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I efteråret 1971 fik Danmark – som en af de første nationer i verden – et nyt 
ministerium, der udelukkende beskæftigede sig med miljø og natur. I denne 
publikation ser vi tilbage på de 40 år, Miljøministeriet har eksisteret – på sejre, 
nederlag og områder, hvor vi er blevet klogere. Ligesom vi med en række 
indlæg forsøger at trække tråde frem i tiden; hvor er Danmark, og hvordan 
passer vi på miljøet og naturen om 10-20 år? Denne mosaik af tekster tegner 
et kaleidoskopisk billede af et ministerium i stormens øje under konstante 
ændringer – et ministerium, der gennem hele sin historie har kæmpet for den 
grønne velfærd.
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40 år for 
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Institutioner under 
 Miljøstyrelsen – senere 
samlet til DMU (1989)

Miljøstyrelses 
 Ferskvandslaboratorium 

Miljøstyrelsens Laboratorium 
for Havforurening

Miljøstyrelsens Center for 
Jordøkologi

Miljøstyrelsens Laboratorium 
for Luftforurening

Miljøstyrelsens analytisk/
kemisk laboratorium

Danmarks Miljø under
søgelser (DMU) 1989-2006

Henrik Sandbech
Direktør

Levnedsmiddelinstituttet 
(Levnedsmiddelstyrelsen 
fra 1985) 1971-89

N.J. Blom-Hansen 1971-74
Direktør

Niels C.N. Borre 1974-89
Direktør

Klitdirektoratet 1973-75

S.H. Frølund
Direktør

Direktoratet for Stats
skovbruget (Skovstyrelsen  
fra 1975) 1973-87

S.H. Frølund
Direktør

Troels Lund Poulsen (V)
Minister 2007-10

Karen Ellemann (V)
Minister 2010-11

Ida Auken (SF)
Minister 2011-

Holger Lavesen
Departementschef 1971-83

Mogens Bundgaard-Nielsen
Departementschef 1983-90

Leo Bjørnskov
Departementschef 1990-99

Leo Larsen
Departementschef 1999-
2004

Lars Hindkjær
Departementschef 2004

Erik Jacobsen
Departementschef 2004-07

Marianne Thyrring
Departementschef 2007-

Miljøstyrelsen

Helge Odel 1972-77 
Direktør

Ejler Koch 1977-78
Direktør 

Jens Kampmann 1978-90
Direktør

Erik Lindegaard 1990-99
Direktør

Steen Gade 1999-2003
Direktør

Ole Christiansen 2003-2009
Direktør

Lars Hindkjær 2009-
Direktør

Ministeriet for forurenings
bekæmpelse 1971-73

Jens Kampmann (S)
Minister

Miljøministeriet 1973-1994

Helge Nielsen (S)
Minister 1973

Holger Hansen (V)
Minister 1973-75

Helge Nielsen (S)
Minister 1975-77

Svend Jacobsen (S)
Minister 1977

Niels Mathiassen (S)
Minister 1977-78

Ivar Nørgaard (S)
Minister 1978-80

Erik Holst (S)
Minister 1980-82

Christian Christensen (KFR)
Minister 1982-88

Lone Dybkjær (R)
Minister 1988-90

Per Stig Møller (K)
Minister 1990-93

Miljø og Energiministeriet 
1994-2001

Svend Auken (S)
Minister 1993-2001

Miljøministeriet 2001

Hans Christian Schmidt (V)
Minister 2001-07

Connie Hedegaard (K)
Minister 2004-07

Miljøministeriet
gennem årene

Overfredningsnævnet 
 (Naturklagenævnet fra 
1993) 1973-2010

Johan Garde 1973-77
Nævnsformand

Bendt Andersen 1977-95
Nævnsformand

Lars Busck 1995-2010
Nævnsformand

Miljøankenævnet  
(Miljøklagenævnet fra 1993) 
1974-2010

N.J. Blom-Hansen 1974-85
Nævnsformand

Ole Jacobsen 1985-2003
Nævnsformand

Gorm Møller 2003-10
Nævnsformand

Danmarks Geologiske 
 Undersøgelser 1974-2008

O. Berthelsen 1965-83
Direktør

Hans Henrik Scheibel 1984-90
Direktør

Ole Winther Christensen 
1990-95
Direktør 

Grønlands Geologiske 
 Undersøgelser 1984-95

Martin Ghisler 
Direktør

Danmarks og Grønlands 
 Geologiske Undersøgelser 
(GEUS) 1995-2007

Ole Winther Christensen 
1995-98
Direktør

Martin Gihsler 1998–2007
Direktør

Johnny Fredericia 2007
Direktør

Planstyrelsen 1975-92

Vagn Rud Nielsen 1976-83 
Direktør

Mogens Bundgaard-Nielsen 
1983-84
Direktør

Henning Hummelmose 
1984-91
Direktør

Birgit Herslund 1991-92
Direktør

Fredningsstyrelsen  
(1975-1987)

Viggo Nielsen 
Direktør

Skov og Naturstyrelsen 
1987-2011

Leo Bjørnskov 1987-90
Direktør

Karen Westerbye-Juhl 
1990-99
Direktør

Hans Henrik Christensen 
1999-2011
Direktør

Forskningscenter for skov 
og landskab 1994-2003

Niels Elers Koch
Direktør

Energistyrelsen 1994-2001

Ib Larsen 
Direktør

Energiklagenævnet  
1996-2001

Kort og Matrikelstyrelsen 
2001

Peter Jacobsen  2001-2003
Direktør

Jesper Jarmbæk 2003-11
Direktør

Susanne Juhl 2011-2012
Direktør

Miljøcentre oprettes 2007 
(fra 2011 lagt under  
henholdsvis Miljøstyrelsen 
og Naturstyrelsen)

Nykøbing F – Odense – 
Roskilde – Ribe – Ringkøbing 
– Aalborg – Aarhus

By og landskabsstyrelsen 
2007-2011

Niels Christensen
Direktør

Naturstyrelsen 2011

Niels Christensen
Direktør

Natur og Miljøklagenævnet 
2011

Anne-Marie Rasmussen
Nævnsformand

Miljøministeriet
gennem årene

Tak!

Sten Asbirk, Jørgen Henningsen, Claus Hedegaard Sørensen, Jens Brøgger 
Jensen, Preben Bruun, Jens Kampmann, Henrik Knuth-Winterfeldt, Erik 
Lindegaard, Peter Arnborg, Lone Lykke Nielsen, Bue Nielsen, Peder Agger, 
Niels Østergård, Erik Thomsen, Ditte Christensen, Pernille Blach Hansen, Jane 
Kragh-Andersen, Lea Frimann Hansen, Lars Bendix Poulsen, Leo Bjørnskov, 
Helge Andreasen, Helle Ina Elmer, Kirsten Flemming Hansen, Kristian 
Kristiansen, Pia Juul Nielsen, Flemming Thornæs, Hans Jürgen Stehr, H. H. 
Holden Jensen, Veit Koester, Holger Lavesen, Holger Bisgaard, Henrik Larsen, 
Thomas Nicolai Pedersen, Bo Brix, Jens Galsøe, Ole Kaae, Åse Østergård, 
Hans Skotte Møller, Søren Rasmussen, Jørn Jensen, Jakob Harrekilde Jensen, 
Axel Thrige Laursen, Bendt Egede Andersen, Gert Johansen, Ulla Ringbæk, 
Lone Ververs Jansson, Erik Iversen, Yvonne Korup, Tony Christensen, Sune 
Impgaard Schou, Lars Rudfelt, Lone Schou, Henrik Søren Larsen, Bent Horn 
Andersen, Finn Pedersen, Henrik Tyle, Laila Wieth-Knudsen, Katrine Bom, 
Henry Heron, Jørgen Primdahl, Birte Børglum, Mariane Hounum, Bente 
Villumsen, Niels Elers Koch, Hans Christian Karsten, Rasmus Boldsen, Frank 
Søndergaard Jensen, Per Schou Christiansen, Lotte Kau Andersen, Kåre 
Svarre Jakobsen, Hans Henrik Christensen, Karsten Skov, Søren Oldenburg, 
Marianne Thyrring, Niels Christensen, Lars Goldsmith, Helle Tajner Anker, 
Ditte Sakse, Ole Christiansen, Flemming Nielsen, Dorte Hermansen, Lars 
Hindkjær, Mette Lise Jensen, Frank Jensen, Hans Erik Svart, Thomas Borup 
Svendsen, Karsten Biering Nielsen, Susanne Herfelt, Ole Plougmann, Viggo 
Nielsen, Henrik Hagen Olesen, Ole Kiilerich, Lise Samsøe-Pedersen, Peter 
Pouplier, Bente Nielsen, Jens Chr. Briand Petersen, Bent Lauge Madsen, Lars 
Toksvig, Annegrete Munksgaard, Anne Knudsen, Leo Larsen, Anne Marie 
Lindestrøm, Charlotte Sloth Lassen, Poul Bo Larsen, Søren E. Frandsen, 
Karen Westerbye-Juhl, Ellen Margrethe Basse, Ida Auken, Ditte Holse, Irene 
Edelsgaard, Ulla Villemoes, Anita Okkels Birk Thomsen, Jesper Himmelstrup, 
Ulf Joel Jensen, Axel Bendtsen

Tak!

Denne publikation ville have været en fuldstændig umulig opgave, havde 
det ikke været for stor hjælp fra langt over hundrede personer. Listen over 
disse tæller såvel tidligere og nuværende medarbejdere i Miljøministeriet 
som personer helt uden tilknytning til ministeriet.
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Denne publikation ville have været en fuldstændig umulig opgave, havde 
det ikke været for stor hjælp fra langt over hundrede personer. Listen over 
disse tæller såvel tidligere og nuværende medarbejdere i Miljøministeriet 
som personer helt uden tilknytning til ministeriet.
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Miljøministeriet er blevet 40 år. Det startede som Ministeriet for 
forureningsbekæmpelse, og dengang var det noget helt nyt i 
verden sådan at give forureningen egentlig politisk og forvalt-
ningsmæssig opmærksomhed. Allerede efter et par år havde 
ministeriet dog bevist sin levedygtighed og nødvendighed, og 
ansvaret blev udvidet til at gælde det samlede ”miljø” – både 
naturen, miljøet og den fysiske planlægning – og blev formelt 
omdøbt til Miljøministeriet. 

