøpolitiske
styringsmidler og opgørelser af eksterne miljøomkostninger samt mere bredt i komparative studier af miljø og klimapolitik.
Mikael Skou Andersens første ansættelse i DMU var som forskningsprofessor i miljørelateret policy analyse i 2001. Han er uddannet cand. scient. pol. og har
også en grad i Miljøstudier fra AU’s Naturvidenskabelige Fakultet. Ph.d. graden erhvervede han i 1993 fra AU efter studier ved bl.a. Wissenschaftszentrum
Berlin. Fra 19931995 var han ansat som seniorforsker ved Center for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning (AU). Fra 19952000 var han ansat som
underviser på Institut for Statskundskab på AU, først som adjunkt og siden som lektor.
Mikael Skou Andersen har deltaget i adskillige EU forskningsprojekter og er for tiden i forbindelse med projektet EXIOPOL ved at lægge sidste hånd på en
analyse af miljøomkostningerne ved EUlandbrugspolitikken. I dette og andre projekter anvendes miljømodeller fra DMU som grundlag for tværfaglige miljøkonsekvensanalyser.
Mikael Skou Andersen’s seneste publikation er bogen ”Carbonenergy taxation: lessons from Europe” (Oxford University Press, 2009) som er udgivet i samarbejde med den britiske
miljøøkonom, professor Paul Ekins, University College London.
Mikael Skou Andersen har udgivet omkring 150 videnskabelige arbejder i internationale tidsskrifter, antologier og rapporter samt redigeret 6 videnskabelige bøger. Der er dog også
blevet tid til at skrive på dansk, senest med bidrag i bogen ”Klima” fra forlaget Gyldendal. Mikael Skou Andersen er redaktionsmedlem i flere internationale tidsskrifter og redaktør af
en bogserie på Manchester University Press.
Desuden er Mikael Skou Andersen en engageret forsker, der løbende bidrager med sin faglige viden i den offentlige debat om miljømæssige forhold.
Efter universitetsreformen er betegnelsen forskningsprofessor udgået af stillingsstrukturen, nu hedder det slet og ret professor.
Professor Mikael Skou Andersen, tlf. 8920 1555, msa@dmu.dk
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Nyeste artikler med Mikael Skou Andersen:
Carbonenergy taxation: lessons from Europe” (Oxford University Press, 2009)
For høje diskonteringsrenter modarbejder miljøinvesteringer
CO2afgifter: Beskeden regning til den energiintensive industri
Responsum om samfundsøkonomiske analyser af vedvarende energi
Integreret modelsystem til at beregne eksternaliteter fra luftforurening
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