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Der er primært tale om billeder af »uberørte« danske landskaber. De er efterfølgende 
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er leveret gennem billedbureauet BAM.
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Det Strategiske Miljø-

forskningsprogram er 

under afvikling, men be-

hovet for strategisk 

miljøforskning består 

fortsat. I det følgende 

gives en række bud på, 

hvor der i de kommen-

de år vil være et sær-

ligt behov for at igang-

sætte ny forskning og 

opprioritere igangvæ-

rende forskningsaktivi-

teter inden for miljøom-

rådet.

   aggrunden for at etablere Det Strate-

giske Miljøforskningsprogram er vel-

kendt. Gennem oprettelse af tværfagli-

ge og tværinstitutionelle forskningscen− 

tre var det hensigten at etablere ram-

merne for gennemførelsen af en stærk 

forskningsindsats, som kunne forbedre vi-

dengrundlaget for den politiske og sam-

fundsmæssige beslutningsproces på miljø-

området - som det hed i 1991. Disse 

aktiviteter var i første omgang organi-

seret i forhold til medieorienterede em-

ner: vand, jord, luft, grundvand og øko-

systemer, ligesom der var et humant 

delprogram samt et delprogram, der 

beskæftigede sig med samfund og kul-

tur.

Efterfølgende blev der arbejdet med 

et rullende udbud af delprogrammerne, 

og fra 1996 til 2000 er udbudt 1-3 del-

programmer om året. Den kortere plan-

lægningshorisont øgede programmets 

f leksibilitet og dynamik, da forsknings-

indsatsen kunne rette sig mod felter, 

hvor der var et specif ikt samfundsmæs-

sigt behov. De faglige rammer for de en-

kelte aktiviteter er skitseret i boks 1.

Indsatsen under programmet resul-

terede i et k valitetsløft af den danske 

miljøforskning. Der er sket en betydelig 

styrkelse af stort set hele spektret af 

miljøforskning i Danmark, der er sket en 

opbygning af nye faglige områder, hvor 

vi i Danmark tidligere havde stået svagt, 

og endelig har der fundet en betydelig 

koordinering af miljøforskningen sted. 

Både fra programmets og centrenes 

side har der været lagt betydelig vægt 

på den faglige koordinering på tværs af 

institutions- og faggrænser, og det øge-

de interdisciplinære og tværinstitutio-

nelle forskningssamarbejde er da også 

et helt centralt udbytte af de mange 

centerkonstruktioner. 

Den strategiske forskning 

Det Strategiske Miljøforskningsprogram 

afholdt i februar 2001 - sammen med det 

daværende Miljø- og Energiministerium 

og det tværrådslige miljøforskningsud-

valg under Forskningsforum - konferen-

cen Strategisk Miljøforskning i Vadestedet. 

Det var da besluttet at afvikle finansie-

ringen af den strategiske miljøforskning i 

dens hidtidige form. Formålet med kon-

ferencen var derfor at opsamle de positi-

ve erfaringer, der var opnået gennem 

Det Strategiske Miljøforskningsprogram.

En af de helt centrale anbefalinger 

fra konferencen var at fastholde et fo-

kus på det strategiske element af miljø-

forskningen. Uanset den fremtidige f i-

nansieringsform og organisering af 

forskningssystemet i Danmark, vil der 

fremover skulle gennemføres megen 

miljøforskning, og miljøforskning af høj 

k valitet. Men det skal sikres, at nogen 

har et særligt ansvar for at varetage den 

strategiske miljøforskning, og at der 

fastlægges en strategi for indholdet af 

dette væsentlige forskningsfelt.

Den fremtidige indsats 

Mange har drøftet, hvem der fremover 

skal have ansvaret for udmøntningen af 

den eksternt f inansierede strategiske 

forskningsindsats. Spørgsmålet indgik i 

Forskningskommissionens arbejde, og 

det er et centralt element i den politiske 

aftale om en forskningsreform, der blev 

indgået i efteråret. Dette forhold er så-

ledes ved at f inde sin afklaring. 

Men hvilke dele af den strategiske mil− 

jøforskning bør særligt prioriteres i de 

kommende år? Vi lever i en dynamisk 

verden, og videnbehovene udvikler sig 

hele tiden. Sidst må den kommende EU-

Miljøforskning for fremtiden
 Af ledelsesgruppen for Det Strategiske Miljøforskningsprogram

»Den strategiske miljø-

forskning må i fremtiden 

indrettes på, at aftagerne 

er en langt mere sammen-

sat kreds end hidtil. Forsk-

ningen skal ikke blot orien-

tere sig mod behovene 

hos de offentlige miljøadmi-

nistratorer, men også un-

derstøtte miljøindsatsen i 

erhvervslivet, i ngo’erne 

og forskellige borgergrup-

per«

Per Buch Andreasen, formand for 

det rådgivende forskningsudvalg i 

det daværende Miljø- og Energimi-

nisterium, på konferencen Den 

strategiske miljøforskning i vadeste-

det, 2001.

»Skal vi sikre den strategi-

ske miljøforskning rimelige 

vilkår i fremtiden, er det 

vigtigt, at det sker gen-

nem en fælles indsats«

Merete Reuss, kontorchef i Viden-

skabsministeriet, på konferencen 

Den strategiske miljøforskning i va-

destedet, 2001.
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udvidelse mod øst således for ventes at 

stille nye krav til den danske miljøforsk-

ning og det nødvendige - videnbaserede 

- myndighedsberedskab. 

Det tredje centrale spørgsmål er, 

hvordan udmøntningen af den strategi-

ske miljøforskning fremover skal f inde 

sted? 

Disse spørgsmål vil vi prøve at give et 

bud på med dette nummer af Miljøforsk-

ning. Vi har bedt en række førende dan-

ske eksperter redegøre for de fremtidi-

ge strategiske forskningsbehov set fra 

deres synsvinkel. Præsentationen er dis-

poneret efter de forskningsrelevante 

mål, der er fastsat i handlingsplanen fra 

topmødet i Johannesburg i efteråret 

2002, og de følgende seks artikler kan 

således også ses som et bidrag til en na-

tional opfølgning af Johannesburg-top-

mødet; bidrag som relaterer sig til dan-

ske forhold eller som præsenterer en 

dansk vinkel på de globale miljøproble-

mer. Artiklerne anlægger i første om-

gang et natur videnskabeligt perspektiv 

på miljøforskningen og de fremtidige 

forskningsbehov. Vi er således bevidste 

om, at de samfundsvidenskabelige og 

humanistiske aspekter ikke i helt sam-

me grad er dækket ind. De mange resul-

tater, der er opnået under programmet, 

vil imidlertid naturligt føre til, at der og-

så vil kunne opregnes yderligere en 

række forskningsbehov inden for disse 

to hovedområder. 

Den sidste artikel er skrevet af pro-

fessor Mikael Skou Andersen, Danmarks 

Miljøundersøgelser, der også er fagre-

daktør på dette nummer. Den beskæfti-

ger sig med det sidste af de rejste spørgs- 

mål, og giver således et bud på, hvordan 

udmøntningen af den strategiske miljø-

forskning kan f inde sted fremover. Mi-

kael Skou-Andersen er i sin artikel også 

inde på behovet for en bedre integrati-

on mellem de teknisk-natur videnskabe-

lige tilgange og de samfundsvidenska-

beligt baserede analyser på miljøområ− 

det. Men det understreges, at forudsæt-

ningen herfor er, at det teknisk-natur vi-

denskabelige videngrundlag er på plads.

Vi håber, at dette nummer vil indgå i 

de forskningspolitiske diskussioner og 

prioriteringer i den kommende tid - det 

være sig blandt politikere, i regeringen, 

på forskningsinstitutionerne og ude i de 

enkelte forskergrupper. Den strategiske 

miljøforskning har fortjent, at der også 

fremover tages godt hånd om den.

»Et øget videngrundlag skal 

understøtte en bæredyg-

tig udvikling. Det gælder 

såvel grundlagsskabende, 

strategisk som anvendel-

sesorienteret forskning in-

den for alle sektorer. (...) 

Derfor bør forskning og 

udvikling, der kan under-

støtte en bæredygtig ud-

vikling, styrkes.«

Danmarks nationale strategi for bæ-

redygtig udvikling: FÆLLES FREMTID 

- udvikling i balance, juni 2002.

»For de kommende år 

præsenteres udfordringer, 

mål og indsats. Vore be-

slutninger skal bygge på 

det bedst mulige viden-

grundlag, så målene nås 

på den økonomisk mest ef-

fektive måde.«

Statsminister Anders Fogh Ras-

mussen i forordet til Danmarks na-

tionale strategi for bæredygtig ud-

vikling: FÆLLES FREMTID - udvikling i 

balance, juni 2002.
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SMP 97 - 1997-2000  

 Samfundsvidenskabelig Natur-, 

Miljø- og Energiforskning  

 Bæredygtig Arealanvendelse   

 

Skov og Folk i Thailand - 1997-2001  

 Skov og Folk i Thailand    

SMP 98 - 1998-2001  

 Miljø- og Sundhedsfarlige Stoffer   

 

SMP 99 - 2000-2003  

 Miljø og Transport       

            

            

            

            

            

DELPROGRAMMER UNDER DET STRATEGISKE MILJØFORSKNINGSPROGRAM

SMP 1 - 1992-96  

 Atmosfære og Luftforurening  

 Grundvand  

 Jordoverfladen/Øvre jordlag  

 Marine og Ferske Vande  

 Samfund og Kultur  

 Miljøfarlige Stoffer i Terrestriske 

og Akvatiske Økosystemer  

 Det humane Delprogram    

Ulandsdelprogrammet under SMP 1

 - 1994-1998  

 Bæredygtig Udnyttelse af 

Naturgrundlaget i Ulande    

SMP 96 - 1996-99  

 Pesticider og Grundvand  

 Hormonlignende Stoffers Forekomst 

og Virkning på Reproduktionen

 Strategiske og Grundlagsskabende 

Aktiviteter i Økologisk Jordbrug

BOKS 1

BOKS 2

PROGRAMFASER OG CENTRE UNDER DET STRATEGISKE MILJØFORSKNINGSPROGRAM

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

SMP 1

Ulands-

programmet

SMP 96

SMP 97

Skov og Folk

i Thailand

SMP 98

SMP 99 1 delprogr. - 1 center - 24,6 mio. kr.

1 delprogr. - 2 centre - 39,8 mio. kr.

1 delprogr. - 1 center - 16,3 mio. kr.

2 delprogr. - 6 centre - 151 mio. kr.

3 delprogr. - 3 centre - 116 mio. kr.

1 delprogram - 3 centre - 50 mio. kr.

7 delprogrammer - 13 centre - 303,3 mio. kr.
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    aggrund og perspektiver

Johannesborgmødet har endnu engang 

sat rent drikkevand på dagsordenen. 1.1 

milliard mennesker savner adgang til 

rent vand og 2.4 milliarder adgang til ri-

melige sanitære forhold1. Det var den 

udfordring, de deltagende lande gav 

hinanden håndslag på at få halveret in-

den 20152. Men politisk vilje og penge 

gør det ikke alene, der skal også viden 

til, og her står Danmark godt rustet til 

at yde sin indsats på en lang række om-

råder 3. De natur videnskabelige problem -

stillinger er grundlæggende de samme, 

men måderne at løse problemerne på 

kan være højst forskellige, og løsninger-

ne må altid forankres i den lokale situa-

tion.

En dansk indsats i grundvandsforsk-

ningen kan således have en afsmittende 

effekt på løsningen af de globale pro-

blemer, selv hvis den grundliggende er 

rettet mod at løse de lokale og nationa-

le problemer. Fokuseringen på løsning 

af danske grundvandsproblemer kan 

derfor ikke ses og vurderes isoleret, 

men samtidigt må det erkendes, at ud-

nyttelsen af denne viden i forhold til 3. 

verdens lande kan øges væsentligt 3.

Forskningen inden for grundvand og 

vandressourcer har været en del af det 

danske forskningslandskab i en årrække, 

og med god grund. Grundvandet spiller 

en altafgørende rolle for den vitale 

vandforsyning, og bek ymringen om at 

sikre rigeligt, rent og sundt vand opta-

ger befolkningen. Det gælder såvel for 

landboen, med vand fra egen brønd el-

ler boring, som for byboen, der tager 

vandet i hanen for en selvfølge - en selv-

følge, der er så savnet i 3. verdens lande. 

Rent grundvand er et emne, der fort-

sat har høj opmærksomhed såvel i be-

folkningen som hos politikerne både af 

praktiske og etiske grunde. At svine sit 

vand til er at svine sig selv til - i overført 

betydning. 

Og man behøver ikke gå så langt til-

bage, før ulandsproblemerne var dan-

ske. Som følge af koleraepidemien i Kø-

benhavn 1853 rettedes forskningen og 

initiativerne mod sikring af rent vand, 

og at sikre, at det rene og urene vand ik-

ke blev blandet. 

Den næste grundlæggende problem-

stilling var, om der var vand – og godt 

vand - nok til den voksende befolkning, 

hvilket medførte de første hydrogeolo-

giske undersøgelser i 1920'erne og 

30'erne, hvor også den første vandfor-

syningslov - i 1926 - så dagens lys. Ret-

ten til jorden og retten til vandet var - 

som i mange lande - nært forbundet; 

men gradvist blev vandet et fælles go-

de. Derfor blev også spørgsmål om ind-

greb i vandets kredsløb en sag for andre 

end jordejeren. 

Planlægning af vandressourcens ud-

nyttelse gav anledning til en omfatten-

de hydrogeologisk kortlægningsindsats 

samtidigt med decentraliseringen af 

vandfor valtning i 1970'erne. Men viden 

om grundvandsreser voirernes beliggen-

hed og vandets sammensætning var ik-

ke nok. Der krævedes en forståelse af 

størrelse og sammenhæng af de forskel-

lige komponenter i vandets kredsløb, og 

forskningsprogrammer som Suså- og 

Karup Å-undersøgelserne igangsattes. 

De første sten til integreret vandres-

sourcefor valtning var lagt.

Den omfattende belastning af over-

f ladevand og k ystvande med nærings-

salte førte til NPo-forskningspakken, 

mens forureninger fra det betydelige 

antal gamle såvel som igangværende 

lossepladser førte til først Losseplads-

projektet og dernæst Grundvandscente-

ret på Danmarks Tekniske Universitet, 

der var den første større satsning om 

miljøfremmede stoffer.

Forskningsprogrammerne - også in-

den for andre emner - førte til megen ny 

og brugbar viden, men også til, at man-

ge forskningsmiljøer var aktive, uden at 

der nødvendigvis var en faglig sammen-

hæng og koordination i indsatserne. 

Dette påpegedes som tidligere omtalt i 

den internationale evaluering, som blev 

grundstenen til Det Strategisk Miljø-

forskningsprogram i 1992. Inden for 

grundvandsområdet havde der dog væ-

ret en betydelig koordinering og et ud-

bredt samarbejde, opøvet i de tidligere 

programmer. 4

Delprogrammet Grundvand under 

SMP 1 omfattede såvel de ressource-

mæssige forhold omkring dybe magasi-

ner, omsætning af næringssalte, sulfat 

og metan i grundvand, grundvandsdate-

ring, og en række miljøfremmede stof-

fers skæbne i sand, såvel som i sprækket 

ler. Pesticider - der ikke indgik i SMP 1 - 

blev emnet for et selvstændigt forsk-

ningsprogram i 1996 (SMP 96). Pro-

grammet er slut og en begrænset akti− 

vitet indlejret. Effekter af SMP på grund− 

vandsområdet er beskrevet i Miljøforsk− 

ning nr. 47. 5

Vand og velfærd
Af Johnny Fredericia og Peter Gravesen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, 
Hans-Jørgen Albrechtsen og Dan Rosbjerg, Danmarks Tekniske Universitet og Karsten Høgh Jensen, Københavns Universitet

»Forskningen inden 
for grundvand og 
vandressourcer har 
været en del af det 
danske forsknings-
landskab i en år-
række, og med god 
grund. Grundvandet 
spiller en altafgø-
rende rolle for den 
vitale vandforsy-
ning, og bekymrin-
gen om at sikre ri-
geligt, rent og sundt 
vand optager befolk- 
ningen«

B

Boks 1

Større forskningspro-
grammer om grund-
vand i Danmark
• Suså-projektet 1977-1981
• Npo- forskningspakken 1986-

1990 
• Lossepladsprojektet 1987-1991
• Grundvandscenteret under STVF
• SMP 1 Grundvand – en ressource 

1992-1996
• SMP 96 Pesticider og grundvand 

1996-2000
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Indsatsen har skabt dansk viden og 

erfaring især med hensyn til at løse 

grundvandsproblemer og koble viden, 

uddannelse og for valtning sammen: Det 

er grundlaget for løsning af de nye ud-

fordringer såvel globalt som nationalt. 

Det nationale 

behov for ny viden

Den omfattende forskning på grund-

vandsområdet kunne give indtr yk af, at 

alle problemer er løst og den nødvendi-

ge viden etableret. Dette er imidlertid 

ikke tilfældet. En række gr yende proble-

mer har ikke været emne for en større 

forskningsindsats, og gamle forsknings− 

emner har fået ny aktualitet og nye vink-

ler i kølvandet på de store og komplekse 

problemer, der må løses for fortsat at 

sikre rent vand som et samfundsgode.

De aktuelle forskningsbehov knytter 

sig til efterspørgsel og pres på vandres-

sourcen og samfundsmæssige opgaver, 

der overordnet har til formål at sikre 

rent og sundt drikkevand baseret på 

urenset grundvand, samt et godt vand-

miljø. Presset sk yldes grundvandsfor-

urening som følge af menneskelig på-

virkning og arealanvendelse samt øget 

efterspørgsel af vand til natur og til for-

brug i nogle sektorer eller særlige dele 

af landet. De samfundsmæssige opga-

ver, der står for, er:
 Indsatsplanlægning og grundvandszo-

nering som en del af arealfor valtnin-

gen.

 Implementering af EU’s vandrammedi-

rektiv med datterdirektiver i Danmark.
 Vandmiljøplan III.
 Regulering af miljøfremmede stoffer.

De forskningsmæssige behov kan sam-

les under 4 overskrifter:
 Grundvandet og samspillet i vand- og 

stofkredsløbet.
 Vandet, stofferne og sundheden.
 Rent vand til folk og fæ.
 Miljøøkonomiske og samfundsmæssi-

ge analyser.

Grundvandet og samspillet 

i vand- og stofkredsløbet

Kendskabet til grundvandsdannelsen er 

blevet betydeligt forbedret gennem en 

række forskningsprogrammer (Boks 1). 

Men indsatsen har samtidigt vist, at der 

er elementer i vandbalancen, hvis be-

tydning og variation ikke er tilstrække-

lig kendt i forhold til ambitionsniveauet 

i EU's vandrammedirektiv6 og i forhold 

til optimering af de betydelige sam-

fundsinvesteringer i arealfor valtningen, 

som er en del af den zonerede grund-

vandsbesk yttelse. Selvom Vandmiljø-

plan III for ventes rettet mod overflade-

vandet, er der en tæt sammenhæng 

med grundvandsbesk yttelsen, da grund− 

vandet i væsentlig grad styrer nærings-

stofkoncentrationerne i vandløb og sø-

er.

Vandrammedirektivet forudsætter et 

detaljeret kendskab til størrelse og vari-

ation af vandbalancens elementer på 

oplandsskala, idet disse er styrende for 

den økologisk k valitet i vandløb, søer og 

k ystvande. Den viden, der er nødvendig 

for at optimere de tiltag, som sikrer den 

målsatte tilstand, er betydelige, men 

naturligvis afhængig af hvilke målsæt-

ninger, der politisk fastsættes.

Der er behov for udvikling af model-

ler, der i tilstrækkelig grad kan tage den 

geologiske variation i regning, så effek-

ten af arealregulering, så som braklæg-

ning, skovrejsning, genskabelse af våd-

områder på grundvand og overflade− 

vand, kan vurderes. Det er både strøm-

ningsforhold og geokemiske og mikro-

biologiske processer, der kalder på 

forskning. Det drejer sig især om næ-

ringsstofferne, samt for udstrømnings-

områderne også om pesticiderne. Pro-

cesserne i udstrømningzoner til åer og 

søer er ligeledes dårligt kendt. Et cen-

tralt problem er at udvikle metoder, der 

sikrer tilstrækkeligt gode værdier til 

modellerne ud fra kendte geologiske, 

morfologiske og geokemiske data. Me-

todisk er anvendelse af satellitdata end-

nu ikke i tilstrækkelig grad afprøvet.

Forskning og modeller vil i første 

omgang skulle rettes mod næringsstof-

fer, men i takt med en øget viden om 

pesticider også inkludere disse med 

henblik på opstilling af risikovurderin-

ger for større vandløbsoplande. Det er 

afgørende, at næringsstofkredsløbet 

kan beskrives og modelleres i en sådan 

detalje, at effektvurderinger af forskel-

lige tiltag inden for et vandløbsopland 

kan vurderes.

Variationer i grundvandets bidrag til 

afstrømning og grundvandsdannelse på 

grund af klimaændringer (nedbør, tem-

peratur, fordampning m.m.) er en pro-

blemstilling, der kræver en forbedret 

forståelse af det hydrologiske systems 

responstid på klimatiske ændringer. 

Wilhjelmudvalget 7 pegede i sine an-

befalinger på at få vandet tilbage i land-

skabet. En virkeliggørelse af dette for-

udsætter en detaljeret viden om grund− 

vandets og overfladevandets samspil. 

De ovenstående forskningsbehov (se 

Boks 2) vil ved realisering i væsentlig 

grad sikre dette og der ved tilgodese så-
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vel Vandrammedirektivet som naturfor-

valtning og naturgenopretning af våd-

områder. Forskningsbehovene omfatter 

det hydrologiske system, men der må 

sikres en god koordination med forsk-

ning i økosystemer, så der skabes sam-

menhæng mellem vand og økologi. 

Tre væsentlige områder, der bl.a. be-

rører det dybere grundvand, som udgør 

r ygraden i den danske vandforsyning, 

udestår også som forskningsemner. Det 

drejer sig om:
 indvindingsforhold i kalkmagasiner, 

der leverer ca. halvdelen af det ind-

vundne grundvand og dybtliggende 

sandmagasiner (miocæne), der har 

stor betydning i Jylland,
 saltvand, der kan betyde en trussel 

mod det dybe grundvand, hvortil der 

er sket en omlægning som følge af 

den udbredte forurening af det øvre 

grundvand. Betydningen af den verti-

kale strømning af saltvand i lagdelte 

formationer – hvor f indes et »gulv«, 

der besk ytter mod optrængende salt-

vand,
 størrelsen af den uforurenede grund-

vandsressource kendes ikke i tilstræk-

kelig grad, og den udbredte pesticid-

forurening bl.a. af BAM (et nedbr yd− 

ningsprodukt af pesticidet dichlorbe-

nil) gør dette højaktuelt.