Miljøproblemerne voksede parallelt med den økonomiske vækst 
i samfundet og det øgede forbrug. Samtidig voksede dog også 
opmærksomheden på løsningen af problemerne. I begyndelsen 
var opmærksomheden størst på mere lokale miljøproblemer, 
hvor vi de senere årtier tydeligere og tydeligere ser, at mange mil-
jøproblemer og overudnyttelse af naturens ressourcer er globale 
udfordringer, som skal løses i fællesskab med andre, Vi er med 
andre ord blevet meget bevidste om, at vi beskæftiger os med 
grundlaget for vores velfærdssamfund og for muligheden for 
økonomisk udvikling i verden – ja, der er tale om intet mindre end 
vores eksistensgrundlag. 

Miljøministeriets jubilæumspublikation, 40 år for grøn velfærd, 
har fokus på materien af, hvad vi arbejder med – et godt miljø; 

publikationen drejer sig ikke om enkeltpersoner og administra-
tive strukturer. 

Redaktionen har haft kontakt med over 100 personer, der hver 
især har bidraget med enten bidder af historien eller synspunkter 
på fremtiden. Dansk natur- og miljøbeskyttelse har altid været 
båret af et stort folkeligt engagement og har karakter af en slags 
mosaik af historier og synspunkter. Det er en sådan mosaik, 
redaktionen har ønsket at afspejle i publikationen, hvor Miljømi-
nisteriet – som forvaltningsmyndighed – ikke nødvendigvis er 
helt enig i alle synspunkter. Vi har – for at kvittere for det store 
engagement, der er i miljøsagen – ønsket at bruge lejligheden til 
at lytte snarere end til selv at fortælle!

Jeg vil gerne takke de 100 for deres engagement. Og jeg håber, at 
alle I andre vil tage godt imod publikationen og nyde de mange 
præsentationer og synspunkter.

Marianne Thyrring
Departementschef 

Forord
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40 år for 
grøn velfærd

Miljøministeriets 40-årige historie er ikke bare en historie om en 
del af den danske centraladministrations udvikling. Det er i lige så 
høj grad historien om, hvordan planlægning, natur og miljø har 
spillet en central rolle i hele den periode, hvor vi siger, at vi har 
opbygget det danske velfærdssamfund. Og det er den fortælling, 
vi forsøger at ridse op med denne publikation.

Foto: Susanne Mertz / Scanpix
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Det hele startede i en periode, hvor det buldrede med vækst og 
fremgang – de glade 60’ere og 70’ere. Det var en tid efter både 
verdenskrig og vanskelige 50’ere, så ingen skulle komme og sige, 
at 60’ernes og 70’erens vækst og velfærd også kunne være et 
problem. 

Men i takt med væksten og velfærden med sit accelererende 
materielle forbrug så vi også en stigende trussel mod naturen og 
miljøet – det var så at sige vækstens bagside. 

Det stod i kontrast til det, vi egentlig forstod med selve ordet 
”velfærd”. For alle er jo enige om, at natur og miljø er vigtigt for 
vores velfærd. Vi stiller krav om at bo i dejlige boligmiljøer med 
grønt, med luft og med lys. Vi stiller tilsvarende krav, hvor vi ar-
bejder – der hvor vi tilbringer hovedparten af vores vågne tid. Og 
i vores fritid og ferier søger vi mod det grønne og gode bymiljøer. 
I virkeligheden er det jo ganske enkelt: Passer vi ikke på naturen 
og miljøet, ja så har vi ganske enkelt ikke noget velfærdssamfund.

Men heldigvis sætter netop velfærd og vækst os i stand til at gøre 
noget. Vi har ikke bare mulighed for at styre uden om nedbryd-
ningen af naturen og miljøet – væksten giver os også mulighed 
for at genopbygge og skabe ny natur og endnu bedre miljøer. 
For naturen og miljøet er ikke statiske størrelser. De ændrer 
sig hele tiden. Danmarks natur er jo i virkeligheden også kultur 
formet af mennesker gennem århundreder. Miljøministeriet har 
gennem planlægning og natur- og miljøadministration de sidste 
40 år haft ansvar for, at naturen og miljøet har denne vigtige 
plads i vores velfærdssamfund. Og fremtidens udfordringer, med 
klimaændringer og pres på naturens ressourcer, gør ikke opga-
ven mindre vigtig.  

Man kan udtrykke det på den måde, at jo mere vækst og velfærd, 
jo større er behovet for, at vi gennem plan-, natur og miljøar-
bejdet undgår nedbrydningen af natur og miljø og samtidig 
forbedrer vores natur- og bymiljøer. Det kræver stor kreativitet 
at honorere danskernes ønske om et stadig bedre miljø. Og det 
er samtidig en kompliceret både teknisk og juridisk opgave at 
undgå ødelæggelse af vores miljø – at håndtere nye, måske 

farlige, stoffer, bremse tilbagegangen af biodiversiteten, indtage 
rollen som miljøets håndhævere over for potentielle natur- og 
miljøsyndere og så videre.  

Samtidig kan natur- og miljøarbejdet ikke foregå i en osteklokke. 
Miljøministeriets arbejde forudsætter, at man blander sig i alle 
samfundets aktiviteter. For ligesom alle samfundsmæssige tiltag 
har en økonomisk konsekvens, har de også en miljømæssig kon-
sekvens. Naturligvis har eksempelvis hele trafikudviklingen været 
et enormt gode for samfundet. Men trafikken har været en stor 
synder for både naturen og miljøet. Kunsten er altså at forene 
velfærdsgodet mobilitet med velfærdsgodet natur og miljø. 

Lettere bliver det ikke, når det hele skal ses i et globalt perspektiv. 
Vi fandt ud af det, da vi skulle rense vores spildevand i Danmark, 
at vores havmiljø nogle steder var mere truet af spildevandet 
fra de tidligere østlande end fra danske forureningskilder. Og vi 
fandt ud af det, da vi mere og mere erkendte vores ansvar for at 
tage vare på vores andel af den globale biodiversitet – fx vores 
internationale vådområder såsom Vadehavet – mens vi forsøger 
at overtale andre lande til at tage sig af eksempelvis klodens 
regnskove. Og helt klart blev det globale perspektiv med energi- 
og klimadebatten. 

De mange historier i denne publikation står for bidragydernes 
og redaktionens egen regning. Plan-, natur- og miljøarbejdet 
har været fyldt med ildsjæle. Publikationen opremser en række 
personer, som blandt mange andre har knoklet gennem historien 
– inden for og uden for ministeriet. Der kunne være nævnt og ind-
draget langt flere, men pladsen i publikationen har ganske enkelt 
ikke givet mulighed for det. 

Afslutningsvis har redaktionen – med hjælp udefra – forsøgt at 
tegne et bredt billede af miljøområdets fremtid i Danmark i håbet 
om at åbne en diskussion snarere end at lukke en publikation.

God læselyst!
Redaktionen

5



66

40 år for grøn velfærd



7

Natur- og miljøproblemerne på dagsordenen

7

 Den første hovedopgave

Natur- og miljø-
problemerne 
på dagsordenen
Væksten buldrede op igennem 1960’erne; erhvervsudviklingen 
havde aldrig været større, og der blev bygget som aldrig før. 
Det var velfærdssamfundets første store årti, men fremgangen 
havde en bagside i form af stadig mere iøjnefaldende natur- 
og miljøproblemer…
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Fremskridtet buldrede 
i 1960'erne – men 
væksten var også 
med til at underminere 
naturen og miljøet.

Sindbilledet af middelklassens søndagsudflugt i 1960’ernes 
Danmark er en kort køretur i den nye bil, hvorefter man spiser 
sine snitter på rastepladsen – stadig betryggende tæt på sin bil – 
og nyder udsigten til den nyasfalterede vej; kongeeksemplet på 
fremgang og velfærd. 

Det var årtiet, hvor man tog hul på fremtiden: Fabrikker og 
rygende skorstene kastede en mangfoldighed af varer ud på et 
grådigt marked. Teknologibegejstringen nærmest glødede, og 
kun ganske få var opmærksomme på, at man med denne vækst 
samtidig var ved at ødelægge noget helt grundlæggende i vel-
færden: Naturen og miljøet.

Byerne voksede med gigantiske parcelhusområder og er-
hvervsområder. Veje og andre store tekniske anlæg dominerede 
i såvel byerne som det åbne land. Moderne landbrugsdrift skabte 
en større monotoni i landskabet – planternes og dyrenes leve-
steder blev reduceret, og arter uddøde, landskabet forarmedes 
– kulturspor blev udslettet. 

Verdenssamfundet begyndte at gøre indhug i vigtige råstof-
fer som olie, forskellige metaller og gennem skovrydning. 
Affaldsdyngerne eksploderede. Der var et overforbrug af giftige 
kemikalier – både i husholdningerne og i erhvervslivet, og vi ledte 
uvidende CO2 og andre miljøskadelige stoffer ud i luften. Man 
var heller ikke tilstrækkelig opmærksom på, at der parallelt med 
velfærdssamfundet i den vestlige verden opstod øget fattigdom 
i ulandene med ødelæggelse af basale naturressourcer som først 
og fremmest vandet, men også fx regnskoven. 

Fra græsrødder til politik
Gennem årtier havde store grønne organisationer kæmpet miljø-
ets kamp som en spejling af mange danskeres holdning til natur 
og miljø. Det var et omfattende arbejde for dels at frede naturen 
– og dels at øge danskernes adgang til naturen.

Men vækstsamfundet skubbede til naturens grænser – de var 
ved at være nået. Grænser for vækst lød græsrøddernes prote-
ster derfor i slutningen af 60’erne. En politisk parole mod – som 
der blev sagt – en ublu markedsorienteret kapitalisering på natur-
ressourcerne. 

Natur- og miljøkampen blev en del af 1968-ungdomsoprøret 
med græsrodsorganisationen NOAH i spidsen – men også det 
langt bredere Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet 
blev mere og mere engageret i disse spørgsmål.
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Og protesterne nyttede: I slutningen af 60’erne og begyndelsen 
af 70’erne blev natur- og miljøproblemerne båret ind i Folke-
tinget. Jens Otto Krags regering besluttede i ’71 at etablere et 
Miljø(forurenings)ministerium og året efter en Miljøstyrelse. 

Men vi levede stadig i ekkoet af 60’ernes buldrende og i befolk-
ningens bevidsthed entydigt positive fremgangstider. Miljømini-
steriets hovedopgave i mange år var derfor at forklare befolknin-
gen og politikerne, at der var en bagside: At vi var i gang med at 
skabe voksende natur- og miljøproblemer. 

Sammenhæng fra starten
Det drejede sig om problemer fra trafikken, fra industrien, fra 
landbruget osv. Grundlæggende drejede det hele sig imidlertid 
om, at naturen er samfundets ressource. Vi har kun har én jord, 
og det er den og kun den, vi har til rådighed, når vi indretter vores 
samfund. 

