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TRIP - ET FORSKNINGSCENTER OM MILJØ OG TRANSPORT 

NR 44
SIDE 4

HHvad bestemmer individernes efterspørgsel efter transport; hvordan former transportmarkeder, re-
gulering og planlægning de valgmuligheder, individet har i sin efterspørgsel efter transport; og hvor-
dan påvirker disse valg miljø og sundhed? Det er hovedtemaerne for et nyt forskningscenter under Det 
Strategiske Miljøforskningsprogram: Centre for Transport Research on environmental and health Im-
pacts and Policy, TRIP. TRIP er et tværvidenskabeligt forskningscenter uden mure bestående af i alt 16 
forskningsprojekter, der tilsammen skal belyse centrale sammenhænge mellem transport og miljø. 
Forskningen vil have direkte relevans for miljø- og transportpolitiske beslutninger i Danmark, idet den 
forventes at resultere i nye eller forbedrede modeller, der anskueliggør effekten på trafik, miljø og 
sundhed af forskellige reguleringsformer. Men resultaterne vil også være interessante for forskere og 
brugere i andre lande. Blandt andet vil projekterne udnytte en række enestående danske registerdata, 
der i kombination med nyindsamlede data og teoretisk viden giver muligheder for at finde frem til af-
gørende ny viden.

af centerleder Birgitte Sloth
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Den stigende trafik af biler, tog, 
busser, skibe og fly er kilde til foru-
rening og miljøødelæggelse. Trafik 
bidrager væsentligt til CO2-produk-
tionen og har også en række andre 
skadelige virkninger på miljø, vel-
færd og helbred, især i form af luft-
forurening og støj. Målsætninger 
om bæredygtighed og bedre miljø 
fører derfor naturligt til målsætnin-
ger for trafikkens udvikling. 

Imidlertid har det vist sig svært 
at opfylde disse målsætninger. For 
eksempel har det vist sig særligt 
svært at »knække CO2-kur ven« på 
transportområdet. 

Det moderne samfund er karak-
teriseret ved, at vi dagligt deltager i 
mange forskellige aktiviteter på for-
skellige steder og derfor ofte har 
brug for at bevæge os til et nyt 
sted. Trafik opstår, fordi vi har be-
hov for transport. Trafik kan derfor 
ikke blot afskaffes eller begrænses 
uden omkostninger. Som sådan er 
trafik et onde, der skaber forure-
ning og trængsel,  tager tid og plads 
og kræver ressourcer, men trans-
port er et gode, som vi i stadig sti- 
gende omfang efterspørger og bru-
ger.

Reguleringsinstrumenter
En lang række instrumenter kan 
bruges til at regulere efterspørgs-
len efter transport og trafik, og der 
skulle derfor umiddelbart være god 
mulighed for at opnå de ønskede 
miljømålsætninger. Man kan påvir- 
ke biltrafikken ved hjælp af forskel- 
lige typer af skatter og afgifter på 
biler og benzin, men også ved at 
bygge veje og broer, ved at fastsætte 
priser og udbud af kollektiv trans-
port, ved færdselsregulering og 
parkeringsrestriktioner, ved bom-
penge og kørselsafgifter, ved at be-
stemme hvor der bygges indkøbs-
centre, arbejdspladser og boliger, 
ved kampagner der påvirker bili-
sternes holdninger til eller viden 
om kollektiv transport, og ved skat-
tefradrag for transport mellem 

hjem og arbejde. Tilsvarende er der 
mange muligheder for at regulere 
efterspørgsel efter andre former for 
persontransport. 

Instrumenterne virker ikke på 
samme måde. De enkelte trafikfor- 
mer påvirkes forskelligt, og instru- 
menternes effekter på miljøet va-
rierer også. Ligeledes påvirkes bor-
gerne forskelligt af de enkelte regu-
leringsformer. Påvirkningen afhæn-
ger for eksempel af om borgeren 
har bil, om han har børn, i hvilken 
del af landet han bor og arbejder, 
hvor langt der er mellem hans hjem 
og arbejdsplads, og af den kollekti-
ve transport i hans lokalområde.

Trip
For at forbedre grundlaget for mil- 
jøregulering af trafikken og skabe 
bedre mulighed for at kombinere de 
forskellige reguleringsmuligheder 
er det nødvendigt at vide mere om 
transportens rolle i samfundet og 
om de komplekse sammenhænge, 
der er mellem den individuelle 
transportadfærd, transportsyste-
mernes funktion og effekterne her- 
af på miljø og sundhed.

Disse områder udgør forsknings- 
temaerne for det ny forskningscen- 
ter, Centre for Transport Research 
on environmental and health Impacts 
and Policy, TRIP, der er f inansieret 
af Det Strategiske Miljøforskningspro-
gram under delprogrammet Miljø og 
Transport.

Forskningen i TRIP er primært 
forankret inden for økonomi, inge- 
niør videnskab, geografi og sund-
hedsvidenskab, men med en tvær-

videnskabelig tilgang, således at de 
komplekse sammenhænge belyses 
bredest muligt. 

Forskningen falder inden for tre 
hovedtemaer, der dækker tre for-
skellige områder af de komplekse 
sammenhænge (se figur 1 side 6):

1) efterspørgsel efter transport
2) transportmarkeder og trafik- 

 skabelse
3) miljø- og helbredseffekter

Efterspørgsel 
efter transport
Efterspørgsel efter transport må 
forstås som afledt efterspørgsel. 
Man efterspørger ikke transport 
som sådan. Det, man ønsker, er et 
sted at bo med bestemte faciliteter, 
varer fra bestemte forretninger, be-
stemte fritidsaktiviteter og ferie, 
og et bestemt arbejde. For at opfyl-
de disse ønsker er det nødvendigt 
med transport, og for at forstå 
funktionen og nytten af transport-
sektoren – og dermed omkostnin-
gerne ved regulering, der begræn-
ser eller fordyrer transporten – er 
det  nødvendigt at undersøge, hvor-
dan disse faktorer former efter-
spørgslen efter transport. 