Vandfor valtning i 3. verdens lande har – 

endskønt meget forskellig fra danske 

forhold – nogle principielle ligheder 

med de danske problemstillinger. Såle-

des er grundvand ofte et sundhedsmæs-

sigt godt alternativt til forurenet over-

f ladevand, forudsat det besk yttes. Sam− 

spillet mellem ændringer i arealanven-

delse og effekten på vandmiljøet, og 

især vandmængderne, er også en cen-

tral problemstilling, ikke mindst fordi 

mange lande »lever« af den samme flod 

og de samme vandressourcer. 

Vandet, 

stofferne og sundheden

De mange stoffer, som den danske 

grundvandsover vågning og andre un-

dersøgelser har påvist i vores grund-

vand, udgør samlet en trussel mod be-

varing af rent grundvand. Truslens stør− 

relse, og i hvor høj grad nedbr ydning i 

jord og grundvand kan af værge denne i 

form af reduktion af stofkoncentratio-

ner til acceptable niveauer, er for en 

række stoffer kun kendt i begrænset 

omfang. Der kommer også nye stoffer 

til, som der hidtil ikke er målt for, og 

hvis forekomst og nedbr ydning er nær-

mest ukendt. 

Den mulige sundhedsmæssige på-

virkning for såvel mennesker - der via 

kontrol i vandforsyningen er delvist be-

sk yttede - som for f lora/fauna, må indgå 

som en del af vurderingen og priorite-

ringen. Men samtidigt må der opnås en 

forbedret viden om varigheden af for-

ureningen og dermed muligheden for 

genskabelse af uforurenede magasiner.

Forskningsprogrammet SMP 96 Pe-

sticider og Grundvand har - for pestici-

der - givet en væsentligt forbedret vi-

den, hvis anvendelse er under implemen− 

tering5. Udover den viden, der her etab-

leredes, er der forskningsbehov i for-

hold til dannelse af nedbr ydningspro-

dukter, nedbr ydningspotentialet under 

iltfrie (anaerobe) forhold samt behov 

for viden om bærestoffernes opførsel. 

Som et eksempel er BAM's nedbr ydning 

en højaktuel udfordring for vurdering af 

mængden af rent vand i fremtiden. Be-

tydningen af punktkilder kontra f lade-

belastninger er en anden uafklaret pro-

blemstilling. Viden om de faktiske pro− 

cesser i lokale høj-koncentrationsmiljø-

er - som omkring nedgravede pesticider 

- f indes ikke.

Boks 2 

Forskningsbehov: 
Grundvandet og sam-
spillet i vand- og stof-
kredsløbet
• Stokastisk, geologisk modelle-

ring og opskalering af parame-
tre

• Strømning og stofomsætnings-
processer i den umættede zone

• Strømningsveje og de enkelte 
strømningsvejes bidrag til af-
strømningen 

• Næringsstofkredsløbet på op-
landsskala

• Klimaændringers indflydelse på 
vandkredsløbet

• Anvendelse af satellitdata i hy-
drologiske modeller

• Afprøvning af nye grundvands-
dateringsteknikker

• Geologiske strukturers påvirk-
ning af strømning og opholdsti-
der i kalkmagasiner

• Forståelse af saltvandets fore-
komst og saltvandets mulige 
lodrette strømning i lagdelte 
formationer, samt modeller, der 
kan regne på vand med forskel-
lig vægtfylde ( i 2 og 3 D)

• Forbedret modellering og date-
ring til fastlæggelse af mæng-
den af forurenet grundvand og 
tiden for naturlig genetablering 
af den uforurenede tilstand
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Naturlige giftstoffer produceret af 

planter - eksempelvis Ørnebregne - er 

dokumenteret at være højmobile, men 

om disse stoffer kan udgøre et problem 

er p.t. uvist.

Depoter og andre menneskeskabte 

kilder til grundvandsforurening udgør 

stadigt en trussel mange steder. Især er 

der usikkerhed om utætte kloakkers be-

tydning, da der her sker en omgåelse af 

rodzonen. Mens den tidligere kloake-

ring var et byfænomen, og kilderne i by-

erne er så mange at grundvandsindvin-

ding i vid udstrækning er opgivet, så har 

kloakeringen i forstæderne - der typisk 

kan være 25-30 år gammel - og udbre-

delsen til det åbne land sat fokus på klo-

akkerne som en mulig kilde til forure-

ning. 

Stofgrupperne omfatter medicinre-

ster (hjertemedicin, steroider, antibioti-

ka, hormonforstyrrende stoffer (p-pil-

ler, additiver) og f lourholdige stoffer 

(FOC og PFOS). Potentialet for transport 

og overlevelse af patogene virus og vis-

se bakterier fra kloaker er meget spar-

somt undersøgt. Hormonforstyrrende 

stoffer via gylle og slam kan være en 

mulig kilde til forurening af grundvand 

og overfladevand (via dræn), men der 

vides for lidt til at kunne vurdere betyd-

ningen 8 .

Herudover mangler der stadig til-

strækkelig viden om opførsel (transport 

og nedbr ydning) af en række stoffer, 

især klorerede opløsningsmidlers, før 

kildestyrke, og dermed naturlig ned-

br ydningspotentiale, kan vurderes med 

en sikkerhed, så det rette prioriterings-

grundlag og den mest cost-effektive op-

r ydning kan etableres. Forureningen i 

sandlag er relativt velundersøgt, mens 

det især er i mere komplicerede geolo-

gisk opbyggede lagserier og i sprække-

de lag som kalk og ler, at viden fortsat 

er utilstrækkelig.

Benzinforureninger er godt under-

søgt og nedbr ydes generelt let, mens 

additivet MTBE udgør et problem - 

smagsmæssigt - i selv lave koncentratio-

ner, og det er dyrt at rense for i vand-

værker, der måtte blive ramt af en sådan 

forurening. 

I takt med den øgede forurening af 

øvre magasiner er vandindvinding fra 

dybere kalklag blevet forøget, hvilket 

har medført en række naturlige geoke-

miske processer, der har givet proble-

mer med metaller som arsen, nikkel og 

zink, bl.a. fordi øget erkendelse af stof-

fernes påvirkning af mennesker har ført 

til skærpede krav til drikkevandets ind-

hold. Stofferne stammer primært fra 

nedbr ydning af sulf ider i kalken og i is-

tidslag, der har et stort kalkindhold, 

samt fra organisk-rige sedimenter med 

et stort sulf idindhold. Der er sat projek-

ter i gang for at belyse problemet og 

dets omfang, men der er behov for at 

forstå processerne nøjere for at optime-

re design af indvindingen. 

Mange steder i 3. verdens lande, f.eks. 

Bangladesh, udgør arsen-forurening en 

omfattende trussel mod befolkningens 

sundhed, og viden fra dansk forskning vil 

kunne hjælpe med løsning heraf.

Rent vand til folk og fæ

Besk yttelsesstrategien for grundvandet 

og fjernelsen af kilderne er bredt accep-

teret. De skete skader og den omfatten-

de forurening giver dog også behov for 

at løse de allerede opståede problemer 

på en for samfundet acceptabel, bære-

dygtig og kost/effektiv måde.

Af værgeforanstaltninger i forhold til 

depoter og andre forureninger har ikke 

en forskningsmæssig opfølgning, og der 

har primært været sat ressourcer af til 

pilotforsøg og monitering af disse, for 

at vurdere deres anvendelsesmulighe-

der. 

For in situ oprensning af jord og 

grundvand findes mange teknologier, 

men deres funktionalitet og mulighe-

den for at nå oprensningskravene er of-

te mangelfuldt belyst. De processer, der 

sikrer eller forhindrer en sådan kravsop-

f yldelse, er kun i begrænset omfang un-

dersøgt i forbindelse med afprøvning af 

metoderne. For komplicerede dobbelt-

porøse lag er binding, nedbr ydning og 

iltforhold i de forskellige dele af jorden 

afgørende for såvel den interne trans-

port som for nedbr ydning. Den mang-

lende fokus på processerne kan føre til 

restkoncentrationer, der for grundvan-

det kan være en betydelig gevinst - i 

form af mindre kildestyrke - men som 

ikke gør den ønskede arealanvendelse 

mulig.

Side- eller bieffekter ved teknikkerne 

er sjældent undersøgt, f.eks. ændringer 

i jordstruktur, geoteknisk ændrede 

egenskaber, ændring af jordoverflade, 

overlevelse af injicerede nedbr yderor-

ganismer samt utilsigtet oxidation, 

f.eks. af sulf ider med frigørelse af tung-

metaller.

En forskningsmæssig indsats til for-

ståelse af de forskellige kilders faktiske 

udbredelse og kildestyrke, og hvordan 

såvel de f ysiske som de biologiske pro-

cesser forløber, vurderes at kunne give 

et yderligere afkast i form af besparel-

ser i opr ydninger. Opr ydningerne er an-

slået til at koste 8 milliarder 9.

De afsatte midler til udvikling af tek-

nologi og videnopbygning inden for 

vandforsyningen (Vandfonden) udgør 

ressourcemæssigt et begrænset grund-

Boks 3 

Forskningsbehov: 
Vandet, stofferne 
og sundheden
• Dannelse af pesticidnedbryd-

ningsprodukter og stoffernes 
indbygning i jordens humus

• Nedbrydning under anerobe 
forhold af pesticiders nedbryd-
ningsprodukter

• Pesticidnedbrydning i høj-kon-
centrationsmiljøer (punktkil-
der).

• Pesticidbærestoffers nedbryd-
ning og transport

• Forekomst, nedbrydning og 
transport af naturligt plante-
skabte giftstoffer

• Grundvandsbelastning fra utæt-
te kloakker

• Forekomst og nedbrydning af 
medicinrester og hormonfor-
styrrende stoffer

• Optimering af risikovurdering 
for klorerede opløsningsmidler

• Geokemiske processer ved frigø-
relse af metaller fra sulf idholdi-
ge sedimenter 

• Optimering af risikovurdering af 
den samlede mængde af forure-
ninger på oplandsniveau.
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lag til løsning af de mange opgaver, en 

presset vandforsyning står overfor. De 

teknologier, som har ligget inden for 

Grundvandsgruppens område, har dels 

været på kontrol- og analyseområdet, 

f.eks. udvikling af immunkemiske meto-

der, og dels på in situ rensning af vand 

og depoter. Der eksisterer et ganske be-

tydeligt internationalt markedspoten-

tiale for den danske vandsektor, der kan 

realiseres ved en øget satsning på vand-

teknologi3.

Miljøøkonomiske og 

samfundsmæssige analyser

Miljøøkonomiske analyser kan føre til 

oprensningstrategier og strategier for 

arealanvendelsen, der tager helheden 

ind i løsningsmulighederne. Det forud-

sætter, at den f ysiske verden er så godt 

kendt, at der kan opstilles gennemfør-

lige scenarier og tekniske løsninger. 

Det er væsentlig, at det ved sådanne 

analyser sikres, at alle kilder og om-

kostninger ved - eksempelvis - oprens-

ning kan angives på et rimeligt niveau. 

På effektsiden må udvikles metoder til 

at tage de absolutte såvel som de im-

materielle positive effekter ind i vurde-

ringen. 

Den miljøøkonomiske forskning har 

traditionelt ligget uden for den natur vi-

denskabelige forskning, men et godt 

udbytte, såvel på løsningen af nationale 

som internationale problemer, fordrer 

også, at der inddrages økonomiske per-

spektiver i løsningerne. Disse må omfat-

te den værdi, rent vand har som en vare 

såvel som den værdi, vandet har som et 

velfærdsgode i husholdning og natur 

både på det æstetiske, det etiske og det 

moralske plan. Pålidelige løsninger og 

brugbare valg forudsætter, at der er en 

robust og indsigtsfuld viden om de pro-

cesser og naturforhold, der er bestem-

mende for grundvandet i alle dets aspek− 

ter. 
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32.

6. Refsgaard, J.C. et al. 2002. Videnssta-

tus for sammenhængen mellem tilstan-

den i grundvand og overfladevand. Rap− 

port til Miljøstyrelsen udarbejdet af 

GEUS og DMU. Arbejdsrapport fra Mil-

jøstyrelsen nr. 21, 2002. Udgivet elek-

tronisk på: w w w.mst.dk/udgivelser

7. Wilhjelmudvalget. 2001. En rig natur 

i et rigt samfund. Skov- og Natursty-

relsen. Udgivet elektronisk på: 

w w w.sns.dk

8. Miljøstyrelsen. 2002. Feminisation of 

f ish. The effect of estrogenic com-

pounds and their fate in sewage treat-

ment plants and nature. Environmen-
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tronisk på: w w w.mst.dk/udgivelser

9. Miljøstyrelsens hjemmeside: 

w w w.mst.dk vedrørende affaldsdepo-

ter.

Boks 4

Forskningsbehov: 
Rent vand til folk og 
fæ
• Transportprocesser for vand og 

luft i lav-permeable, dobbeltpo-
røse jordlag

• Effekter af in situ oxidation på 
vandets kemi

• Overlevelse og transport af ned-
bryderorganismer, der injiceres 
i jord og grundvand.

Boks 5

Forskningsbehov 
(overordnet): Miljøøko-
nomiske og samfunds-
mæssige analyser
• Miljøøkonomi inddrages i inte-

greret vandressourceforvalt-
ning

• Forskningen inden for området 
foregår på “rigtige data”, hvis 
brugbarhed sikres gennem et 
samspil mellem miljøøkonomer 
og naturvidenskabsmænd.

http://www.eu-environment2002.dk
http://www.mst.dk/udgivelser
http://www.sns.dk
http://www.mst.dk/udgivelser
http://www.mst.dk
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planlægge tiltag for at begrænse vores 

udslip af drivhusgasser og partikler og/

eller tilpasse os de større eller mindre 

ændringer, der sandsynligvis kommer i 

alle tilfælde. På denne baggrund synes 

det oplagt, at den strategiske forsknings-

indsats på området skal målrettes mod 

mindskelse af usikkerhederne i bred for-

stand. Det vil være nødvendigt for at 

skabe et k valif iceret grundlag for de 

fremtidige danske politiske beslutninger 

og de internationale forhandlinger, der 

formentlig i mange år fremover løbende 

vil opfølge og opdatere målsætningerne 

fra Kyoto- og Johannesburg-topmøder-

ne. Danmark har allerede påtaget sig en 

række internationale forpligtelser på 

området blandt andet i form af Kyoto-

aftalen og de efterfølgende aftaler om 

fordelingen af udledningen af drivhus-

gasser mellem EU-landene. 

Behov for ny viden

Det er ikke muligt på nogle få sider at 

komme med udtømmende forslag til, 

hvorledes den strategiske forskning kan 

prioriteres i de næste 5-10 år, da områ-

det indbefatter næsten alt, man kan 

tænke på. Derfor har jeg valgt at kom-

me med nogle relativt generelle forslag. 

For at undgå udvanding har jeg bevidst 

udeladt en del potentielle indsatsområ-

der, der dog senere vil kunne tages op. 

Det bør understreges, at jeg ikke selv er 

ekspert på alle de områder, der gen-

nemgås, men at jeg har ladet mig påvir-

ke og inspirere af kolleger og oplæg fra 

forskellige fora. 

Det vil føre for vidt at gennemgå den 

samlede eksisterende forskning på kli-

maområdet, fordi den omfatter så man-

ge fag og discipliner. Det kan dog oply-

ses, at der er igangværende danske 

aktiviteter inden for de f leste af de om-

råder, som foreslås inkluderet i den 

strategiske forskning, men at stort set 

alle disse aktiviteter kræver en yderlige-

re indsats med et længerevarende per-

spektiv. Mange af de nuværende aktivi-

teter og projekter er kortvarige og helt 

afhængige af støtte fra bl.a. EU-kom-

missionen og de danske forskningsråd.

Delvist inspireret af IPCC's (Interg-

overnmental Panel on Climate Change) 

Indsatsområder i dansk klimaforskning
Af Eigil Kaas, Danmarks Meteorologiske Institut

B

»Det er helt afgø-
rende for en effek-
tiv udnyttelse af 
ressourcerne i den 
fremtidige nationale 
klimaforskningsind-
sats at benytte den 
ekspertise, der gen- 
nem mange år er 
opbygget i de dan-
ske forskergrupper 
samt at forstærke 
og udbygge de net-
værk, der eksiste-
rer mellem grupper-
ne i dag«

   aggrund og perspektiver

Citatet af Storm P. »Det er svært at spå – 

især om fremtiden« er efterhånden no-

get fortærsket, men det er fortsat sær-

deles relevant i forbindelse med frem− 

tidens klima. Der er gennem den globa-

le forskningsindsats inden for en række 

fag langsomt opnået forbedret indsigt i 

de processer, som styrer fremtidens kli-

maudvikling, konsek venserne af klima-

ændringer, hvorledes vi kan tilpasse os 

disse ændringer, og hvordan vi eventu-

elt kan modvirke dem. Men der er, som 

det vist efterhånden er gået op for de 

f leste, tale om et uhyre komplekst pro-

blem, og der er fortsat fundamentale 

processer i klimasystemet, der ikke er 

tilstrækkeligt forstået eller endog (er)- 

kendt endnu. 

På trods af usikkerhederne er det dog 

sandsynligt, at der inden for de kom-

mende hundrede år vil ske en betydelig 

stigning i Jordens drivhuseffekt især 

som følge af forbruget af fossile brænd-

sler til opvarmning, transport og indu-

striproduktion. Det er ligeledes sand-

synligt, at der som følge heraf vil ske en 

væsentlig global opvarmning. Men de 

mulige ændringer i det danske område, 

der er vist i boks 1, og de tilhørende 

konsek venser er altså fortsat meget 

usikre. Derfor er det danske samfund 

faktisk dårligt rustet til at prioritere og 

 Stigninger i gennemsnitstemperaturen på 2 til 4 grader - nogenlunde lige meget sommer og vinter
 En stigning i middelnedbøren om efteråret og vinteren, samt et fald om foråret og sommeren. I kombinationen med en stigning i for-

dampning kan dette føre til udtørring af jorden 
 En generel tendens til mere spredning i nedbøren i form af længere perioder uden nedbør - især om foråret og sommeren – og en stig-

ning i intensiteten af nedbøren. Altså: nedbør ser ud til at blive mere sjælden, men når det regner, regner det meget på kort tid.
 Det er meget usikkert, om der vil ske ændringer i stormaktiviteten. Det er dog muligt, at der kunne være tale om en svag stigning i for-

bindelse med en svag intensivering af det generelle vestenvindsbælte på danske breddegrader.

Estimaterne er baseret på IPCC’s seneste rapport og nyere beregninger. Vedrørende klimaændringer i Grønland kan det nævnes, at i specielt Sydgrønland er det sand- 
synligt, at temperaturstigningen vil blive noget mindre end i Danmark bl.a. på grund af ændret oceancirkulation i Nordatlanten.

Boks 1

Mulige klimaændringer i Danmark
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opdeling i tre arbejdsgrupper og med 

en reduktion og afdækning af usikker-

hederne for øje kan man sige, at der ge-

nerelt i Danmark bør forskes strategisk 

inden for alle tre hovedområder, der 

gennemgås nedenfor. Valget af specif ik-

ke forslag er i meget høj grad bestemt 

af en kombination af, hvad der er vigtigt 

for især Danmark, hvor den danske eks-

pertise ligger, og hvor den kan bidrage 

til internationale programmer generelt 

og til IPCC-arbejdet specif ikt. Det er 

helt afgørende for en effektiv udnyttel-

se af ressourcerne i den fremtidige nati-

onale klimaforskningsindsats at benytte 

den ekspertise, der gennem mange år er 

opbygget i de danske forskergrupper 

samt at forstærke og udbygge de net-

værk, der eksisterer mellem grupperne i 

dag. Danske institutioner samarbejder 

via adskillige nationale og internationa-

le programmer og projekter. I det føl-

gende er der skelet til, hvorledes disse 

aktiviteter kan understøttes fremover 

– ikke mindst for også fremover at sikre 

en væsentlig økonomisk støtte til dansk 

forskning fra udlandet via f.eks. EU's 

rammeprogrammer for forskning og tek− 

nologisk udvikling. 

Formindskelse af usikkerheden i 

fremtidens klimaudvikling

Ifølge den seneste videnskabelige eva-

lueringsrapport fra IPCC er der to om-

trentlig lige store bidrag til usikkerhe-

den omkring de estimerede globale kli− 

maændringer frem til år 2100: 

a) Forskellen i de forskellige scenariers 

udslip og koncentration af drivhus-

gasser og aerosoler.

b) Forskellen imellem den klimaændring 

de forskellige klimamodeller simule-

rer for givne atmosfæriske koncen-

trationer. 

Fremtidens ændringer i koncentrationer 

af drivhusgasser

Denne del af usikkerheden stammer 

som udgangspunkt fra usikkerheden i 

den globale samfundsudvikling (befolk-

ningstal, økonomi, teknologier, ideolo-

gier etc.) og de udslip af især drivhus-

gasser, der er forbundet med denne ud− 

vikling.

Selv om man kendte alle de fremtidige 

udslip, ville det stadig være højst usik− 

kert, hvor meget koncentrationerne i at-

mosfæren vil stige. Det sk yldes, at der for 

de naturligt forekommende drivhusgas-

ser - især CO2, CH 4 og N2O - sker en bety-

delig vekselvirkning med både naturlige 

og antropogent bestemte stofkredsløb. 

F.eks. er optag og udslip af CO2 i oceaner-

ne og landmasserne stærkt temperatur-

afhængige, hvilket skaber mulighed for 

såkaldte tilbagekoblinger, der fører til 

endnu større (eller mindre) koncentratio-

ner og dermed klimaændringer. Udforsk-

ningen af vekselvirkningerne, og især de 

vigtige feedbacks mellem de naturlige 

stofkredsløb og de menneskeskabte kli-

maændringer, bør have høj prioritet. Selv 

om problemet er globalt, vil det af ressour-

cemæssige årsager være ønskeligt at foku-

sere forskningen om det nordatlantiske om-

råde inklusive Danmark og Grønland. I Dan− 

mark kunne denne forskning være koncen-

treret om flukse af CO2, CH4 og N2O i jord-

bruget, skovbruget og i de naturlige økosy-

stemer. I de arktiske terrestriske egne er der 

allerede f lere igangværende overvågnings-
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programmer, der bør fortsættes som en in-

tegreret del af indsatsen. For oceanernes 

vedkommende er der meget som tyder på, 

at Nordatlanten er et af de vigtigste områ-

der for optag af CO2 i havet. Undersøgelser 

af dette bør have prioritet og udnytte mo-

derne måleteknologier og modellerings-

værktøjer. Generelt bør de tilbagekoblende 

effekter på f luksene fra ændringer i klimaet 

og ændringer i atmosfærens drivhusgasind-

hold inkluderes ved at planlægge langsigte-

de feltmålinger og/eller kontrollerede eks-

perimenter. Resultaterne bør sammenhol− 

des med lokal modellering, og det foreslås 

herudover at udnytte dem til forbedring af 

procesbeskrivelsen i eksisterende globale 

stofkredsløbsmodeller.