Vi må gerne ændre – og vi ændrer hele tiden – men naturen har 
grænser for, hvor robust den er. Hvis vi er dygtige, kan vi skabe 
endnu bedre miljøer for planter, dyr og mennesker. Men hvis vi 
dummer os, smadrer vi vores eget eksistensgrundlag. 

Sådanne helhedsbetragtninger var grundlaget for ministeriets 
arbejde lige fra starten. Det fremgår fx af planloven fra 1973, hvor 
planlægningen blev et redskab til ”beskyttelse af og økonomise-
ring med de naturressourcer, som kun forekommer i begrænset 
omfang”. Et meget stærkt signal i planloven, der fik plan-, natur- 
og miljølovgivningen til at hænge sammen fra starten. 

Arbejdet var dog først og fremmest præget af store enkeltstå-
ende miljøsager: Cheminovas depot af kemikalieaffald ved Lim-
fjorden. Grindstedværkets udledning af spildevand. Kemisk affald 
i Kærgård Klitplantage. Der var således daglige sammenstød 
mellem samfundet og virksomhederne, der betød, at miljøarbej-
det mange gange fik karakter af ambulancetjeneste. 

9

“ If we manage our own national environment in 
a sensible way we are not only contributing to the 
well-being of our own people, we are giving proof of 
international solidarity. This simple fact is giving new 
dimension to the concept of national sovereignty and 
to the common work for peace. In the field of human 
environment there is no individual future, neither for 
human beings or for nations. Our future is common. 
We must share it together. We must shape it together.
Olof Palme i sin åbningstale på FN’s første miljøkonference i 1972
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70’erne
Miljøet i perioden 1970-1979

1976                                

Det første forbud mod anvendelse 
af kræftfremkaldende stof PCB i 
byggematerialer træder i kraft, men 
stoffet anvendes i andre sammen-
hænge frem til 1986. 

Organisationen for Vedvarende 
Energi (OVE) bliver stiftet i novem-
ber som en del af kampen mod at 
indføre a-kraft i Danmark.

1971                                 

I USA skifter anti-atomkraftsbe-
vægelsen Don’t Make a Wave 
Committee navn til det noget mere 
gennemslagskraftige Greenpeace. 
Dermed er en sværvægter blandt 
miljø-ngo’erne født.

I Danmark taber VKR-regeringen 
ledet af Hilmar Baunsgaard valget 
den 21. september. I stedet får vi en 
socialdemokratisk ledet regering 
med Jens Kampmann som mini-
ster for forureningsbekæmpelse. To 
år senere skifter ministeriet navn til 
Miljøministeriet.
 
I USA bringer tidsskriftet Science 
en videnskabelig artikel af den 
anerkendte NASA-forsker Stephen 
Schneider, som i detaljer beskriver 
faren for en ny istid: Voldsomme 
temperaturfald truer pga. støv og 
partikelforurening i luften.

I Danmark udstedes et landsdæk-
kende kort over fordelingen af 
fredningsinteresser. De følgende år 
danner dette grundlag for place-
ring af motorveje, byudvikling og 
råstofindvinding.

1972                               

FN’s første miljøkonference, Confe-
rence on the Human Environment, 
afholdes i Stockholm i juni måned. 
Konferencens startdag, den 5. juni, 
er lige siden blevet markeret som 
international miljøbeskyttelsesdag.

1973                                

Folketinget vedtager lov om lands- 
og regionplanlægning og lov om 
regionplanlægning i Hovedstads-
området.

Danmark bliver medlem af EF den 
2. januar.

Folketinget vedtager den første 
danske miljøbeskyttelseslov den 13. 
juni 1973.

1974                               

OOA – Organisationen til Oplysning 
om Atomkraft – dannes i januar.

1975                                

Folketinget vedtager lov om kom-
muneplanlægning. 

1973

Den 25. november indføres de bilfrie 
søndage, hvor al bilkørsel i princippet er 

forbudt. De bilfrie søndage varer frem
til februar 1974.
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1979                                     

Genevekonventionen om langtræk-
kende, grænseoverskridende 
luftforurening underskrives. Den 
træder dog først i kraft i 1983.

I maj vedtages Kemikalieloven. Den 
afløser tidligere lovgivning, som 
udelukkende har fokuseret på at 
forebygge forgiftning af mennesker 
og husdyr. Med Kemikalieloven 

1977                                  

I Sovjetunionen aktiveres den første 
reaktor på Tjernobyl Atomkraft-
værk. Ni år senere indtræffer den 
store ulykke i værkets reaktor nr. 4.

I den første nordiske atomkraft-
march går 20.000 nordmænd, 
svenskere og danskere i protest 
mod Barsebäckværket. 

European Monitoring and Evalua-
tion Programme (EMEP) etableres 
under FN, for at kortlægge den 
internationale luftforurening.

1978                                   

Danske fiskere blokerer de danske 
havne i protest mod fiskekvoter.

Naturfredningsloven revideres, så 
søer, vandløb og moser blev omfat-
tet af en generel beskyttelse. 

1978 

To store atomkraftmarcher henholdsvis 
 i Jylland og på Sjælland samler 

i alt 50.000 danskere.

1976                                

I den norditalienske by Seveso eksploderer en 
kemikaliefabrik og forurener store land- 

områder med det giftige stof TCDD. Ulykken 
giver i 1982 navn til EU’s Seveso-direktiv, der 

sigter mod at begrænse skader efter uheld 
med større mængder farlige stoffer.

tænkes forebyggelse af miljøskader 
og -belastning ind i lovgivningen.

EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv 
vedtages den 2. april.

Natur- og miljøproblemerne på dagsordenen
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”Velfærd er ikke bare et spørgsmål om 
kroner og øre: Miljøbeskyttelsen er san-
delig også en central del af vores velfærd. 
Det er muligt, at stærke meningsdannere 
betragter miljøbeskyttelsen som værende 
meget restriktiv – men den er til gavn for 
fællesskabet!” 

Budskabet bliver afleveret med høj 
stemmeføring og en pegefinger, som slår 
pointerne fast mod bordpladen foran os. 
Og dermed også sætter et slags symbolsk 
punktum for sætningen og det timelange 
interview med Danmarks – og en af hele 
verdens – første miljøminister: Socialde-
mokraten Jens Kampmann. 

Det var Jens Kampmann, som sam-
men med sin departementschef, Holger 

 Lavesen, mere end nogen anden formede 
det, der i dag kendes som  Miljøministeriet, 
men fødtes som ”Ministeriet for 
Forurenings bekæmpelse”.

Det unge ministerium
”I slutningen af 60’erne og starten af 
70’erne var de store enkeltsagers tid. 
 Forureningen af Kærgaard Klitplantage 
ryddede avisernes forsider dag efter dag, 
og det skabte et politisk pres for at hånd-
tere forureningen mere samlet. Samtidig 
voksede græsrodsbevægelserne som  
NOAH og Danmarks Naturfrednings-
forening sig også stærkere og stærkere,” 
forklarer Kampmann om baggrunden  
for, at statsminister Jens Otto Krag  

valgte at samle miljøarbejdet i ét ministe-
rium.

På mange måder var miljøet en dags-
orden, der blev sat af de unge, og helt fra 
sin fødsel var det nye ministerium da også 
båret af unge kræfter: Den nye departe-
mentchef var med sine bare 36 år betragte-
ligt yngre end sine chefkolleger i de øvrige 
regeringskontorer i 1971. Og dog blev han 
overgået af ministeren selv, der blot var 
fyldt 34 ved ministeriets start.

… Og det imødekommende
Det kunne mærkes i stort set alle sam-
menhænge, at der var kommet nye og unge 
kræfter til: Flere af de første medarbejdere 
i det nydannede ministerium husker sta-
dig, hvordan departementschefens insiste-
ren på at være dus med alle medarbejdere 
blev mødt med stor undren – grænsende 
til mistænksomhed. Tilsvarende blev alle 
breve, der gik ud fra ministeriet konse-
kvent underskrevet med en ”venlig hilsen” 
– modsat den traditionelle ”PMV” eller 
”PDV” (hhv. på ministerens eller direktø-
rens vegne).

Denne åbenhed gik også igen i forholdet 
til pressen, græsrødderne og andre interes-
senter: Som noget afgørende nyt forven-
tedes det nu, at ministeriets fuldmægtige 
og eksperter blandede sig i debatten og 
dermed var med til at sætte den offentlige 
dagsorden. Daværende departementschef 
Holger Lavesen fortæller:

”Miljøpolitikken og -debatten var 
allerede dengang præget af en række 
følelsesmæssige attituder. Et af de største 
problemer var og er, at virkningen af for-
ureningen af jord, luft og mennesker ofte 
først efter meget lang tid kan dokumente-
res med rimelig sikkerhed. Det var derfor 

Miljøministeriet blev født med fokus på forureningsbekæmpelse – men 
meget hurtigt ændrede kerneopgaven sig til at arbejde for et generelt 
forbedret miljø. Set i bakspejlet virker det klart, at helt fra starten var det 
nye ministerium et

Fremtidens 
projekt
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væsentligt, at der var en åben dialog om 
miljøspørgsmålene blandt politikere og i 
offentligheden.”

Planlægning er en miljøopgave
”Fra starten var der et kolossalt engage-
ment i Miljøministeriet,” erindrer Jens 
Kampmann og fortsætter: ”Det betød 
også, at vi var i stand til at rekruttere de 
allerbedste. Vi kunne håndplukke medar-
bejderne, fordi det var et attraktivt sted at 
arbejde. Og det var i meget høj grad Holger 
Lavesens fortjeneste.”

Og de håndplukkede medarbejdere blev 
omhyggeligt placeret i det nye ministe-
rium. For det var en kongstanke for Kamp-
mann – både i hans første tid som minister 
og hans senere tid som styrelsesdirektør 
– at ministeriets styrelser var veludviklede 
og fagligt stærkt funderede, mens departe-
mentet skulle være forholdsvis lille.

En anden og meget væsentlig detalje 
ved Miljøministeriets fødsel var at trække 
planlægningsopgaven med ind i det nystar-
tede ministerium. Indtil da havde opgaven 
været spredt i forskellige ministerier – og 
det kunne have fortsat på denne måde. En 
anden løsning kunne være at placere op-
gaven i et neutralt ministerium, som man 
har set i andre lande. Men ved at lægge den 
over i Miljøministeriet tog Kampmann og 
statsministeren et strategisk vigtigt skridt:

”Det var med til at løfte hele hierarkiet 
op, og det gik hurtigt op for de fleste, at 
planlægning er en del af miljøarbejdet. 
Man kan planlægge sig ud af meget, og ved 
at integrere planlægningen i ministeriet, 
går vi fra at fokusere på at bekæmpe for-
ureningen til at beskytte naturen og miljøet 
generelt,” understreger Jens Kampmann. 