Disse sammenhænge belyses ved 
at kombinere eksisterende og nye 
data fra forskellige kilder. Eksiste-
rende modeller forbedres, således 
at forståelsen af transportens funk-
tion øges, hvilket resulterer i mere 
præcise forudsigelser vedrørende 
effekten af regulering i samspil med 
den teknologiske udvikling. 

TRIP vil bl.a. undersøge effekten 
af telearbejde på pendlingstrafik. 
Ved hjælp af eksisterende data kon- 
strueres en model, der kan bruges 
til at forudsige omfanget af telear-
bejde for forskellige grupper af per-
soner. Modellen kombineres med 
en mindre dagbogsundersøgelse, 
der belyser transportforbruget 
blandt telearbejdende. Sammen-
stillingen af data giver mulighed 
for at belyse, hvor stor effekt en 
vækst i telearbejde vil have for det 
samlede omfang af pendling. 

»men med oprettelsen 
af centeret er der skabt 
mange nye kontakter 
der kan forøge sammen- 
hængen i dansk trans- 
portforskning i fremti- 
den«
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Figur 1

TEKNOLOGI, F X TELE ARBEJDE OG KØRE TØJER

FOR SYNING MED KOLLEK TIV

TR ANSPORT OG INFR A STRUK TUR

FÆRDSEL SREGULERING

TR ANSPORTSK AT TER, 
F X BIL- OG BENZINAFGIF TER

EK SPONERING

HELBREDSEFFEK TER

 TR ANSPORTMARKEDER

 - RUTE VALG

 - VALG AF TRANSPORTMIDLER

Transportmarkeder 
og trafikskabelse

Miljø- og 
helbredseffekter

MILJØEFFEK TER

MILJØPÅVIRKNING

Efterspørgsel 
efter transport

REGULERING AF MARKEDER, 
F X PL ANLOVGIVNING

GENERELLE SK AT TER,
INKL. F X TR ANSPORTFR ADR AG

TR AFIK

Transportefterspørgsel

Markeder for varer
og tjenester:
- boligmarkedet
- arbejdsmarkedet
- detailhandel
- ....

Rejseomkostninger, 
tid og komfort

FORBRUGERES PR ÆFERENCER, INFORMATION OG R ATIONALITE T
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rende pro-
jekt om ind- 
købsrejser 
tager ud-
gangspunkt i 
data for han-
dels- og rej-
semønstre i 
Storkøben-
havn før og 
efter Øre-
sundsbroens 
åbning. Disse 
data supple-
res med nye 
inter views, således at man kan be-
lyse effekten af regulering af ind-
købsrejser. Det undersøges, hvor-
dan skatter og afgifter på transport, 
men også for eksempel planlovgiv-
ning og regulering af åbningstider 
kan indvirke på omfanget af ind-
købsrejser. 

Temaet om efterspørgsel omfat-
ter også to projekter, der har til for-
mål specifikt at belyse transport i 
privatbiler. Det ene projekt bruger 
data for et stort antal husholdnin-
gers ejerskab af bil gennem en pe-
riode på 8 år til at lave en statistisk 
- mikroøkonometrisk - model, der 
belyser, hvordan forhold som pend-
lingsmønster og antallet af børn på-
virker, om man har bil. Modellen 
kan derfor bruges til at analysere, 
hvordan for eksempel skatter og 
afgifter og subsidier til kollektiv 
transport påvirker det samlede an-
tal biler på såvel kort som langt 
sigt. 

Det andet projekt undersøger, 
i hvilket omfang man kan påvirke 
brugen af privatbiler ved at påvirke 
ejernes vaner og viden om alterna-
tive transportmuligheder. Projektet 
benytter et eksperimentelt design, 
idet det undersøger den langsig-
tede virkning af at tilbyde en grup-
pe bilister en måneds gratis kollek-
tiv transport. Ligeledes undersøges 
de langsigtede effekter af naturlige 
eksperimenter, hvor bilister i en pe-
riode har været nødt til at bruge 

kollektiv transport som følge af vej-
arbejde og lignende.

Transportmarkeder og 
trafikskabelse
Hvis man skal belyse miljø- og vel- 
færdseffekter af regulering på trans- 
portområdet, er det ikke tilstræk-
keligt at kende drivkræfterne bag 
de enkelte borgeres efterspørgsel 
efter transport. Det er nødvendigt 
også at forstå sammenhænge fra in-
dividuel adfærd over transportmar-
kederne til effekter på miljø og vel-
færd fordelt på regioner og perso- 
ner. 

Eksisterende modeller  belyser 
forskellige dele af disse sammen-
hænge: Økonomiske modeller be-
lyser efterspørgslen efter trans-
port; såkaldte trafikmodeller be-
lyser transportefterspørgslens for- 
deling på trafik på enkelte trans-
portmidler og ruter, og effektmo-
deller belyser arten og omfanget af 
trafikkens miljøpåvirkninger. 