Størrelsen af de globale klimaændringer

Denne del af usikkerheden er i høj grad 

knyttet til usikkerhed vedrørende føl− 

somheden af klimaet, dvs. størrelsen af 

opvarmningen/afkølingen for en given 

påvirkning fra f.eks. en ændret koncen-

tration af CO2. De koblede atmosfære-

ocean-landoverflade klimamodeller er 

det værktøj, der benyttes til at estimere 

klimaets følsomhed, men der er altså 

fortsat væsentlig forskel i modellernes 

følsomhed og dermed i de globale og 

regionale klimaændringer, de simulerer. 

Dette sk yldes en ukomplet beskrivelse 

af de f ysiske processer i modellerne. Det 

igangværende samarbejde mellem dan-

ske og udenlandske institutioner på kli− 

mamodelleringsområdet bør derfor un-

derstøttes i et eventuelt fremtidigt dansk 

strategisk klimaforskningsprogram. 

Det foreslås, at hovedindsatsen ligger 

inden for følgende områder: Forbedret be-

skrivelse af skyer og sky-strålingsveksel-

virkninger; forbedret beskrivelse af grund-

læggende adiabatiske transportprocesser i 

atmosfæren (inklusive kemiske tracere) og 

i oceanerne; forbedret beskrivelse af oce-

anprocesser af betydning for udviklingen i 

den termohaline cirkulation; forbedret be-

skrivelse af vekselvirkningen mellem stra-

tosfære og troposfære med specif ik fokus 

på udviklingen i det arktiske oscillations-

index. Det er områder, der mere eller min-

dre direkte har indflydelse på den simule-

rede klimaudvikling i Danmark og Grøn− 

land.

Regionale klimaændringer: ændringer i eks-

trem nedbør og vind samt lokale ændringer

Sjældne, ekstreme vejrbegivenheder, 

som meget intens nedbør (inkl. hydrolo-

giske følgevirkninger) og kraftigt storm− 

vejr (inkl. følgevirkninger i form af 

stormfloder) er ofte af langt større be-

tydning end ændringer i det gennem-

snitlige klima, men de kan ikke beskri-

ves tilstrækkelig realistisk i de relativt 

grovmaskede globale klimamodeller. 

Derfor er det nødvendigt at benytte re-

gionale f intmaskede fortolkningsmo-

deller. Udover ekstreme vejrbegivenhe-

der er regionale modeller desuden egne− 

de til at beskrive ændringer i det gen-

nemsnitlige klima, som sk yldes lokale 

topografiske forhold. Der er dog endnu 

væsentlige mangler i de regionale mo-

dellers procesbeskrivelse, hvilket bidra-

ger stærkt til usikkerheden i simulerin-

ger af og konsek venser af fremtidige 

ændringer i ekstreme begivenheder.

Det foreslås derfor, at den strategiske 

satsning inkluderer følgende hovedele-

menter: Forbedret beskrivelse af processer 

af betydning for ekstreme begivenheder i 

regionale klimamodeller; kobling af regio-

nale klimamodeller til forskellige typer af 

konsekvensmodeller og -beregninger (se 

nedenfor); nye og forbedrede scenarie-si-

muleringer med de opdaterede modelsy-

stemer.

Størrelsen af naturlige klimavariationer i 

forhold til de forventede menneskeskabte 

ændringer

I tilgift til usikkerheden vedrørende 

menneskeskabte ændringer kommer 

den usikkerhed, der er forbundet med 

fremtidige uforudsigelige variationer i 

de naturlige påvirkninger af klimaet. 

Denne usikkerhed stammer primært fra 

varierende vulkansk aktivitet og fra va-

rierende solaktivitet samt de klimavari-

ationer, der primært sk yldes interne 

vekselvirkninger mellem atmosfæren, 

kr yosfæren, biosfæren og oceanerne. 

Specielt de interne variationer har i an-

dre klimaregimer (f.eks. under sidste is-

tid) tilsyneladende været meget store 

og hurtige. Man bør i et strategisk pro-

gram følge den eksisterende mere 

grundforskningsprægede klimaforsk-

ning i naturlige variationer nøje, således 

at de antropogent bestemte ændringer 

kan sættes i perspektiv. Det bemærkes, 

at globale klimamodeller, som beskre-

vet ovenfor, i princippet skulle være i 

stand til at beskrive de naturlige klima-

variationer, men at der som nævnt fort-

sat er begrænsninger i deres procesbe-

skrivelser. 

Reduktion af usikkerhed i konsekven-

ser af klimaændringer

Forskningen i konsek venser er tæt knyt-

tet til forskning i tilpasning og bekæm-

pelse. Et hovedformål med forskning i 

konsek venser er nemlig at danne grund-

laget for planlægningen af de områder, 

hvor det løbende kan blive nødvendigt 

at tilpasse det danske samfund i takt 

med klimaændringerne. Men hvad der 

formentlig er endnu vigtigere er, at 

forskningen skal skabe det videnskabe-

lige, politiske, økonomiske og etiske be-

slutningsgrundlag for størrelsen af den 

indsats, der allerede nu og i de nærme-

ste år skal gøres for at modvirke klima-

ændringer på lang sigt. Dette vil selvføl-

gelig i vid udstrækning involvere Dan− 

marks og EU's indgåelse af internationa-

le målsætninger og kontrakter såsom 

opfølgning af Kyoto-aftalen. 

Det er afgørende, at forskning i kon-

sek venser tager højde for den store usik− 

kerhed i størrelsen og karakteren af kli-

maændringerne, som er nævnt ovenfor. 

Kun her ved vil det være muligt at danne 

sig et mere fuldstændigt overblik over 

de mulige økonomiske risici, der er ved 

at tilpasse sig løbende set i forhold til 

de mulige omkostninger, der er ved at 

mindske udslippene allerede nu og i de 

nærmeste årtier.

Indflydelse på skovbrug og landbrug

Selv om størrelsen af de ændringer, der 

er skitseret i boks 1, er særdeles usikre, 

vil de i kombination med de stigende 

mængder af CO2 i atmosfæren med stor 

sandsynlighed føre til påvirkninger af 

dansk skov- og landbrug. Det gælder 

både udbytter og afgrødevalg, mulighe-

derne for at indføre helt nye afgrøder 

som nye træarter, grøntsagstyper eller 

endog vin, samt risikoen ved og mulig-

heden for bekæmpelse af (nye typer) 

ukrudts-, svampe- og skadedyrsangreb. 

Der bør derfor som del af en dansk strate-

gisk indsats udarbejdes en samlet oversigt 

over potentielle trusler og muligheder for 

dansk land- og skovbrug. Til brug herfor 

kan der være behov for kontrollerede for-

søg som supplement til den viden, der al-

lerede eksisterer på området.

Indflydelse på naturlige terrestriske og 

akvatiske økosystemer

Der bør udarbejdes en samlet oversigt 

over påvirkningen og de forventede æn-

dringer i de naturlige danske og grønland-
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ske økosystemer, hvor der specif ikt tages 

højde for usikkerheden i de estimerede kli-

maændringer. Oversigten bør desuden in-

kludere en analyse af ændringer i artssam− 

mensætninger, sandsynligheden for ind-

vandring af nye arter samt for udvandring 

eller ligefrem udslettelse af arter. Arbejdet 

bør planlægges, så det understøtter natio-

nale projekter (som f.eks. CONWOY-pro-

jektet) og internationale programmer på 

området og kan, lige som ovenstående, in-

kludere supplerende kontrollerede forsøg.

Indflydelse på traditionel og vedvarende 

energiproduktion

Der bør udarbejdes en samlet analyse af 

behovet for energi og mulighederne for 

produktion af især vindkraft og solenergi, 

da disse vil blive påvirket i takt med klima-

ændringerne. Ser man på behovet for 

energi, er det især reduktionen af ener-

gi til rumopvarmning, der skal sammen-

holdes med stigninger i behovet for air-

conditionering i bygninger og i trans-

portsystemer inklusive private biler. 

Med hensyn til produktion af vedvaren-

de energi er det muligheden for en svag 

intensivering af vestenvindsbæltet, der 

er interessant for vindkraftproduktion, 

og muligheden for et øget antal solskins- 

timer i forårs- og sommermånederne, 

der er interessant for direkte udnyttelse 

af solenergi.

Tilpasning og bekæmpelse 

Som nævnt ovenfor vil forskning i tilpas-

ning og bekæmpelse af klimaændringer 

i nogen grad være knyttet til og baseret 

på forskning i konsek venser af klimaæn-

dringer. Tilpasning drejer sig generelt 

om tiltag for at afbøde og udnytte både 

de økonomiske, sociale og miljømæssi-

ge omkostninger og nytteværdier af kli-

maændringer. Sådanne tiltag bør inte-

greres i generelle strategier for at sikre 

en bæredygtig udvikling lokalt, regio-

nalt og globalt. 

Bekæmpelse drejer sig generelt om 

tiltag for at reducere udslip af drivhus-

gasser og klimapåvirkende partikler 

samt at implementere teknologier til 

f.eks. kulstoflagring. Forskningen, der 

inkluderer optimering af indsatsen via 

identif ikation af de mest omkostnings-

effektive virkemidler, bør målrettes, 

så den kan danne baggrund for nye for-

handlinger om opdatering og implemen− 

tering af f.eks. Kyoto-aftalen. 

Bekæmpelse

Der er via ændret produktionspraksis i 

land- og skovbrug mulighed for reduktion 

i N2O, CH4 og CO2 udslip. Udforskningen af 

disse muligheder og deres økonomiske 

konsekvenser bør indgå i den strategiske 

forskning. For landbrugets vedkommen-

de er der f.eks. mulighed for nettobin-

ding af bl.a. kulstof i jorden, men også i 

skovbruget kan ændret produktions-

praksis (f.eks. hugstintensitet, artsvalg 

og dræning) føre til øget nettobinding i 

både jord og vegetation. For husdyrhol-

dets vedkommende er der ved ændret 

praksis og nye teknologier mulighed for 

en væsentlig reduktion i udslippet af 

metan og lattergas, ligesom optimeret 

gødningsbehandling og udnyttelse af 

brændværdien i metan udgør en substi-

tution af fossil energi. Ud over land- og 

skovbrug bør det undersøges, hvorledes 

udslip fra f.eks. naturgenopretningspro-

jekter (f.eks. vådområder) påvirker emis- 

sioner af drivhusgasser. 

Den generelle implementering af 

»bekæmpelse« vil ud over egentlige for-

bud bestå i en række politiske/økonomi- 

ske styringsværktøjer såsom »grønne« 

afgifter og tilskud, der suppleres med 

langsigtede teknologiske udviklingspro-

grammer inden for både den offentlige 

og private sektor i:
 Energieffektive teknologier, 
 udvikling af nye metoder til mere ef-

fektiv udnyttelse og lagring af energi 

produceret via vind-, bølge-, hydro- 

og solenergi samt fra bio-brændsel, 
 affaldshåndtering samt 
 Metoder til opsamling og lagring af 

CO2 -udslip fra kraftværker.

 



SIDE

NR 54
16

D E T  S T R AT E G I S K E  M I L J Ø F O R S K N I N G S P R O G R A M  ©  M A RT S  2 0 0 3

SIDE

NR 54
17

MILJØ
F

O
R

S
K

N
I
N

G

Til styring og især til national og interna-

tional optimering af de politiske instru-

menter vil der være behov for offentligt f i-

nansieret strategisk forskning. Det vil om− 

fatte scenariemodellering, der blandt me-

get andet kan benyttes til at analysere, 

hvorledes der mest effektivt kan opnås 

nye og/eller alternative teknologiske frem-

skridt, hvorledes byrderne fordeles inter-

nationalt, hvorledes de teknologiske frem-

skridt bedst penetreres på markedet, samt 

hvad omkostningerne herved er.

Tilpasning

Selvom størrelsen af klimaændringerne, 

især på 50-100 års sigt og længere, for-

mentlig kan reduceres betydeligt ved 

øjeblikkelige reduktioner i udledninger-

ne til atmosfæren, er det sandsynligt, at 

der inden for samme tidshorisont vil 

komme væsentlige klimaændringer næ-

sten uanset, hvad der gøres. Der er så at 

sige allerede lagt en del brænde på bå-

let, som først så småt begynder at vise 

sig. Men da mere moderate klimaæn-

dringer formentlig kommer relativt lang-

somt, bør der primært forskes i de om-

råder, hvor investeringshorisonten er 

meget lang, og hvor tiltag derfor må 

over vejes allerede nu eller i de nærme-

ste årtier. Det drejer sig f.eks. om: 
 Bygge- og konstruktionsregulativer og 

tilhørende tabeller (krav til f.eks. styrke 

og isolering), 

 skovbrug (nyplantning af egnede arter), 
 kloakering, afvanding og dræn (øget ri-

siko for kraftig nedbør), 
 udnyttelse af (grund)vandressourcer 

(mulig risiko for udtørring og ændret 

udvaskning).

Der bør udarbejdes en samlet oversigt 

over de relevante områder som inkluderer 

forslag til, hvorledes tilpasning mest ef-

fektivt implementeres.

Konklusion

Det foreslås, at den strategiske forsk-

ning fokuserer på reduktion i usikkerhe-

der inden for 
 danske udslip af især drivhusgasser og 

naturlige tilbagekoblinger,
 størrelsen af selve klimaændringerne 

inklusive regionale ændringer i eks-

tremer,
 konsek venser af klimaændringer på 

f.eks. energiforbrug og produktion, 

på land- og skovbrug, samt på naturli-

ge økosystemer,
 muligheder for bekæmpelse af klima-

ændringer med fokus på dansk land- 

og skovbrug, energiproduktion og -

udnyttelse samt muligheder for opret− 

telse af oplagring/binding af CO2 fra 

kraftværker og
 tilpasning til klimaændringer med fo-

kus på sektorer med lange investe-

ringshorisonter.

For at sikre den nødvendige tværfaglige 

tilgang til problemerne er samarbejde 

mellem de relevante institutioner vig-

tig. Det er fundamentalt, at ressourcer-

ne til et strategisk program ikke tages 

fra de eksisterende institutioners basis-

bevillinger, da det netop er disse, der 

skal udgøre fundamentet, ikke mindst i 

form af det infrastrukturmæssige grund− 

lag (herunder laboratorier, data og mo-

delværktøjer), for en strategisk indsats. 

I modsat fald ville det være som at plan-

te et træ uden rod. Det er ligeledes af-

gørende, at der bliver tale om langsigtet 

satsning, da der er tale om meget kom-

plekse problemer, der ikke løses gen-

nem enkeltprojekter eller programmer 

af nogle få års varighed. 

En vision, der integrerer og styrker 

dansk klimaforskning, kunne være at ar-

bejde hen mod et samlet modelsystem 

til brug for danske aspekter af globale 

klimaforandringer. En sådant system, der 

indeholder alle komponenterne ovenfor 

inklusive de økonomiske dele, kunne be-

nyttes til mere helhedsprægede konse-

k vensberegninger og en optimering af 

indsatsen, der på en mere konsistent 

form end ellers behandler usikkerheder 

og risici. Der er allerede planer om fælles 

europæiske aktiviteter af denne type, og 

det vil være hensigtsmæssigt, at den 

danske indsats på klimaområdet udnyt-

ter sådanne muligheder og værktøjer.
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tiger medlemslandene til at opbygge et 

net af besk yttede områder (NATUR A 

2000) til sikring af en lang række karak-

teristiske habitater og arter. Dansk na-

turbesk yttelse har hidtil været formule-

ret i Naturbesk yttelsesloven, men bliver 

i et kommende naturover vågningspro-

gram (NOVANA) udvidet til også at om-

fatte Habitatdirektivets NATUR A 2000 

områder. 

Danmark har for nylig fået en central 

placering i relation til biodiversitets-

forskning og -formidling, idet den så-

kaldte Global Biodiversity Information 

Facility (GBIF) har fået hjemsted i Kø-

benhavn. GBIF skal koordinere indsam-

lingen af biodiversitetsdata fra museer, 

samlinger og databaser over hele klo-

den med det formål at gøre dem frit til-

gængelige for alle. På længere sigt er 

det ambitionen, at GBIF skal udvikle sig 

til en internetbaseret portal, hvorfra 

man kan søge information om biodiver-

sitet fra gener over arter til hele økosy-

stemer. Den operationelle udnyttelse af 

denne viden er af afgørende betydning 

for at sikre en vidensbaseret udnyttelse 

af jordens biologiske ressourcer på en 

bæredygtig måde. GBIF samarbejder 

med andre internationale organisatio-

ner med tilsvarende formål, f.eks. »Glo-

bal Taxonomic Initiative of the Conven-

tion of Biological Diversity (GTI)«, der 

har til formål at sikre, at der er tilstræk-

kelige ressourcer (menneskelige såvel 

som financielle) til stede til at opf ylde 

konventionens forpligtigelser.

Dansk biodiver-

sitetsforskning før og nu

Danske forskningsinstitutioner har en 

lang tradition for at deltage i udforsk-

ningen af den globale biodiversitet. Ek-

sempelvis kan nævnes, at de internatio-

nalt værdifulde samlinger på de nuvæ− 

rende botaniske og zoologiske museer 

i København allerede påbegyndtes i 

1600-tallet med bl.a. geologen Niels 

Stensens (1638-1686) arbejde. Carsten 

Niebuhr (1733-1815) var leder af Den 

Arabiske Rejse fra 1761-67. Rejsen til 

Arabien var planlagt som en natur vi-

denskabelig og humanistisk ekspediti-

on, og naturhistorikeren Peter Forskål 

(1732-63) indsamlede mange præpara-

ter af nyopdagede dyr og planter, der i 

dag kan f indes på Zoologisk Museum i 

København. Senere har palæontologen 

Peter W. Lund (1801-1880) og botani-

kerne J. Eugenius B. Warming (1841-

Biodiversitet 
- et strategisk perspektiv

Af Flemming Skov, Danmarks Miljøundersøgelser 
og  Jens-Christian Svenning, Aarhus Universitet

B   

   aggrund og perspektiver

Begrebet biodiversitet dækker variatio-

nen i livsformer på jorden: fra gener 

over arter til deres indbyrdes samspil i 

økosystemer. Mennesket eksistens er i 

høj grad betinget af den biologiske 

mangfoldighed, og vores livsk valitet af-

hænger af, at denne diversitet oprethol-

des. Dels fordi vi bogstavelig talt lever 

af den i form af en varieret og stabil fø-

devareproduktion, dels fordi biodiversi-

teten bidrager med utallige andre goder 

såsom medicin og stabile økosystemer 

eller blot de oplevelser, en rig natur kan 

bibringe det enkelte menneske. En ha-

stigt voksende befolkning, truende kli-

maforandringer og en intensivering af 

jordbrug, f iskeri og anden udnyttelse af 

naturlige ressourcer har medført, at 

store naturområder er blevet stærkt 

kulturpåvirkede med risiko for et bety-

deligt tab af biodiversitet. En voksende 

erkendelse af de problemer, det kan in-

debære, førte i 1992 til, at FN afholdt et 

topmøde i Rio de Janeiro om miljø og 

udvikling. Her blev bl.a. konventionen 

om biodiversitet vedtaget af 153 lande. 

Danmark er medunderskriver på Biodi-

versitets-konventionen, der som over-

ordnet formål har at besk ytte biodiver-

siteten og sikre en bæredygtig anven− 

delse af den.

Som opfølgning på Biodiversitets-

konventionen oprettede Danmark Miljø- 

og Katastroferammen (MIK A) til miljø-

indsats i udviklingslandene. Det var op− 

rindelige meningen, at ca. 1,25 milliar-

der kroner årligt skulle bruges til miljø-

indsatser i ulande, men dette beløb er 

nu væsentligt beskåret. På europæisk 

plan er biodiversitetsbesk yttelse til-

knyttet EF's Habitatdirektiv, der forplig-

D E T  S T R AT E G I S K E  M I L J Ø F O R S K N I N G S P R O G R A M  ©  M A RT S  2 0 0 3
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Bredden i den nutidige biodiversi-

tetsforskning i Danmark illustreres f int 

af den lange række af institutioner, som 

er medlem af den danske afdeling af 

GBIF (DanBIF-netværket: w w w.danbif.dk). 

Dansk biodiversitetsforskning er gen-

nem de seneste 10 år tilført midler fra 

forskellige fagministerier og er blevet 

styrket ved tværfaglige centerdannel-

ser under Det Strategiske Miljøforsk-

ningsprogram. Den danske ressource-

base har derfor i dag en faglig kapaci− 

tet, der også kan gøre sig gældende in-

ternationalt.  

Behov for ny viden

Behovet for ny og opdateret viden kan 

samles under en række overskrifter:

1924) og Christian Raunkiær (1860-

1938) også haft stor og vedvarende 

betydning for den moderne biodiversi-

tetsforskning. Og i nyere tid står Gala- 

theaekspeditonen i 1950-52 som en af 

de største danske videnskabelige ind-

satser nogensinde. Under ledelse af den 

berømte hav− forsker Anton Bruun sej-

lede man fra den 15. oktober 1950 til 

den 29. juni 1952 118.000 kilometer 

rundt om jorden - der blev hjembragt 

et materiale, der endnu den dag i dag 

ikke færdigudforsket. Måske som kon-

sek vens af denne tradition kan den dan-

ske biodiversitetsforskning i dag karak-

teriseres som et stærkt og meget bredt 

felt, både fagligt, geografisk og institu-

tionelt. 

1. Katalogisering af biodiversitet (hvad er 

der)

2. Kortlægning af biodiversitet (hvor er 

det)

3. Statusopgørelse (hvor meget er der)

4. Naturlige årsagssammenhænge (hvor-

for er nogle områder biotisk rigere 

end andre)

5. Menneskelig påvirkning af biodiversitet 

(hvordan påvirker mennesket biodi-

versiteten)

6. Værktøjer til beslutningsstøtte og for-

midling (hvad kan vi gøre for at vende 

en uønsket udvikling).

Katalogisering af biodiversitet

Vi ved stadig ikke præcist hvor mange 

arter der f indes på jorden. Det mest ud-

http://www.danbif.dk
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bredte gæt er omkring 13 millioner, 

men usikkerheden er stor, og det rigtige 

tal kan vel tænkes at ligge betydeligt 

under eller over dette estimat. Kun om-

kring 1.7 millioner arter er blevet be-

skrevet indtil nu, og det vil derfor være 

vigtigt at bidrage til en fortsat og ved-

holdende indsats i beskrivelsen af den 

globale biodiversitet (taksonomisk 

forskning).