“ Vi startede de store enkeltsager om 
forurening og et ønske om at regulere 
industriens udledninger til naturen. Efter 
kort tid begyndte landbruget at fylde mere 
i miljødebatten. Det førte til de første 
vandmiljøplaner – og det var i virkeligheden 
første skridt på vejen til, at de unge i dag 
bader i Københavns Havn.
Jens Kampmann

JENS KAMPMANN

Jens Kampmann var 
minister for forurenings-
bekæmpelse 1971-73 og 
siden direktør i Miljøstyrel-
sen 1978-90.
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I den første tid var forureningsbe-
kæmpelse i Danmark lig med for-
tynding: Man mente, at forurenings-
problemerne så at sige kunne løses 
ved deponering og nedsivning. Det 
har skabt massive problemer – og 
nogle af historiens værste forure-
ningssager kæmper vi stadig med 
at få løst. 

Ude af øje, 
ude af sind 

Ministeriet startede med at hedde Ministe-
riet for Forureningsbekæmpelse. For det 
var lige præcis dagsordnen i den første tid. 
Bekæmpelse af et voksende, men stadig 
relativt nyopdaget problem: Forurening 
som primært stammede fra industrien. 
Det var overvejende de lokale forurenings-
problemer, som skabte bekymring – og i 
modsætning til i dag var støj, møg og røg i 
høj grad noget, man talte om. 

Kunne man derfor undgå de lokale 
miljøproblemer, ja så var forureningspro-

blemet i meget høj grad løst. Støj-, lugt- og 
støvproblemer blev klaret ved at skabe 
afstand mellem virksomhed og boliger. Og 
luftforureningen blev klaret ved at bygge 
tilstrækkelig høje skorstene.   

Udledte man samtidig spildevandet væk 
fra lokalområdet, fx et stykke ud i havet, 
og placerede man affaldet på øde steder, 
hvor folk alligevel kun sjældent færdedes, 
hvad var så problemet? Hvem kunne nogle 
tønder med kemikalier dog genere langt 
ude i klitterne i Vestjylland?

Den tankegang er baggrunden for, at 
Cheminova fra 1957-62 havde tilladelse til 
at deponere sit faste affald i en klitgryde 
ved høfde 42 på Harboøre Tange. Og at 
Landbrugsministeriet tillige deponerede 
omkring 40 tons bekæmpelsesmidler, som 
var indsamlet landet over, samme sted i 
1961.

På samme måde fik Grindstedværket, 
som bl.a. producerede lægemidler, fra 
1956-73 tilladelse til at deponere sit spilde-
vand – i alt omkring 300.000 m³ – i seks 
gruber i Kærgård Klitplantage.  

Forurening af strand, å, søer og hav
Med tiden blev det dog stadig mere klart, 
at denne ”ude af øje, ude af sind-strategi” 
ikke løste nogen som helst problemer. 
Den samlede mængde affald i Kærgård 
Klitplantage er opgjort til cirka 65.000 ton 
forskellige organiske og uorganiske salte 
– herunder omkring 5.000 ton opløsnings-
midler og kemikalierester.

Grindsted Å og søerne langs den har 
været alvorligt forurenet – blandt andet 
med kviksølv. Der er fortsat forbud mod 
erhvervsfiskeri i åen og søerne, og der sker 
også i dag en indsivning i åen af forurening 
fra de gamle deponeringer.

Spildevandet i plantagen er desuden si-
vet ned til grundvandet og er derfra strøm-
met ud i kystzonen. Derfor opretholdes den 

– men stadig med uhyggelige 
konsekvenser

Oprensning af 
kemikaliedepotet ved 
kystsikringspunktet 
høfde 42 skal hindre 
forureningen i at sive 
ud i Vesterhavet.
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Foto: Kirsten Rügge, COWI

1953
Cheminova flytter fra Måløv til 
Harboøre Tange efter en sag om 
udledning af urenset spildevand 
til Roskilde Fjord.

1957
Cheminova får tilladelse til at 
deponere affald fra produktionen 
i klitterne ved høfde 42.

1958
Den første spildevandsledning 
fra fabrikken til affaldsdepotet 
oprettes.

1961
Landbrugsministeriet deponerer 
omkring 40 ton bekæmpelses-
midler ved høfde 42.

1962
Høfde 42-tilladelsen ophører, og 
spildevandsledningen fra fabrik-
ken forlænges omkring 200 me-
ter ud i havet, hvor udledningen 
fortsætter. Desuden deponeres 
det faste affald i betongruber på 
virksomhedens eget område.

1979
Det påvises, at der siver gift fra 
høfde 42-depotet ud i det omlig-
gende miljø.

1981
Miljøstyrelsen starter en oprens-
ning til i alt 22 millioner kroner,

hvor man bortgraver 1.200 ton 
kemikalier fra depotet.
 
1982
Der findes høje kviksølvværdier i 
ænder i det forurenede område.

1986
Arealet fyldes op med rent sand, 
og der etableres lervolde om-
kring det forurenede område.

1988
Nye afværgeforanstaltninger – 
blandt andet dræning af området 
til et renseanlæg – bliver sat i 
gang. 

2003
En rapport påviser, at der hvert år 
strømmer 750 kg kemikalier ud 
fra området til havet.

2006
Forureningen indkapsles af 
spunsvægge i 14 meters dybde 
og overdækkes af en membran. 
Projektet koster omkring 33 mil-
lioner kroner.

2010
Et 3-årigt projekt, som undersø-
ger to forskellige oprensningsme-
toder, startes op. Nye målinger 
viser desuden, at spunsvæggene 
har nedbragt udsivningen som 
forventet.

Forureningen ved 
høfde 42 i årstal 
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En augustdag i 1956 gik det op for fisker og rav-entusiast Aage Hansen, 
at noget var galt. Fuldkommen og helt ravruskende galt. For Vester-
havet var ikke længere blåt eller gråt. Det var gult. Og det lugtede ikke 
længere af salt og hav – det lugtede af kemi og død og ødelæggelse. 

Og dyrene døde da også. Først fiskene i havet, siden fuglene, som spiste 
fiskene – og det fik Aage Hansen til at tage cyklen hen til den nærlig-
gende kemikalievirksomhed, Cheminova. Han var sikker på, at årsagen 
til de døde dyr måtte findes her – og ikke mindst i virksomhedens af-
faldsdepot i klitterne ved høfde 42.

På Cheminova mødte direktøren ham med ordene ”Og hvad vil De, hr. 
Hansen?” Men derfra var det så som så med imødekommenheden og 
velviljen. For Rav Aage lavede rav i den: Han ville stoppe forureningen, 
og det var ikke en populær dagsorden i samtiden. 

Hans kamp for naturen var i mange år en særdeles ensom og indædt 
kamp: Med sine egne ord blev han den mest uglesete mand i Thybo-

Kilder: Michael Rothenborg: I strid med naturen (Gyldendal 2006) m.fl.

røn – ingen ville kendes ved ham; ingen bakkede op om hans sag. For 
Cheminova var lig med arbejdspladser, velfærd og fremskridt for den 
vestjyske by.

I 1962 stoppede Cheminova dumpningen af kemikalieaffald ved 
høfde 42, men giften fortsatte med at sive ud i naturen – og Rav Aage 
vedholdt sin stædige kamp. I 1981 begyndte oprydningen, og 1.200 
ton affald blev fjernet. Men først i 2006 blev den udsivede forurening 
indkapslet, og Rav Aages langvarige kamp var vundet.

Han er blevet kaldt Danmarks første miljøaktivist og blev hædret med 
Ridderkorset i 1995. Blandt de første til at lykønske ham var ledelsen i 
Cheminova. 

Rav Aage døde i 2008, 83 år gammel.

…Og hvad vil De,  
Hr. Hansen?

dag i dag et totalt badeforbud ved stranden 
ude for Kærgård Klitplantage. I et notat fra 
2003 fremgår det, at der årligt siver mere 
end 10 ton forurenede stoffer ud i havet. Og 
i 2007 startede Miljøministeriet og Region 
Syddanmark i fællesskab en oprensning af 
de værst forurenede gruber. 

Man forventer, at det i løbet af en år-
række igen vil blive muligt at opholde sig 
i klitterne og på stranden uden sundheds-
mæssig risiko.

Oprensning for millioner
Historien om høfde 42 ved Harboøre Tange 
er nogenlunde lige så uhyggelig: I 1979 
påvises det, at der siver gift ud fra depotet 

til det omliggende miljø, og to år senere 
fjerner Miljøstyrelsen kemikaliedepotet. I 
alt 1.200 ton kemikalier bliver bortgravet, 
men man efterlader omkring 120 ton, som 
er sivet ned til den øvre grundvandszone.

I 1982 konstaterer Fredningsstyrelsen 
forhøjede kviksølvværdier i ænder i områ-
det, og en rapport fra 2003 påviser, at der 
årligt strømmer omkring 750 kilo kemika-
lier ud i havet fra det gamle depot. I 2006 
indkapsles forureningen med betonvægge 
i 14 meters dybde rundt om depotet – og i 
2010 viser målinger, at forureningsudsiv-
ningen til Vesterhavet er nedbragt. Der er 
dog stadig ikke truffet nogen beslutning 
om en endelig oprensning af området.

Den samlede – og endnu ikke færdig-
skrevne – regning for oprensning, analyser 
og andre omkostninger i forbindelse med 
to af de største enkeltstående forurenings-
sager i danmarkshistorien er indtil videre 
løbet op i et trecifret millionbeløb.
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1956
Grindstedværket (senere Grind-
sted Products) får tilladelse 
til at deponere spildevand i 
plantagen efter i en årrække 
at have udledt spildevandet til 
Grindsted Å.

1964
Der indføres badeforbud på 
stranden ved plantagen pga. 
lugtgener.

1973
Deponeringen af affald ophører. 
I alt er cirka 300.000 m3 spil-
devand blevet dumpet i seks 
gruber bag klitrækken.

1980
Den første miljøtekniske 
undersøgelse iværksættes af 
Miljøstyrelsen, Ribe Amt og 
Grindstedværket.

1991
Der udarbejdes et projekt for 
afværgeforanstaltninger af 

forureningen. Det blev vurderet 
til at blive for dyrt – og i stedet 
aftales en overvågning af for-
ureningen fra gruberne.