Forskningen i TRIP vil udbygge 
og forbedre nogle af de eksiste-
rende modeller og kombinere disse 
til mere omfattende modeller, der 
kan belyse hele sammenhængen fra 
individtransport via marked til ef-
fekter på miljø og sundhed. Der ta-
ges udgangspunkt i regionaløkono-
miske modeller, således at de kom-
binerede modeller kan belyse den 
regionale fordeling af velfærds- og 
miljøeffekter og dermed kan bruges 
til at formulere relevante grundlag 

for regulerings-
beslutninger på 
området. 

Samtidig sø-
ges de traditio-
nelle modeller 
udvidet til stra- 
tegiske model-
ler, der også 
medtager lang-
sigtede effekter 
for eksempel 
ved at tage høj-
de for, at ud-
viklingen i trans-
port- og trafik- 

systemer kan få borgere og virk-
somheder til at f lytte eller til at 
skifte arbejdsplads. Formålet er at 
skabe modeller, der kan anvendes 
direkte til at belyse velfærds- og 
miljøeffekter af forskellige regule-
ringstiltag på kort og på lang sigt.

Inden for dette tema gennem-
føres også et projekt, der skal be-
lyse reguleringsmulighederne spe-
cielt for kollektiv transport. Hvilken 
betydning har eksempelvis privati-
sering af busdrift for mulighederne 
for  miljøregulering? Også samspil-
let mellem forskellige regulerende 
myndigheder inddrages. Specielt vil 
det blive undersøgt, hvordan lokale 
beslutninger om infrastruktur og 
arealanvendelse i samspil med na-
tionale beslutninger om generelle 
skatter og afgifter og overordnet 
infrastruktur påvirker miljøet lokalt 
og nationalt.

Miljø- og helbredseffekter
Forskningen inden for dette tema 
fokuserer især på helbredsvirknin-
gerne af forurening med partikler i 
byer. Partiklernes fordeling har be-
tydning for, hvordan forureningen 
påvirker menneskers helbred. Tek-
niske undersøgelser af partiklernes 
størrelse og sammensætning kom-
bineret med en model for sammen-
hængen mellem udendørs og in-
dendørs partikelkoncentrationer 
giver ny viden om, hvilken effekt 
forureningen har på miljøet i de 
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bygninger, hvor mennesker primært 
opholder sig, og dermed hvilken på-
virkning mennesker udsættes for. 

Ved at kombinere med data for 
trafik og bygninger i Storkøbenhavn 
vil der blive udviklet en model, der 
detaljeret angiver påvirkning fra par-
tikler på forskellige adresser. Mo-
dellen kan - kombineret med data 
for et individs daglige tidsforbrug 
på forskellige indendørs og uden-
dørs lokaliteter – bestemme, hvor 
mange partikler en given person er 
udsat for. 

Resultater fra denne model vil 
blive kombineret med forskellige 
eksisterende undersøgelser og hel-
bredsdata for forskellige befolk- 
ningsgrupper. Her ved bliver det 
muligt at undersøge, om personer, 
der er udsat for partikelforurening, 
har større tilbøjelighed til at udvik-
le helbredsproblemer som astma, 
bronkitis, pludselig død som følge 
af  hjerte-kar-sygdomme, lav fød-
selsvægt og spædbørnsdødelighed.

Undersøgelsernes resultater skal 
blandt andet bruges sammen med 
eksisterende analyser af miljøom-
kostninger ved luftforureninger til 
at skabe en målestok, der kan vær-
disætte de samlede skadevirknin-
ger af forskellige typer af luftfor-
urening. Der ved bliver det muligt at 
inddrage disse skadevirkninger me-
re direkte og synligt i beslutnings-
grundlag for miljø- og transportpo-
litiske beslutninger. 

Også lokale miljøeffekter af tra-
fikbelastede veje skal værdisættes. 
Baseret på lokalbefolkningens vur-
deringer udvikles en målestok for 
miljøeffekter, der medtager om-
kostninger ved støj og de såkaldte 
barriere-effekter, det vil sige om-
kostningerne ved at vejen så at sige 
»ligger i vejen«.

Perspektiver
Resultaterne af forskningen i TRIP 
har direkte relevans for miljø- og 
transportpolitiske beslutninger i 
Danmark, men vil også være inte-
ressante for forskere og brugere i 

andre lande. Blandt andet vil pro-
jekterne udnytte en række enestå-
ende danske registre med data for 
f lytninger, skift af arbejdsplads, bil-
ejerskab og sundhed og sygdom, 
der i kombination med nyindsam-
lede data og teoretisk viden og ana-
lyser giver muligheder for at f inde 
frem til afgørende ny viden.

Forskningsprojekterne under 
TRIP belyser på forholdsvis forskel- 
lig vis sammenhængene mellem 
transportbehov, trafikskabelse og 
effekterne på miljøet og vores hel- 
bred. Men TRIP er mere end en sam-
ling af forskningsprojekter. De fle-
ste projekter gennemføres i samar-
bejde mellem forskere fra forskelli-
ge institutioner og med forskellige 
faglige baggrunde, og mange af for-
skerne deltager i f lere projekter. 
Her ved skabes og vedligeholdes et 
forskningsnetværk, der omfatter al-
le dele af de komplekse sammen-
hænge. Dette netværk vil blive 
yderligere styrket ved afholdelsen 
af fælles seminarer for alle projekt- 
deltagerne. 

I mange af projekterne deltager  
internationale samarbejdspartnere, 
således at netværket har mange 
forbindelser til den internationale 
forskningsverden. Også disse for-
bindelser vil blive udbygget og ved-
ligeholdt gennem projektet. 