Selvom den taksonomiske forskning 

ofte karakteriseres som ren grundforsk-

ning er det vigtigt at gøre sig klart, at 

hele det taksonomiske projekt, dvs. at 

lave et komplet katalog over alt liv på 

jorden, ikke blot er et akademisk skole-

ridt, men en forudsætning for al biolo-

gisk forskning i diversitet, biogeografi, 

økologi og i sidste ende også for mere 

anvendelsesorienterede forskningsom-

råder inden for jordbrugsvidenskaben, 

fødevareforskningen eller genteknolo-

gien.

Kortlægning af biodiversitet

For at kunne prioritere i hvilke geografi-

ske områder af verden en indsats for be-

sk ytte biodiversiteten er særligt påkræ-

vet, er det vigtigt at få en langt bedre 

forståelse for de regionale og globale 

diversitetsmønstre, end vi har i dag. 

Diversitetsmønstre

Et godt eksempel er Amazonskoven, 

der er verdens største tropiske regn-

skov og derfor særdeles vigtig for den 

globale biodiversitet. På grund af sin 

størrelse er Amazonskoven et af de 

regnskovsområder, der, trods høje af-

skovningsrater, ofte bliver anset for at 

være mindst truet. Den taksonomiske 

udforskning af Amazonas har imidler-

tid påvist, at området består af nogle 

større regioner med ganske forskellig 

art- sammensætning. Af disse regioner 

er det østlige Amazonas udsat for langt 

den stærkeste afskovning. Hvor vidt vi 

er i stand til at vurdere, hvor stor en 

akut trussel den igangværende afskov-

ning er for den totale artsrigdom i 

Amazonas, afhænger derfor af, hvor 

nøjagtigt kortlægningen af biodiversi-

tetsmønstrene inden for området er.

Endemismecentre og hot-spots

Et andet forskningsfelt af høj strategisk 

værdi for prioritering af geografiske ind− 

satsområder fokuserer på områder med 

en særlig høj koncentration af snævert 

udbredte arter (endemer), idet disse 

områder kan være vigtige som aktive 

centre for artsdannelse (dvs. generering 

af ny biodiversitet) og/eller biodiversi-

tetsrefugier under klimaforandringer 

(dvs. opretholdelse af »gammel« biodi-

versitet). Et eksempel af relevans for 

dansk naturfor valtning er, at palæobo-

tanisk og molek ylær forskning har på-

vist, at den tempererede træflora i Euro− 

pa kun klarede sig igennem istiderne i 

små refugier, fortrinsvist i de sydeuro-

pæiske bjergegne. Her f inder man i dag 

ikke blot den højeste artsrigdom med 

endemiske arter som den fra villahaver 

velkendte omorika-gran, men også den 

højeste genetiske diversitet inden for 

de mere vidtudbredte arter som f.eks. 

bøg og ædelgran. Den erkendelse har 

direkte nytteværdi for skovbruget også 

i Danmark, idet ædelgran, der stammer 

fra frø fra Syd-Italien, har vist sig at ha-

ve langt bedre sundhed og større vækst-

kraft i Danmark end de traditionelt 

brugte provenienser fra Tyskland, for-

modentlig netop pga. den større gene-

tiske diversitet. Derfor er det nu klart, 

at et vigtig indsatsområde for besk yt-

telsen af den tempererede f lora er de 

sydeuropæiske refugieområder. Dansk 

ornitologisk forskning står i øvrigt 

stærkt internationalt i dette forsknings-

felt og har identif iceret biodiversitets-

hotspots for fugle i både Afrika og Syd-

amerika.

Artsudbredelser

I forbindelse med besk yttelse af højt 

prioriterede arter, udnyttelse af udvalg-

te arter og risikovurdering i forbindelse 

med invasive arter er kortlægning af en-

keltarter og deres potentielle udbredel-

sesområde vigtig. I kølvandet på globa-

liseringen af varer og mennesker følger 

også et stigende og alvorligt problem 

med invasive ikke-hjemmehørende ar-

ter. Der er meget, der tyder på, at en 

betydelig del af jordens biodiversitet 
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sk yldes opdelingen af jord- og havområ-

der i et antal mere eller mindre isolere-

de regioner. Denne isolering br ydes nu i 

betydelig grad af globaliseringen. Man-

ge organismer transporteres bevidst el-

ler ubevidst mellem kontinenter og hav-

områder. Selvom mange af disse indfør− 

te organismer ikke opfører sig proble-

matisk i deres nye hjem, gælder det be-

stemt ikke alle, og invasive arter range-

rer højt på listen over trusler mod den 

globale biodiversitet.

Statusopgørelse

Vi ved nogenlunde, hvor mange truede 

arter der er i nogle få velundersøgte 

grupper som f.eks. fugle og pattedyr, 

mens vores viden om det store f lertal af 

jordens livsformer er meget ringe. Der-

for kan vi også kun give grove og usikre 

estimater for de rater, hvormed jordens 

biodiversitet indskrænkes for det store 

f lertal af organismegrupper. Den megen 

usikkerhed giver plads til spekulation, i 

form af såvel dommedagsprofetier som 

det modsatte. Forskning i biodiversi-

tetsmønstre og statusopgørelser er der-

for centralt for at få et bedre overblik 

over, hvor kritisk situationen er for den 

globale biodiversitet.

Metodeudvikling

Der et stort behov for at udvikle meto-

der til en bedre monitering af biodiver-

sitetsudviklingen, herunder evaluering 

af effekten af forskellige biodiversitets-

besk yttende tiltag og »early warning« 

systemer, der kan advare om en uønsket 

udvikling, inden det er for sent at skride 

ind. Da monitering er meget ressource-

krævende, er specielt udviklingen af 

brug af indikatorer og f.eks. satellitba-

serede over vågningsmetoder særdeles 

påkrævet. 

Naturlige årsagssammenhænge

Et betydningsfuldt strategisk indsats-

område for biodiversitetsforskningen er 

at få en bedre forståelse for, hvilke na-

turlige processer og faktorer, der har 

forårsaget dannelsen og opretholdelsen 

af biodiversiteten på lokal og regional 

skala.

Økosystemteori

Således foregår der i disse år en hed de-

bat, om hvordan mange funktionelt ens 

arter kan sameksistere i et økosystem 

(f.eks. træer i en tropisk skov). En teori 

forklarer sameksistens ved forskelle i ar-

ternes økologiske specialisering, mens 

en anden teori siger, at sameksistens 

primært opretholdes ved tilfældige pro-

cesser. Disse teorier skal ikke kun be-

tragtes som akademisk underholdning. 

De har også stor betydning for den må-

de, vi for valter naturen på. Hvis f.eks. 

den sidstnævnte teori holder, vil diversi-

teten i små reser vater uundgåeligt kol-

lapse, mens det ikke vil være tilfældet 

ifølge den første teori. Teorierne har 

derfor betydning for, om vi vælger at 

besk ytte biodiversiteten i nogle få sto-

re eller i mange små områder.

Diversitet og økosystemers funktion

Et vigtigt strategisk forskningsområde 

fokuserer på betydningen af artsrig-

dommen for økosystemers funktion, 

herunder »ecosystem ser vices«. Er der 

er en positiv sammenhæng mellem arts-

rigdom og økosystemers funktion? Det 

gælder f.eks. produktivitet, stabilitet, 

næringsstofophobning eller modstands-

dygtighed over for invasive organismer. 

Som eksempel på en sektor, hvor biodi-

versitetstænkning er vigtig, kan nævnes 

skovbruget. Træer har en lang generati-

onstid, og skovbruget er derfor nødt til 

at operere med et tilsvarende langt tids− 

perspektiv. To faktorer gør imidlertid 

langtidsplanlægningen i skovbruget me− 

re usikker i dag end før i tiden: de men-

neskeskabte klimaændringer og globali-

seringen af skadedyr og sygdomme. Her 

kan man blot tænke på orkanen i 1999, 

elmesygen, og den nylige debat om risi-

koen for at få introduceret de fr ygtede 

skadevoldere egens visnesyge og f yrre-

ved-nematoden med f lis fra udlandet. 

Det er oplagt, at et system baseret på 

en rig variation af træarter vil være 

langt mere »driftsikkert« på langt sigt.

Brug af historiske data

Der er mange eksempler på, hvordan 

grundforskning i diversitetens oprethol-
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delse kan have stor betydning for be-

sk yttelsen af biodiversiteten. Et af de 

vigtigste problemer i naturfor valtnin-

gen i store dele af Europa er, at de mere 

lysåbne naturtyper forsvinder pga. til-

groning. Undersøgelser af naturen i Eu− 

ropa under de forudgående oceaniske 

mellemistider viser, at trods skovdomi-

nans var sådanne åbne naturtyper den-

gang ganske vel repræsenterede. Dvs. 

at der under naturlige forhold må have 

været processer, der opretholdt de lys-

åbne naturtyper. Disse processer omfat-

ter sandsynligvis store fritgående plan-

teæderes afgræsning, variable hydrolo− 

giske forhold og naturlige brande, alle 

fænomener, som kun i meget begræn-

set grad får spillerum i det moderne 

europæiske landskab. Skal naturen kun-

ne opretholde sig selv, er det nødven-

digt at efterligne eller genskabe disse 

processer.

Menneskets 

påvirkning af biodiversitet

Mennesket er i dag den centrale drivkraft 

i påvirkningen af klodens biodiversitet. 

Naturlig vegetation erstattes af ager-

land, plantager, bebyggelser eller infra-

struktur. Det f ysiske miljø påvirkes af 

forurening, og mange arter er truede af 

overudnyttelse i form af jagt eller f iskeri.

Effekter af menneskelig påvirkning

Et stort forskningsområde drejer sig 

om, hvordan forskellige typer af menne-

skelig påvirkning indvirker på fordelin-

gen af habitater og arter. Den type vi-

den er vigtig for for valtningen af biodi− 

versiteten, hvor der kræves svar på 

spørgsmål som: Hvordan påvirker frag-

mentering af landskabet de enkelte or-

ganismer? Hvordan påvirker k vælstofde-

position artssammensætningen i en 

lysåben habitat? Hvad betyder forstyr-

relser for faunaens sammensætning? 

»Root causes«

Har man først påvist de negative effek-

ter på biodiversiteten af en eller anden 

form for menneskelig påvirkning, er det 

næste skridt at f inde en egnet løsning 

på problemet. Er en sjælden art i et re-

ser vat i troperne f.eks. truet af jagt, er 

det sjældent nok at forbyde jagten; man 

må forsøge at f inde ud af, hvem der ja-

ger, hvilke institutionelle forhold der 

betinger jagt, og hvilke økonomiske og 

samfundsmæssige forhold der gør sig 

gældende. Det gælder med andre ord 

om at f inde de underliggende årsager 

(»root causes«) til et givent problem og 

sætte ind der. Dette forskningsområde 

kræver tæt samarbejde med antropolo-

ger, økonomer og samfundsforskere og 

kræver en mere problemorienteret til-

gang end biodiversitetsforskere måske 

hidtil har haft. 

Værktøjer 

til beslutningsstøtte og formidling

Vores viden om biodiversiteten vil sand-

synligvis aldrig blive komplet og fuld-

stændig. I al fald ikke inden for en over-

skuelig fremtid. Imens vil behovet for 

biodiversitetsinformation hastigt vokse 

i forbindelse med udviklingen af bære-

dygtige og langtidsholdbare løsninger 

på akutte miljøproblemer. Det er derfor 

vigtigt at f inde frem til, hvordan vi bru-

ger den viden, der nu engang er til rå-

dighed på den bedst mulige måde ved 

modellering eller statistisk behandling 

af data.

Beslutningsstøtte

Som et godt eksempel på et beslut-

ningsstøtte-problem kan nævnes den 

betydning, habitat-fragmentering i Dan− 

mark kan have for arters kapacitet til at 

»følge med« de sandsynlige klimaforan-

dringer, der forudses at indtræffe i det-

te århundrede. I det moderne europæi-

ske landskab er mange naturtyper, 

f.eks. gammel skov, blevet stærkt redu-

cerede og fragmenterede i deres udbre-

delse. Dette forhold gør det sværere for 

en del af de dertil knyttede organismer, 

f.eks. mange skovbundsurter, at sprede 

sig igennem landskabet, og tilpasse ud-

bredelsen, hvis klimaet ændrer sig dra-

stisk. Derfor er det vigtigt at prøve at 

forudsige, hvor stort dette problem kan 

for ventes at blive og foreslå konkrete 

løsninger på problemet.

Et andet eksempel på en strategisk 

udnyttelse af biodiversitetsdata stam-

mer fra Zoologisk Museum i København. 

Her har man samlet alle tilgængelige 

data om udbredelsen af især fugle for 

Afrika og Sydamerika. Denne informati-

on er dernæst brugt til at udpege områ-

der af særlig værdi for biodiversitetsbe-

sk yttelse. Sådanne prioriteringer er vig− 

tige, når man skal udpege reser vater og 

besk yttede områder og kan bruges til at 

målrette forskning og besk yttelsesind-

sats mod de mest sårbare arter og om-

råder. Der er for nylig gennemført en til-

svarende analyse for truede danske ar− 

ter, hvor man kan pege på områder med 

speciel høj værdi for biodiversitetsbe-

sk yttelse.

Formidling

Biodiversitet er et komplekst fænomen, 

og det er svært at formidle biodiversi-

tetsinformation på en letfattelig måde 

uden at forsimple begreberne for me-

get. For mange er biodiversitet lig med 

antal arter, men et højt artsantal er ikke 

nødvendigvis en k valitet i sig selv. For-

styrrelse, forurening og høj kulturpå-

virkning fører tit til et øget antal arter, 

men da nytilkomne arter oftest vil være 

meget almindelige eller ligefrem invasi-

ve, vil der samlet ske en reduktion af 

biodiversitetens k valitet og måske den 

globale artspulje. Der er derfor brug for 

at udvikle et sæt indikatorer, der kan 

bruges som pejlemærker for naturens 

tilstand.

Konklusion

Vi har en international forpligtigelse til 

at besk ytte biodiversiteten i Danmark, 

såvel som globalt, men har begrænsede 

ressourcer til rådighed. En effektiv an-

vendelse af midlerne kræver derfor en 

prioriteret indsats; en prioritering, der 

bør baseres på solid viden. Hvordan gri-

ber vi så det an? En af måderne kunne 

være at styrke biodiversitetsforsknin-
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gen på områder, hvor der er væsentlige 

problemer, og hvor den danske ressour-

cebase står stærkt. Det kunne f.eks. væ-

re følgende områder:
 Styrkelse af grundforskning i biodi-

versitet vil være centralt for at kunne 

få en velfunderet strategisk forskning. 

Det vil her være oplagt at udbygge 

områder, hvor dansk grundforskning 

allerede står stærkt, så som:

 Taksonomi = »Global biodiversity  

 inventor y«

 Fylogeni = »Tree of Life« og f ylogeo- 

 grafi

  Biodiversitetsmønstre og de pro- 

 cesser, der forårsager dem.
 Operationalisering af biodiversitets-

data

 Udvikle metoder der øger anven- 

 delsen af de data, der allerede eksi- 

 sterer til beslutningsstøtte ved   

 f.eks. udpegning af besk yttelseszo- 

 ner, udarbejdelse af for valtnings- 

 planer eller til konsek vensvurderin- 

 ger. Dette er også et meget vigtigt  

 emne i relation til for valtningen af  

 dansk biodiversitet.
 Øget problemorientering

 Det er centralt med en styrkelse og  

 koordinering af biodiversitetsforsk- 

 ning på tværs af natur- og sam-  

 fundsvidenskabelige discipliner for  

 at få mere velfunderede fremtids- 

 scenarier for biodiversitetsudviklin- 

 gen såvel i Danmark som globalt.  

 Det er specielt nødvendigt med et  

 tættere samarbejde med samfunds- 

 fag og humaniora, hvis biodiversi- 

 tetsforskningen skal medvirke til  

 virkeligt bæredygtige løsninger  

 med sikker forankring i den politi- 

 ske og økonomiske virkelighed.
 Bedre formidling af biodiversitetsin-

formation til befolkningen og beslut-

ningstagerne

 Net-baserede databaser eller inter- 

 netsider med relevant information  

 til beslutningstagerne og befolk- 

 ningen. Det kunne f.eks. være en  

 årlig rapport over biodiversitetens  

 tilstand globalt og nationalt og en  

 pædagogisk, men fagligt korrekt og  

 opdateret internetside til brug for  

 uddannelsesinstitutioner og borge- 

 re i almindelighed.
 Styrkelse af det internationale sam-

arbejde

 Bidrage til GBIF- og DanBIF-arbej- 

 det med data og ekspertise

 Fortsætte og udbygge netværket til  

 stærke internationale miljøer for  

 biodiversitetsforskning

 Bidrage til uddannelse af danske og  

 især 3. verdens taksonomer, da   

 mangel på k valif icerede taksono- 

 mer er et banalt, men meget cen- 

 tralt problem for indsatsen for at få  

 et bedre overblik over den globale  

 biodiversitet.

»Vores viden om biodiversiteten vil sandsynligvis aldrig blive komplet og fuld-
stændig. I al fald ikke inden for en overskuelig fremtid. Imens vil behovet for 
biodiversitetsinformation hastigt vokse i forbindelse med udviklingen af bære-
dygtige og langtidsholdbare løsninger på akutte miljøproblemer«
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vigtigste årsager til eutrofieringen og 

forringelsen af miljøk valiteten i de k yst-

nære marine områder. Det kunne endvi-

dere konstateres, at siden eutrofierin-

gen satte ind, var der sket betragtelige 

ændringer i de biologiske og f ysisk-ke-

miske forhold i k ystområderne så som 

reduktion i udbredelsen af rodfæstede 

vandplanter som ålegræs, hyppige fore-

komster af hurtigt voksende alger, en 

generel forringelse af de biologiske for-

hold og en stigning i hyppigheden og 

udstrækningen af iltsvind. Da centret 

blev etableret, var det en politisk mål-

sætning at reducere næringssaltbelast-

ningen. Det var imidlertid ikke klart, 

hvor hurtigt og i hvilken udstrækning de 

oprindelige økosystemer ville blive gen-

skabt efter en reduktion.

Forudsigelser af denne art var og er 

til dels fortsat begrænset af, at model-

forudsigelser ofte er baseret på simple 

erfaringsmæssige sammenhænge, og af 

at specielt de biologiske modeller er 

utilstrækkelige. Modellerne kan dermed 

ikke beskrive, hvorledes de forskellige 

biologiske processer, som danner grund− 

laget for det pågældende økosystem, 

ændrer sig som en følge af en reduceret 

næringssalttilledning. Årsagen til de 

utilstrækkelige prognoser har bl.a. væ-

ret, at der manglede detaljeret viden 

om opbygningen af og processer i rele-

vante økosystemer. Der har forståeligt 

nok været en for ventning om, at en re-

duktion i tilledningen af næringssalte 

ville forbedre vandk valiteten og dermed 

forbedre forholdene for en række biolo-

giske parametre.

Repræsentanter for centrets bruger-

kreds (centrale og regionale miljømyn-

digheder) stillede i forbindelse med af-

slutningen af centret en række spørgs− 

mål af miljøstrategisk relevans, som 

blev besvaret af de deltagende forskere 

dels ved Den Strategiske Havmiljøkonfe-

rence i 1997 og siden i bogen Havmiljøet 

ved årtusindskiftet (Lomstein 1999 [ed.]). 

Styrken i den opnåede viden bestod i, at 

det var muligt at give konkrete svar på 

Havet og 
Samfundet
Af Bente Aa. Lomstein, 
Aarhus Universitet, 
Bo Riemann, 
Danmarks Miljøundersøgelser og 
Peder Andersen, 
Det Økonomiske Råds Sekretariat

H      avet har været grundlag for føde, 

fragt og civilisation, siden de første 

mennesker kom til landet. Spørgsmålet 

er hvorledes disse aktiviteter kan for-

enes med ønsket om at udnytte havet 

som ressource. Ved vi i dag nok om de 

komplekse biologiske og f ysisk-kemiske 

sammenhænge i havet til at kunne pege 

på, hvor der skal sættes ind for at opf yl-

de vores fremtidige behov for at udnyt-

te havet? Dette spørgsmål er af stor mil-

jøstrategisk relevans, idet det senest på 

Johannesborgtopmødet blev besluttet 

at bremse tilbagegangen blandt dyre- 

og plantearter, skabe et bæredygtigt 

grundlag for f iskebestandene og fort-

sætte indsatsen mod de farlige kemika-

lier i miljøet ( Johannesburg Summit 

2002).

Status for den 

hidtidige forskningsindsats 

– styrker og svagheder

Siden 1985 har der været gennemført 

tre store nationale programmer, som 

helt eller delvist har omfattet havforsk-

ning. I det seneste program, nemlig Det 

Strategiske Miljøforskningsprogram, 

blev Center for Strategisk Miljøforskning i 

Marine Områder etableret. 

Inden etableringen af centret var det 

klart, at udledningen og afstrømningen 

af næringsstoffer fra land var en af de 

D E T  S T R AT E G I S K E  M I L J Ø F O R S K N I N G S P R O G R A M  ©  M A RT S  2 0 0 3
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konkrete miljøstrategiske spørgsmål så 

som »hvor hurtigt etableres/retableres 

ålegræsbestande?«, »hvordan og hvor 

langt spredes ålegræs?«, »hvilken rolle 

spiller blåmuslinger som vandrensere?«, 

»hvilken betydning har afkobling af sus-

pensionsædere ved lagdeling og ilt-

svind«, »– hvad betyder det, at der fan-

ges 100.000 tons blåmuslinger om året i 

Limfjorden?« og »hvilken rolle spiller de-

nitrif ikationen generelt for f jernelsen af 

k vælstof i det marine miljø?«. 

Svagheden i den eksisterende viden 

er, at vi på en række områder mangler at 

belyse sammenhængene og samspillet 

mellem de biologiske, f ysiske og kemi-

ske faktorer, som fører til konkrete mil-

jømæssige hændelser. I  sensommeren 

2002 oplevede vi det værste iltsvind i 

mange år. Iltsvindet afstedkom en vold-

som diskussion af betydningen af de ud-

ledte næringsstoffer fra landbruget ver-

sus f ysiske og meteorologiske forhold 

og afslørede dermed behovet for værk-

tøjer, der kan analysere og berigtige 

indflydelsen af enkeltparametre i for-

skellige delområder af de danske far-

vande. 

Det bør endvidere påpeges, at resul-

taterne af den til stadighed pågående 

grundforskning bidrager med informati-

on om nye processer af miljøstrategisk 

relevans, som bør undersøges i detaljer. 

Blot som et eksempel blandt mange er 

det nu kendt, at denitrif ikationsproces-

sen, som fører til k vælstoftab fra miljø-

et, tilsyneladende erstattes af en anden 

mikrobiel proces i belastede miljøer 

(den dissimilatoriske nitratreduktion til 

ammonium), som i stedet fører til, at 

k vælstof bevares i miljøet. De miljøstra-

tegiske perspektiver af denne opdagel-

se er fortsat ikke belyst.

