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F o r o r d 

Den samfundsmæssige håndtering af natur- og miljøområdet har gennemgået 
en voldsom forandring i de seneste tre til fire årtier. Det gælder uanset om 
man taler om temaer, institutioner, deltagere, principper, regler eller virke
midler. Sigtet med antologien Humanøkologi. Miljø, teknologi og samfund er 
på den ene side at give et bredt overblik over nogle af de væsentligste foran
dringer, der er sket i perioden, på den anden side at introducere til en række 
af de overvejelser, principper, metoder og virkemidler, der har - eller even
tuelt burde have - en central placering i den aktuelle natur- og miljødebat og 
i den politiske og administrative praksis. 

Bogen er opbygget på den måde, at der efter en introduktion til det 
humanøkologiske område lægges ud med nogle tværgående emner: miljøpo
litikkens udvikling i et internationalt perspektiv, miljøetik, forandringer i 
dansk miljøpolitik og -administration samt miljøøkonomi. Herefter følger en 
række afsnit om nogle af de vigtigste temaer, principper og virkemidler i det 
seneste tiårs miljødebat og -regulering: renere teknologi og miljøstyring, 
VVM-vurderinger, livscyklus-vurderinger, forsigtigheds-princippet samt den 
politiske forbruger. Bogens to sidste dele er viet to af de områder, som har 
været mest omdebatterede i den nyere miljødebat: energiområdet og det åbne 
land. Begge områder behandles med udgangspunkt i flere forskellige tilgan
ge, der berører både den historiske udvikling, planlægningsformer og -
instrumenter samt en række af de overvejelser, som bør have indflydelse på 
den fremtidige udvikling indenfor de to områder. 

Antologien er i udgangspunktet blevet til med henblik på at kunne an
vendes som lærebog på diplomuddannelsen i Humanøkologi og andre tilsva
rende uddannelser. Den henvender sig imidlertid bredt til den samme store 
gruppe af natur- og miljøinteresserede borgere som uddannelsen selv. Da 
bogen kun i begrænset omfang beskriver alle de mange specifikke miljøpro
blemer, vil den med fordel kunne anvendes sammen med et eller flere af de 
mange oversigtsværker, der løbende udgives, og som opsamler den seneste 
viden om miljøets aktuelle tilstand. 

Selvom der blandt forfatterne er en høj grad af konsensus om de fleste 
af de behandlede emner, er der ikke bevidst tilstræbt en fuldstændigt enig
hed. De synspunkter, der fremlægges i de enkelte kapitler, er derfor forfat
ternes egne, og deles ikke nødvendigvis af hele forfattergruppen. 



Der er mange, som skal have tak for deres hjælp til at bogen har kun
net færdiggøres. Uden forfatternes velvilje og engagement, der bl.a. har om
fattet deltagelse i forberedelsesseminarer og indbyrdes kommentar og kritik, 
havde intet naturligvis været muligt. Rita Svendsen skal have stor tak for at 
have taget det store slæb med i flere omgange at tilpasse og afrette manu
skripterne, og Annelle Riberholt for at træde til med sin store erfaring, når 
nye veje skulle betrædes. Dan Hermansen og Morten Højfeldt Rasmussen 
har ydet en stor hjælp med at ensartetgøre alle de mange figurer i bogen. 
Undervisningsministeriet har bidraget med midler til at udvikle Diplomud
dannelsen i Humanøkologi, og en del af disse midler er anvendt som trykke-
garanti. Endelig skal medarbejderne ved Sektion for Teknologi, Miljø og 
Samfund have tak for deres moralske støtte hen ad vejen og fordi de uden 
beklagelser har accepteret, at færdiggørelsen af bogen i perioder har begræn
set deres muligheder for sekretærbistand. 

Tilbage er blot at ønske god læselyst. 

Aalborg, maj 2002 
Finn Arier 

Forord til 2. oplag 
2. oplag af Humanøkologi adskiller sig ikke radikalt fra førsteudgaven. Der 
er dog foretaget en række rettelser i hovedparten af kapitlerne, og ikke 
mindst er stikordsregisteret, der af tekniske grunde var fejlvisende i første
udgaven, blevet rettet til. 

