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Introduktion 

Miljøregulering og tværvidenskab

Kaare Pedersen

1. Tværvidenskabens nødvendighed

Miljøreguleringen er blevet genstand for et stort antal videnskabelige disci-
pliners forsøg på at aflure dens hemmeligheder, dynamikker, problemer,
muligheder o.s.v. Hver af disse discipliner kaster deres eget lys på miljøregu-
leringen og får bestemte aspekter frem, som de andre ikke kan få øje på. 

I en rent videnskabelig sammenhæng kunne denne opsplittede videnska-
belighed udgøre et eget problem. Man kunne interessere sig for at konstrue-
re en ny disciplin, en miljødiscplin, der gik på tværs af og overskred alle de
andre discipliner. Måske oven i købet på tværs af hovedområderne – sam-
fundsvidenskab, naturvidenskab, humaniora, teknisk videnskab, jura etc.
Motivationen kunne være ubehaget ved eksistensen af et fragmenteret
virkelighedsbillede; bruddet med et ideal om en konsistent og sammenhæn-
gende teori om den miljømæssige virkelighed.

Lysten til at bedrive tværvidenskabelige studier af miljøregulering kan
imidlertid også være langt mere praktisk og pragmatisk: Nemlig den måde,
miljøproblemerne skabes og kan løses på. I dette tilfælde er det ikke så meget,
fordi vi gerne vil have en altomfattende teori om miljøreguleringen, men
fordi miljøreguleringen, den faktiske og den, som kunne føre til bæredygtig-
hed, kræver tværvidenskabelige studier på tværs af hovedområderne. Det
kræver f.eks. indsigt i:
• det fysiske miljø, dets mekanismer, tilstand, stresspåvirkninger m.v. 
• de teknologier og teknologiske systemer, der muliggør vores udvinding,

forarbejdning og bortskaffelse af naturressourcer.
• det miljøadministrative og miljøpolitiske system inkl. de institutionelle

arenaer, hvor der forhandles om miljøreguleringens mange aspekter.
• konkurrenceforholdene mellem virksomheder og teknologier, der bestem-

mer økonomiske fordele og bagdele ved forskellige handlinger, der har
konsekvens for miljøtilstanden.

• de sociale og kulturelle systemer og identifikationsmønstre, der påvirker
vort forhold til miljøet, natursyn, værdier, etik, risikoopfattelser m.v.
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At komme med forslag til en bæredygtig miljøregulering kræver viden og
analyser på alle disse niveauer og flere til. Man må vide noget om de økolo-
giske sammenhænge, der gør, at naturgrundlaget smuldrer under presset fra
produktion og forbrug; noget om de teknologiske muligheder for løsninger;
om procedurale muligheder for at gennemtrumfe bedre løsninger; om
konkurrenceforholdene mellem f.eks. kræftfremkaldende og uskadelige
pesticider og om de kulturelle systemer, der får os til at se på naturen, tekno-
logierne, os selv etc. på en bæredygtig eller omvendt ikke-bæredygtig måde.
Alt dette diskuteres i kapitel 1 og 2.

I denne bog har vi stillet os den opgave at belyse de kerneproblemstillin-
ger, der er forbundet med analyse af 90ernes miljøregulering på tværs af
normale videnskabelige skel. Forfatterne repræsenterer stort set alle relevan-
te miljødiscipliner: Geologer, biologer, økotoksikologer, civilingeniører,
sociologer, økonomer, jurister, geografer, teksam’ere og udviklingsforskere.
Udgangspunktet er imidlertid i højere grad end de enkelte discipliner mere
end 20 års erfaring med tværvidenskabelige miljøstudier på Institut for miljø,
teknologi og samfund (Teksam) ved Roskilde Universitetscenter. Her har til-
gangen i alle år været den problemorienterede tværvidenskab, hvor discipli-
nerne på tværs af naturvidenskab, teknisk videnskab og samfundsvidenskab
hentes ind som redskaber til forståelse og løsning af problemstillinger i den
aktuelle miljøsituation og -regulering. Med denne fagprofil og ballast har vi
forsøgt at dække de mest relevante problemstillinger for studiet af miljø-
regulering, således som de tegner sig i dag. 