Havet og Samfundet 

– oplæg til et nyt marint 

miljøforskningsprogram

I de efterfølgende afsnit beskrives fem 

elementer, som bør indgå i et kommen-

de strategisk havforskningsprogram 

med fokus på samspillet mellem havets 

natur- og miljøforhold og samfundets 

ressourcebehov. Forslaget omfatter en 

analyse af de samlede miljøpåvirknin-

»Det vil i de kommende år være en helt central udfordring at forstå samspillet 
mellem fysiske, kemiske, hydrologiske og biologiske processer i havet, og at re-
latere disse forhold til samfundsøkonomiske prioriteringer«

Der er stor variation fra område til område, når det drejer sig om f ysiske, 

kemiske og biologiske forhold. Der er små lav vandede nor og lukkede 

fjordområder med relativt stillestående vand og kun ringe vandudveks-

ling med andre områder. I modsætning dertil er der gennemstrømnings-

far vande som Øresund og bælterne, og der er åbne far vande som Øster-

søen, Kattegat, Skagerrak og Nordsøen, hvor de f ysiske forhold, vind og 

vejr er markant anderledes. Fra område til område er der vidt forskellige 

naturtyper og betydelige forskelle i struktur og funktion. Eksempelvis er 

f jordene relativt lav vandede og næringsrige, og der er generelt en større 

mængde af planktonalger, bundvegetation og bunddyr, end der er i de 

dybere, åbne far vande.

Fjordene er miljømæssigt og belastningsmæssigt set domineret af 

stof- og vandtilførsler fra oplandet, mens de åbne far vande i højere grad 

påvirkes af stoffer, som tilføres via havstrømmene og fra luften. Det be-

tyder, at natur- og miljøindsatsen i forhold til de forskellige områder i vid 

udstrækning ligger i forskellige fora – henholdsvis nationalt og internati-

onalt. 

Kilde: Natur- og Miljøpolitisk redegørelse 1999, Miljø- og Energiministe-

riet.

I Danmark er der aldrig langt til havet – den største afstand er ca. 50 km, 

og fjordene og det åbne hav er karakteristiske træk i den danske natur. 

Havområdernes samlede areal er ca. 21⁄2 gange så stort som det samlede 

landareal eller ca. 105.000 km2. De danske brak- og saltvandsområder 

(de marine områder) kan opdeles i f jorde, nor, k ystnære far vande og åb-

ne far vande.

Faktaboks
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konsek venser af mulige indgreb eller 

påvirkninger.
 Endeligt vil resultaterne føre til en 

styrkelse af de lokale, regionale og 

nationale miljømyndigheders admini-

stration af de marine områder.

 

Miljøpåvirkninger

Vi mangler forsat basal viden om, hvor-

dan de enkelte stofkredsløb hænger 

sammen og hvor stor en del af nærings-

stofferne i havet, der er tilgængeligt for 

planterne og dermed hele fødekæden. 

Næringsstoffer udledes fortsat i store 

mængder fra landbaserede kilder (DJF & 

DMU, 2002), atmosfæren og andre hav-

områder til de danske far vande. I de åb-

ne danske havområder er k vælstof be-

grænsende for produktionen, hvorimod 

fosfor i stigende grad er begrænsende i 

k ystzonen. Vi mangler viden om, hvad 

der sker med havets struktur og funkti-

on, når fosfor bliver begrænsende for 

planteplanktonets produktion frem for 

k vælstof, og vi mangler viden om hvor 

stor en del af havets enorme pulje af op-

løst organisk k vælstof, der er tilgænge-

lig for denne produktion. 

Miljøfarlige stoffer tilføres i stigende 

mængder til havområderne. I dag er der 

opstillet en såkaldt risikok votient for en 

række stoffer i havbunden og i vandfa-

sen. Denne viden peger på, at indsatsen 

kan koncentreres om mindre end 10 

stofgrupper, som er de mest betydende 

og giftige for havets organismer og pro-

cesser. Der er et akut strategisk behov 

for at etablere en grundlæggende viden 

om disse stoffers forekomst, transport 

og effekter på havets planter, dyr og 

stofkredsløb.

ger, en beskrivelse af samspillet mellem 

ressourceudnyttelse og de marine øko-

systemers struktur og funktion, udvik-

ling og afprøvning af økologiske og sam− 

fundsøkonomiske modeller, samt fokus 

på tvær videnskabelig uddannelse og vi-

denoverførsel. 

Det for ventes, at forskningsprogram-

mets resultater vil føre til følgende:
 en integreret analyse af mulige æn-

dringer i f ysiske og klimatiske forhold 

samt tilførsler og effekter af nærings- 

og miljøfarlige stoffer i forhold til na-

tur- og miljøk valitet i f jorde, k ystvan-

de og åbne havområder,
 udvikling, afprøvning og anvendelse 

af økologiske modeller til beskrivelse 

af samspillet mellem samfundets res-

sourceudnyttelse og havets struktur 

og funktion,
 herunder etablering af det nødvendi-

ge videngrundlag til beskrivelse af 

sammenhænge mellem fiskeri, økosy-

stemets funktion og tilførsler af næ-

rings- og miljøfarlige stoffer,
 samfundsøkonomiske analyser, der 

kan afdække fordele og ulemper ved 

forskellige reguleringsmæssige initia-

tiver over for f iskeriet og forureneren,
 uddannelse af tvær videnskabelige 

kandidater og ph.d.-er til gavn for 

dansk forskning, rådgivning, miljø- 

og f iskeriadministration og uddannel-

se.

Det nyskabende i det foreslåede pro-

gram i forhold til tidligere havforsknings- 

programmer er følgende: 
 Samspillet mellem de samlede miljø-

påvirkninger, stofkredsløbene, økosy-

stemets funktion og f iskeriet bliver 

analyseret. Hidtil har miljø- og f iskeri-

forskning været to adskilte discipli-

ner. 
 Der er ikke tidligere fokuseret på 

k vantitative sammenhænge mellem 

tilførsler og miljø- og naturk valitet. 

Udvikling og afprøvning af marine 

økologiske modeller har ikke tidligere 

omfattet integrerede analyser af sam-

spillet mellem nærings- og miljøfarli-

ge stoffer. Desuden bliver det muligt 

at analysere de samfundsøkonomiske 

Faktaboks

Oversigt over havforskningsprogrammer siden 1985

Forskningsprogrammer Formål
Deltagende 
institutioner

Finansiering

1985 - 1990 
NPo - kvælstof (N), fosfor (P) og 
organisk stof (o) i miljøet

At tilvejebringe viden om, hvordan kvælstof, fosfor og orga- 
nisk stof omsættes i jord og påvirker søer, vandløb, fjorde, 
hav og grundvand.

25-30 50 mio. kr.

1988 - 1994
 Hav-90

At styrke beslutningsgrundlaget for den fremtidige 
administration af de danske kyst- og havområder samt 
styrke dansk miljøforskning generelt.

25-30 80 mio. kr.

1994 - 1997
SMP -  Center for Strategisk Miljø- 
forskning i Marine Områder

At udvikle vor viden om samspillet mellem biotiske og abio- 
tiske faktorer og processer i forskellige typer af marine van- 
de samt de indbyrdes påvirkninger mellem systemer.

Ca. 20 ca. 26 mio. kr.

Fiskeriet påvirker både direkte 
og indirekte det marine økosy-
stem. Alle arter påvirkes, både 
de der f iskes efter og de øvrige. 
Det gælder også dyr og planter, 
som lever på og i havbunden. 
Redskaber, der slæbes hen over 
bunden, kan beskadige f isk eller 
dræbe bunddyr og forhindre, at 
planter kan gro på bunden. Fug-
le og havpattedyr kan blive vik-
let ind i fangstredskaberne og 
drukne.

Fiskeri påvirker både f iskebe-
standene og økosystemerne, 
fordi man fisker efter bestemte 
arter og størrelser. Det ændrer 
en række forhold f.eks. forhol-
det mellem rov- og byttedyr og 
forholdet mellem konkurreren-
de arter. Det er forandringer, 
som på længere sigt vil ændre 
fødekædernes struktur.

Kilde: Natur- og Miljøpolitisk 
redegørelse 1999, Miljø- og 
Energiministeriet.

Faktaboks
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Der er et nært samspil mellem res-

sourceudnyttelse, biodiversitet og de 

marine økosystemers struktur og funk-

tion. En lang række forhold påvirker ud-

viklingen og forekomsten af arter på al-

le niveauer i havet. Nogle af disse æn− 

Vi ved generelt meget lidt om 
de miljøfarlige stoffer i havmil-
jøet. Vi ved for lidt om udled-
ning, transport, omsætning og 
effekter i miljøet og har ikke 
tilstrækkeligt gode metoder til 
at bestemme stofferne. Stof-
fernes kemiske egenskaber er 
afgørende for, hvordan de på-
virker planter og dyr. Mange af 
stofferne bliver kun langsomt 
nedbrudt. De akkumuleres der-
for i havbunden, og en del af 
dem opkoncentreres igennem 
fødekæderne, så de til sidst fo− 
rekommer i sundhedsfarlige 
mængder i eksempelvis f isk og 
skaldyr, som er føde for men-
nesker.

Faktaboks

Miljøfarlige stoffer

Viden på disse områder er bydende 

nødvendig for at kunne fremskrive ef-

fekter af ændrede belastninger af vores 

k ystområder med nærings- og miljø-

fremmede stoffer. 

Ressourceudnyttelse

Der er et stort behov for at klargøre, 

hvordan f iskeriet påvirker produktionen 

og sammensætningen af arter i havet. I 

k ystzonen og i dele af de åbne danske 

havområder er der sket dramatiske æn-

dringer i f iskebestandenes størrelse og 

sammensætning. Årsagerne hertil er ik-

ke kendte. Vi oplever eksempelvis områ-

der, hvor massive forekomster af vand− 

mænd har overtaget f iskenes plads, 

uden at vi kan sige hvorfor. I Nordsøen 

er en art af dyreplankton næsten for-

svundet, og den er blevet erstattet af to 

mindre arter med langt mindre evne til 

at græsse planteplankton. Samtidigt er 

væksten af planteplankton steget mar-

kant, og vækstperioden har ændret sig 

til én sammenhængende periode, hvor 

produktionen tidligere var opdelt i et 

forårs- og sensommermaksimum. Lige-

ledes er der fortsat mangelfuld viden om 

fiskeriets direkte påvirkning af be-

standssammensætningen.

dringer påvirker kun i begrænset om-

fang, mens andre får omfattende konse-

k venser. Der er et strategisk forsknings-

mæssigt behov for at sammenkoble ud− 

vikling i biodiversitet med k vantitative 

ændringer i havets miljø- og naturfor-

hold. 

Modellerings- og prognoseværktøjer

Der f indes allerede en lang række mo-

deller af mere eller mindre kompleks ka-

rakter. Mange af de f ysiske modeller til 

beskrivelse af vand- og stoftransporter 

er af god k valitet, hvorimod biologiske 

modeller fortsat er ufuldstændige og 

mangler at blive testet. Der er behov for 

udvikling af forskellige modeller til at 

beskrive samspillet mellem arter, sam-

fund og økosystem. Specielt i de lav van-

dede danske havområder er samspillet 

mellem biologiske processer og organis-

mer af afgørende betydning for miljø- 

og naturk valiteten. 

De fremtidige modeller skal omfatte 

natur- og miljøforholdene i f jorde og 

k ystvande, hvor der er et nært samspil 

mellem de f ysiske, kemiske og biologi-

ske forhold. Forekomst og regulering af 

muslingebanker og ålegræsenge er her 

af afgørende betydning for f iskebestan-
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grad opnår tvær videnskabelige færdig-

heder inden for traditionelt ikke-over-

lappende discipliner. Den moderne mil-

jø- og f iskeriforskning dækker studier 

fra enkeltarters genpulje til det samlede 

økosystem og udgør derfor et yderst 

komplekst problemfelt. Det vil i de kom− 

mende år være en helt central udfor-

dring at forstå samspillet mellem f ysi-

ske, kemiske, hydrologiske og biologi-

ske processer i havet, og at relatere 

disse forhold til samfundsøkonomiske 

prioriteringer. Den moderne marine 

miljøforskning vil have behov for, at 

kandidater kan koble k vantitative må-

linger med mere traditionelt naturhisto-

riske obser vationer. Der vil blive behov 

for at kunne dække såvel natur videnska-

belige miljø- og biologitemaer som sam− 

fundsøkonomiske forhold.

Kilder
 Effekten af virkemidlerne i Vandmiljø-

plan I og II set i relation til en ny vurde-

ring af kvælstofudvaskningen i midten 

af 1980’erne. 2002. Notat udarbejdet 

af Danmarks JordbrugsForskning & 

Danmarks Miljøundersøgelser.
 Johannesburg Summit 2002. World 

summit on sustainable development. Jo-

hannesburg, South Africa, 26 August 

– 4 September 2002. United Nations.
 Lomstein, B. Aa. ed. 1999. Havmiljøet 

ved årtusindskiftet. Olsen & Olsen, 

Fredensborg. 176 pp. 
 Natur- og Miljøpolitisk redegørelse 

1999, Miljø- og Energiministeriet.

Faktaboks

I de danske far vande er der ca. 
100 forskellige arter af f isk. Mil-
jøtilstanden i de k ystnære om-
råder, hvor f iskeyngel i vid ud-
strækning lever, har stor betyd− 
ning for f iskebestandene. Siden 
1950 er der i takt med den øge-
de eutrofiering registreret en 
tilbagegang med hensyn til be-
standene af rødspætter og 
torsk, mens ising, tunge og pig-
hvar er blevet mere talrige. De 
sidstnævnte tre arter er mindre 
følsomme overfor eutrofiering, 
fordi de gyder på et andet tids-
punkt end de to førstnævnte.

Kilde: Natur- og Miljøpolitisk 
redegørelse 1999, Miljø- og 
Energiministeriet.
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de og vandk valitet. Der er endvidere be-

hov for regionale modeller, som tilgo-

deser f jordenes forskelligartede funk− 

tioner. Fjordene og k ystvande reagerer 

forskelligt på nærings- og miljøfarlige 

stoffer afhængigt af deres dybde, salt-

holdighed og vandets opholdstid. Der 

skal opstilles sammenhænge imellem 

tilførsler og effekter, så det kan vurde-

res om konkrete mål opf yldes.

Der er også behov for prognosemo-

deller til at beskrive effekter af ændrede 

belastningsforhold samt konsek venser 

af ændringer i plante- og dyreprodukti-

onen. Disse modeller vil også kunne bi-

drage til strategiske konsek vensanaly-

ser af ændrede saltholdigheder, tempe− 

ratur- og vindforhold i de danske far van-

de som følge af klimaændringerne. Der 

er i forlængelse af dette et behov for at 

vurdere de økonomiske konsek venser 

(cost-benefit-analyser) ved både at se 

på de direkte erhver vsmæssige forhold 

og på de rekreative aspekter. 

Uddannelse og videnoverførsel

Der vil være behov for, at den kommen-

de generation af danske havforskere, 

miljø- og f iskeriadministratorer, under-

visere og beslutningstagere i stigende 
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 orskningsområdet - en status

Den miljørelaterede forskning i kemika-

lier er tværgående både hvad angår vi-

denskabelige discipliner, samfundets 

sektorer og medierne i miljøet. Det er 

derfor vanskeligt at give en udtømmen-

de oversigt over området. Der er gen-

nem de sidste 3 årtier udført en række 

anvendelsesorienterede projekter, som 

blev initieret af Miljøstyrelsen som 

grundlag for den videnbaserede admini-

stration af kemikalier. Forskningen har 

taget sigte mod reguleringen af brugen 

af kemiske stoffer og produkter, således 

at fremstillingen, opbevaringen anven-

delsen og bortskaffelsen ikke påvirker 

menneskets sundhed og skader miljøet. 

Miljøstyrelsens forskning er efter den 

internationale evaluering af dansk mil-

jøforskning i 1989 gradvist blevet mål-

rettet mod mere kortsigtede admini-

strative behov. 

I forbindelse med den første pesti-

cidhandlingsplan blev der i 1987 åbnet 

mulighed for, at afgiftsmidler fra salg af 

bekæmpelsesmidler bl.a. kunne anven-

des til forskning i godkendelsespligtige 

stoffers eller produkters indvirkning på 

miljø og sundhed med henblik på at un-

derstøtte administrationen. Denne 

forskningsindsats omfatter også sam-

fundsvidenskabelige discipliner, f.eks. 

værdisætning, sundhedsområdet og ar-

bejdsmiljøet.

Forskningen i kemiske stoffer i miljø-

et har indgået i grundvandsforskningen, 

som med støtte fra Det Teknisk-Viden-

skabelige Forskningsråd blev igangsat 

som et ingeniør videnskabeligt center 

på DTU. Forskningsrådene har desuden 

støttet projekter vedr. luftforurening, 

fødevaresikkerhed og spildevandsfor-

urening.

Med Det Strategiske Miljøforsknings-

program blev der i 1990'erne gennem-

ført den første sammenhængende og 

koordinerede indsats på området i Dan-

mark. Forskningen er foregået inden for 

følgende centre uden mure:

1. Dansk Center for Økotoksikologisk 

Forskning 1992-1997. Centrets forsk-

ning sigtede mod at sikre det ydre 

miljø mod skadelige påvirkninger af 

kemiske stoffer. Forskningen har re-

sulteret i en række nye værktøjer, 

som øger forståelsen for og muliggør 

vurderingen af de risici som miljøfar-

lige stoffer udgør. 

2. Grundvandsgruppen 1996-2000. 

Forskningen sigtede mod at udbygge 

den stærkt begrænsede viden om de 

f ysiske, kemiske og mikro-biologiske 

forhold og processer, som er bestem-

mende for pesticiders binding, om-

dannelse og transport såvel i jordla-

gene over grundvandsspejlet som i 

selve grundvandsmagasinerne.

3. Forskningscenter for Østrogenlignende 

Stoffer 1996-2000. Hovedindsatsen i 

centrets forskning har været at op-

bygge testmetoder der kunne afsløre 

kønshormonlignende effekt af kemi-

kalier.

4. Center for Bæredygtig Arealanvendelse 

og Forvaltning af Miljøfremmede Stof-

fer, Kulstof og Kvælstof 1997-2001. 

Forskningen har bidraget med viden, 

der er nødvendig for at kombinere 

bæredygtig landbrugsdrift med en 

optimal udnyttelse af organisk affald.

5. Center for biologiske processer i forure-

net jord og sediment (BIOPRO) 1998-

2001. Centret har forsket i de biologi-

ske processer i forurenet jord og sedi− 

ment. Fokus har været på de biologi-

ske processer, der kan fjerne de for-

urenende stoffer, så man slipper for 

at foretage omfattende og kostbare 

opgravninger af forurenet jord.

6. Center for Miljø og Luftveje (CML) 

1998-2001. Centret arbejdede med at 

udvikle nye målemetoder og model-

ler for luftforurening fra trafik, mi-

kroorganismer samt blødgøringsmid-

ler fra plast og overfladeaktive stof− 

fer (detergenter) fra rengøringsmid-

ler. Centret skabte ny viden om de ty-

per af luftforurening, der forstærker 

virkningen af de allergifremkaldende 

stoffer som findes i luften i for vejen.

Behov for ny viden

Store dele af denne viden har fundet an-

vendelse til at underbygge den videnba-

serede regulering og administration af 

kemikalier i Danmark og inden for EU. 

Men der er stadig langt igen, før den til-

strækkelige viden er til stede for at sikre 

menneskers sundhed og et rent og upå-

virket miljø. Antallet og forbruget af ke-

miske stoffer er meget stort og stadigt 

voksende. Det er kun en meget lille del 

af kemikalierne, som er undersøgt til-

strækkeligt. Samtidig ser vi en stadigt 

øget hyppighed af allergi, astmatiske 

sygdomme, testikelkræft, br ystkræft 

og hormonlignende effekter. De kemi-

ske stoffer kan spille sammen, f.eks. i 

forbindelse med Multiple Chemical Sen-

sitivity (MCS). Der f indes kun sporadi-

ske undersøgelser af samspillet mellem 

kemikalier og med andre miljøfaktorer, 

specielt klimaet. 

Den kommende forskning vil opnå 

størst nytteværdi ved at sammenkoble 

sundhed og miljø ud fra den indlysende 

kendsgerning, at eksponeringen af det 

ydre miljø er indgangen til såvel føde-

kæderne og deres utallige organismer 

som eksponeringen af mennesket. Men-

nesket er placeret øverst i fødekæden 

og udsættes både direkte for kemiske 

stoffer og gennem fødevarer og drikke-

vand. Sammenhængen mellem miljø og 

sundhed skal også ses ud fra den syns-

vinkel, at effekter i det ydre miljø som 

oftest er en tidlig advarsel om, at der 

kan for ventes effekter på mennesket, 

Kemikalier i miljøet 
- hvilken viden mangler vi?

Af Hans Løkke, Danmarks Miljøundersøgelser  og Poul Bjerregaard, Syddansk Universitet

F

»Den kommende 
forskning vil opnå 
størst nytteværdi 
ved at sammenkob-
le sundhed og miljø 
ud fra den indlysen-
de kendsgerning, at 
eksponeringen af 
det ydre miljø er ind- 
gangen til såvel fø-
dekæderne og de-
res utallige organis– 
mer som ekspone– 
ringen af menne- 
sket«



SIDE

NR 54
30 SIDE

NR 54
31

MILJØ

F
O

R
S

K
N

I
N

G

hvis der ikke sker de nødvendige tiltag 

for at begrænse forureningen. Et ek-

sempel på dette er påvisningen af hor-

monale ændringer i fersk vandsfisk, og 

ophobningen af persistente organiske 

stoffer i f isk fugle og pattedyr til kon-

centrationer, hvor der kan obser veres 

effekter.

Biologiske og 

kemiske screeningsværktøjer

Mennesker udsættes i miljøet for et 

væld af f ysiske, biologiske og kemiske 

faktorer. Der er behov for en målrettet 

forskningsindsats, der kan bidrage til 

grundlaget for udviklingen af nye og 

bedre metoder til vurdering af kemiske 

stoffer. Hertil kommer, at anvendelsen 

af dyreforsøg er under udfasning og 

skaber et akut behov for alternative me-

toder.

Der er således behov for bedre scree-

ningsmetoder, som kan identif icere den 

biologisk aktive fraktion (bioaktive frak− 

tion) og kobles med humane ekspone-

ringsmetoder og bl.a. erstatte de nuvæ-

rende screeningsværktøjer med patte-

dyr. En anden del er analytisk-kemiske 

moniteringsmetoder til målinger på mil-

jøprofiler over miljøfarlige stoffers fore-

komst i miljøet. Den kemiske monite-

ring dækker over biologiske såvel som 

abiotiske matricer. Der er dog stadig be-

hov for udvikling af hurtige screenings-

metoder i den indledende vurdering af 

det samlede eksponeringsniveau for en 

række stoffer, herunder persistente or-

ganiske stoffer og specielt hormonlig-

nende stoffer. 

