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Forord
Så langt tilbage som i 1986 beskrev den tyske sociolog Ulrich Beck samtiden som 
et risikosamfund. Et samfund, hvor borgerne ikke blot fordeler økonomi og vel-
færd mellem hinanden, men også negative risici på sundhedsområdet og miljøom-
rådet – risici, som borgerne forsøger at undgå i lige så høj grad, som de ønsker at 
opnå fordele. Med dette mente han, at den videnskabelige og teknologiske udvik-
ling af velfærdssamfundet producerede en række risici, trusler og usikkerheder, og 
at man kunne foretage samfundsanalyser, som baserede sig på fordelingen af risici 
og ulemper frem for goder og værdi, som det ellers oftest gør sig gældende i socio-
logiske analyser – dette prisme ville afsløre andre og nye samfundsmæssige struk-
turer. En væsentlig del af risici er relateret til natur og miljø, og disse er kun steget 
siden 1980”erne med klimaforandringer og tab af biodiversitet. Vi er med andre ord 
i den antropocæne tidsalder, hvor menneskets påvirkning er så stor, at den foran-
drer Jorden. Samtidig vokser den globale befolkning og presset på vores knappe res-
sourcer. Dette nødvendiggør oplyst og fagligt funderet beslutningsstøtte i form af 
risikovurderinger for at spore os ind på en bæredygtig udvikling. Vi skal udnytte 
ressourcerne bæredygtigt og sørge for, at brugen af potentielt skadelige stoffer ikke 
overstiger fastsatte tålegrænser, hvis de udledes til naturen. De 17 verdensmål fra FN 
for en bæredygtig udvikling indeholder en række udfordringer og mål på miljø- og 
klimaområdet – men hvordan bedømmer vi, hvornår målene er nået og har den øn-
skede effekt? Hvornår er en udfordring et uacceptabelt problem? Og i hvilken ræk-
kefølge skal problemerne løses? Disse spørgsmål kan kun besvares på baggrund af 
en konkret risikovurdering, som indgår i en beslutningsproces, som også inddrager 
økonomiske, juridiske og politiske afvejninger. Aktuelt har COVID-19-pandemien 
illustreret vigtigheden af risikobaseret beslutningstagning. Den forståelse af risiko 
og de tilhørende begreber, som pandemien har bragt med sig, er også relevante i en 
miljømæssig risikokontekst, som vi vil vise i denne bog.

Formålet med denne bog er at vise, hvordan miljødata kan omsættes til samfunds-
mæssig beslutningsstøtte via kvalitativ og kvantitativ risikoanalyse. Risikoanalyser er 
nødvendige for, at samfundet kan udmønte sin miljøpolitik og sine prioriteringer på 
en omkostningseffektiv, transparent og demokratisk vis. Risikoanalysen er den ratio-
nelle metode, hvorved voksende datamængder kan omsættes til prioriterede problem-
stillinger, som danner grundlag for vores beslutninger på miljøområdet. I takt med at 
presset på natur- og miljøressourcer øges, er det i stigende grad nødvendigt ikke blot 
at fokusere på tælleren i en risikoanalyse (f.eks. hvor mange fisk der dør), men også 
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på nævneren (ud af hvor mange). I en hurtig medievir-
kelighed med blandede udmeldinger, ”fake news” og 
alternative fakta (”fake science”) er det vigtigt at vise, 
hvordan data behandles i en beslutningsstøttekontekst. 
Det er netop det, der er denne bogs mission. 

Vi tager udgangspunkt i risikovurderingen af ke-
mikalier og mikroorganismer og illustrerer, hvordan 
rejsen fra målinger til beslutninger ser ud og har ud-
viklet sig de sidste årtier med den nyeste viden og tek-
nologi. Bogen bygger videre på temarapporten Risiko 
og usikkerhed – miljø og fødevarer fra 2000 af Hans 
Løkke. Baseret på adskillige risikoorienterede natio-
nale og internationale forskningsprojekter til myndig-
heder og virksomheder foretaget af forfattergruppen 
siden 2000 belyses de bagvedliggende faglige metoder, 
der ligger til grund for de helt nødvendige prioriterin-
ger og beslutninger, vi skal foretage. Bogen oplyser om 
metoderne, der benyttes, og den problematiserer disse 
og deres anvendelse, så læserne selv kan tage stilling og 
undersøge videre. 

Den primære målgruppe for bogen er miljøforval-
tere i kommuner, stat og virksomheder, der til dag-
lig træffer beslutninger på baggrund af risikoanalyser, 
men også medlemmer af miljø- og naturforeninger og 
natur- og miljøinteresserede i bred almindelighed samt 
miljøjournalister. Endelig kan bogen være relevant i 
undervisningen på gymnasieniveau.

God læsning.
Roskilde, december 2020
Hans Sanderson 

Strøget i København.
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