2. Fem problemstillinger for miljøreguleringen

Til bæredygtighed via regulering?

Det helt overordnede og vigtigste spørgsmål er, om vi overhovedet kan
regulere os ud af den ubæredygtige produktions- og forbrugsform, som det
moderne samfund har skabt. Når man i den offentlige miljødebat hører, at
‘udviklingen’, ‘systemet’ eller ‘teknologierne’ kører deres eget løb, er det vel
netop et postulat om, at reguleringen er magtesløs; at vi har skabt nogle
mekanismer, der i bund og grund står uden for vores kontrol, uden for
bevidste beslutningers rækkevidde. Mindre fatalistisk mener nogle, at regule-
ringen er stivnet i et mønster af inkrementelle justeringer i stedet for institu-
tionelle brud, transformation eller, som man sagde i 70erne, revolution.
Reguleringen vil eller kan ikke rokke ved de basale institutionelle relationer
i samfundet, men foretager kun marginale forandringer, der ikke rører ved
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noget som helst afgørende. Afgifter trækkes frem som et eksempel. Afgifter-
ne justerer priserne, men kan ikke gøre det på en måde, som har egentlig
effekt, fordi dette netop ville bryde med den institutionelt cementerede
arbejdsfordeling mellem marked og stat. 

En række af bogens kapitler diskuterer spørgsmålet om reguleringens ræk-
kevidde. Det sker mest direkte i kapitel 15, hvor en række nye strategier på
miljøområdet (det økologiske råderum, produktstrategier og Agenda 21)
trækkes frem i lyset for en afprøvning af deres radikalitet. Men også i kapitel
4 og 5 diskuteres muligheder for gennem naturvidenskabelige og tekniske
undersøgelser og vurderinger at skabe bedre viden om de egentlige påvirk-
ninger af miljøet og dermed et bedre grundlag for reguleringen. Endelig er
spørgsmålet også oppe i kapitel 6, 10 og 12. I kapitel 6 og 10 er det
planlægningens muligheder for at forebygge miljøkatastrofer og føre os på
bæredygtig kurs, der diskuteres, mens det i kapitel 12 er virksomhedernes
miljøstyringssystemer, der diskuteres med henblik på deres muligheder for at
igangsætte en proaktiv bæredygtighedsorienteret selvregulering hos for-
urenerne selv.

Viden og magt

I alle disse kapitler peges på en anden central problemstilling for 90ernes
studier af miljøreguleringen: Viden er magt og derfor genstand for politik.
Miljøvurderingen får aldrig lov at udfolde sig inden for dens egen logik, men
er indskrevet i netværk af magtrelationer, der alle forsøger at bestemme dens
rammer. Her kæmpes om at bestemme og institutionalisere, hvad der over-
hovedet kan forstås som problemer, miljø, natur, samfund m.v. Man kæmper
om at bestemme, hvad der er fornuftige og ufornuftige løsninger, hvad der
tæller som legitime beviser og utilladelige risici. I kapitel 3 og 8 tages disse
diskursive magtkampe op til nærmere diskussion, dels for analysen af det
miljøpolitiske (kapitel 8), dels for at give råd til analysen af ekspert- og
lægmandsroller i miljøreguleringen (kapitel 3).

Eksperter og lægmænd

Netop sammenstødet mellem ekspert- og lægmandsviden er en tredje
problemstilling, der får stadig større relevans for forståelsen og udviklingen
af miljøreguleringen. Der er først og fremmest det demokratiske spørgsmål:
Med den ekstremt ekspansive miljøsektor er der blevet skabt et globalt miljø-
og risikokompleks, hvor der kontinuerligt foretages vurderinger, forudsigel-
ser og monitering af miljøtilstanden. Det er eksperterne og kun dem, der kan
udtale sig om nutidens og fremtidens usynlige miljøproblemer- og -risici:
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Drivhuseffekten, ozonlaget, degenereringer forårsaget af nedsivende pestici-
der og plastblødgørere m.v. 