Aalborg, juni 2005 
Finn Arier 
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1 

I n t r o d u k t i o n t i l h u m a n ø k o l o g i 

Finn Arier 

Humanøkologi 

Humanøkologi er den gren af videnskaben, der beskæftiger sig med menne
skets eller de menneskelige samfunds samspil og stofskifte med det omgi
vende miljø. Den videnskabelige undersøgelse af dette brede felt kan gribes 
an på en række forskellige måder. I den tradition, som denne bog befinder 
sig indenfor, opfattes humanøkologien udtrykkeligt som en kritisk og pro
blemorienteret videnskab, der bygger bro mellem forskningsområder, der 
traditionelt holdes relativt skarpt adskilt, nemlig på den ene side det teknisk
naturvidenskabelige område, på den anden side det humanistisk
samfundsvidenskabelige. 

At humanøkologien er problemorienteret betyder, at den tager sit ud
gangspunkt i de vanskeligheder og konflikter, som de menneskelige sam
funds tolkninger af og materielle udvekslinger med det omgivende miljø 
giver anledning til. Ambitionen er således ikke at opbygge en universel teori 
om menneskelige samfunds samvirke med miljøet, men snarere at identifice
re og foretage en videnskabelig analyse af nogle af de centrale problemer, 
som på et givet tidspunkt opstår og gør sig gældende i samspillet. Selve det 
mangesidede forhold mellem de menneskelige samfund og deres miljø (eller 
miljøer) er et område, der er bredt og svært at afgrænse. Humanøkologiens 
klare fokusering på de centrale natur- og miljøpolitiske problemer gør imid
lertid genstandsområdet håndterbart i en forskningsmæssig sammenhæng. 
Det gør samtidig forskningsresultaterne informationsrige - i modsætning til 
de generelle og dermed samtidig informationsfattige forsøg på at sige noget 
alment om samspillet mellem mennesker og miljø. 

At humanøkologien er kritisk eller sagligt-vurderende betyder, at be
handlingen af problemerne ikke standser ved en neutral registrering af mål
bare tilstande og forandringer. Den tager tværtimod udgangspunkt i, at der 
netop er tale om problemer. Den bestræber sig derfor også både på at foreta
ge vurderinger af problemernes karakter, omfang og relative betydning, at 
afdække deres baggrund og årsag, at undersøge og vurdere de involverede 
værdier, normer og principper, og i sidste instans - hvor det er muligt - at 
stille konstruktive forslag til afhjælpning af problemerne. Humanøkologi
en skiller sig ikke specielt ud ved på denne måde at være kritisk 
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vurderende, men ligner tværtimod en række andre videnskabelige tilgange -
fra medicin til kritisk samfundsvidenskab. Akkurat som andre kritiske til
gange er humanøkologien forpligtet på at kunne begrunde sin stillingtagen. 
Den etiske dimension vil derfor også uundgåeligt have en central placering. 

Når humanøkologien fungerer som en brobygger mellem på den ene 
side den tekniske og naturvidenskabelige forskning og på den anden side den 
human- og samfundvidenskabelige forskning, så er det ikke, fordi denne 
brobygning betragtes som et mål i sig selv, men ganske enkelt fordi en ræk
ke af de problemer, som behandles, går på tværs af det traditionelle skel. 
Alle de problemområder, som humanøkologien tager op, rummer således en 
flerhed af aspekter, hvoraf nogle kræver human- eller samfundsvidenskabe
lige metoder og tilgange, mens andre bedst behandles med et teknisk eller 
naturvidenskabeligt udgangspunkt. Humanøkologiens styrke er, at den giver 
mulighed for bevæge sig på tværs af skellene, således at det enkelte problem 
kan belyses fra en række forskellige vinkler. Det betyder, at vurderingerne af 
problemet og eventuelle forslag til problemløsning ikke låses fast indenfor 
en enkelt tilgang, men så vidt muligt tager højde for alle relevante aspekter 
af både faktuel og værdimæssig karakter. 

Pointen kan bedst illustreres med et eksempel (jf. også hertil Arier 
1989 og Holm et al. 1997). Udledningerne af næringsstoffer som fosfor og 
kvælstof har i snart mange år været betragtet som problematiske, fordi de 
bl.a. forårsager algeopblomstringer, der igen fører til iltsvind og dermed ofte 
fiskedød. Skal man analysere problemet med henblik på en begrænsning 
eller en decideret løsning, kan man imidlertid gå frem på flere måder. 