Endelig vil centret og det tilhø-
rende forskningsnetværk opbygge 
forbindelser til andre danske forske-
re og til brugere og beslutningsta-
gere på både  miljø- og transport-
området. Dette vil ske ved udgivel-
sen af artikler om specifikt danske 
forhold rettet mod brugerne og 
ved at afholde møder og seminarer, 
hvor brugerne præsenteres for og 
kan kommentere de nyeste forsk-
ningsprojekter og -resultater.

Deltagende institutioner
Centerets deltagere kommer fra en 
række danske forskningsinstitutio-
ner. Nogle af disse har allerede før 
centerets start etablerede samar-
bejdsrelationer på transport- og 

miljøområdet, men med oprettel-
sen af centeret er der skabt mange 
nye kontakter, der kan forøge sam-
menhængen i dansk transportforsk-
ning i fremtiden. 

Følgende institutioner deltager i 
TRIP:

• Økonomisk Institut, Køben-
havns Universitet

• Geografisk Institut, Københavns 
Universitet

• Statens Institut for Folkesund-
hed , Københavns Universitet

• Amternes og Kommunernes 
Forskningsinstitut (AKF)

• Afdeling for Atmosfærisk Miljø, 
Danmarks Miljøundersøgelser

• Institut for Markedsøkonomi, 
Handelshøjskolen Århus

• Center for trafik- og transport-
forskning, DTU

• Institut for Grænseregionsforsk-
ning

• Forskningscenter Risø
• Arbejdsmiljøinstituttet
• Teknologisk Institut
• Statens Byggeforskningsinstitut
• Banestyrelsen Rådgivning
• COWI 
• Kræftens Bekæmpelse

TRIPs bevilling fra Det Strategiske 
Miljøforskningsprogram på knapt 
24 mio. kr. løber til udgangen af 
2003.

Centerledelse
TRIP ledes af en bestyrelse med del-
tagere fra de fleste medvirkende in-
stitutioner og administreres af AKF. 
Lektor Birgitte Sloth, Økonomisk In-
stitut ved Københavns Universitet, 
er udpeget som centerleder.
  
Kontaktadresse
Anne Kaag Andersen 
TRIP
AKF
Nyropsgade 37
1602 København V
Tlf: 3314 5949 # 74

Hjemmeside 
w w w.akf.dk/trip/
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Nyt fra centrene
Er jagt mulig i fuglebeskyttelsesområder?
Undersøgelser gennemført af Foranderlige Landskaber tyder på, 
at frivillige jagtordninger kan bruges som et instrument i den 
offentlige forvaltning af områder med vandfugle. Målet er flere 
fugle, samtidig med at der skal være et vist jagtudbytte.

De frivillige jagtordninger er undersøgt ved hjælp af spørgeske-
maer. Skemaet er sendt til de 472 lokalforeninger under Dan-
marks Jægerforbund, der ligger i områder med mulighed for jagt 
på vandfugle. Ifølge undersøgelsen mener de fleste jægere, at 
jagten er blevet forbedret efter indførelsen af de lokale aftaler; 
men den største gevinst er et bedre kammeratskab, lokal accept 
af jagten og bedre moral blandt jægerne.

Målet med reguleringerne er, at den enkelte bruger i sin be-
vidsthed har den samfundsmæssigt optimale brug af ressourcen 
vandfugle. Når den enkelte over vejer, hvornår han skal gå på jagt, 
skal han indkalkulere andre jægeres og naturbrugeres belastning 
af området. Undersøgelsen belyser denne problematik med hen-
visning til »Tragedy of the Commons« - en engelsk analyse af ud-
nyttelsen af fælles græsningsarealer.

De frivillige ordninger er et eksempel på et værktøj, der kan 
åbne muligheden for, at der stadig kan være jagt i højt priorite-
rede fuglebeskyttelsesområder. For at sikre den rette effekt er 
det vigtigt, at alle interessenter er identificeret, og at der er enig-
hed om mål og retningslinier, som kan udstikkes af en offentlig 
for valtning eller forhandles på plads. Ordningen kan administre-
res af en fælles brugergruppe.

Undersøgelsen er et forskningsprojekt under forskningscenter 
for Foranderlige Landskaber af J. S. Schou & T. Bregnballe 2000: Fri-
villige ordninger til jagtforvaltning.  Arbejdsrapport fra Danmarks 
Miljøundersøgelser. Kontakt jss@dmu.dk

Bog om regulering af farligt gods
I en netop udkommet bog offentliggør Center for Samfundsvi-
denskabelig Miljøforskning (CeSaM) under Det Strategiske Miljø-
forskningsprogram resultaterne af et projekt om transport af 
farligt gods som eksempel på globalisering af retten. Der er ta-
le om et lovområde, som er præget af nye reguleringsformer og 
et regelsamarbejde mellem FN og EU. Målsætningen er at vare-
tage samhandels-, sikkerheds- og miljøhensyn, samtidig med 
at der sikres en fri bevægelighed for farligt gods på tværs af 
landegrænser og på tværs af transportformer. 

De FN-konventionskrav, der tidligere kun var gældende for inter-
national transport på vej hhv. med jernbane, skal efter EU’s ADR- 
og RID-direktiver også gælde for national transport. Der er med 
andre ord tale om en europæisk harmonisering, der gælder såvel 
vertikalt (mellem FN, EU og nationalt) som horisontalt, dvs. in-
den for og på tværs af landegrænser samt på tværs af sektorer, 
således at der bliver ensartede regler for alle transportformer.