Sådanne metoder kan anvendes til at 

kortlægge niveauer af miljøfremmede 

stoffer i miljøet og i biologiske prøver, 

specielt i blod og modermælk. Metoder-

ne kan bygge på kemisk sammenhæng 

mellem stofstruktur og helbred, og an-

vendes til udpegning af potentielt farli-

ge nye stoffer (samspil mellem QSAR, 

kemometri, screening og rangordning).

Fokus på jorden som ressource

Europakommisionen har udarbejdet en 

tematisk strategi for jordbundsbesk yt-

telse, og et EU-direktiv på området er 

under forberedelse. Jordbunden er en 

levende ressource med en mangfoldig 

biodiversitet, som udgør grundlaget for 

den terrestriske natur. Jordbunden har 

stor agronomisk værdi og regnes for at 

være en ikke-fornyelig ressource, som 

har betydelig oplagrings- og stødpude-

evne over for vand, mineraler, gasser og 

miljøfremmede stoffer. I lyset heraf er 

der behov for en forskningsindsats, som 

kan tilvejebringe og forbedre den eksi-

sterende viden om truslerne mod jord-

bunden, som i Danmark især drejer sig 

om lokal og diffus jordforurening med 

kemiske stoffer. Effekterne er bl.a. ned-

gang i jordbundens biodiversitet og æn-

dringer i det biogeokemiske kredsløb, 

som på længere sigt kan mindske jord-

bundens evne til at opf ylde dens mange 

forskellige funktioner. 

I byer og bynære områder er ofte sto-

re arealer forurenet med kemiske stof-

fer. Dette frembyder en risiko for kon-

takt med jorden, specielt for børn, som 

kan få forurenet jord i munden under 

leg. Imidlertid vil forureningens giftig-

hed aftage, idet nogle af stofferne ned-

br ydes med tiden. Desuden reduceres 

biotilgængeligheden med tiden som føl-

ge af det fænomen, der kaldes »ældning«. 

Der er behov for udvikling af metoder, 

som kan bestemme den reelle giftighed 

af forureninger over for mennesker, så-

ledes at samfundets ressourcer anven-

des målrettet mod de mest betydende 

miljøproblemer. Sådanne screenings-

metoder, som kan bestemme biotilgæn-

geligheden af kemiske stoffer og blan-

dinger heraf i jord, kan udvikles ved an− 

vendelse af laverestående dyr, f.eks. 

regnorme, for at undgå brugen af varm-

blodede forsøgsdyr.

Oprensning af forurenet jord, sedi-

ment og slam er forbundet med et 

stort ressourceforbrug, som ud fra et 

bæredygtighedsaspekt skal af vejes 

mod de reelle risici, der udgår fra en gi-

ven forurening. Disse risici afhænger 

også af stoffernes tilgængelighed. End-

videre er tilgængelighed en forudsæt-

ning for oprensning vha. bioremedie-

ring, f ytoremediering og ventilering. 

Metoder til screening af miljøfremme-

de stoffers tilgængelighed vil derfor 

også kunne f inde anvendelse til at ud-

vikle strategier til at påvirke/manipu- 

lere tilgængeligheden af stofferne, når 

den forurenede jord, sediment eller 

slam skal renses.

En forudsætning for at kunne anven-

de mikroorganismer og planter til op-

rensning er, at mekanismerne for ned-

br ydningen er belyst. Der markedsføres 

i dag metoder, som ikke er videnskabe-

ligt underbyggede. Der er derfor et stort 

behov for at opnå en forståelse af de me− 

taboliske nedbr ydningsveje og af sam-

spillet mellem planterne og mikroorga-

nismerne.

Kemiske stoffers toksicitet i kom-

plekse blandinger og sammenhænge

I naturen f indes kemiske stoffer oftest i 

meget komplekse blandinger. På trods 

af denne viden bygger risikovurderin-

ger, nedbr ydningsstudier osv. stadig i 

høj grad på enkeltstoffer og modelstof− 

fer. Der f indes kun meget få undersøgel− 

ser af kemiske stoffers toksicitet, når de 

f indes i blandinger. Derfor er nye øko- 

og humantoksikologiske undersøgelser 

af komplekse blandinger af miljøfrem-

mede stoffer påkrævede. Der er des-

uden mangel på viden om interaktioner 

mellem klima og toksiske stoffer, herun-

der i sammenhæng med naturlige stress− 

faktorer.

»Det er vigtigt, at en fremtidig forskningsindsats sammenkobles med ele-
menter af en tværfaglig og helhedsorienteret belysning af samfundets miljø-
mæssige problemstillinger«
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Hormonforstyrrende stoffer 

Det er inden for de to seneste årtier 

konstateret, at en række kemikalier er i 

stand til at forstyrre den normale hor-

monale regulering hos dyr. De f leste af 

de beskrevne effekter retter sig mod re-

guleringen af og med kønshormoner 

(østrogener og androgener), men der 

er også registreret forstyrrelser i andre 

hormonsystemer, bl.a. reguleringen via 

skjoldbruskkirtelhormonet thyroxin. 

Forstyrrelser i reguleringen af kønshor-

moner kan medføre ændringer i udvik-

lingen af normale kønsorganer, hvilket 

bl.a. kan medføre en nedgang i organis-

mers formeringsevne og dermed lang-

sigtede effekter på populationers stør-

relse. Forstyrrelser i thyroxinregulerin− 

gen kan bl.a. påvirke udviklingen af hjer− 

nen under fosterudviklingen.

Rækken af kemikalier eller grupper af 

kemikalier, der har vist sig direkte at på-

virke hormonsystemer, er efterhånden 

ganske lang: Chlorerede insekticider, 

polychlorerede biphenyler, chlorerede 

dioxiner, bromerede f lammehæmmere, 

alk ylphenoler, bisphenol, parabener, 

phthalater, tributyltin, vinclozolin, ke-

miske UV-filtre, phytoøstrogener, syn-

tetiske østrogener og naturlige østroge-

ner - de sidste kun i miljøer, hvor de ikke 

burde være. Brugen af nogle af disse ke-

mikalier er for længst udfaset i den vest-

lige verden, mens andre stadig produce-

res og anvendes i store mængder og i 

mange dagligdags produkter.

Mens hormonale påvirkninger hos or-

ganismer i miljøet er veldokumenterede 

og efterfølgende påvist ved kontrollere-

delser, der er mere vandopløselige end 

PAH'er og derfor er mere mobile og tok-

siske. Der er et behov for at iværksætte 

undersøgelser, som kan bidrage med vi-

den om, hvor udbredte de nye kontami-

nanter er i miljøet og om deres biologi-

ske nedbr ydelighed.

Stoffer med immunotoksisk virkning

Immunsystemets tilstand er bestem-

mende for en organismes forsvarsevne 

over for bakterie- og virusangreb, mod-

standskraft mod udvikling af cancer og 

en vigtig faktor i udviklingen af allergi-

er. Det er derfor bek ymrende, at en lang 

række almindeligt forekommende kemi-

kalier vides at påvirke immunsystemet 

negativt hos såvel højere som lavere 

dyr. Både i laboratorieforsøg og i feltun-

dersøgelser er det vist, at halogenerede 

organiske kemikalier, PAH, pesticider og 

tungmetaller kan undertr ykke immun-

systemet. Immunforsvaret er ekstremt 

kompliceret i sin opbygning og kommu-

nikerer endvidere livligt med resten af 

organismen ved hjælp af signalproteiner 

og hormoner. På alle de niveauer af im-

munsystemet, der hidtil er undersøgt, 

har man fundet effekter af kemikalie-

eksponering. Ligeledes har man konsta-

teret kemikaliepåvirkning af kommuni-

kationen, bl.a. fra hormonforstyrrende 

stoffer. Nye molek ylærbiologiske tek-

nikker har de seneste år muliggjort me-

re præcise undersøgelser af kemikaliers 

effekter på immunforsvaret, hvilket bør 

udnyttes til at skaffe klarhed over muli-

ge forringelser af den generelle sund-

hedstilstand. 

Økotoksikologi ses sjældent i forhold 

til den rumlige fordeling af forurenin-

ger, sådan som de normalt optræder i 

miljøet. Man ved alt for lidt om ekspo-

nering af f.eks. jordorganismerne, fordi 

man glemmer, at forurening kan være 

meget lokal, både på makro- og mikro-

skala. Et godt eksempel er slamklumper 

i jord som eksisterer i lang tid (>1 år). 

Slammet tiltrækker organismer, som 

der ved bliver eksponeret, men som 

samtidig også har fordelen af en god 

fødekilde.

Forekomst, mobilisering og bio-

nedbrydning af nye kontaminanter

Anvendelse af en lang række miljøfrem-

mede stoffer i industri, landbrug og hus− 

holdning har ført til en kraftig spred-

ning af stofferne i miljøet, hvor de kan 

ophobe sig over f lere årtier. Stoffer, der 

er bundet til jord eller sediment, kan fri-

gives, og toksiske metabolitter kan dan-

nes ved biologisk nedbr ydning. Udvik-

lingen i analysekemien muliggør i dag 

identif icering og k vantif icering af nye 

stoffer, hvis indtagelse gennem vand, 

luft eller fødevarer kan udgøre en sund-

hedsrisiko. Som eksempel på nye konta-

minanter kan nævnes bromerede f lam-

mehæmmere, der har biologiske effek− 

ter meget lig PCB'erne, og NSO-forbin-
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Konklusion

Den videre forskning i kemiske stoffers 

skæbne i miljøet og effekter på menne-

skers sundhed og det ydre miljø tager 

udgangspunkt i den viden, som natio-

nalt og internationalt er opnået gennem 

forskningen i det seneste årti. De fagligt 

væsentligste huller i den nuværende vi-

den og tekniske kunnen inden for de 

mest påtrængende kendte og for vente-

de miljøproblemer kan beskrives som 

følgende behov for forskning og udvik-

ling:
 Udvikling af metoder, som hurtigt kan 

screene jord, vand og biologisk mate-

riale for forekomsten af miljøfarlige 

stoffer i samspil med QSAR-modeller 

(Quantitative structure-activity rela-

tionship), kemometri og rangordnings-

modeller.
 Undersøgelse af »nye kontaminanter«, 

som spredes utilsigtet i miljøet.
 Udvikling af metoder, som kan be-

stemme den reelle giftighed af kemi-

ske stoffer i forurenet jord (biotilgæn-

geligheden).
 Styrkelse af det teoretiske grundlag 

for metoder til rensning af forurenet 

jord og sediment, specielt forståelsen 

af metaboliske nedbr ydningsveje og 

samspillet mellem planter og mikro-

organismer.
 Interaktioner mellem kemiske stoffer 

i komplekse blandinger og interaktio-

ner mellem kemiske stoffer og andre 

miljøfaktorer, specielt klimatiske æn-

dringer.
 Miljøfremmede stoffers påvirkning af 

immunsystemet hos mennesker og 

dyr.
 Bedre forståelse for de hormonfor-

styrrende stoffers basale virkemåder, 

deres optagelse og omsætning i orga-

nismer og miljøet, samt videreudvik-

ling af testsystemer.
 Udvikling af testmetoder, som ikke be− 

nytter hvir veldyr.

Det er vigtigt, at en fremtidig forsk-

ningsindsats sammenkobles med ele-

menter af en tværfaglig og helhedsori-

enteret belysning af samfundets miljø− 

mæssige problemstillinger. Imidlertid 

vil det også fremover være den tekniske 

og natur videnskabelige forskningsind-

sats, som er central i belysningen af for-

udsætningerne, omfanget og effekterne 

af samfundets brug af kemikalier og ik-

ke mindst i anvisninger på problemer-

nes løsning. Der er gennem Det Strate-

giske Miljøforskningsprogram opbygget 

netværk af forskere i Danmark, som har 

en tilstrækkelig videnbase til at kunne 

løse nye forskningsopgaver med miljø-

fremmede stoffer, ikke mindst på grund− 

lag af den internationalisering af dansk 

miljøforskning, som har fundet sted i de 

seneste 10 år.

D E T  S T R AT E G I S K E  M I L J Ø F O R S K N I N G S P R O G R A M  ©  M A RT S  2 0 0 3

de forsøg i laboratoriet, er det i sagens 

natur vanskeligere at etablere klare år-

sagssammenhænge mellem menneskers 

eksponering for kemikalier og stignin-

gen i frek vensen af malfunktioner i 

mænds reproduktive system - selv hvis 

en sådan f indes.

Selv om vi inden for de seneste få år 

har erhver vet en del viden om hormon-

forstyrrende kemikalier og deres virk-

ninger, mangler vi stadig megen infor-

mation på en lang række væsentlige 

områder. Vort behov for yderligere vi-

den strækker sig fra en bedre forståelse 

af helt basale mekanismer for stoffernes 

virkemåder, optagelse og omsætning i 

organismer og miljø til udvikling, vali-

dering og anvendelse af robuste og føl-

somme testsystemer, der kan afsløre 

eventuelle hormonforstyrrende virknin-

ger af de tusindvis af kemikalier, der an-

vendes i samfundet. 

Transport og omsætning af 

miljøfremmede stoffer i Arktis

Bioakkumulering af mange miljøfrem-

mede stoffer i arktiske dyr udgør en væ-

sentlig sundhedsrisiko, da den traditio-

nelle kost i Arktis i høj grad er baseret 

på disse dyr. Kendskab til stoffernes kil-

der, transportveje og nedbr ydning un-

der arktiske forhold er nødvendigt for at 

kunne vurdere og reducere belastnings-

niveauet.
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miljøindsatsen. På topmøde-niveau er 

disse emner helt centrale for mulighe-

derne for at opnå en global, politisk kon− 

sensus. Og i den daglige praksis for bæ-

redygtig udvikling, som den udfoldes af 

alle lige fra de største multinationale 

selskaber til de fattigste småbønder, er 

de en væsentlig del af de incitamenter, 

der former aktørernes handlinger.

Status i den 

danske miljøforskning

Det er vanskeligt at give en samlet sta-

tus for den danske forskning på disse 

områder i grænsefladen mellem økono-

mi og miljøpolitik, dels fordi området er 

vanskeligt at afgrænse, dels fordi den 

relevante forskning udføres inden for og 

på tværs af en lang række fagområder. 

Helt generelt kan man dog sige, at den 

danske forskning i dette område er rela-

tivt begrænset, og at nogle områder, 

som f.eks. miljøkonsek venserne af æn-

dringer i markedsadgang, er ganske 

uudforskede, mens der foregår en del 

forskning i udviklingsbistandens effek-

ter i forskellige miljøer på universite-

terne og på institutioner som det nyop-

rettede Center for Internationale Studier 

og Menneskerettigheder. I det hele taget 

må det konstateres, at den egentlige 

miljøøkonomiske forskning er et ret nyt 

fænomen i Danmark, og at traditionen 

hidtil er temmelig begrænset.

Behov for ny viden

Med disse forbehold for overblikket 

over omfanget af den eksisterende ind-

sats på området, er det min opfattelse, 

at indsatsen bør styrkes betydeligt. En 

yderligere forskningsindsats kunne med 

fordel fokuseres på at prøve at afdække 

de faktiske sammenhænge på området, 

hvor den politiske diskussion ofte er 

mere præget af  ideologi end faktisk vi-

den. Dette kunne give en bedre debat 

om danske holdninger og forhandlings− 

positioner, og det kunne danne grund-

lag for bedre beslutninger om, hvilke 

områder der er vigtigst og af hvilke år-

sager. 

Markedsadgang

Spørgsmålet om markedsadgang for 

ulandenes produkter til de rige landes 

markeder var i Johannesburg, som så of-

te før, en væsentlig blokering for større 

gennembrud i de mere specif ikke dis-

kussioner om miljø eller bæredygtig ud-

vikling. Der er f lere problemstillinger på 

spil i diskussionen, bl.a. spørgsmålet om 

ulandenes muligheder for at øge deres 

indtægter og udviklingsmuligheder via 

eksport, og spørgsmålet om, i hvilket 

omfang miljø- eller andre krav til ulan-

denes produkter, herunder miljømærk-

ningsordninger, i realiteten fungerer 

som handelshindringer med henblik på 

at holde ulandenes varer ude fra de rige 

landes markeder.

Diskussionerne om disse emner vil 

indgå i den igangværende handelsrunde 

under WTO, og det vil være yderst rele-

vant at etablere et bedre videngrundlag 

for diskussionerne i denne forbindelse. 

Samtidig vil EU i de kommende år indgå 

en serie af regionale handelsaftaler un-

der Cotonou-aftalen med landene i Afri-

ka, Vestindien og Stillehavet, ligesom 

der indgås handelsaftaler med de syd− 

amerikanske lande i Mercosur og en ræk− 

ke asiatiske lande.

I den sammenhæng kunne forsknin-

gen fokusere på temaer som:

Hvad er konsek venserne for miljøet 

af en øget markedsadgang for ulande-

nes varer? Hvor meget realitet er der i 

forestillingerne om, at ulandene vil fore− 

tage en økologisk dumping til skade for 

Ulande 
     – forskning i grænsefeltet 
                mellem økonomi og miljø

Af Kim Carstensen, WWF Danmark

»En yderligere 
forskningsindsats 
kunne med fordel 
fokuseres på at 
prøve at afdække 
de faktiske sam-
menhænge på om-
rådet, hvor den po-
litiske diskussion 
ofte er præget af 
mere ideologi end 
faktisk viden«

   vor står vi?
Johannesburg-topmødet nåede resulta-

ter på en række områder. Det skete især 

på de steder, hvor forhandlingerne kun-

ne afgrænses til en specif ik sektor som 

naturfor valtning, vand, energi med me-

re. Resultaterne var bestemt ikke alle 

sammen store, men på disse områder 

blev der dog vedtaget ting, der var nye i 

forhold til vedtagelser fra tidligere in-

ternationale møder. Til gengæld kneb 

det gevaldigt med at nå nye resultater 

på de tværgående områder, især når der 

skulle tages beslutninger, der ville bety-

de økonomiske omlægninger eller di-

rekte øgede udgifter for de rige lande.

Heri var der ikke noget nyt. Rio-top-

mødet i 1992 var også svagest på de 

økonomisk relaterede emner: bistand, 

handel med mere. Det sk yldes, at be-

slutninger på disse områder koster pen-

ge, og at de rige lande derfor helst vil 

have dem truffet i højniveau-fora, som 

de har bedre kontrol over end et FN-

topmøde. I Johannesburg var det mar-

kant, hvor tungt WTO's sk ygge hvilede 

hen over alle diskussioner, og en lang 

række andre beslutninger lægges i prak-

sis ind i sammenhænge, hvor institutio-

ner som Verdensbanken eller den Inter-

nationale Valutafond kan sætte rammer− 

ne for udmøntningen af evt. beslutnin-

ger.

De tværgående områder

De økonomisk tunge forhandlinger i Jo-

hannesburg vedrørte centrale emner 

som handel og markedsadgang, handel 

og bæredygtig udvikling, landbrugssub-

sidier, gældslettelser og bistand. Fælles 

for dem var, at topmødet gentog tidli-

gere beslutninger fra andre fora på dis-

se områder, men ikke tilføjede meget 

nyt. 

Selv om emnerne er langt fra den 

daglige miljøpolitik, har de alligevel 

enorm betydning. Der er tale om økono-

miske instrumenter, der på godt eller 

ondt sætter rammer og betingelser for 

H
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arbejdere og miljøet i ulandene? I hvil-

ket omfang og hvordan vil dette pro-

blem blive imødegået af de afledede 

konsek venser af en øget indtjening til 

producenterne, herunder både i form 

af teknologiudvikling og i form af en 

evt. generelt øget velstand? Hvilken be-

tydning har det i denne sammenhæng, 

at store dele af den øgede produktion i 

ulandene formentlig vil ligge hos under-

afdelinger af multinationale selskaber 

eller i f irmaer, som er ejet eller kontrol-

leret af disse?

Hvor afgørende er restriktioner på 

handel og markedsadgang til de rige 

landes markeder set i forhold til de re-

striktioner, ulandene har for handel 

med varer fra andre ulande? Ofte er 

handel mellem nabolande også vanske-

liggjort af told og andre barrierer.

Hvad betyder de eksisterende miljø- 

og bæredygtighedsmærkninger af varer 

for ulandenes placering på de rige lan-

des markeder? Og hvad betyder de for 

producenter og arbejdere i ulandene? 

Der f indes en række forskellige mærk-

ningsordninger, herunder økologimær-

ker, bæredygtighedsmærker (Max Have-

laar, Fair Trade), tømmermærker (Forest 

Stewardship Council, FSC) med f lere, 

som søger at tage særlige hensyn til 

bl.a. producenterne i ulandene, men 

som samtidig udsættes for angreb for 

at være handelsfor vridende og poten-

tielle handelshindringer for ulandenes 

produkter.

Landbrugsstøtte og fiskerisubsidier

Et andet nøglepunkt i diskussionerne i 

Johannesburg var spørgsmålet om en 

mulig af vikling af landbrugsstøtten i de 

rige lande. Der var ligeledes en diskussi-

on om de tilsvarende subsidier til f iske-

riet, men mens diskussionen på land-

brugsområdet ikke førte til noget afgø− 

rende nyt, kom der faktisk en ganske 

klar vedtagelse med hensyn til af vikling 

af de miljøskadelige dele af f iskerisubsi− 

dierne.

Hele diskussionen på dette område 

er præget af en begrænset viden om 

subsidiernes effekt på miljøet eller på 

bæredygtig udvikling i bredere for-

stand, herunder de fattige bønders vil-

kår. Og specielt mangler der en viden, 

som kunne differentiere mellem forskel-

lige typer subsidier, idet støtten jo gives 

under mange former og til mange speci-

f ikke formål med uhyre forskellig effekt.

Diskussionen bliver videreført i WTO 

og internt i EU i forbindelse med den vi-

dere udvikling af den fælles landbrugs-

politik, CAP'en.

I denne sammenhæng kunne det væ-

re relevant at fokusere på emner som:

Hvilke effekter ville en reduktion af 

landbrugssubsidierne i de rige lande ha-

ve på ulande af forskellig type, og hvor-

dan ville effekterne være fordelt på for-

skellige befolkningsgrupper. Hvordan 

ville effekterne være på miljøet, både i 

ulandene og i de rige lande. I denne for-

bindelse kunne det være relevant at ar-

bejde med begreber som det samlede 

økologiske fodaftr yk af støttede afgrø-

der eller produktioner, alt efter hvor 

produktionen f inder sted. 