I første omgang vil det være væsentligt at få kortlagt den præcise år
sagssammenhæng: hvordan problemet overhovedet opstår, hvor næringsstof
ferne kommer fra, hvilke kemiske og biologiske processer der finder sted 
etc. Når denne naturvidenskabeligt baserede kortlægning er tilendebragt, vil 
det være naturligt at fortsætte i samme spor og spørge, om der er nogle lette 
og billige muligheder for teknisk at styre processerne, så problemerne ikke 
opstår. Er sådanne muligheder ikke umiddelbart til stede, vil det være nød
vendigt at gå et skridt videre. 

Det næste skridt vil typisk være at se nærmere på kilden til problemet, 
i dette tilfælde udledningsstederne: landbrug, industri, by spilde vand. Har vi 
kun den naturvidenskabelige kortlægning at tage afsæt i, vil vi søge efter 
tekniske løsninger ved kilden, f.eks. i de enkelte landbrugsbedrifter. Kan 
udledningerne begrænses med end-of-line løsninger - opsamling og midler
tidig opbevaring i gylletanke eksempelvis - vil det alt andet lige være det 
enkleste. Alternativt må man gå ind i selve produktionsprocesserne og se på, 
hvilke muligheder, der kan tænkes at være for tekniske omlægninger, der 
begrænser udledningerne - og i sidste instans om en større eller mindre æn
dring af afgrøder eller produkter vil kunne forbedre mulighederne væsent
ligt. I nogle tilfælde er der gode muligheder til stede, i andre ikke. Svaret på 
spørgsmålet om, hvorvidt mulighederne vil blive anvendt, afhænger imidler-
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tid ikke alene af, om de er til stede. Nok så afgørende er det, om der er grund 
og/eller vilje til at bruge dem, hvilket i høj grad afhænger af andre omstæn
digheder. 

Et tredje skridt vil derfor være at undersøge de samfundsmæssige om
stændigheder nøjere: hvilke regler der gælder på området, hvordan de øko
nomiske forhold ser ud, hvilke barrierer der er for at eksisterende tekniske 
muligheder tages i anvendelse, hvad der ville kunne motivere de ansvarlige 
til at tage affære, etc. Ud over de naturvidenskabelige og tekniske undersø
gelser vil der således være behov for at kortlægge de retlige, økonomiske, 
administrative og organisatoriske betingelser, der er med til at skabe miljø
problemer. Reglerne er måske for lempelige i forhold til den vægt, der sam
fundsmæssigt lægges på problemet. Eller der er måske økonomiske gevinster 
at hente ved fortsætte med de uheldige udledninger. Administrationen af de 
udstukne regler kan også være mangelfuld. Organisationen på den enkelte 
virksomhed er heller ikke altid skruet så godt sammen, at den kan finde og 
høste de gevinster, besparelserne ved en begrænsning ville kunne give. For 
at afdække alle disse forhold kræves andre metoder end de naturvidenskabe
lige. 

Nok et skridt tages, når man går i gang med at undersøge de kulturelle 
forudsætninger og værdimæssige prioriteringer, som gør, at de retlige, øko
nomiske, administrative og organisatoriske forhold er indrettet på den måde, 
de er - og altså i visse tilfælde medvirker til at der opstår miljømæssige pro
blemer. I vort eksempel vil mange forhold omkring landbrugets udledninger 
således blive væsentligt mere forståelige, når man ser dem i lyset af det hi
storiske forløb, som landbrugskulturen har gennemløbet alene siden optagel
sen i EF, siden 2. verdenskrig eller siden landboreformerne ved 1700-tallets 
udgang. Samtidig vil det på dette niveau være muligt at overveje de priorite
ringer, som gør de enkelte miljøproblemer til henholdsvis store og små pro
blemer. Det er her, de grundlæggende værdier bringes frem i lyset og sættes 
på spil. Kan iltsvind og fiskedød overhovedet betegnes som et stort problem 
i en tid, hvor fiskeriet som erhverv er marginaliseret? Eller er der andre vær
dier end fiskeriets indtjening på spil? Hvordan skal vi vægte de værdier, i 
lyset af hvilke miljøproblemer tager sig væsentlige ud, i forhold til de vær
dier, der omvendt skabes gennem den miljøbelastende produktion, eller i 
forhold til værdier som sundhed, uddannelse, rejser, forlystelser etc., der 
også konkurrerer om samfundets begrænsede ressourcer? 