Derved reduceres lægmandsviden og -erfaringer til ugyldig eller ligegyldig
viden for miljøreguleringen. Det giver et åbenbart demokratisk problem –
det er kun eksperterne, der står tilbage som beslutningstagere (kapitel 3). Det
giver imidlertid også et implementerings- og legitimeringsproblem: Hvordan
skulle vi kunne kreere et bæredygtigt samfund, hvis 99,9 pct. af befolkningen
intet forhold har til miljøproblemerne ud over det, de bliver fortalt af
ekspertene (kapitel 14)? Ekspertviden har endelig det problem, at den er fat-
tig og ufuldstændig. Som det vises i kapitel 4 og 5, er det ganske enkelt ikke
muligt at opnå sikker viden om nutidens miljøproblemer; informationsbeho-
vet er uendeligt stort og umuligt at opnå. F.eks. ville de over 130.000 menne-
skeskabte kemikalier i miljøet, for en fuldstændig undersøgelse af farlighed,
kræve undersøgelsesprogrammer, der ville standse al anden forskning og i
øvrigt koste, ikke milliarder, men billioner af kroner. Et mere grundlæggen-
de problem er, at de fleste miljøproblemer i dag fremtræder som risici, d.v.s.
ikke blot usikkerheder p.g.a. manglende viden, men socialt fortolkede risici.
Risici kan ikke kalkuleres, men er noget, vi forholder os til, f.eks. risiko-
fjendsk eller -villigt.

Som det beskrives i kapitel 3, kan eksperten ikke fortælle den gravide,
hvordan hun skal forholde sig til risikoen for provokativt at abortere et sundt
barn eller føde et handicappet barn, når hun er blevet udsat for en genetisk
truende miljøpåvirkning eller sygdom.

Implementeringen

Beslutter vi os, på trods af alle disse problemer og konflikter, alligevel for, at
miljøreguleringen har en rolle at spille, bliver en fjerde problemstilling
væsentlig: Nemlig implementeringsspørgsmålet. Én ting er tilblivelsen af mil-
jøreguleringen, d.v.s. miljøvurderingerne (kapitel 4, 5, 6 og 10), den historiske
udvikling af miljøreguleringskomplekset (kapitel 7) hhv. den nationale og
internationale miljøpolitik (kapitel 8 og 11), noget andet er, hvorledes beslut-
ningerne virker på dem eller det, de er rettet imod. I bogen diskuteres det på
tre planer. På det første og mere overgribende plan diskuteres betydningen af
organisatoriske dimensioner af konkret miljøregulering for aktørernes hand-
linger. Det er f.eks. vigtigt, at incitamenter til bæredygtig handlen omsættes i
konkrete foreslag til omorganisering af affaldshåndtering, vandforsyning eller
f.eks. sandflugtsbekæmpelse i Mauretanien (kapitel 9). Da megen miljøregu-
lering retter sig imod produktionsleddet, hvor miljøproblemernes har deres
herkomst, diskuteres i kapitel 13, og det er altså det andet plan, hvad der over-
hovedet får en virksomhed eller et virksomhedsnetværk til at indgå i udvikling
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af renere produktion. Endelig diskuteres på det tredje plan i kapitel 14, hvor-
ledes civilsamfundet påvirkes af og reagerer på miljøreguleringen. Det er ikke
blot et spørgsmål om implementeringseffektivitet, men også om levevilkår,
demokrati og participation. Man kan kalde det den sociale bæredygtighed.

Det internationale

Som en bog, der forsøger at være aktuel, kan vi naturligvis ikke se bort fra det
inter- eller overnationale aspekt ved den moderne miljøregulering. Som vi
alle ved, udgør EU i dag en meget væsentlig instans i stort set al national
miljøregulering; nogle gange som initiator, andre gange som censor eller
domstol. Det internationale er også på spil i et stadigt større antal interna-
tionale aftaler eller miljøregimer om f.eks. beskyttelse af Østersøen, ud-
fasning af freon/CFC, affaldsbortskaffelse eller transnationale svovldioxid-
emissioner. Det er aftaler, der på trods af manglende formelle sanktions-
muligheder i stigende grad er på dagsordenen, og som sikres gennem de
uformelle diplomatiske, politiske og økonomiske sanktionsmuligheder. Det
er særlig i kapitel 11, men også i en række af bogens andre kapitler, at det
inter- og overnationale aspekt af miljøreguleringen diskuteres.