EF-traktaten har politisk og retligt forudsat en integration af 
Fællesskabets transportsektor som led i det indre markeds be-
vægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Foran-
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hver vet godstransport skal lette den praktiske gennemførelse af 
etableringsretten. Med de åbne grænser og etableringsretten op-
står der imidlertid nye behov for sikkerhedsforanstaltninger og 
for fælles kontrol.

EU’s direktiver pålægger meget klart medlemslandene at ind-
drage miljøhensyn i lovgivningen om transport af farligt gods. 
Kravene er begrundet i, at uheld med miljøskade til følge kan 
opstå i mange situationer. Det gælder fx i forbindelse med færd-
selsuheld og ved uforsigtig sammenlæsning af farligt gods. Gods-
transport med tog ønskes også generelt fremmet så langt, det 
er muligt, på bekostning af den miljømæssigt mere belastende 
transport ad vej. 

I slutningen af 1999 fik transportbranchen en harmoniseret 
europæisk standard - EN 12798:1999. Den etablerer et særligt 
kvalitetsstyringssystem for transport af farligt gods ad vej, jern-
bane og indre vandveje. Standarden udfylder EU’s rammedirekti-
ver. Denne reguleringsform er et eksempel på brug af den »ny 
metode«, som EU indførte som led i realiseringen af det indre 
marked. 

Transport af farligt gods forudsættes at følge de europæiske 
krav. Disse omfatter bl.a. sikkerhedsmæssige forskrifter for trans-
portmidler og beholdere; typegodkendelser; vandels-, økonomi- 
og uddannelseskrav til transportører samt krav om, at virksomhe-
derne tilknytter sikkerhedsrådgivere.

Målsætningen med de mange tiltag er at gøre det lettere at an-
vende kombinerede transportformer – bl.a. for at sikre en mere 
fleksibel, sikker, miljø- og ressourcevenlig transport. CEN-stan-
darden EN 12798:1999 indgår som et virkemiddel, der bedre end 
traditionel lovgivning kan anvendes til at placere ansvaret for sik-
kerheden dér, hvor den rettelig hører hjemme: Nemlig hos de ak-
tører, der er på markedet. Virksomhederne har med andre ord det 
primære ansvar for en øget forsigtighed. De kan ikke blot udnytte 
de frihedsgrader, som myndighedernes regler og vilkår måtte lev-
ne, uden risiko for indgreb i deres ret til at udøve erhver vet. Stan-
darder sikrer samtidig et mere dynamisk perspektiv, der gør iagt-
tagelse af miljø- og sikkerhedskrav til en central konkurrencepa-
rameter. 

Ellen Margrethe Basse »Farligt gods ad vej og jernbane. Regler og 
standarder«, Nyt Juridisk Forlag, 2000.

Arealanvendelse og naturbeskyttelse 
- nye bøger fra CeSaM
Forskningen under CeSaM har også givet anledning til to bog-
udgivelser med emnerne arealanvendelse og naturbeskyttelse 
som omdrejningspunkt, den ene fra en juridisk tilgangsvinkel, 
den anden med en tværfaglig indgangsvinkel. 

Bogen Land Use and Nature Protection - Emerging Legal Aspects fo-
kuserer gennem en række særskilte bidrag på den nødvendige til-
pasning af grundlæggende elementer i retssystemet til de udfor-
dringer, der bl.a. ligger i kravet om beskyttelse af den biologiske 
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mangfoldighed. Der ses også nærmere på de nyere, retlige virke-
midler, der kan tages i anvendelse, bl.a. erstatningsansvar, afta-
ler, miljøvurdering m.v.. Reguleringen på transportområdet er 
genstand for en særlig behandling i bogens tre sidste bidrag. Bo-
gens bidrag er baseret på indlæg fra et miljøretligt forskerkursus 
afholdt i 1998. 
Helle Tegner Anker & Ellen Margrethe Basse (eds.): Land Use and Na-
ture Protection - Emerging Legal Aspects, DJØF Publishing, Copenha-
gen, 2000. 

I bogen Bæredygtig arealanvendelse - mod et forbedret beslutnings-
grundlag redegør en række CeSaM-forskere for resultater, der er 
fremkommet som led i SMP-regi. Bogen giver et bud på nogle af 
de faktorer, der er eller kan være afgørende for, om det er muligt 
at træffe beslutninger om en bæredygtig arealanvendelse, bl.a. i 
relation til brugen af fysisk planlægning. I bogen lægges vægt på 
retlige, sociologiske, etiske og psykologiske faktorer.
Helle Tegner Anker, Jørgen Dalberg-Larsen, Kristian Kristiansen, Ulla 
Steen og Ulli Zeitler: Bæredygtig arealanvendelse - mod et forbedret 
beslutningsgrundlag, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Køben-
havn (udkommer ultimo 2000)

Se evt. CeSaMs hjemmeside for yderligere information om disse 
og andre udgivelser: w w w.au.dk/Cesam

State of the art 
– forskningsviden om økologisk jordbrug
Forskningscenter for økologisk jordbrug (FØJO) er ved at afslut-
te en række vidensynteser. Hver vidensyntese sammenstiller 
den eksisterende viden på et givent område og diskuterer den-
ne viden i et ekspertforum. Vidensynteserne dækker følgende 
områder:

Svineproduktion: På baggrund af en analyse af muligheder og be-
grænsninger inden for økologisk svineproduktion udpeges de 
mest perspektivrige produktionssystemer og forskningsområder 
under hensyntagen til produktivitet samt ydre og indre kvalitet 
(miljø, dyrevelfærd, økologiske principper). 