1995
Overvågningsprogrammet 
starter.

2003
Det skønnes, at der hvert 
år udsiver mere end 10 ton 
forurenede stoffer fra depotet 
til havet.

2006
En arbejdsgruppe under 
Miljøministeriet konkluderer, at 
en totalløsning på forureningen 
ved Kærgård Klitplantage vil 
koste flere hundrede millioner 
kroner at gennemføre.

2007
En delløsning til omkring 50 
millioner kroner indledes – der-
med bliver de værst forurenede 
gruber oprenset.

Forureningen af Kærgård Klitplantage i årstal
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Væksten og moderniseringen op gennem 
50’erne og 60’erne resulterede i mere og 
større industri og større og stadig mere ud-
flydende byer. For ikke alene flyttede folk 
væk fra landområderne og ind til byerne; 
der blev også udlagt nye arealer til parcel-
huskvarterer i udkanten af de eksisterende 
bykerner.

Befolkningstallet steg. Husstands-
størrelserne faldt. Realindkomsten steg. 
Beskæftigelsen voksede. Kvinderne kom ud 
på arbejdsmarkedet. Industrien voksede – 
og boligbyggeriet nærmest eksploderede. 
For ikke blot kom der nye huse; de blev 

Danmark 
blev klædt på 
til den nye 
virkelighed

Vækstperioden fra 50’erne op til starten af 70’erne betød, 
at byerne voksede, trafikken tog til – den hastige udvikling 
krævede mere og mere plads. Det stod hurtigt klart, at der 
skulle lægges en plan for den voldsomme vækst.

også større og større. Alt pegede således 
mod byen som fremtidens motor med 
den teknisk-økonomiske udvikling som 
drivkraft. Hele udviklingen krævede mere 
og mere plads.

Styr på væksten
Men denne voldsomme økonomiske vækst 
i samfundet medførte også nye typer og 
stadig flere sammenstød mellem forskel-
lige arealhensyn. Dengang var det ikke den 
almindelige opfattelse, at det offentlige 
skulle blande sig i udviklingen. Hvorfor 
kunne virksomhederne ikke bare placere 

sig, hvor de ville? Og hvorfor kunne byerne 
ikke bare vokse ud i det åbne land i fri 
dressur?

Den nye virkelighed i slutningen af 
1960’erne nærmest råbte på en stærk og 
helhedsorienteret planlægning. Det var 
ikke længere nok at arbejde med lokale 
planer. Der eksisterede såkaldte dispositi-
onsplaner for den enkelte kommune, men 
de var for det første ikke tilstrækkeligt 
bindende, for det andet vedrørte de alene 
byerne, og for det tredje hang de ikke sam-
men kommunerne i mellem.  
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DEN NYE VIRKELIGHED

Til venstre en stjernebyskitse hvor byerne 
skulle understøtte hinanden med hensyn 
til beskæftigelse, offentlig service og 
kulturliv m.m. inden for et hierarkisk 
bymønster, hvor funktioner med et stort 
opland placeres i den store by, som så var 
koblet op på København. 

Til højre Det Store H hvor byvæksten 
placeres i hovedbyerne og de største 
mindre byer, og hvor hovedvæksten 
følger de vigtigste trafikforbindelser i 
landet. 

Hvordan skulle man undgå store fejl-
investeringer? Her holdt tanken om en 
landsplanlægning sit indtog som udtryk 
for en helhedstanke. Der blev skitseret to 
landsmodeller – en stjernebyskitse og Det 
Store H, som endte med at blive den domi-
nerende model. Her placeres byvæksten i 
hovedbyerne samt de største af de mindre 
byer – og hovedvæksten følger de vigtigste 
trafikforbindelser i landet.

Fra 1970 til 77 blev det eksisterende 
planlægningssystem fuldstændig ændret, 
så det bedre matchede de nye udfordringer 
– den nye virkelighed. 
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Det var en 
onsdag aften …

I Danmark kan vi prale med et af 
verdens ældste miljøministerier, 
men den spæde start til nutidens 
altomfattende miljødebat herhjem-
me ligger et helt andet sted: Hos 
græsrødderne. Det var blandt andet 
en følge af deres pres for politisk 
fokus, som førte til dannelsen af 
et særskilt miljøministerium. Her 
fortæller medstifter af miljøbevæ-
gelsen NOAH, Peder Agger, om de 
første år, hvor miljøet satte dagsor-
denen.

Den 9. marts 1969 er en skelsættende dag 
i fortællingen om det danske miljøarbejde. 
Denne dag afholdt studenterforeningen Na-
turhistoriske Onsdagsaftner nemlig en te-
madag om forurening – og én af udløberne 
af denne dag var, at en af de mest indflydel-
sesrige græsrodsorganisationer på miljøom-
rådet, NOAH, blev stiftet to uger senere. En 
af medstifterne, Peder Agger, husker i dag 
temadagen som noget tumultarisk:

”Formålet var i første omgang at råbe 
de studerende og det naturhistoriske estab-
lishment op. Men for at nå lidt bredere ud 
var der arrangeret et stort debatmøde om 
aftenen, som blev indledt med en hap-
pening. I det tætpakkede auditorium blev 

publikum udsat for røg, støj og møg fra 
brændende skraldespande, en kørende 
motorcykel og filmklip med en rygerlunge-
operation og oprensning af en strand efter 
et olieudslip. Til sidst blev der båret en 
sagesløs gråand ind, som blev smurt ind 
i spildolie. Da ingen fra salen meldte sig 
til at redde fuglen, blev dens hoved – til 
forsamlingens bestyrtelse – klippet af med 
en hækkesaks.”

Som Agger tørt konstaterer, kan man 
diskutere, hvor smagfuld denne handling 
var, men målet om at få sat forurenings-
problemerne på dagsordnen blev i hvert 
fald nået!

Et ambitiøst opdragelsesprojekt
”En af mødets konklusioner var, at både 
forskning og forvaltning på forurenings-
området var for spredt og ukoordineret, og 
vi efterlyste derfor blandt andet en samling 
af lovgivningen,” fortsætter Peder Agger – 
som altså skulle se denne del af visionerne 
gjort til virkelighed med etableringen af 
Ministeriet for Forureningsbekæmpelse et 
par år senere.

”NOAH’s største udfordring i starten var 
dog at få overbevist omverdenen om, at 
der overhovedet var et problem, der skulle 
håndteres. Det var et ambitiøst ”opdragel-

NOAH udgav i 1970 den lille bog 
Nogle oplysninger om den jord, 
vi sammen lever på, som skabte 
stor opmærksomhed og var 
med til at rejse miljøspørgsmålet 
herhjemme.
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sesprojekt”, hvor NOAH opererede med 
fire bevidsthedsgrader, som afspejlede den 
enkelte persons grad af indsigt,” forklarer 
Peder Agger videre.

Den første kaldte de skraldestadiet. 
Her koncentrerer man indsatsen om at 
rydde op efter en forurening – enten ved 
indsamling eller fortynding. Derefter fulgte 
rensningsstadiet, hvor man har indset, at 
man ikke kan fortynde sig ud af proble-
merne, men må rense ved forurenings-
kilden. Tredje niveau af indsigt var det 
såkaldte økostadie, hvor man indser, at 
rensning heller ikke er nok – alle produk-
ter må i stedet anses som potentielt affald 
– og alt affald som en potentiel ressource. 
Det sidste niveau af indsigt var det øko-
politiske stadie, hvor man er blevet klar 
over, at miljø problemer ikke kan anskues 
isoleret; de er først og fremmest samfunds-
problemer, hvor man skal anskue hele 
forsyningskæden samlet: Hvad produceres 
hvor, hvordan og i hvor store mængder.

Visionære på ubetrådt grund
Mange af de centrale begreber og visioner 
fra nutidens miljødebat finder man således 
allerede i de tidlige tanker og  debatop læg 
fra NOAH. Det gælder eksempelvis også 
kredsløbstanken, der er central i det 

såkaldte vugge til vugge-koncept. Et debat-
indlæg fra Peder Aggers hånd, bragt i uge-
bladet Kommunen den 4. juni ’69 slutter 
med ordene:

“ … den eneste langsigtede 
løsning på forureningspro-
blemer er, at man bringer 
affaldsstofferne ind i et 
kredsløb. Man må omdanne 
de stoffer, der i første om-
gang kaldes affald, til vær-
difulde produkter, der igen 
kan gå ind i produktionen 
i landbruget, den kemiske 
industri eller andre steder.

”Vi fik hul på bylden fra 1969 og frem,” 
siger Peder Agger og fortsætter: ”Men 
selve ordet ”miljø” var stadigvæk nyt og 
uprøvet i foråret ’69. Jeg kan huske en ung 
amerikaner, der sluttede sig til NOAH i de 
første måneder. Hans speciale var at skrive 
ordet milieu med kæmpestore spraymalede 
bogstaver i gadekryds og andre steder, 
hvor det kunne ses og skabe forundring.”

Og fordi hele området stadig var næsten 
ubetrådt i offentligheden, fordi der mang-
lede fokus og overblik, så lå der mange 
nemme stik for NOAH at hente hjem bare 

ved at pege på synlige miljøproblemer og 
sige ”se!”. Det var – ifølge Peder Agger – 
med til at skabe medvinden de første år. 
Men det blev dog ikke ved. Allerede få år 
efter var NOAH’s små eksperter blevet 
overhalet af myndighedernes stadigt større 
eksperter – som i parentes bemærket ikke 
så sjældent selv havde en fortid i netop 
NOAH.

Dialogen skal fortsætte
Selvom myndighederne med det nystar-
tede miljøministerium i spidsen relativt 
hurtigt kom efter – og på mange områder 
overhalede – NOAH’s arbejde, så er der i 
hvert fald to områder, hvor Peder Agger 
mener, at græsrødderne længe havde og til 
dels stadig har en førerposition:

”Flere år før mange andre forstod man 
i NOAH nødvendigheden af globalitet og 
bæredygtighed. Det er en meget vigtig 
pointe – og en anden er NOAH’s insisteren 
på kritisk og uafhængigt at tage udgangs-
punkt i borgernes hverdag: Denne disciplin 
vil myndighederne altid have svært ved at 
gøre sig gældende i. Udfordringen for dem 
forbliver derfor at få det bedst mulige sam-
spil til at fungere, så man på demokratisk 
vis kan supplere hinanden og lade dialogen 
fortsætte.”