3. Bogens koncept

Vi kunne med gode argumenter have valgt andre centrale problemstillinger i
90ernes miljøregulering, men denne bog er som alle andre om emnet et
pragmatisk øksehug ned gennem den bugnende litteratur. Formålet med
bogen er da heller ikke at levere miljøreguleringens encyklopædi, den fuld-
stændige redegørelse for miljøreguleringens teknikaliteter og problemer. Det
er snarere at anspore til kritiske miljøreguleringsstudier på tværs af tilfældi-
ge historisk skabte disciplingrænser.

Bogens kapitler forfølger dette formål på forskellig vis. Der er kapitler, der
vægter den faktuelle redegørelse for et reguleringsområde, et policy- eller
genstandsfelt; andre vægter den fortællende, analyserende stil, hvor der
fremlægges et argument og en konklusion for en særlig måde at forstå mil-
jøreguleringen på, mens atter andre vægter at guide analyse, d.v.s. den mere
traditionelle lærebogsstil. Disse forskelle mellem kapitlerne afspejler i høj
grad forskelle i de problemer, som de forskellige kapitler tager op.

Vi håber, at bogen kan støtte og motivere selvstændige analyser af miljø-
reguleringen, der kan pege på dens træghed og stopklodser i forhold til en
bæredygtig udvikling, men også på handlingsmuligheder, der bryder med,
undgår eller overkommer de selvsamme barrierer. God læselyst.
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Del I 

Tværvidenskabelig analyseramme
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Kapitel 1

Miljøregulering – en analyseramme

Jesper Holm & Kaare Pedersen

Når man i dag skal forklare miljøreguleringens tilblivelse og for den sags
skyld dens aktuelle udvikling og forandring, må man på den ene side have øje
for det moderne samfunds ekstreme anvendelse og cirkulation af stoffer og
energi og de påvirkninger, det giver på miljøet. På den anden side må man
imidlertid også rette opmærksomheden mod de betingelser og forhold, der
får forskellige samfund og grupper til at fortolke, værdisætte og regulere de
stofligt-materielle miljøforandringer på fuldstændig forskellig vis.

Udviklingen af miljøproblemerne, deres italesættelse og regulering må ses
fra begge disse tilgange, altså både som grundet i objektive produktions-
natur forhold (realisme) og grundet i tilvejebringelsen af en særlig miljø-for-
tolkningshorisont (konstruktivisme). 

Vi definerer, i overensstemmelse med denne definition, et miljøproblem,
som en menneskeskabt forandring i naturgrundlaget, der fortolkes og artiku-
leres som et problem af en aktør. Vi afgrænser os således fra at betragte nok
så omfattende miljøeffekter som miljøproblemer, hvis ikke der er nogen, der
italesætter dem således. Formålet hermed er at øge den analytiske følsomhed
overfor de sociale-diskursive processer i videnskaben, offentligheden, på
markedet, den politiske kamp etc., der italesætter noget som problem, og
andet som normalt. Det betyder ikke, at vi reducerer miljøproblemer til be-
vidsthedsfænomener. Det er netop pointen, at miljøproblemer, for at vi er
interesserede i dem i en kritisk reguleringssammenhæng, må indeholde en
menneskeskabt materiel/stoflig forandring i naturgrundlaget. Socialkon-
struktivismen indebærer ikke udelukning af de materielle/stoflige forhold,
men ser i miljøsammenhæng præcis på relationen mellem det, der siges, og
det, som gøres; på relationen mellem ord og materiel praksis (se Pedersen
1996).

Problemorienteret tværvidenskab

Hvis det skal være muligt at analysere miljøproblemer, både som stoflige
størrelser og sociale konstruktioner, bliver det umuligt at forblive alene inden
for ét videnskabelige perspektiv – f.eks. økologiens, økonomiens eller
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sociologiens. Vi vil derfor agitere for en tværvidenskabelig tilgang, der ser på
flere niveauer af miljøforholdene samtidigt:
1) Miljøproblemernes stofligt-materielle side, d.v.s. naturbearbejdningen, de

emissioner og påvirkninger den giver på det omgivende miljø, de miljø-
effekter, den resulterer i, og de virkninger, disse miljøeffekter har på
samfundet.