Naturkvalitet : Vidensyntesen udreder de forskellige opfattelser 
af begrebet naturkvalitet og udvikler relevante indikatorer for 
hensyn, der bør inddrages i naturkvalitetsbegrebet. Indikatorer-
ne kan anvendes til at dokumentere naturkvaliteten i det nuvæ-
rende økologiske jordbrug, men også som redskab i den videre 
udvikling af det økologiske jordbrug.

Grundvandsbeskyttelse:  Vidensyntesen skal danne grundlag for 
et forskningsprojekt om regional grundvandsbeskyttelse med 
økologisk jordbrug. 

Under vejs er også vidensynteser om økologiske fødevarer og 
menneskets sundhed samt om henholdsvis økologisk såsæd og 
konsekvenser for økologisk jordbrug af genmodificerede afgrø-
der.

Yderligere information w w w.foejo.dk 

Nyt fra centrene - fortsat
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Forskningscentret Skov og Folk i Thailand afholdt midtvejs 
workshop i Chiang Mai i oktober. I alt deltog 45 forskere og an-
dre med tilknytning til programmet samt 15 inviterede gæster 
fra forskellige institutioner.

Centret har til formål at skabe et videngrundlag, der kan medvir-
ke til at forbedre arealfor valtningen i det nordlige Thailand. Det-
te kræver en tværfaglig forskningsstrategi, hvor ikke blot biolo-
giske, men også sociale og institutionelle problemstillinger for- 
bundet med bæredygtig for valtning af naturressourcerne indgår. 
Centret bygger endvidere på et tæt samarbejde mellem thailand-
ske og danske forskningsinstitutioner.

Workshoppen gav lejlighed til offentlig fremlæggelse og dis-
kussion af de foreløbige resultater. Adskillige lokale embeds-
mænd, repræsentanter fra forskellige lokale og internationale 
NGO’er samt forskere fra bl.a. Bangkok var mødt frem for at hø- 
re om programmets arbejde. Mange ønskede at få belyst, hvorle-
des programmets arbejde ville kunne indgå i eller supplere det 
øvrige forskningsarbejde, der foregår i Thailand. Såvel program-
mets hidtidige arbejde som de kommende arbejdsplaner blev 
særdeles positivt modtaget.

Omkring februar 2001 udgiver forskningscentret en større 
publikation,  der præsenterer det faglige og teoretiske grundlag 
for forskningen. Publikationen indeholder bl.a. en introduktion 
til områdets geografi og nuværende befolkning; en redegørelse 
for begreberne natur og omgivelser i hhv. en vestlig diskurs, en 
buddhistisk diskurs samt forstået ud fra én af minoritetsgrupper-
nes opfattelse; en historisk oversigt over området og områdets 
arealudnyttelse; et afsnit om skoven forstået som ressource for 
hhv. landbrug, ”non-timber forest product”, turisme og for viden-
skaber og udviklingsorganisationer; samt en præsentation af ho-
vedbegreberne i den interaktive model, som vil være program-
mets samlede slutprodukt.

Workshoppens deltagerne fik også lejlighed til at opleve nogle 
af de områder i det nordøstlige Thailand, hvor forskningen fore-
går. Bl.a. besøgte forskerne en landsby for at se på udnyttelsen af 
et af de vigtigste non-timber forest produkter i området, nemlig 
Ma Thaw palmen (Arenga Pinnara). Palmen vokser vildt i området 
og kun den vilde bestand udnyttes. Når – eller hvis – skoven fæl-
des, forsvinder palmen også og dermed en vigtig indtægtskilde 
for lokalbefolkningen. 

Et andet besøg gik til det DANCED-støttede Upper Nan Water-
shed Protection Project, der forsøger  at støtte udviklingen af lo-
kale organisationer, som kan for valte skoven og de øvrige natur-
ressourcer på en bæredygtig måde. I forlængelse heraf besøgte 
gruppen en landsby, hvor en række lokale ledere fortalte om de-
res involvering i arbejdet.

Endelig besøgte deltagerne den buddistiske munk Phrakhru Pi-
tak Nantakuhun, som har været meget aktiv i forbindelse med 
skovbevarelse. Phrakhru Pitak Nantakuhun og hans organisation 
har således været med til at forhindre fældning af skov ved at 
indvi træerne (billede af munken øverst til højre).



SIDE

NR 44
14

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  ©  D E C E M B E R  2 0 0 0

Forståelsen af miljømæssige pro-
blemstillinger grundlægges i sko-
lealderen; derfor forsøger Det Stra-
tegiske Miljøforskningsprogram nu 
med formidling af forskning til fol-
keskolen. Ny viden om samspillet 
mellem nyttedyr og skadedyr fra 
Center for Agerlandets Biodiversitet 
er omsat til et under visningsmate-
riale om biologisk bekæmpelse af 
bladlus og biodiversitet, som kan 
bruges til miljøunder visning i fage-
ne natur/teknik og biologi. 

Forskningscentrene under Det 
Strategiske Miljøforskningsprogram 
har en særlig forpligtelse til at nyt- 
tiggøre og formidle deres forsk-

ningsresultater. Det er dog første 
gang, at programmets resultater 
på denne måde formidles direkte 
til grundskolen. Målet er at give 
eleverne en dybere forståelse af  
miljømæssige sammenhænge – og 
måske endda inspirere nogle af dem 
til at gå forsker vejen. 