Problemet med næringsstofbelastningen afvandmiljøet kan ikke siges 
at være undersøgt til bunds, før alle de beskrevne lag er afdækket og kort
lagt. Nøjes man med en enkelt tilgang, kan man let blive meget ensidig i sin 
vurdering, og se sig blind på et begrænset spektrum af løsningsmuligheder. 
De enkelte tilgange lægger således hver især typisk op til en bestemt form 
for løsningsmodel, sådan som det er beskrevet i tabellen nedenfor. 
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Allijælpning begrænsning af problemel 
der Inor del opstar. 1 .eks. opsamling at" 
næringsstoffer, retablering at'\ado enge. 
\inlergronne marker 

tekniske losninger \ed kilden. I.eks. bio
logisk rensning, fornedret g\lleudbring-
ning. ogel opbevaringskapacitet, be
grænsning al'ammoniak fordampning, 
g\lleseparering. genetisk foiandrmg af 
huscKrene 

.1.miring af de retlige, okonomiske. ad-
minisiialhe og organisatoriske Ivlmgel-
ser. 1 .eks. forbud og påbud omkring g\ 1-
lehamllering. afgift eller pant pn k\;el.stof. 
kra\ om mil|osiyring 

•1 udring al"kulturelle. værdi- og priorite
ringsmæssige forudsætninger. I.eks. æn-
dimg afkosixaner. opprioritering al na
turværdier som biologisk forskellighed 
eller renere og mindre nænngsstolbela-
stede vandmiljøer 

Tabel 1. Forskellige videnskabelige tilgange til et miljøproblem, og de for
skellige løsningstyper, der knytter sig til tilgangene. 

Hvis man holder sig indenfor en enkelt videnskabelig tilgang, vil man 
primært have øje for den modsvarende løsningsmodel. Holdes tilgangene 
skarpt adskilt og lukkede om sig selv, kommer den måde, problemer håndte
res på, til at afhænge af det indbyrdes styrkeforhold tilgangene imellem. En 
af de væsentlige pointer med de humanøkologiske institutioner og uddannel
ser er imidlertid at bygge bro mellem tilgangene, så det bliver muligt at be
væge sig op og ned i lagene, når man skal vurdere, hvilken form for løsning -
eller hvilke kombinationer af løsningsmuligheder - der i det enkelte tilfælde 
vil være mest egnet. Selvom teknik i sidste instans kan tænkes at være sva
ret, så er det - som Amory Lovins engang formulerede det - helt afgørende 
først at få afklaret, hvilket spørgsmål teknikken overhovedet er et svar på. 

file:///inlergronne
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Vi skal senere vende tilbage de forskellige måder, man kan organisere 
den humanøkologiske brobygningsindsats på. Inden vi kommer så langt, skal 
vi imidlertid se lidt nærmere på, hvordan humanøkologien er opstået og har 
udviklet sig. 

Humanøkologiens historie 

Humanøkologiens historie er alt andet end let at optegne. Det er der især tre 
grunde til, og da disse grunde samtidig fortæller noget væsentligt både om 
det humanøkologiske område og dets historie, er de værd at forfølge lidt 
nøjere. Den første vanskelighed består i, at navnet 'humanøkologi' er blevet 
anvendt af ganske forskellige forskningstraditioner, der har eller har haft 
uensartede erkendelsesinteresser og en uensartet opfattelse og afgrænsning 
af selve det humanøkologiske forskningsfelt (jf. bl.a. Young 1974 og artik
lerne i Philosophia 1983, Borden 1984 og Glaeser 1989). Den tidligste brug 
af ordet 'humanøkologi' som betegnelse for et bestemt forskningsområde 
skal findes indenfor den såkaldte Chicago-skole, der opstod i 20'erne og 
30'erne omkring de socialvidenskabeligt orienterede geografer og sociologer 
H.H. Barrow - der vistnok som den første brugte ordet i 1922 - Robert E. 
Park, Earnest W. Burgess og Roderick D. MacKenzie. Grundidéen var at 
beskrive udviklingen af de menneskelige populationers (især rumlige) orga-
nisationsmønstre med begreber hentet fra den plantegeografi og økologi, der 
havde etableret sig i årene forud med bl.a. Eugen Warming, Charles Elton og 
Frederick Clements som centralfigurer. Anledningen var især byernes vold
somme vækst i perioden og den hermed følgende udvidelse og acceleration 
af energi- og materialestrømmene gennem de menneskelige samfund - og 
ikke mindst: den øgede kamp om pladsen i de nye storbyer. Der har kun 
været få repræsentanter for denne tradition efter 2. verdenskrig. Den mest 
markante er Amos H. Hawley, der så sent som i 1986 udgav bogen Human 
Ecology. A Theoretical Perspective, hvori han undersøgte anvendeligheden 
af en række begreber fra den økologiske tradition som 'adaptation,' 'konkur
rence,' 'ligevægt,' 'økosystem,' 'evolution,' 'niche,' 'funktion' etc. for for
ståelsen af menneskelige samfund (Hawley 1986). 