Peder Agger
er uddannet fiskeribiolog og medstifter af NOAH. Han har været chef for 

Naturovervågningskontoret i Skov- og Naturstyrelsen, formand for Det Økologiske Råd 
samt Etisk Råd og professor på RUC. Han er i dag pensioneret.
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Op gennem det 20. århundrede var 
padderne gået voldsomt tilbage i 
Danmark. Primært fordi deres na-
turlige levesteder lå i vejen for land-
brugets udvikling. En vedholdende 
indsats for at beskytte og genskabe 
de små vandhuller i landskabet gen-
nem hele Miljøministeriets historie 
har dog vendt udviklingen – men 
først efter års hårdt arbejde.

Af biolog Sten Asbirk, Naturstyrelsen

Man ser det for sig: Frøerne og tudserne, 
der altid vender tilbage til det samme 
vandhul for at yngle, kommer frem fra 
deres vinterskjul og begiver sig af sted mod 
vandhullet. Da de når frem, er vandhullet 
fyldt op af jord og marksten, og de sidder 
og hopper oven på det velkendte sted, men 
uden at kunne komme i vandet og lægge 
deres æg.

I 1970´erne var padderne gået voldsomt 
tilbage sammenlignet med 1940´erne. De 
sjældne arter mest, men selv de alminde-
lige arter var også i markant tilbagegang. 
Vandhullerne og mange andre småbioto-
per/små naturområder forsvandt, fordi 
de simpelthen lå i vejen for landbrugets 
udvikling.

Forbedret beskyttelse af søer 
og vandhuller

Med Miljøministeriets oprettelse var der 
ganske vist sket en beskyttelse af alle 
naturlige søer på mere end tre hektar, men 
det hjalp bare ikke frøerne og tudserne. 
De yngler nemlig i små søer og vandhuller, 
som udgør langt hovedparten af søerne 
herhjemme. 

Foreningen Natur og Ungdom gennem-
førte en atlasundersøgelse over paddernes 
udbredelse i Danmark. Den gjorde det 
klart, at skulle man redde frøerne i Dan-

mark, så var det nødvendigt at beskytte de 
små søer og vandhuller, de yngler i. Under-
søgelsen startede i ’76 og blev suppleret af 
en kampagneplakat med det opsigtsvæk-
kende slogan Mit vandhul er væk – jeg 
forstår ikke et kvæk.

Det førte efterfølgende til, at Folketinget 
strammede op på beskyttelsen af søer og 
vandhuller: I 1978 blev alle søer over 1.000 
m² omfattet af beskyttelsen. Så langt, så 
godt – og dog: De fleste af paddernes yng-
levandhuller er endnu mindre og manglede 
derfor stadig beskyttelse. 

Fredning af padderne
Men andre farer truede de grimme, vortede 
og slimede padder: De var fredløse. Man 
kunne samle dem ind, som det passede en, 
og lade være med at sætte dem levende ud 
igen. Man kunne lave forsøg med dem og 
slå dem ihjel. Atlasundersøgelsen viste, at 
paddernes tilbagegang fortsatte – på trods 

Mit vandhul er 
væk – jeg forstår 
ikke et kvæk!
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Natur og Ungdoms plakat fra 1976 med 
det mundrette slogan vakte berettiget 
opsigt. Den blev vidt udbredt, og det 
letforståelige budskab åbnede folks øjne 
for, at beskyttelse af levesteder og arter 
uløseligt hører sammen. 

af de første tiltag mod at beskytte deres 
levesteder. 

I 1981 blev padderne derfor fredet sam-
men med krybdyrene. Miljøministeriet 
gennemførte en oplysningskampagne om 
fredningen, som må kaldes vellykket: 
I dag ved de fl este mennesker, at padder 
og krybdyr er fredet.

Ikke desto mindre fortsatte tilbagegan-
gen af både vandhuller og padder. Det var 
de tusindvis af små vandhuller, det var 
nødvendigt at beskytte, hvis det rigtigt 
skulle hjælpe padderne. Miljøministeriet 
gennemførte derfor endnu en opstramning 
af sø-beskyttelsen, så alle søer over 500 
m² blev beskyttet i 1983, og i 1994 blev 
alle søer over 100 m² beskyttet. Det er den 
beskyttelse, der stadig gælder i dag.

Tilbagegang vendt til fremgang
Folketinget har også gennemført generel 
beskyttelse af andre udyrkede naturarealer 
som moser, enge, heder og overdrev, der 
er vigtige levesteder for padderne uden for 
yngletiden. Dette kombineret med især 
de tidligere amters målrettede indsats for 
at grave nye vandhuller med rent vand til 
padderne har betydet, at tilbagegangen er 
bremset – og for nogle arter endda vendt 
til fremgang. 

Den fl otte grønne løvfrø, der tidligere 
var blevet så sjælden, at den var på den 
røde liste over arter, der var i fare for helt 
at forsvinde fra landet, er nu hoppet ud af 
rødlisten takket være de mange hundrede 
vandhuller, der er etableret til den. Det har 
nyttet at gøre en indsats for naturen, og det 
er fortsat handling, der skal til for at gøre 
en forskel. 

Det er enfoldigt at lade mangfoldigheden 
forsvinde.
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Landskabet 
forarmes
Presset på det danske landskab steg op 
gennem 60’erne og 70’erne. Byerne vok-
sede ud i det åbne land, og landbruget blev 
effektiviseret. Parallelt hermed havde det 
buldrende vækstsamfund med økono-
misk fremgang skabt et meget synligt nyt 
begreb: Privatbilismen. Og i udstødnings-
gassen fra biler og traktorer opstod et 
Danmark i helt nye klæder.

Bilismen skabte grundlag for udbygning 
af sommerhusområderne langs kysterne, 
udvikling af parcelhusområder uden for 
bykernerne, anlæg af nye og større veje, 
der kunne rumme bilerne og binde dan-
skerne sammen. De mange nye bygge- og 
anlægsopgaver betød, at der var brug for 
stadig større mængder byggematerialer, 
og det betød en omfattende indvinding af 
grus og ler. 

Ud over alle disse ændringer fyldte bybe-
folkningen også mere og mere i landskabet. 
Man havde fået mere fritid, og man havde 
også fået mulighed for at dyrke nye frilufts-
interesser. Friluftsrådet fik kronede dage.

I de tidlige fremgangsår foregik denne 
udvikling i væsentlighed uden regulering 
eller planlægning. Eneste dækkende lov-
givning var naturfredningsloven med dens 
vigtigste virkemiddel fredninger og opkøb 
af arelaer. Mens fredninger og arealopkøb 
tidligere drejede sig om mindre områder, 

“ Fredningsplanlægningen var et godt 
redskab til at samle landskab, naturens 
beskyttelse og udnyttelse under én hat. 
Og den betød meget for administrationen 
i det åbne land dengang – også for 
regionplanlægningen. Det var faktisk 
et helt specielt dansk fænomen, som 
vakte opmærksomhed i faglige kredse i 
udlandet. I dag er det mere de biologiske 
spørgsmål, der har fokus, og jeg frygter 
lidt for sammenhængen – for landskabet. 
Vil man, at skibet skal sejle, må man lægge 
kurs efter vinden, men blot en vindhane 
bør man vel ikke være. Man kan da også 
gå bidevind. Og i øvrigt skifter vinden nok 
igen …
H. H. Holden Jensen, tidligere kontorchef i Fredningsstyrelsen
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1917
Den første naturfredningslov, som 
bl.a. indførte fredningsbegrebet, de 
særlige fredningsdomstole, natur-
fredningsrådet mv.

1937
Ændring af naturfredningsloven, 
som bl.a. indførte byggelinjer (100 
meter fra kyst, 300 meter fra skov), 
fredningsplaner, fredning af fortids-
minder, forbud mod reklamer i det 
åbne land samt sikrede offentlighe-
dens adgang til skove og strande.

1959 og 61
Nye ændringer, der bl.a. etablerede 
statslige fredningsplanudvalg i 

Naturbeskyttelsesloven 
indtil 1978

Foto: Mikkel Østergaard / billedarkivet.dk

hvert amt til gennemførelse af 
fredningsplanlægningen.

1961
Nedsættelse af naturfredningskom-
missionen bl.a. som følge af den 
eksplosive byudvikling.

1969
Ny lovændring – bl.a. med krav om 
udarbejdelse af landskabsanalyser 
til brug ved planlægningen – samti-
dig med by- og landzoneloven.

1978
Flere lovændringer – bl.a. med 
indførelse af krav om fredningsplan-
lægning.
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blev der disse år gennemført store såkaldte 
landskabsfredninger. Alligevel var det ikke 
et tilstrækkeligt virkemiddel til en generel 
beskyttelse af landskabet. Derfor blev der 
taget nye initiativer på lovgivningsområdet 
for at beskytte landskabet mod den rivende 
samfundsudvikling i slutningen af 60’erne 
og begyndelsen af 70’erne: 

Ét vigtigt redskab var by- og landzone-
loven, der indtil i dag har været et vigtigt 
værn mod tilfældig byvækst i det åbne 
land. 

Et andet var, da Fredningsstyrelsen blev 
dannet i 1975, og hvor en ny naturfred-
ningslov i 1978 indførte krav om udarbej-
delse af amtslige fredningsplaner, som af-
vejede hensynet til natur, kultur, friluftsliv 
og landskabet i hele det åbne land. 

På samme tid kom råstofloven, der 
skulle regulere indvindingen af naturlige 
råstoffer, og som også indeholdt planer 
for, hvordan landskabet skulle se ud efter 
indvindingen.  

Endelig kom lovene om lands- og regi-
onplanlægning, der skulle binde det hele 
sammen. Dermed var de basale redskaber i 
kampen for at bevare det danske landskab 
på plads. Og de har i høj grad været med til 
at forme det landskab, vi har i dag.

Miljøpolitikkens tredje 
dimension

Helt op til 1980’erne talte man udelukkende om landskaber – og ikke 
kulturlandskaber: Man talte om smukke landskaber med sine geologi-
ske former, sin beplantning og sit dyreliv. I landskabet var der ganske 
vist også fortidsminder, kirker og herregårde, men disse kulturspor blev 
anskuet som enkeltelementer og ikke ud fra en mere samlet vurdering 
af landskabernes historiske indhold. 

Fredningsplanerne i 1978 styrkede kulturhistorien og landskabet i 
planlægningen. Der blev fortalt historier fra det tidligste Danmark, over 
opdyrkningen af heden, udskiftningen og til industrialismen. 

Perspektiverne blev i 1994 beskrevet af daværende miljøminister Svend 
Auken i en kronik i Politiken med titlen: Miljøpolitikkens tredje dimen-
sion. Historisk identitet var et af nøgleordene, og ”kulturmiljøet” blev 
det nye samlende begreb for både bygnings- og fortidsmindebevaring, 
samt landskabsbevaring.