Under visningsmaterialet tager 
udgangspunkt i en kornmark og de 
dyr, der lever her i. Eleverne udfor-
sker samspillet mellem planter og 
dyr i et sådant økosystem og ople- 
ver, hvordan tilstedeværelsen af 
mange forskellige arter gør syste-
met mere robust over for skadedyr. 
Materialet illustrerer der ved betyd-
ningen af at bevare en høj grad af bio-
diversitet i landbrugssystemer såvel 
som i naturen. 

Til de ældste klassetrin medføl- 
ger computerprogrammet Præda- 
tor, der er en tilpasset udgave af 
det program, som forskerne under 
Center for Agerlandets Biodiversitet 
har brugt til at simulere forskellige 

 
Nyt fra Det Strategiske Mil jøforskningsprogram

SMP udgiver undervis-
ningsmateriale til folke-
skolen 

Fra forsker 
til folkeskole

Tegninger side 14 og 15: Theis A
ndersen
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Nyt fra Det Strategiske Mil jøforskningsprogram

scenarier for bladluspopulationer-
nes udvikling. Prædator inviterer 
således eleverne til at snuse til 
forskningsprocessen.

Under visningsmaterialet er 
inddelt i 3 niveauer, svarende til 
grundskolens klassetrin: Hæftet 
Nyttedyr og skadedyr er beregnet 
på 1.-3. klasse; hæftet Lus i Korn-
marken på 4.-6. klasse, og hæftet 
1, 2….Mange er udarbejdet med 

henblik på det 7.-8.klassetrin. 
Biolog Søren Toft, Center for 

Agerlandets Biodiversitet, har del- 
taget i processen med at omar-
bejde resultater fra forskningslabo-
ratoriet til et emne, der egner sig 
til undervisning i et klasseværelse.  
Den pædagogiske bearbejdning af  
resultaterne er foretaget af semina-
rielektorerne Benny Lindblad Johan-
sen og Lisbeth Pr ynø, Århus Dag- 

og Aftenseminarium. Theis Ander-
sen,  Naturhistorisk Museum, Århus, 
har illustreret bøgerne. 

Ledelsesgruppen for Det Strate-
giske Miljøforskningsprogram plan-
lægger at følge op med yderligere 
forskningsbaserede under visnings-
materialer. 

For yderligere information se: 
www.smp.au.dk/undervis/nyttedyr.htm
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Ny mil jødatabase

Det Strategiske Miljøforskningsprograms 
Miljødatabase er udkommet i en ny udgave.

Miljødatabasen kortlægger den miljøforsk-
ning, der foregår ved danske forskningsinsti-
tutioner. I alt 80 forskningsinstitutioner, om-
fattende ca. 200 afdelinger, har angivet, 
hvilke emner de forsker i inden for miljøområ-
det.

Databasen giver mulighed for to typer af in-
formationssøgning: 

1. Søgning på institutioner giver en oversigt 
over den enkelte institutions forskningsprofil 
på miljøområdet, opført på afdelingsniveau. 

2. Søgning i forskningsemner giver en over-
sigt over de forskningsinstitutioner, der for-
sker i det søgte emne. 

Den nye Miljødatabase ligger på Internettet 
og er således let tilgængelig. Informationen 
vil blive opdateret løbende. 

Se www.smp.au.dk 
- menupunktet 
Miljødatabasen
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Konferencer
Flere centre under Det Strategiske Miljøforskningsprogram plan-

lægger at afholde internationale konferencer i år 2001. Konferen-

cerne afholdes på engelsk, derfor gengives programindholdet på 

engelsk:

The ecological modernisation of society – 

5th Nordic Environmental research conference

Som afslutning på to programperioder i SMP-regi arrangerer Cen-

ter for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning (CeSam) 5.th Nordic 

Environmental Research Conference  i Århus den 14.-16. juni 2001.

Konferencens emne er The ecological modernisation of society. 

Programmet er omfattende med taler, paneldebatter og work-

shops. Men deltagerne tilbydes også et førstehåndsindtr yk af den 

miljømæssige transformation i Danmark gennem besøg på økolo-

giske gårde, byøkologiske projekter og vindmøller. 

Keynote speakers:

v Prof. Peder Agger, Chair of the Danish Nature Council. 

Science, strategic research and the policy process. The experi-

ence of the new Danish Nature Council

v Prof. Arthur Mol, Dept. of Sociology, Wageningen Agricul-

tural University, the Netherlands. The ecological modernisa-

tion of society

v Prof. Ernst Ulrich von Weizsächer, German Bundestag. The 

ecological modernisation of the market economy and the tax 

system: reflections on some recent developments.

Additionally, Prof. Weizsäcker, Prof. Mol, Prof Arne Næss, Oslo, 

Dr. Joseph Murphy, Nuffield College Oxford and Prof. Kazuhri Ue-

ta, Kyoto University will participate in a panel debate entitled 

Ecological modernisation – promise and pitfalls.

The conference has 7 working groups with presentations of 

papers:

 1.  Sustainable consumption: trends and strategies

 2.  New approaches to implementation of and compliance with 

environmental law

 3.  Ecological transformation and green industrial strategies

 4.  National and international perspectives on agro-environ-

mental policy and law

 5.  New approaches to ecological and environmental econo-

mics

 6.  Global environmental policy and law

 7.  Sustainability, green political thought and environmental 

ethics

Yderligere information og tilmelding på www.au.dk/cesam.
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Organic soil contaminants 2001

– Setac Europe Conference

Næste års konference i SETAC Europe (Society of  Environmental 

Toxicology and Chemistry) arrangeres af Center for bæredygtig are-

alanvendelse og forvaltning af miljøfremmede stoffer, kulstof og 

kvælstof og Center for biologiske processer i forurenet jord og sedi-

ment (BIOPRO). 