Hvordan virker forskellige typer af 

landbrugssubsidier på miljø og bære-

dygtig udvikling. Og i den forbindelse: 

Hvilke muligheder ville der være for om-

lægning af landbrugsstøtte til bredere 

formål i udvikling af landdistrikter, mil− 

jøinitiativer, naturbevarelse (f.eks. Ha-
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bitat-direktivet i en EU-sammenhæng), 

og hvad kunne miljøeffekterne af en så-

dan omlægning være. Der kunne her 

gennemføres sammenligninger af erfa-

ringerne fra forskellige europæiske lan-

de, hvor praksis er udformet ret forskel-

ligt.

Tilsvarende kunne man i en ulands-

sammenhæng se på, hvilke muligheder 

der kunne f indes for at etablere støtte-

ordninger, der kunne betale lokalbe-

folkninger for deres indsats som besk yt-

tere af naturressourcer, biologisk mang− 

foldighed eller andre værdier, der kan 

karakteriseres som fælles eje eller an-

svar.

Gældslettelse

Spørgsmålet om gældslettelser til ulan-

dene blev diskuteret ved Konferencen om 

Finansiering af Udvikling i Monterrey tidli-

gere i 2002, og de rige lande havde ikke 

noget ønske om reelt at genåbne denne 

diskussion i Johannesburg, hvorfor der ik-

ke blev taget nye initiativer. Samtidig har 

spørgsmålet om gældslettelser været 

genstand for lange diskussioner i fora 

som Verdensbanken og den Internatio-

nale Valutafond, hvorfra der er taget en 

række initiativer, som alle kritiseres for 

ikke at være vidtrækkende nok.

På den baggrund vil det være rele-

vant at følge, i hvilket omfang de eksi-

sterende initiativer til gældslettelse har 

en reel effekt på udviklingen i de berør-

te landes gældssituation, eller om initia-

tiverne er for små og inkonsek vente til 

at have denne effekt.

Samtidig ville det være væsentligt at 

få en bedre belysning af, hvilke sam-

menhænge der f indes mellem effekter-

ne af gældslettelse og den førte økono-

miske politik i ulandene, herunder i 

hvilket omfang landene selv råder over 

redskaber til at styre udviklingen. Den-

ne forskning bør fokusere på, hvilke ef-

fekter disse ting har for landenes miljø 

og deres muligheder for bæredygtig ud-

vikling.

Som et delsvar på gældskrisen og en 

måde at sikre en positiv miljøeffekt af 

gældslettelser foreslås somme tider de 

såkaldte »debt-for-nature swaps«. Det 

ville være relevant med en forskning i, 

hvilken effekt, om nogen, disse har på 

gældsproblematikken, og hvilken effekt 

de har på miljøet via de trust-fonde eller 

andre instrumenter, der sættes op. Erfa-

ringerne herfra kunne evt. bruges i initi-

ativer til at styrke og målrette miljøef-

fekten af gældslettelse.

Ulandsbistand (bistand og økonomi)

Diskussionen om de rige landes bistand 

til ulandene er en klassiker ved topmø-

der som mødet i Johannesburg – uden 

at resultaterne normalt er særligt opløf-

tende. Der skete ikke meget nyt på om-

rådet i Johannesburg, bortset måske fra 

at der var et nyt fokus på, hvordan pri-

vate virksomheder kan medvirke i sam-

menhæng med bistanden.

Der foregår en del dansk forskning i 

bistand, herunder i bistandens betydning 

for de fattige og for miljøet. Denne kun-

ne givetvis styrkes, men endnu vigtigere 

ville det måske være at fokusere på mu-

lighederne for inddragelse af private virk− 

somheder i opnåelsen af ulandsbistan-

dens mål. Herunder ville det være rele-

vant at se på udviklings- og miljøeffek-

terne af Danidas privatsektor-program− 

mer og de andre typer støtte f.eks. under 

Industrialiseringsfonden for Udviklings-

landene, IFU. Ligeledes ville det være re-

levant at forske i de erfaringer, der f indes 

med innovative former for inddragelse af 

erhver vslivet i bistanden, både i Danmark 

og i udlandet. Her kunne man f.eks. følge 

Novo Nordisks Diabetes-Fond, som er un-

der etablering, eller udenlandske initiati-

ver som f.eks. de såkaldte Challenge Funds 

under den britiske ulandsbistand.
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Fremtidens strategiske miljøforskning
Af Mikael Skou-Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser

I
rielle forskningspenge fra Miljøministe-

riet og Landbrugsministeriet ind i en 

fælles ramme, suppleret med yderligere 

ressourcer. Det Strategiske Miljøforsk-

ningsprogram var først og fremmest en 

ny organisatorisk ramme om fordelin-

gen af midler til forskere ved landets 

forskningsinstitutioner, som bl.a. tillod, 

at også universiteterne f ik andel i mid-

ler, der traditionelt tilfaldt laboratorier 

og forskningsenheder under ministeri-

erne. Samtidig f ik disse i højere grad ad-

gang til Videnskabsministeriets midler.

Strategisk forskning 

efter forskningsreformerne

Den strategiske forskning placerer sig 

mellem grundforskningen og den an-

vendte forskning. I modsætning til ud-

redningsopgaver er strategisk oriente-

ret forskning baseret på grundforsknin− 

gens metoder og teorier. Og i modsæt-

ning til ministeriernes udredningsmid-

ler fordeles de strategiske forsknings-

midler efter internationalt peer review 

af forslag. Til forskel fra den frie grund-

forskning udbydes og administreres del-

programmerne imidlertid af en selv-

stændig ledelsesgruppe. Der ved indsk y− 

des en selvstændig udbuds-instans mel-

lem de som finansierer forskningen og 

forskerne - en væsentlig detalje for at 

fastholde integriteten i forskningssyste-

met.

Principperne for den strategiske mil-

jøforskning har været inspiration for det 

nye Strategiske Forskningsråd, som op-

rettes som led i den ny regerings forsk-

ningsreform. Dette nye Strategiske 

Forskningsråd skal foreløbig fordele be-

villinger til bl.a. IT-forskning, Ældre-

forskning og andre større tværgående 

forskningsprogrammer. Men bliver der 

også en fremtid for miljøforskningen 

under det Strategiske Forskningsråd?

Der blev i løbet af 2001 ført drøftel-

ser om den fremtidige miljøforskning, 

både i regi af forskningsrådene og i Mil-

jøministeriet. Drøftelserne førte frem 

til forslag til den videre forskningsind-

sats ( jf. boks 1 og 2). Miljøministeriets 

rådgivende forskningsudvalg konstate-

rede, at Miljøforskningens f inansiering 

var uafklaret, hvilket fremgår af f igur 1, 

i stedet for som tidligere via diverse in-

terne puljer at fordele dem til ministeri-

ernes egne forskningsenheder. Denne 

fremgangsmåde var et direkte resultat 

af den store internationale evaluering af 

miljøforskningen, som den daværende 

VK-regering foranstaltede i 1988-89 

som udløber af den første vandmiljø-

plan, hvor Miljøministeriets og Land-

brugsministeriets forskere, som mange 

vil huske, havde været i disput om tal og 

regnemetoder. Evalueringen anbefalede 

at fordele forskningsmidler i fri konkur-

rence og med international granskning 

af forslag, for at sikre miljøforskning på 

et højt k valitetsniveau, samt for at frem− 

me samarbejde på tværs af institutio-

nerne.

Den daværende opposition i folketin-

get kritiserede ganske vist, at regerin-

gen på den måde skabte nye samlede 

forskningsprogrammer uden om finans-

loven. Det Strategiske Miljøforsknings-

program var nemlig ikke et resultat af 

en folketingsbeslutning, men var den 

daværende VK-regerings forskningspro-

gram, etableret i det store og hele for 

eksisterende kilder. Man lagde ministe-

     ndledning

I dette nummer af Miljøforskning giver 

personer fra en række forskningsmiljøer 

m.v. hver deres bud på »Fremtidens mil-

jøforskning«. Redaktionen har bedt un-

dertegnede afrunde over vejelserne med 

et forslag til fremtidens strategiske mil-

jøforskning, som kan bruges som ud-

gangspunkt for de fortsatte diskussio-

ner og drøftelser herom. Det er ikke 

nogen let opgave, da miljøforskningen 

dels omfatter en række meget forskel-

ligartede faglige indsatsområder, dels 

giver anledning til over vejelser om den 

organisatoriske ramme og det hertil 

knyttede bevillingsmæssige ambitions-

niveau. Jeg vil derfor gerne indlede for-

slagene med nogle over vejelser om 

rammebetingelserne.

Lidt forhistorie

I de godt 10 år der er gået, fra Det Stra-

tegiske Miljøforskningsprogram så da-

gens lys i 1992 og til afslutningen for de 

sidste forskningscentre i 2003, har vi 

været vidne til en satsning på miljø-

forskning i Danmark, som på mange må-

der har været ekstraordinær. Ikke alene 

i form af de bevilligede beløb, men nok 

så meget i form af den særlige og selv-

stændige program-for valtning, som 

med et højt forskningsmæssigt ambiti-

onsniveau har haft en usædvanlig grad 

af uafhængighed i forhold til sektormi-

nisterielle og forskningspolitiske inte-

resser.

Det første Strategiske Miljøforsk-

ningsprogram 1992-96 udgjorde en 

satsning over en fem-årig periode. Det 

blev senere fulgt op med f lere fortsæt-

telsesprogrammer og enkelte mindre 

programmer, således at der i årene frem 

til 2000 i gennemsnit blev bevilliget ca. 

75 mio. kr. om året til strategisk miljø-

forskning. Disse midler fremkom ved, at 

Videnskabsministeriet, Miljøministeriet, 

Fødevareministeriet, Udenrigsministeri-

et m.fl. puljede en del af deres midler 

og lod dem udbyde i fri konkurrence – 

»Ved ethvert forsk− 
ningsprograms til-
blivelse må der kon-
stateres en vis mod − 
sætning mellem ud-
bydere, der har in-
teresse i at få svar 
på nogle afgrænse-
de spørgsmål, og 
forskere, der gerne 
vil fortsætte be-
stemte forsknings-
traditioner, som de 
har arbejdet sig ind 
i over en længere 
årrække. Det er 
imidlertid vigtigt, at 
begge parter aner-
kender hinandens 
interesser som legi-
time«
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som godtgør, at indsatsen er under en 

dramatisk aftrapning. Det tværgående 

miljøforskningsudvalg under Forsknings− 

forum konkluderede på sin side, at mil-

jøforskning burde f inansieres gennem 

forskningsrådene, men at der også kun-

ne være behov for en indsats, der ræk-

ker videre, og især de Større Tværgåen-

de Forskergrupper (STF) blev set som et 

instrument hertil. Efter forskningsrefor-

men vil aktiviteter a la STF henhøre un-

der Det Strategiske Forskningsråd. Dis-

kussionerne – eller rivaliseringen – om 

hvem der skal udbyde midlerne har der-

for med oprettelsen af Det Strategiske 

Forskningsråd nu fundet en vis afkla-

ring, og det kan forhåbentlig danne 

grundlag for en mere indholdsoriente-

ret diskussion om den fremtidige miljø-

forskning.

Hvad er udfordringerne?

Udfordringen er først og fremmest at 

formulere, hvordan en fortsat indsats 

indholdsmæssigt skal prioriteres og fo-

kuseres. Forudsætningen er jo netop, at 

forskningen skal være strategisk og der-

for skal have en relevans inden for en 

tidshorisont på 5-10 år. Den skal bygge 

videre på de kompetencer, som er etab-

leret, men den skal også etablere nye.

Der er ingen tvivl om, at forskerne, 

som har bidraget til dette temanummer, 

ser store forskningsbehov, men det må 

også erkendes, at der er et stykke vej 

herfra og til et strategisk forskningspro-

gram, hvor der er behov for fokus og 

målrettethed. 

Ved ethvert forskningsprograms til-

blivelse må der konstateres en vis mod-

sætning mellem udbydere, der har inte-

resse i at få svar på nogle afgrænsede 

spørgsmål, og forskere, der gerne vil 

fortsætte bestemte forskningstraditio-

ner, som de har arbejdet sig ind i over 

en længere årrække. Det er imidlertid 

Boks 1

Forskningsrådenes 
Miljøforskningsudvalg

 Miljøøkonomi, miljøerhver vs-
økonomi og miljøsociologi

 Miljø og sundhed
 Bæredygtig udnyttelse af na-

turressourcer
 Miljø- og energiteknologi
 Konsek venser af klimaændrin-

ger

Boks 2

Miljøministeriets Råd-
givende Forskningsud-
valg

 Fremskrivningsmetoder (sce-
narier)

 Vurdering af ny teknologi
 Forskning i erhver vssektorer
 Samfundsstudier
 Holdnings- og adfærdsstudier
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vigtigt, at begge parter anerkender hin-

andens interesser som legitime; forsker-

nes k valif ikationer i et lille land som 

Danmark kan nødvendigvis kun dække 

nogle bestemte områder, hvor der er 

oparbejdet kompetencer, og det er vig-

tigt at huske, at dansk forskning indgår i 

en uformel arbejdsdeling med det inter-

nationale forskersamfund. Derfor må vi 

bygge på de styrkeområder, der f indes i 

Danmark. Samtidig må forskerne også 

være lydhøre over for de spørgsmål, 

som samfundets beslutningstagere for-

mulerer til forskningen. Ikke blot fordi 

samfundet f inansierer forskningen. Me-

re vigtigt er det, at såfremt forskningen 

efterfølgende skal have implikationer 

eller nyttiggøres, da vil forskerne også 

være afhængige af samfundets grund-

læggende interesse og lydhørhed.

Miljøforskningen har fortjent eller 

ufortjent opnået et r y som budbringer 

af »bad news«. Miljøforskerne mistæn-

keliggøres endvidere af visse for at over− 

drive miljøproblemerne for ad denne vej 

at udløse f lere bevillinger. Selvom jeg 

f inder denne kritik ude af proportioner, 

tror jeg også, det er vigtigt, at miljø-

forskningen forstærker sit løsnings- og 

management orienterede aspekt, sam-

tidig med at der arbejdes videre med at 

identif icere og vurdere risici.

Men hvad er det så for spørgsmål, 

som trænger sig på i det strategiske 

perspektiv? Det afhænger naturligvis af 

øjnene der ser. Det kan derfor ikke und-

gå at blive en anelse subjektivt, men når 

der her peges på nogle temaer for et 

fremtidigt miljøforskningsprogram, er 

det ud fra et forsøg på, som politolog 

og generalist, at udpege, hvor der kan 

identif iceres et frugtbart strategisk 

forskningsfelt i skæringspunktet mel-

lem på den ene side de udfordringer, 

det danske samfund står overfor, og på 

den anden side de kompetencer og styr-

ker, som er etableret under den hidtidi-

ge danske indsats.

Jeg vil derfor pege på tre udfordrin-

ger, som må være med til at definere be− 

hovene for den fremtidige miljøforsk-

ning:

1) Behovet for større sammenhæng i 

udviklingen og udnyttelsen af viden-

grundlaget,

2) Klima-ændringerne og deres implika-

tioner for naturen og samfundet,

3) Miljøkonsek vensbeskrivelser til brug 

for økonomiske analyser.

Også disse tre temaer er forholdsvis bre− 

de, men inden for hver af temaerne vil 

der være behov for en yderligere af-

grænsning, bestemt af hvor der er dan-

ske styrkepositioner. Det må være op-

gaven for det Strategiske Forskningsråd 

at foretage den nærmere afgrænsning. 

Disse tre temaer vil både muliggøre og 

invitere til, at mange forskellige kompe-

tencer og forskningsområder kan kon-

kurrere om midlerne.

1) Udfylde videnbehov 

mellem og på tværs af fagområderne

Det er en overordnet ledetråd i miljø-

programmet under EU’s 6. rammepro-

gram, at der er behov for større sam-

menhæng imellem de forskellige vi− 

dens- og forskningsfelter. Dette behov 

er også tilstede i Danmark. Da miljø-

forskningen f ik det store løft i begyn-

delsen af 1990'erne, såvel herhjemme 

som på EU-plan, skete det naturligt nok 
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tolkning af verden, og de kan fortsætte 

uanfægtet. Men fra et strategisk beslut-

ningstagersynspunkt er der tale om et 

væsentligt problem, idet de enkelte fag-

lige tilgangsvinkler typisk vil have ude-

lukket væsentlige aspekter, for at nå 

frem til disciplinært stringente teorier 

og metoder. Det er derfor i sig selv en 

væsentlig opgave for et strategisk forsk-

ningsprogram at udøve et vedholdende 

pres på forskersamfundet for at øge det 

tværgående samarbejde mellem disci-

plinerne og for at udvikle nye erkendel-

ser i grænsefelterne mellem de eksiste-

rende discipliner. Sådanne samarbejder 

må imidlertid udvikles omhyggeligt og 

ved, at man gradvis justerer og tilpasser 

disciplinære tilgange, ikke ved at forla-

de disciplinerne til fordel for en udefi-

neret tvær videnskab. Det er derfor 

også en opgave for udbyderne af et stra-

tegisk forskningsprogram at definere 

mere præcist, på hvilke felter der især er 

behov for at bygge bro eller »lukke« hul-

ler og gab i den eksisterende videnbase. 

Her må man gå problemorienteret til 

»Det er derfor i sig selv en væsentlig opgave for et strategisk forsknings-
program at udøve et vedholdende pres på forskersamfundet for at øge det 
tværgående samarbejde mellem disciplinerne og for at udvikle nye erkendel-
ser i grænsefelterne mellem de eksisterende discipliner«

ved, at man påbegyndte oprustningen 

på en række forskellige felter, som hver 

især fremstod som centrale. Discipliner-

ne havde overtaget i denne proces, som 

vægtede forskning på højt og internati-

onalt anerkendt niveau, men dette med− 

førte dog også en ret betydelig frag-

mentering i opbygningen af videnbasen. 

Der konsoliderede sig så at sige nogle 

»øer« af viden og data på grundlag af di-

sciplinernes klassiske teorier og meto-

der. Selvom der blev lagt vægt på tvær-

institutionelt samarbejde, er det nok 

alligevel mere dækkende, for de resulta-

ter der er opnået under SMP, at konsta-

tere at disse frodige øer, der er blom-

stret op, stadig kun er forbundet med 

nogle skrøbelige »hængebroer«. Læser 

man indlægget om havforskningen i 

dette nummer af Miljøforskning, vil man 

bemærke, at forfatterne netop fremhæ-

ver, at der inden for en række fagdisci-

plinære områder er udviklet omfattende 

ny viden, men at koblingerne mellem 

disse stadig er forholdsvis beskeden. 

Det har naturligvis implikationer for 

forskningens evne til at levere svar på 

de problemstillinger, som samfundet 

står overfor. Eksempelvis for forståelsen 

af sammenhængen mellem næringsstof-

omsætningen og den specif ikke miljøk-

valitet i de enkelte marine områder, og 

dermed for, hvordan landbrugets be-

lastning kan fordeles. Eller for forståel-

sen af sammenhængen mellem risici 

ved forskellige kemikalier og befolknin-

gens mere generelle sundheds- og syg-

domstilstand. Eller for sammenhængen 

mellem naturk valitet og biodiversitet 

og de menneskelige aktiviteter i land-

skabet.

Det er et tilbagevendende problem i 

mange beslutningssituationer, at for-

skellige faglige tilgange anlægger ikke-

komplementære perspektiver, og at vi-

dengrundlaget derfor i høj grad afhæn− 

ger af, hvilke faglige briller man vælger 

at anskue problematikken igennem. Fra 

et forholdsvist elitært og forskningsin-

ternt synspunkt er der ikke problemer i 

det, tværtimod. Fagene og disciplinerne 

tilbyder hvert sit ståsted og hver sin for-
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værks, så forskningen klumpes om stra-

tegiske forskningsspørgsmål.

2) Forskning i 

tilpasning til klimaforandringerne 

Vi har siden den første rapport fra IPCC 

i 1990 fået større vished for, at der sker 

ændringer i klimaet, og at disse er an-

tropogent betingede. IPCC's rapporter 

fra henholdsvis 1996 og 2001 sammen-

fatter den eksisterende klimaforskning 

på en lang række forskellige felter, og 

den er kommet langt med henblik på at 

forstå den globale klimaudvikling. Kli-

maproblematikken er imidlertid uden 

tvivl et af de spørgsmål, hvor videnbe-

hovet også i de kommende år vil være 

størst, især med henblik på tilpasning til 

klimaændringerne. Frem mod år 2100 

forudses det, at den globale gennem-

snitstemperatur vil stige med 1,5 – 5,8 

grader som følge af den fortsatte udled-

ning af CO2 og andre drivhusgasser (Det− 

te kan sammenlignes med, at tempera-

turændringen globalt er ca. 8 grader fra 

en istid til en mellemistid). Det er van-

skeligt at forudsige for klimamodeller-

ne, hvad det vil betyde for temperatur-

udviklingen lokalt i Danmark, idet der er 

usikkerhed om effekterne for havstrøm-

mene. Men bliver der tale om et grad-

vist varmere og mere nedbørsrigt klima, 

vil der være implikationer for dyrknin-

gen af afgrøder, for skovene, for f iske-

bestandene, for kravene til bygninger 

osv. Der vil være risiko for store økono-

miske tab, hvis ikke disse ændringer lø-

bende følges og prognosticeres, således 

at samfundets aktiviteter kan tilpasse 

sig klimaændringerne. Det er altså vi-

den, som må for ventes efterspurgt ikke 

bare af beslutningstagerne, men også af 

f.eks. forsikringsselskaber, landbrug, 

skovbrug, f iskeri m.fl. Klimapanelet an-

slår, at det økonomiske tab for de udvik-

lede lande vil beløbe sig til 1-2 pct. af 

BNP. Markante vandstandsstigninger 

kan endvidere opstå i forbindelse med 

usædvanlige vejrmæssige begivenhe-

der, og med 7000 km k yststrækning er 

Danmark udsat på en anden måde end 

mange andre lande. Danske forsknings-

miljøer har en særlig og internationalt 

højt renommeret ekspertise på klima-

forskning i de arktiske områder. Forsk-

ningen i de arktiske områder er central i 

forhold til både det globale miljø og i 

forhold til de regionale effekter, der 

vedrører Danmark. Men der er også på 

dette felt brug for at slå bro mellem for-

skellige kompetencer; eksempelvis for-

udsætter en forståelse af klimaændrin-

gerne, at forskning i sammenhænge 

mellem atmosfæren og havet forbedres 

markant. Vegetation og fauna er gode 

og følsomme barometre på udsving i 

klimaet, og der er brug for at knytte 

forskningen i biodiversitet sammen med 

dette problemkompleks.

3) Miljøkonsekvensbeskrivelser 

til brug for økonomiske analyser

Institut for Miljøvurdering er blevet op-

rettet for at arbejde med spørgsmålet 

om, hvordan vi får mest miljø for penge-

ne. Men for at kunne anvende de vel-

færdsøkonomiske metoder forudsættes 

som grundlag altid en god og omfatten-

de miljøkonsek vensbeskrivelse.