2) Miljøproblemernes årsager, d.v.s. de forhold og mekanismer i samfundet,
virksomhederne og teknologierne, der er kilde og incitament til miljøpro-
blemerne.

3) De videnskabelige og interessebetonede miljø- og risikovurderinger, der
skaber og distribuerer viden, forestillinger, skræmmebilleder og idealer om
vort miljø og de påvirkninger og risici, vi udsætter det for. Det inkluderer
også viden og forestillinger om årsags-virkningssammenhænge, skylds-
spørgsmål, miljømoral m.v.

4) Miljøreguleringens politiske, institutionelle og administrative sider, d.v.s.
policy-processen, hvor miljøproblemet og dets årsager forhandles, define-
res og virkemidler udvælges, samt implementeringen, hvor reguleringen
får/ikke får faktiske konsekvenser for miljøproblemet.

Vi har opbygget dette kapitel efter den systematik, der ligger i de fire punk-
ter. I det første afsnit fokuserer vi på miljøproblemer som stoflige forhold.
Hermed vil vi fastholde, at miljøregulering, set fra et kritisk miljøstandpunkt,
som udgangspunkt drejer sig om eliminering eller reduktion af samfunds-
skabte stoflige miljøproblemer. I andet afsnit ser vi nærmere på, hvorledes
man kan analysere årsagerne til miljøproblemerne. Med disse to skridt foku-
serer vi på årsagerne og kilderne til den fysiske forurening. Først i tredje
afsnit ser vi nærmere på det institutionelle kompleks, der producerer og
distribuerer viden, billeder og idealer om miljøet – miljø- og risikokomplek-
set. Her opdages og underkendes miljøproblemer og miljørisici, der frem-
sættes hypoteser, udføres eksperimenter, argumenteres m.m. De stoflige
forhold får ord på, de værdisættes og rangordnes efter vigtighed. Endelig ser
vi i fjerde afsnit på miljøreguleringskomplekset. Her forhandles, fremsættes
krav, gives opbakning, blokeres og selekteres mellem, hvad og hvordan der
skal reguleres. I slutningen af dette afsnit og i den afsluttende del af kapitlet
vil vi vise, hvorledes et sammenhængende miljøreguleringsstudium af samtli-
ge fire niveauer kan tage sig ud. 

18 Tværvidenskabelig analyseramme



1. Miljøproblemet – stofligt og teknisk set

Vi skal i dette afsnit se nærmere på det stoflige-materielle indhold i miljø-
problemerne. Vi vil altså fokusere på, at miljøregulering ikke blot er en
sektor-regulering som alle andre, men en regulering, der er præget af, at den
retter sig mod produktionen og civilsamfundets naturudnyttelse i form af
ressourcedræn, emissioner og miljøeffekter. Det har vi illustreret i figur 1:

Til venstre i figuren har vi en række samfundsmæssige aktiviteter, der tilfører
naturen fremmedelementer (røggasemissioner, spildevand, affald m.v.) eller
dræner den kvalitativt og kvantitativt (arter, populationer, råstoffer). De
forskellige samfundsaktiviteter foregår naturligvis ikke hver for sig, men i
sammenhængende kæder. Der er intet forbrug uden en produktion, ingen
produktion uden et forbrug. Uanset hvilke dele af samfundsaktiviteterne
man tager del i, bidrager man altså med påvirkninger på naturen langs hele
denne livscyklus (se kapitel 5).

De emissioner eller det dræn, der kommer fra den samlede livscyklus kan
derefter resultere i forandringer i naturen, altså i miljøeffekter. Det sker umid-
delbart eller over tid, alene eller ved synergieffekt med andre stoffer og påvirk-
ninger. Vi har i figur 1 vist det med en opsplitning af miljøet i hhv. en recipient
og et naturgrundlag. Det er en rent analytisk opsplitning mellem miljøet som
modtager af påvirkninger hhv. som grundlag for nye aktiviteter og liv. Om en
emission resulterer i egentlige miljøeffekter, altså i et egentligt forandret
naturgrundlag (den midterste pil i figur 1), vil afhænge af omfang og art af de
betingende aktiviteter, af recipientens tilstand, tid, andre påvirkninger m.v.
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Figur 1: Miljøpåvirkninger og naturgrundlag - principskitse
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