I det mindste delvist beslægtet med Chicago-skolen er en anden hu
manøkologisk tradition, der især har gjort sig gældende indenfor geografi og 
antropologi, og som netop har koncentreret sig om detaljeret at beskrive 
energi- og materialestrømmes forløb i sammenhæng med de hertil knyttede 
organisationsformer og kulturelle mønstre i forskellige former for menneske
lige samfund. Resultaterne af denne forskning kan bl.a. findes i tidsskriftet 
Human Ecology. An Interdisciplinary Journal, der er udgivet siden 1970. 
Nok en tradition, der har anvendt betegnelsen 'humanøkologi,' er af medi
cinsk orientering. Da den første lærestol i humanøkologi blev oprettet i 
1950'erne - ved universitetet i Cambridge - var sigtet således at undersøge 
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sammenhængen mellem sygdomsmønstre og miljøforhold i bred forstand: 
klima, typiske fødevarer etc. Også socialmedicinere og arkitekter {environ
mental designers) har anvendt betegnelsen 'humanøkologi' om undersøgel
ser af menneskers reaktionsmønstre overfor de umiddelbare omgivelser. 

Selvom det er muligt at finde overlappende områder, så er ingen af de 
nævnte traditioner umiddelbart beslægtede med den, som bogen her knytter 
an til. Andre forskeres ambitioner ligger langt nærmere, hvoraf en del, men 
langtfra alle har benyttet betegnelsen 'humanøkologi.' Den anden væsentlige 
vanskelighed ved optegnelsen af humanøkologiens historie består da også i, 
at man kan finde ganske mange forskellige betegnelser for den type forsk
ning, der her i bogen er samlet under navnet 'humanøkologi.' Frederick 
Emerys og Murray Bookchins 'socialøkologi' er sammen med 'samfunds-
økologi' og James Ridgeways og Hans-Magnus Enzensbergers 'politisk 
økologi' nogle af de navne, som ligger nærmest. Betegnelsen 'kulturøkologi' 
er blevet brugt blandt antropologer, mens tyskerne Gernot Bohme og Joa
chim Grebe har introduceret betegnelsen 'social naturvidenskab.' Andre har 
valgt at bruge betegnelser som 'miljøforskning,' 'miljøvidenskab' eller 'mil
jølære,' betegnelser der i en eller anden udstrækning leder tankerne i en na
turvidenskabelig retning, eller 'miljøplanlægning,' der omvendt signalerer, 
at hovedvægten er lagt på samfundsvidenskabelige, og især administrative, 
styrings- og reguleringsmæssige problemstillinger. Andre igen stiller sig 
tilfreds med mere sammensatte navne som 'miljø og samfund,' 'teknologi, 
miljø og samfund,' 'menneske, natur og miljø' eller tilsvarende. 

Også betegnelsen 'økologi' er i mange tilfælde blevet brugt i en bred 
forstand, der omfatter kritiske og problemorienterede undersøgelser af men
neskets samspil med sit miljø - ud fra den betragtning, at mennesket er ligeså 
naturlig en organisme som alle andre, og at den økologiske videnskab ikke 
kan tillade sig at ignorere den menneskelige indflydelse og derfor heller ikke 
kan nøjes med at anvende de traditionelle naturvidenskabelige kategorier. 
The Ecologist (en periode The New Ecologist) har da også med sin brede 
tilgang i flere årtier været et velkendt tidsskrift indenfor det humanøkologi
ske område. I den mest anvendte lærebog i økologi fra midten af 1970'erne 
beskrev Eugene Odum tilsvarende økologien som "en ny integrativ viden
skab," der udgjorde et bindeled mellem natur- og samfundsvidenskaberne 
(Odum 1975; jf. også Agger & Brandt 1976). Til trods for, at økologien på 
den måde havde "tabt sin uskyld" - som tyskeren Joseph Huber senere for
mulerede det (Huber 1986) - og efterfølgende i stor udstrækning har haft 
fokus rettet mod menneskeligt forårsagede forandringer, så er det dog stadig 
primært de i traditionel forstand biologiske briller, der ses igennem. Land
skabsøkologien kan dog siges at udgøre den undtagelse, der bekræfter reglen 
(Brandt & Agger 1984, Zonneveld 1990, Jones 1991). 