Gennem bedre integration mellem 

teknisk-natur videnskabelige spred-

ningsmodeller og miljøøkonomiske ana-

lyser vil det være muligt at beregne de 

faktiske skadesomkostninger ved for-

ureningen, sådan som det er set i det 

europæiske ExternE projekt om ekster-

naliteterne ved energifremstilling. Det-

te sker ved at følge hele kæden fra emis-

sionerne, over spredning og transforma− 

tion, til eksponering og hen imod opgø-

relse af forureningsskader på en række 

forskellige goder. Ved at opgøre skades-

omkostningerne kan man vurdere ge-

vinsterne ved at rense, eller på anden 

måde fortrænge, forurening. Man får 

samtidig opgjort problemernes aktuelle 

omfang, som i mange tilfælde har æn-

dret sig på grund af rensning, ny lovgiv-

ning eller ændret teknologi. Det er alle 

typer af emissioner og miljøpåvirknin-

ger, som der er behov for at opgøre og 
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modellere effekterne af, fra specif ikke 

tungmetaller og kemikalier i f.eks. for-

brændingsprocesser over næringsstof-

fer til f.eks. udstødningen fra køretøjer, 

for mere nøjagtigt at bestemme skade-

omkostningerne. Når man har nogle ri-

melige estimater over disse skader kan 

man bruge dem som grundlag for de 

økonomiske analyser, hvor omkostnin-

gerne ved tiltagene kan sættes over for 

gevinsterne. Forudsætningen er imid-

lertid hele tiden. at det natur videnska-

belige videngrundlag er på plads, og at 

man kan besvare spørgsmålene om, 

hvor slemt det står til, hvor farligt det er 

(dosis-respons kur verne), om løsninger-

ne indebærer problemforsk ydninger, 

om usikkerheden og om samspillet mel-

lem forskellige faktorer. I dag er dette 

datagrundlag kun på plads på nogle få 

områder, fortrinsvis relateret til luftfor-

urening, men der er behov for at udbre-

de systematikken til det ak vatiske miljø, 

ligesom der er behov for en meget tæt-

tere dialog med miljømedicinen.

Samspillet mellem univer-

siteter og sektorforskning

Det Strategiske Miljøforskningsprogram 

var med til at br yde barrierer og åndeli-

ge mure ned mellem universiteter og 

sektorforskning. Der er blevet samar-

bejdet på kr yds og tværs, og selvom vil-

kårene for forskningen stadig er ret for-

skellig, så er forståelsen for de forskelli− 

ge institutioners særlige styrkepositio-

ner og kompetencer blevet større. Un-

derstøttet af den almindelige it-udvik-

ling har programmer som SMP medvir− 

ket til en langt mere f leksibel og effek-

tiv udnyttelse af videngrundlaget på de 

danske forskningsinstitutioner og til et 

bedre samspil.

Forskningsreformerne lægger op til 

at intensivere samarbejdet mellem sek-

torforskningen og universiteterne. Nog− 

le institutioner, som f.eks. GEUS, har al-

lerede taget forskud på dette ved at 

samlokalisere sig med Geologisk Insti-

tut på Københavns Universitet, og der 

er næppe tvivl om, at der kommer til at 

ske meget på grænsefladen mellem 

sektorforskningen og universiteterne i 

de kommende år. Hvordan placerer et 

nyt strategisk miljøforskningsprogram 

sig i forhold til denne udvikling, og 

hvordan sikres de maksimale synergief-

fekter?

Miljøforskningen er efter 1990'ernes 

satsning blevet indlejret både på univer-

siteter og i sektorforskning. På universi-

teterne er dette langt hen ad vejen sket 

inden for rammerne af den ordinære 

stillingsstruktur. Reformerne af sektor-

forskningen i 1990’erne har medført, at 

forskerstillinger på sektorforskningsin-

stitutionerne nu besættes efter samme 

bedømmelsesprocedurer og kriterier 

som på universiteterne, og der er også 

deltagelse i ph.d.-uddannelsen. Med de 

kompetencer, som er opnået i sektor-

forskningen, er det naturligt, at der og-

så bidrages til under visningen på univer− 

siteterne. Et strategisk miljøforsknings-

program bør understøtte denne udvik-

ling ved at indbygge instrumenter, der 

»Indlæggene i dette 
nummer af Miljøforsk- 
ning viser, at miljø-
forskningen fortsat 
står med en stor og 
omfattende forsk-
ningsdagsorden«

understøtter samspillet mellem de to 

institutionstyper, f.eks. kombinations-

stillinger. Men samtidig bør program-

merne også, i erkendelse af behovet for 

at forskningen kan besvare samfundsre-

levante spørgsmål, understøtte den 

særlige opbygning af data og modelka-

pacitet, som foregår ved sektorforsk-

ningen.

Internationalisering

Den overordnede sigtelinie må fortsat 

være at sikre forskning på et højt og in-

ternationalt anerkendt niveau. Det er 

helt centralt, at forskerne publicerer i 

de internationale tidsskrifter, således at 

den i Danmark opnåede viden gøres til-

gængelig for det internationale forsker-

samfund. Her ved forbedres også de dan− 

ske forskeres internationale netværk og 

videndelingen, idet publicering af forsk-

ning af høj k valitet ofte vil være adgan-

gen til deltagelse i de mere eksklusive 

internationale forskningskredse. Dette 

fører så igen til, at dansk forskning bli-

ver tilpasset og mere opdateret i for-

hold til de nyeste landvindinger interna-

tionalt. 

Miljørelateret programforskning f inansieret under andre ministerieområder er ikke medtaget 
i opgørelsen.

Finansieringsform for programforskning
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Indlæggene i dette nummer af Miljø-

forskning viser, at miljøforskningen fort-

sat står med en stor og omfattende 

forskningsdagsorden. En del af denne 

dagsorden hører naturligt til under uni-

versiteternes grundforskningsforplig-

telse, men denne har bevillingsmæssigt 

været trængt i de senere år af stigende 

studentertal og faldende bevillinger.

Indlæggene viser også, at der er basis 

for at udvælge mere afgrænsede områ-

der, hvor en programindsats også vil 

kunne producere strategisk væsentlige 

resultater inden for en begrænset år-

række. Den præcise udvælgelse af disse 

områder er et spørgsmål både for forsk-

ningssagk yndige og for beslutningsta-

gerne. I dette indlæg er der peget på tre 

temaer, som kunne være bærende for 

en sådan udvælgelsesproces, nemlig te-

maerne om bedre sammenhæng på 

tværs af de disciplinære vinkler, om 

forskning i klimaændringernes implika-

tioner og endeligt om, hvordan vi kan 

udvikle gode miljøkonsek vensbeskrivel-

ser til brug for økonomiske analyser af, 

hvordan vi kan få mere miljø for penge-

ne.

Hvis man tror, at der ikke er brug for 

en strategisk miljøforskning, men at 

man kan læne sig op af den faste forsk-

ning på universiteter og sektorforsk-

ningsinstitutioner, så vil man hurtigt 

opdage, at man tager fejl. Universiteter-

nes grundforskning er dels slidt ned af 

store studenteroptag, dels er den slet 

ikke gearet til hurtigt at kunne levere 

svar på de aktuelle spørgsmål. Sektor-

forskningen har tilsvarende fået beskå-

ret sine bevillinger helt ind til benet, så 

pligtopgaverne til over vågning og for-

valtning i dag sluger det meste, og forsk− 

ning må finansieres eksternt. Skal man 

kunne løfte en forskning inden for de 

områder, som er nævnt i dette tema-

nummer, må man derfor også tænke f i-

nansiering. 

Miljøforskningens problemstilling er 

en del af problemstillingen for den sam-

lede forskning i Danmark, hvor bevillin-

gerne har været for nedadgående. Ser 

man på bevillingsprofilerne er der noget 

som tyder på, at de som hævder, at det 

gik allerbedst for forskningen, dengang 

forskningsministeren var gift med fi-

nansministeren, ikke helt kan af vises. 

Efter en række f inanslove, under både 

den foregående og den nuværende re-

gering, hvor forskningen, og især miljø-

forskningen, ikke blev tilgodeset, er det 

nødvendigt at sige klart og tydeligt, at 

hvis ikke 1990’ernes investeringer føl-

ges op med nye indsatser, vil en række 

af de møjsommeligt opbyggede kompe-

tencer og indsigter gå tabt. Kravene fra 

samfundet til dokumentation af miljø-

problemerne er ikke blevet mindre, men 

det vil mulighederne for at svare på de 

mange spørgsmål, som beslutningsta-

gerne stiller, hurtigt blive.

Men der er også risici forbundet med 

sigtelinien om international publicering 

set i forhold til strategisk forskning. 

Den internationale forskning foregår i 

højere grad ud fra en forskningsintern 

dagsorden om hvad der er interessant, 

og hvor det i højere grad er det innova-

tive og det nyskabende, som bevæger 

sig mere på frontlinien af vores erken-

delse. Det forskningsinterne krav om in-

novation og nytænkning kan derfor væ-

re i en uheldig konflikt med samfundets 

krav om strategisk orientering og per-

spektiv om anvendelse. Det er derfor 

nødvendigt at udvikle mere præcise kri-

terier for, hvad der er god strategisk 

forskning.

Konklusioner

1990’erne var vidne til en satsning på 

strategisk miljøforskning, med en ram-

me på ca. 75 mio. kr. om året. Denne 

ramme blev ved programmets start op-

nået ved, at en række ministerier som 

»aktionærer« hver især bidrog til at etab− 

lere programmet. I de senere år er pro-

grammet f inansieret ved, at der er ble-

vet afsat et beløb på f inansloven til at 

videreføre SMP inden for udvalgte om-

råder. Ved programmernes ophør er der 

ikke på anden måde blevet kanaliseret 

penge til miljøforskningen, således at 

miljøforskningens økonomiske udgangs− 

punkt faktisk er væsentligt ringere i dag 

end for 15 år siden.
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Bestilling af materiale fra 
Det Strategiske Miljøforskningsprogram
Materialerne kan også bestilles via internettet på w w w.smp.au.dk under afsnittet »Publikationer«.
r Jeg ønsker fremover at modtage nyhedsbrevet Miljøforskning samt andet materiale
 udgivet af programmet (kun kryds hvis ny abonnent). 
r Jeg ønsker at ophøre som abonnent på Miljøforskning.
r Jeg ønsker følgende allerede udgivet materiale tilsendt. Gratis, hvis ikke andet er nævnt. (udgåede 

papir versioner kan eventuelt læses på/udskrives fra Internet på adressen: w w w.smp.au.dk):
r Miljøforskning nr. 9 - tema: Jordbrugsvidenskabelig miljøforskning i Danmark-1. Udgivet 1994. 
r Miljøforskning nr. 14 - tema: Strategisk Forskning, 1994.
r Miljøforskning nr. 15 - tema: Økotoksikologisk forskning, 1994.
r Miljøforskning nr. 20 - tema: Midtvejsevaluering af de første forskningscentre, 1995.
r Miljøforskning nr. 21 - Miljøforskning for Fremtiden 1. 1995: 
 Forskningsformidling til en bredere læserkreds (gymnasier, seminarier, o.l.)  
r Miljøforskning nr. 22 - tema: Forskning i miljø og kræft, 1996.
r Miljøforskning nr. 24 - Miljøforskning for Fremtiden 2. 1996: 
 Forskningsformidling til en bredere læserkreds (gymnasier, seminarier, o.l.) 
r Miljøforskning nr. 25 - tema: Samfundsvidenskabelig miljøforskning, 1996.
r Miljøforskning nr. 26 - Præsentation af de 3 nye centre, 1996-1999. Udgivet 1996.
r Miljøforskning nr. 28 - tema: Kvælstofomsætning i rodzonen, 1997.
r Miljøforskning nr. 29 - Miljøforskning for Fremtiden 3. 1997:
 Forskningsformidling til en bredere læserkreds (gymnasier, seminarier, o.l.) 
r Miljøforskning nr. 30 - tema: Tab af fosfor fra landbrugsjord, 1997.
r Miljøforskning nr. 33 - tema: Miljøfremmede stoffers skæbne, 1997.
r Miljøforskning nr. 35 - tema: Ulandsforskning: SEREIN, SASA og DIVA (engelsk), 1998.
r Miljøforskning nr. 36 - Miljøforskning for Fremtiden 4 - tema: Landskabelse. 1998:
 Forskningsformidling til en bredere læserkreds (gymnasier, seminarier, o.l.)
  r Enkelteksemplar  r Klassesæt. Antal eksemplarer: 
r Miljøforskning nr. 37 - Miljøforskning for Fremtiden 5 - tema: Ulandsforskning. 1998: 
 Forskningsformidling til en bredere læserkreds (gymnasier, seminarier, o.l.)
  r Enkelteksemplar  r Klassesæt. Antal eksemplarer: 
r Miljøforskning nr. 38 - tema: Forskning i miljø- og sundhedsfarlige stoffer, 1999.
r Miljøforskning nr. 39 - tema: Den Gode Jord. Forskning i økologi. FØJO, 1999.
r Miljøforskning nr. 40 - tema: Hormonlignende stoffers effekter, 1999.
r Miljøforskning nr. 42 - tema: Pesticider og grundvand. Grundvandsgruppen, 2000.
r Miljøforskning nr. 43 - tema: Bioteknologi i Landbruget, 2000.
r Miljøforskning nr. 44 - Miljø- og transportforskning - præsentation af nyt center, 2000.
r Miljøforskning nr. 45 - tema: Stok eller Gulerod? Virkemidler i Miljøpolitikken. Del 1, 2000.
r Miljøforskning nr. 46 - tema: Stok eller Gulerod? Virkemidler i Miljøpolitikken. Del 2, 2001.
r Miljøforskning nr. 47 - tema: Den Strategiske Miljøforskning i Vadestedet. Konferenceindlæg, 2001.
r Miljøforskning nr. 48 - Miljøforskning for Fremtiden 6 - tema: Forskning i økologisk jordbrug, 2001: 

Forskningsformidling til en bredere læserkreds (gymnasier, seminarier, o.l.)
  r Enkelteksemplar  r Klassesæt. Antal eksemplarer:
r Miljøforskning nr. 49 - tema: Slam på marken: risiko eller ressource?, 2001.
r Miljøforskning nr. 50 - tema: Foranderlige Landskaber ved Center for Foranderlige Landskaber, 2002.
r Miljøforskning nr. 51 - Miljøforskning for Fremtiden 7 - tema: Bæredygtighed, økonomi og kommende generationer, 2002.
r Miljøforskning nr. 52 - tema: Skov og Folk i Thailand, 2002.
r Miljøforskning nr. 53 - tema: BIOPRO - Forskning i biologiske processer i forurenet jord og sediment, 2002.
r Miljøforskning nr. 54 - tema: Miljøforskning for fremtiden. Bud på de fremtidige behov for miljøforskning, 2003.  
r Præsentationsmappe med beskrivelser af programmets centre:
  r Dansk r Engelsk
r Mid-term evaluation. Evaluering af programmets centre. Maj 1995.
r Brochure: Nyttedyr, Skadedyr og Biodiversitet. Folkeskoleunder visningsmateriale, 2000.
r Hæfte: Miljøfarlige Stoffer. Dansk Center for Økotoksikologisk Forskning, 1997.
r Hæfte: Vor fælles luft - En truet ressource. Center for Luftforureningsprocesser og Modeller, 1998.
r Bæredygtighed, økonomi og velfærd. Bog red. af P. Andersen, J. B. Mortensen og H. Ø. Nielsen, 2001. 186 s. 100 kr.

Stilling / Navn

Institution / Firma

Adresse

Tlf     Fax     E-post

Sendes til  Det Strategiske Miljøforskningsprogram, Forskerparken, Gustav Wieds Vej 10 C, 8000 Århus C. 
 Tlf.: 86 20 50 83 ¯ Fax: 86 13 59 10 ¯ E-post: smp@smp.au.dk
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Forfatteroplysninger Miljøforskning nr. 54

Lektor

Hans-Jørgen Albrechtsen

Afd. for Miljø & Ressourcer

Danmarks Tekniske Universitet

Tlf.: 4525 1586

E-mail: hja@er.dtu.dk

Professor

Dan Rosbjerg

Afd. for Miljø & Ressourcer

Danmarks Tekniske Universitet

Tlf.: 4525 1449

E-mail: dr@er.dtu.dk

Professor

Karsten Høgh Jensen

Geologisk Institut

Københavns Universitet

Tlf.: 3532 2484

E-mail: khj@geo.geol.ku.dk

Artikel 3

Indsatsområder i dansk klimaforskning

Forskningssleder 

Eigil Kaas

Klimasektionen

Danmarks Meteorologiske Institut

Tlf.: 3915 7424

E-mail: ek@dmi.dk

Artikel 4

Biodiversitet – et strategisk perspektiv

Seniorforsker

Flemming Skov

Afd. for Landskabsøkologi

Danmarks Miljøundersøgelser

Tlf.: 8920 1525

E-mail: fs@dmu.dk

Forskningsadjunkt

Jens-Christian Svenning

Afd. for Systematisk Botanik

Aarhus Universitet

Tlf.: 8942 4711

E-mail: svenning@biology.au.dk

Artikel 5

Havet og Samfundet

Lektor

Bente Aagaard Lomstein

Afd. for Mikrobiel Økologi

Aarhus Universitet

Tlf.: 8942 3243

E-mail: bente.lomstein@biology.au.dk

Forskningschef

Bo Riemann

Afd. for Marin Økologi

Danmarks Miljøundersøgelser

Tlf.: 4630 1200

E-mail: bri@dmu.dk

Sekretariatschef

Peder Andersen

Det Økonomiske Råds Sekretariat

Tlf.: 3313 5128

E-mail: pa@dors.dk

Artikel 6

Kemikalier i miljøet 

– hvilken viden mangler vi?

Forskningschef

Hans Løkke

Afd. for Terrestrisk Økologi

Danmarks Miljøundersøgelser

Tlf.: 8920 1400

E-mail: hlo@dmu.dk

Professor

Poul Bjerregaard

Biologisk Institut

Syddansk Universitet

Tlf.: 6550 2456

E-mail: poul@biology.sdu.dk

Artikel 7

Ulande – forskning i grænsefeltet 

mellem økonomi og miljø

Generalsekretær

Kim Carstensen

WWF – Danmark

Tlf.: 3524 7860

E-mail: k.carstensen@w wf.dk

Artikel 8

Fremtidens strategiske miljøforskning

Forskningsprofessor

Mikael Skou-Andersen

Afd. for Systemanalyse

Danmarks Miljøundersøgelser

Tlf.: 8920 1555

E-mail: msa@dmu.dk

Artikel 1

Miljøforskning for fremtiden

Formand for 

Det Strategiske Miljøforskningsprogram

Lauritz Holm-Nielsen

Verdensbanken

Tlf.: 001 202 473 6712

E-mail: lholmnielsen@worldbank.org

Forskningsdirektør

Ole Olsen

Forskningscenter Foulum

Danmarks JordbrugsForskning

Tlf.: 8999 1900

E-mail: ole.olsen@agrsci.dk

Vicedirektør

Helle Pilsgaard

Miljøstyrelsen

Tlf.: 3266 0100

E-mail: hpi@mst.dk

Direktør

Claus Christiansen

Research Unlimited

Tlf.: 4589 4828

E-mail: rucc@c.dk

Museumsdirektør

Erland Porsmose

Kertemindeegnens Museer

Tlf.: 6532 3727

E-mail: kert_mus@post4.tele.dk

Artikel 2

Vand og velfærd

Vicedirektør

Johnny Fredericia

Danmarks og Grønlands Geologiske Un-

dersøgelse

Tlf.: 3814 2130

E-mail: jfr@geus.dk

Afdelingschef

Peter Gravesen

Kvartærgeologisk Afdeling

Danmarks og Grønlands Geologiske Un-

dersøgelse

Tlf.: 3814 2929

E-mail: pg@geus.dk
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SMP har udgivet

Bæredygtighed, økonomi og velfærd  
af Peder Andersen, Jørgen Birk Mortensen og Helle Ørsted Nielsen (red.)

Blandt politikere, embedsmænd og forskere, men også 

i den brede offentlighed, er der stor interesse for at 

f inde veje til en bæredygtig udvikling. I juni 2001 of-

fentliggjorde regeringen således Danmarks nationale strategi 

for bæredygtig udvikling. Udvikling med omtanke – fælles an-

svar. Men hvordan er det med enigheden om indholdet? 

Hvordan kan bæredygtighed måles, når der tages hensyn 

både til vores almindelige forbrug og til udnyttelse af natu-

ren? Og hvordan sikres en bæredygtig udvikling?

I denne bog giver økonomisk forskning et bidrag til at af-

klare begrebets indhold og peger videre på veje til at opnå 

en bæredygtig udvikling. Bogens udgangspunkt er, at en 

samfundsmæssig udvikling betragtes som bæredygtig, når 

nutidens produktion, forbrug og opsparing ikke medfører 

faldende velfærd for fremtidige generationer. På baggrund 

heraf gennemgås forskellige overordnede indikatorer, der 

kan indgå i vurderingen af, om udviklingen er bæredygtig; 

ligeledes gennemgås miljøøkonomiske modeller, der kan 

anvendes i analyser af, om forskellige udviklingsscenarier 

er bæredygtige, og modellerne bruges til analyser af kon-

krete udviklingsscenarier i landbrugs-, energi- og trans-

portsektorerne. 

 Bogen bygger på forskning gennemført i Center for 

Analyse, Modeller Og Regnskaber (AMOR) under Det Strate-

giske Miljøforskningsprogram.

Bæredygtighed, økonomi og velfærd koster 100 kr. inkl. 

moms og kan købes ved henvendelse til:

Det Strategiske Miljøforskningsprogram

Gustav Wieds Vej 10, 8000 Århus C

Tlf. 86 20 50 83. Fax 86 13 59 10

E-post: smp@smp.au.dk

Internet: w w w.smp.au.dk 
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M i l j ø d a t a b a s e n

Miljødatabasen kortlægger den miljøforskning, 

der foregår ved danske forskningsinstitutioner. 

I alt 80 forskningsinstitutioner omfattende ca. 

200 afdelinger har angivet, hvilke emner de for-

sker i inden for miljøområdet.

Databasen giver mulighed for to typer af informa-

tionssøgning: 

1. Søgning på institutioner giver en oversigt over 

den enkelte institutions forskningsprofil på miljø-

området, opført på afdelingsniveau. 

2. Søgning i forskningsemner giver en oversigt 

over de forskningsinstitutioner, der forsker i det 

søgte emne. 

Miljødatabasen ligger på Internettet og er såle-

des let tilgængelig. Informationen vil blive opdate-

ret løbende.

Se www.smp.au.dk 
menupunktet 

Miljødatabasen

D E T  S T R AT E G I S K E  M I L J Ø F O R S K N I N G S P R O G R A M  ©  M A RT S  2 0 0 3
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