Konferencen finder sted 2.-5. September 2001 i Eigtveds Pak-

hus, København, og deadline for indsendelse af abstracts er 5. 

marts 2001.

Programmet præsenterer konferencen således:

An international conference presenting the most recent research 

on the fate and effects of organic soil contaminants in an inter-

disciplinar y context of environmental chemistr y, soil microbio-

logy and risk analysis. 

Main themes and key speakers:

v Sources, trends and substitutions 

- T. Feitel, Procter and Gamble, Belgium 

v Chemical analysis 

- W. Giger, EAWAG, Switzerland

v Microbial ecology 

- J.M. Tiedje, Michigan State Univ., USA

v Sorption and bioavailability 

- M. Alexander, Cornelle Univ., USA

v Gene transfer and gene expression 

- S. Molin, Technical University of Denmark

v Degradation and metabolic pathways 

- P.A. Williams, University of Wales, Bangor, UK

v Taylored microorganisms for contaminant degradation 

- V. de Lorenzo, Univ. Autonoma, Spain

v Transport and Fate in the terrestrial environment 

- S. Trapp, Technical University of Denmark

v Risk Assessment 

- A.B. Paya Perez, European Chemicals Bureau, ISPR A, Italy

Yderligere information findes på SETACs website: www.setac.org  

eller på www.landuse.dk 

Konferencer - fortsat



SIDE

NR 44
19

Miljø-
F
O

R
S

K
N

IN
Gr 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, gratis materiale tilsendt (udgåede papir versioner
 kan eventuelt læses på/udskrives fra Internet på adressen: http://smp.au.dk):

r Miljøforskning nr. 7 - tema: Atmosfæreforskning i Danmark.
r Miljøforskning nr. 9 - tema: Jordbrugsvidenskabelig miljøforskning i Danmark-1. 
r Miljøforskning nr. 14 - tema: Strategisk Forskning.
r Miljøforskning nr. 15 - tema: Økotoksikologisk forskning.
r Miljøforskning nr. 17 - tema: Strategisk miljøforskning efter 1996 - del 1.
r Miljøforskning nr. 20 - tema: Midtvejsevaluering af de første forskningscentre.
r Miljøforskning nr. 21 - Miljøforskning for Fremtiden 1. Inter views med forskere. 
 Forskningsformidling til en bredere læserkreds (gymnasier, seminarier, o.l.)  
r Miljøforskning nr. 22 - tema: Forskning i miljø og kræft.
r Miljøforskning nr. 24 - Miljøforskning for Fremtiden 2. Inter views med forskere. 
 Forskningsformidling til en bredere læserkreds (gymnasier, seminarier, o.l.) 
r Miljøforskning nr. 25 - tema: Samfundsvidenskabelig miljøforskning.
r Miljøforskning nr. 26 - Præsentation af de 3 nye centre, 1996-1999.
r Miljøforskning nr. 28 - tema: Kvælstofomsætning i rodzonen.
r Miljøforskning nr. 29 - Miljøforskning for Fremtiden 3. Inter views med forskere.
 Forskningsformidling til en bredere læserkreds (gymnasier, seminarier, o.l.) 
  r Enkelteks.  r Klassesæt. Antal eksemplarer:
r Miljøforskning nr. 30 - tema: Tab af fosfor fra landbrugsjord.
r Miljøforskning nr. 33 - tema: Miljøfremmede stoffers skæbne.
r Miljøforskning nr. 35 - tema: Ulandsforskning: SEREIN, SASA og DIVA (engelsk)
r Miljøforskning nr. 36 - Miljøforskning for Fremtiden 4. Inter views med forskere. 
 Forskningsformidling til en bredere læserkreds (gymnasier, seminarier, o.l.)
  r Enkelteks.  r Klassesæt. Antal eksemplarer: 
r Miljøforskning nr. 37 - Miljøforskning for Fremtiden 5. Inter views med forskere. 
 Forskningsformidling til en bredere læserkreds (gymnasier, seminarier, o.l.)
  r Enkelteks.  r Klassesæt. Antal eksemplarer: 
r Miljøforskning nr. 38 - tema: Forskning i miljø- og sundhedsfarlige stoffer.
r Miljøforskning nr. 39 - tema: Den Gode Jord. Forskning i økologi. FØJO.
r Miljøforskning nr. 40 - tema: Hormonlignende stoffers effekter.
r Miljøforskning nr. 42 - tema: Pesticider og grundvand. Grundvandsgruppen.
r Miljøforskning nr. 43 - tema: Bioteknologi i Landbruget.
r Miljøforskning nr. 44: Miljø- og transportforskning - præsentation af nyt center.
r Præsentationsmappe med beskrivelser af programmets centre:
  r Dansk r Engelsk
r Mid-term evaluation 1995. Evaluering af programmets centre: maj 1995.
r Samlet publikationsoversigt fra programmet, juli 1995. 706 titler.
r Brochure: Nyttedyr, Skadedyr og Biodiversitet. Folkeskoleunder visningsmateriale.
r Hæfte: Miljøfarlige Stoffer. Dansk Center f. Økotoksikologisk Forskning 1997.
r Hæfte: Vor fælles luft - En truet ressource. Center for Luftforureningsprocesser og Modeller 1998.
r Pjece om forskningsresultater m. m. under Det Humane Delprogram 1997.

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 20 11 # 2305 ¯ Fax: 86 13 59 10 ¯ E-post: smp@smp.au.dk

Bestilling af materiale fra 
Det Strategiske Miljøforskningsprogram
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