Et tredje forhold, der gør det vanskeligt at skrive humanøkologiens hi
storie, består i, at mange af de temaer, som behandles under etiketten 'hu
manøkologi,' også bliver udforsket i andre, ofte mere specialiserede sam-
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menhænge. Samspillet mellem menneske/samfund og miljø/natur kan såle
des behandles på mange forskellige måder, og indgår da også som et mere 
eller mindre centralt element i mange forskningstraditioner. Specielt i løbet 
af de seneste 3 årtier har en række mere specialiserede forskningsområder da 
også etableret sig med egne institutioner, lærestole og tidsskrifter. Som ek
sempler kan nævnes 'miljøret,' 'miljøøkonomi,' 'miljøetik' og 'økohistorie.' 
Samtidig er miljøområdet i stigende grad blevet integreret i mange traditio
nelle forsknings- og uddannelsesområder. De færreste ingeniører, planlægge
re eller agronomer ville f.eks. kunne fungere idag uden kendskab til miljø
forhold og miljøregulering. Det humanøkologiske område er således ikke let 
at afgrænse præcist, end ikke når det aflæses gennem de kritiske og pro
blemorienterede briller, og det giver da også - som vi skal se det i det føl
gende afsnit - mulighed for mange forskellige former for organisering. 

Selvom de tre typer af vanskeligheder gør sig gældende, når man for
søger at skrive om humanøkologiens historie, så er det dog stadig muligt at 
pege på nogle ganske markante milepæle. Vigtigst af alle er den forandring, 
som for alvor bragte den form for humanøkologi, som bogen her knytter an 
til, på banen, nemlig den opmærksomhed på de menneskelige samfunds 
ressource- og miljøbetingelser, som nærmest eksplosivt opstod i kølvandet 
på 1950'erne og -60'ernes Wirtschaftswunder. Hvor Chicago-skolens hu
manøkologi opstod som reaktion på byernes voldsomme vækst i slutningen 
af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, må den moderne humanøkologi 
primært siges at være opstået som reaktion på den eksponentielle udvikling 
af stof- og energiomsætningen i efterkrigstidens industrisamfund og den 
samtidige introduktion af en række nye stoffer - fra kunstfibre til pesticider -
fra de kemiske laboratorier. Det hovedspørgsmål, som rejste sig fra 60'ernes 
slutning, var nemlig kort sagt, om denne udvikling virkelig kunne fortsætte -
og i givet fald: hvad følgerne kunne tænkes at blive. 

Der findes forløbere, blandt hvilke den første mere omfattende må si
ges at være George Perkins Marshs Man and Nature; or, Physical 
Geography as Modified by Human Action, der allerede blev udgivet i 1864, 
ligesom der findes tidlige advarsler mod følgerne af de menneskelige miljø
påvirkninger på mere afgrænsede områder - ikke mindst Rachel Carsons 
Silent Spring fra 1962 var øjenåbnende langt ud over sit eget felt. Det er 
imidlertid først fra slutningen af 1960'erne, at de mere systematiske og 
sammenhængende gennemgange af de mange forskellige miljøpåvirkninger 
for alvor dukkede op i større udstrækning. Paul og Anne Ehrlichs klassiker 
fra 1969 Population, Resources, Environment med undertitlen Issues in Hu
man Ecology er her paradigmatisk (Ehrlich & Ehrlich 1969) - omend bogen 
(i forlængelse af Paul Ehrlichs The Population Bomb fra 1968) fokuserede 
kraftigere på befolkningstilvækst end andre tilsvarende værker. Ehr
lich'ernes bog udkom da også i flere reviderede oplag, og blev senere efter
fulgt af flere andre bøger, bl.a. Human Ecology fra 1973 (Ehrlich, Ehrlich & 
Holdren 1973) og den store Ecoscience: Population, Resources, Environ-
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