Danske traditioner for 
landskabsbeskyttelse

Arbejdet med natur og landskab har lange og stolte traditioner i Dan-
mark med den første naturfredningslov i 1917. § 1 lød: Ved denne lov til-
stræbes at værne Danmarks natur- og landskabelige værdier og i videst 
muligt omfang at give befolkningen mulighed for at nyde godt af disse. 

Dette dobbeltsigte med at bevare og lade folk nyde naturen var et 
dansk varemærke fra start – og er det i dag. Samtidig havde ordet land-
skab lige fra starten plads i formålsparagraffen, og landskabet har altid 
fyldt meget i danskernes bevidsthed. 

Danmark har ganske vist ingen dramatiske bjerge, men vi har en varia-
tion mellem naturtyper, der er ret enestående inden for et så lille geo-
grafisk område – skabt af istidens bevægelser og danskernes skiftende 
udnyttelse af naturen. Det er kommet til udtryk i alle kunstarter gennem 
tiderne: Vi kender det fra maleriet, film og fotografier, litteraturen – og 
sågar musikken.
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En fornemmelse 
for landskabet
”Der er et yndigt land …” Det danske landskab prises i 
malerier, sange og digte, men landskabet passer ikke 
sig selv. Det skal plejes og værnes om – og måske, siger 
en af de store kæmper i fredningsarbejdet, er vi ved 
at glemme den store sammenhæng i vores fokus på 
detaljen.

Foto: Mikkel Østergaard / billedarkivet.dk
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”Hér begynder Sjælland.” 
Den hvidhårede mand slipper i et kort 

sekund rattet med den ene behandskede 
hånd og slår ud mod landskabet uden for 
vinduerne, idet vi kører væk fra hovedvejen 
og op mod Lejre. Udenfor åbner land-
skabet sig med jævne marker og i vest en 
knudret, bakket geologi skabt af en fjern 
fortids dødis. 

Hvis man strammer den, kan man næ-
sten sige, at det er Viggo Nielsens – vores 
chaufførs – Sjælland, der begynder uden-
for. I hvert fald bærer han en del æren for, 

at landskabet er bevaret i denne form i dag. 
Den tidligere direktør for Fredningsstyrel-
sen har nemlig i årevis kæmpet kampen for 
det danske landskab – både det kultur-
skabte og det man kan kalde naturens eget.

Et værn mod ødelæggelser
Netop dette område omkring Gamle Lejre 
og Ledreborg med dets smukke natio-
nal- og sagnhistoriske landskab, med dets 
mange forhistoriske mindesmærker og 
en af landets fornemste barokherregårde, 
Ledreborg, har gennem årene haft stor op-

mærksomhed. Fredninger er gennemført, 
statslige erhvervelser foretaget og uheldige 
bebyggelser fjernet. Landskabet er åbent 
for beskueren, med Viggo Nielsens ord, for 
at ”fremme forståelsen eller fornemmelsen 
af det centrale i landskabet.”

”Det åbne landskab giver en følelse af 
stor frihed og udsyn,” siger Viggo Nielsen, 
mens vi kravler til vejrs på en gravhøj for 
at nyde udsigten til Gl. Lejre Landsby foran 
os. Istidslandskabet tager sig klart ud her 
ved overgangen mellem det flade og det 
kuperede terræn. Havde det ikke været for 

Den tidligere direktør i 
Fredningsstyrelsen Viggo 
Nielsen nyder udsigten 
over det åbne land ved 
Gamle Lejre. Netop her 
gennemførte Frednings-
styrelsen store frednings-
projekter op gennem 
70’erne.

Fo
to

: M
ik

ke
l Ø

st
er

g
aa

rd
 /

 b
ill

ed
ar

ki
ve

t.d
k



29

Natur- og miljøproblemerne på dagsordenen

29

fredningen i de tidlige 70’ere, så ville her 
sandsynligvis have set meget anderledes 
ud i dag. Istidslandskaber er næsten pr. 
definition interessant for grusgravning, og 
med fredningen fik man forebygget råstof-
indvinding i dette område.

”Der var stor opbakning til arbejdet med 
at frede området. Også lodsejerne holdt jo 
af deres ejendomme og den smukke natur, 
og fredningen var en slags værn mod øde-
læggelse af herlighederne. Så jeg husker 
det, som om der var almindelig tilfredshed 
med initiativet,” forklarer Viggo Nielsen.

Set gennem kulturhistoriske briller
Landskabet blev et centralt begreb i 
fredningsarbejdet op gennem 60’erne 
og 70’erne. Der var – ifølge den tidligere 
direktør for Fredningsstyrelsen – en ud-
bredt politiske forståelse for det vigtige i at 
bevare landskabet, som var under pres fra 
mange sider. 

”Det er ikke helt sådan i dag. Der er ikke 
det samme storsyn på sammenhængen og 
den brede indgang til miljøområdet, som 
det åbne landskab også er. Man ser mere 
på det tekniske og på enkeltsager, og det 

gør det svært at bringe selve landskabet til-
bage på den politiske dagsorden igen. Også 
fordi så mange kræfter lige nu bruges på 
økonomiske overvejelser og helt relevante 
nedskæringer,” siger Viggo Nielsen – og 
tilføjer: ”Men det er store landskabelige 
og kulturhistoriske værdier, vi risikerer at 
miste på denne konto.”

Man er tilbøjelig til at glemme, at 
manden, der i skoven, som vi nu er nået 
frem til, springer fra den ene frosne tue til 
den anden, faktisk er 92 år. Han er ganske 
enkelt overraskende adræt og virker til at 
være i sit helt rette element herude blandt 
træerne, hvor han udpeger mindre ændrin-
ger i skovbundens niveau.

”Det er menneskeskabte terrasseringer 
fra bronzealderen, der markerer oldtidens 
markskel. Det er de niveauforskelle i nu-
tidslandskabet, der er nøglen til at afkode, 
hvordan fortidens landskab har taget sig 
ud,” forklarer han, mens han med armene 
tegner fortidens agre som store rektangu-
lære flader på jorden foran os.

”Det giver et andet helt forhold til 
landskabet, at man også er i stand til at se 
det gennem kulturhistoriske briller. Det 

Viggo Nielsen
er tidligere direktør i Fredningsstyrelsen. Han var med fra starten, da fredningsarbejdet 

i 1961 blev placeret i Kulturministeriet. På det tidspunkt havde han 1½ medarbejder, men over 
tid blev kontoret det største i Kulturministeriet, inden det flyttede over til Miljøministeriet. 

Han er jurist og arkæolog og har udgivet adskillige bøger og artikler om arkæologi 
efter sin pensionering og har netop kastet sig over sin næste udgivelse om 

oldtidsagre på Fyn og Langeland.

samlede fredningsarbejde bør være en 
central del af den fysiske planlægning. Det 
er en skam, at man i dag har opdelt det,” 
siger Viggo Nielsen, inden vi sætter os ind 
i bilen igen. 
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Af Claus Hedegaard Sørensen

Først fra slutningen af 1960’erne kom-
mer begrebet forurening på den politiske 
dagsorden. Det er særligt industriens 
forurening, der er i fokus, mens trafikskabt 
forurening får mindre opmærksomhed. 
Når trafikken omtales i publikationer om 
miljøproblemerne, er det særligt støj, der 
vies opmærksomhed, men luftforurenin-
gen fra trafikken omtales også.

I 1969 og starten af 70’erne vedtages en 
række miljølove og love om den fysiske 
planlægning, som hører under det nydan-
nede miljøministerium. I planlovene 
gøres der meget ud af offentlighedens 
deltagelse i planlægningen. Den måde at 
organisere den fysiske planlægning på 

De puniske 
krige
Da Miljøministeriet blev født i 1971, delte det minister med Ministeriet 
for Offentlige arbejder – senere Trafikministeriet (og i dag Transport-
ministeriet). To år senere fik de to ministeriet hver deres øverste politiske 
chef – og helt fra de tidlige år har samspillet mellem de to ministerier 
med mange fælles dagsordner i perioder været særdeles konfliktfyldt. 
Seniorforsker Claus Hedegaard Sørensen fra DTU giver her – på baggrund 
af interviews med nøglemedarbejdere i begge ministerier – sin version af 
et knudret samarbejde.

strider imidlertid mod vejlovgivningen, og 
derfor indgår vejplanlægningen ikke i den 
generelle fysiske planlægning – og kræver 
kun i begrænset omfang inddragelse af 
offentligheden.

Høringer eller ej?
Denne modsætning mellem planlove og 
vejloven skaber i en lang årrække konflik-
ter mellem Trafikministeriet og Miljømini-
steriet. Internt i Miljøministeriet taler man 
således i 70’erne og 80’erne om de såkaldte 
puniske krige, man fører med Trafikmini-
steriet – med henvisning til tre langvarige 
krige mellem det gamle Rom og Karthago.

En tidligere kontorchef i Miljøministe-
riet betegner det som en mangeårig tvist 
mellem Trafikministeriet, der kørte med 

Krigen er slut

– og freden har åbnet nye døre. For lige 
så godt et eksempel trafikområdet er 
på arbejdet med at sætte miljøet på 
dagsordnen i 1970'erne, lige så godt 
et eksempel er det på, at det faktisk 
lykkedes: I dag er der en mangeårig 
tradition for samarbejde på tværs af 
Trafikministeriet og Miljøministeriet, 
og selvom trafik fortsat er et konflikt-
fyldt område, og næppe nogensinde 
bliver helt bæredygtigt, så arbejdes der 
intenst i begge ministerier på, at vi når 
så langt i den bæredygtige retning som 
overhovedet muligt.

sin egen vejlov og vejplanlægning, og 
Miljøministeriet, der hældede til den sam-
menfattende, fysiske planlægning som 
koordinationsinstrument – også når det 
gjaldt veje og deres forhold til omgivel-
serne.

Tilsvarende taler en tidligere chef i 
Vej direktoratet om, at med planlovene 
bakkede Miljøministeriet i virkeligheden 
nogle andre tankegange op end dem, vi 
havde. Altså vi ville drive et landsdæk-
kende transportsystem, hvor vi bestemte, 
hvordan der skulle se ud på vejene. Men 
Miljøministeriet var opfyldt af, at tingene 
skulle lægges ud, og der skulle laves hørin-
ger, og folk skulle selv bestemme – det var 
ikke vores kop te. 

 
Miljøkrigere mod asfalttosser
Forskellige forståelser i de to ministeriers 
lovgivning skaber altså et konfliktfyldt 
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Claus Hedegaard Sørensen 
er seniorforsker ved DTU Transport. Han har tidligere været ansat ved andre universiteter 

samt i Miljøministeriet og har udgivet en lang række bøger og videnskabelige artikler især om 
transportsektorens organisering. Dette indlæg er et redigeret uddrag fra bogen 

Kan Trafikministeriet klare miljøet? fra 2001.

samspil mellem Trafikministeriet og  
Miljøministeriet. Men konflikterne skabes 
også af forskellige kulturer i de to mini-
sterier – og negative billeder af mod-
parten.

En tidligere departementschef i Trafik-
ministeriet siger om Miljøministeriet, at de 
var jo sat her i verden og følte i høj grad 
selv – mere eller mindre selvfølgelig; de 
var jo ikke fanatikere alle sammen – at de 
skulle jo á tout prix gøre, hvad de kunne, 
for at få et bedre miljø. Andre – ikke bare 
Trafikministeriet – havde andre priorite-
ringer, hvor miljøet altså ikke bare skulle 
være eneafgørende.

En tidligere chef i Vejdirektoratet kalder 
Miljøministeriets embedsmænd for usag-
lige og sammenligner dem med interesse-
organisationer som Danmarks Naturfred-
ningsforening og Cyklistforbundet, som 
også lagde pres på Vejdirektoratet i de år. 
Ministeriets embedsmænd, siger han, var 
sat til at kæmpe for deres synspunk-
ter, og de gjorde det meget rabiat. 
Vi var den lidt ældre styrelse, 
der skulle løse en opgave: At 
bygge motorvejene så sikre 
som muligt og så mange som 
muligt med så stor fremkom-
melighed som muligt. Hvis 
vi inden for de økonomiske 

rammer også kunne få noget miljø ind, så 
gjorde vi det.

Og omvendt formulerer en tidligere kon-
torchef fra Miljø ministeriet et tilsvarende 
billede af Trafik ministeriet, hvorfor meget 
drejede sig om at overvinde Trafikministe-
riets modvilje mod miljøhensyn i alminde-
lighed og Miljø ministeriet i særdeleshed.

I 70’erne og 80’erne 
ragede Trafikministeriet og 
Miljø ministeriet ofte uklar 
med hinanden, når de store 
vejprojekteringer skulle 
gennemføres.



3232

40 år for grøn velfærd

Før EU var der EF, og med folkeafstemnin-
gen i 1972 kom Danmark med i EF. Men 
det havde ikke ret stor indflydelse på den 
danske miljøpolitik. Som tidligere vicedi-
rektør i Miljøstyrelsen Jørgen Henningsen 
erindrer:

“ Blandt medarbejdere 
i ministeriet var det især 
af interesse, at Bruxelles-
rejser gav mulighed for 
at hjembringe to flasker 
toldfri Campari, fordi luft-
havnen i Bruxelles førte en 
særlig udgave med bare 
21 % alkohol i stedet for 
de sædvanlige 25 %. Og så 
kunne det gå for vin …
 
Der herskede en generel dansk opfattelse 
af, at harmoniseringerne som følge af med-
lemskabet af EF ville sænke standarderne 
for miljøarbejde i Danmark, og generelt 

herskede der en udtalt skepsis over for det 
europæiske samarbejde – også internt i 
ministeriet. Danmark hældede derfor nor-
malt mere mod at koordinere sit interna-
tionale samarbejde med de øvrige nordiske 
lande end med EF, selvom disse ikke var 
medlemmer af EF – til stor utilfredshed for 
Kommissionen.

Udledning i havet
”Set i bakspejlet er der bestemt dele af 
den daværende EF-politik, der kan give 
anledning til undren. Fx støttede vi fra 
dansk side varmt tanken om, at rensnings-
krav til spildevand skulle fastlægges ud fra 
recipientens robusthed,” fortæller Jørgen 
Henningsen. 

Groft sagt kan man sige, at jo større 
et miljø, man udleder i – jo mere robust 
er det. Som en følge deraf er havet mere 
robust end floderne – og derfor var rens-
ningskravene til spildevand udledt i havet 
mindre end det tilsvarende for floder.

”Det gav Danmark en konkurrencefordel 
i forhold til industrien i Centraleuropa, der 
kun kunne komme af med spildevandet til 
floderne. Det er ikke just et synspunkt, der 
vil finde mange tilhængere i dag, men fak-
tisk en policy, der var knæsat i miljøloven 
fra 1973 gennem den såkaldte recipient-
kvalitetsplanlægning – og i mange år var 
den anset for retningsgivende for rensning 
af det kommunale spildevand,” forklarer 
Jørgen Henningsen.

Konflikt om kemikalier
Hjemlige politiske hensyn havde det – også 
i 70’erne – med undertiden at kollidere 
med EF-virkeligheden. Og Jørgen Hen-
ningsen husker kemikalielovgivningen som 
det første område, hvor man på miljøområ-
det for alvor mærkede dette.

”Det giver god mening med fælles regler 
i EF for klassificering, mærkning og em-
ballering af farlige kemikalier, og det var 
sikret via et direktiv fra 1967. Men dette 

… Eller i realiteten manglen på samme. For selvom Danmark allerede i 
1973 meldte sig ind i EF – og selvom der blev vedtaget en række direktiver 
på miljøområdet, så nåede de aldrig rigtig ind over den danske grænse i 
1970’erne. Skepsissen var simpelthen for stor. 

EF i 70’ernes 
miljøpolitik
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direktiv var ikke nødvendigvis en tilfreds-
stillende løsning, hvis man nationalt sætter 
sig det mål at komme de farlige kemikalier 
til livs.”

”Den danske regering havde det som en 
betydelig mærkesag at sikre befolkningen 
mod farlige kemikalier – ikke mindst efter 
Sevesoulykken i Italien i 1976. Omvendt 
havde medlemslandene med store kemiske 
industrier et ønske om mest mulig harmo-
nisering på området, og det affødte en kon-
flikt, der var meget vanskelig at håndtere,” 
fortæller Jørgen Henningsen.

“ Set i 
bakspejlet er 
der bestemt 
dele af den 
daværende 
EF-politik, 
der kan give 
anledning 
til undren.
Jørgen Henningsen, 
tidligere vicedirektør i Miljøstyrelsen
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Udgangen på konflikten blev, at Dan-
mark accepterede en harmonisering af 
test af nye kemikalier – det vil sige, at 
man anerkendte andre landes testning. Til 
gengæld arbejdede man i Danmark videre 
med en lovgivning, som gjorde det muligt 
at regulere anvendelsen af de kemiske 
produkter. 

På den måde snoede man sig ud af en 
kattepine – og dermed fik Kommissionen 
også sat et af de første af mange og siden 
hen langt større aftryk på den danske 
miljølovgivning.
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 Den anden hovedopgave

Opbygningen 
af “verdens 
bedste 
miljøsystem”
Problemerne med støj, møg og røg tog bare til i styrke op gennem 
70’erne og 80’erne. Naturen og kulturlandskabet forarmedes 
yderligere, og vækstens bagside blev en stadig tydeligere trussel 
mod naturen og miljøet. Problemerne kunne ikke længere klares 
med oplysning – ministeriets medarbejdere blev sendt ned i 
maskinrummet for at finde løsninger. 
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Op gennem halvfjerdserne blev der skabt en stigende forståelse 
for, at solid planlægning og en effektiv natur- og miljøbeskyttelse 
simpelthen var nødvendig, for at beskytte miljø og natur mod 
trykket fra samfundets borgere og produktionsapparat. Men 
efterhånden som Miljøministeriet i de følgende årtier i et stadig 
tættere samarbejde med universiteterne og egne forskningsen-
heder kom op med problemløsninger, øgedes også modstanden 
mod de nye ”bureaukratiske tiltag”.

Borgerne så løsningerne som øgede udgifter: Vi fik afgifter 
på spildevand og vandforsyning, energiafgifter, affaldsafgifter, 
afgifter på bilen, på de usunde fødevarer og så videre. Virksomhe-
derne oplevede miljøreguleringen som et slæbeanker, der betød 
en langsommere sagsbehandling i det offentlige og – i deres egen 
opfattelse – urimelige merudgifter.

Det blev et langt, et sejt og et til tider protestfyldt træk, som var 
karakteriseret ved store udfordringer – både i forhold til almin-
delige mennesker og mellem samfund og virksomheder. Det var 
ikke altid frugtbart for nogen af parterne, og det førte også nogle 
gange til dårlige løsninger. 

Fra fortynding over rensning til forebyggelse
Lidt firkantet kan man opdele perioden i 1970’erne som ”fortyn-
dingens årti, 80’erne som ”rensningens årti” og 90’erne som 
”forebyggelsens årti”: Man startede med at bygge højere og 
højere skorstene, for at fortynde udledningerne af stoffer fra virk-
somhedernes røg. Da det ikke hjalp tilstrækkeligt, blev der stillet 
krav om rensning ved kilden, som man sagde, så der slet ikke 
kom giftig røg ud af skorstene. Men da heller ikke det slog til, blev 
fokus lagt på indretningen af produktionen og udformningen af 
produkterne; den forebyggende miljøbeskyttelse. 

Kimen til den grønne omstilling blev lagt i denne periode, fordi  
de danske virksomheder blev stillet en anden opgave end deres  
udenlandske konkurrenters: De blev så at sige tvunget til at  
opfinde nye løsninger. Denne enorme indsats med at omlægge  
hele produktionssystemet rummer både sejre og nederlag.  
Frem voksede et selvstændigt rensningssystem og en industri, 
der i første omgang drev miljøarbejdet fremad, men senere 
var med til at bremse den overordnede udvikling. Simpelthen 
fordi der opstod et marked med store økonomiske interesser i 
at fastholde teknologier og ikke undersøge helt nye tilgange til 
miljøarbejdet. 

I løbet af 80'erne og 
90'erne fik danskerne 
blandt andet et mere so-
fistikeret affaldssystem, 
hvor vi i stigende grad 
skulle sortere vores 
affald for at genanvende 
frem for at kassere.
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Men samtidig med at Miljøministeriet kæmpede for at løse alle 
disse plan-, natur- og miljøproblemer, blev ministeriet på en måde 
synonym med disse problemer. Dermed forsvandt også den fol-
kelighed, der ellers fra starten havde båret ministeriet frem. I ste-
det for at fremstå som dem, der kæmpede for velfærd, arbejdede 
ministeriet nu med at løse teknisk komplicerede problemer. 

Større internationalt fokus
I mange år var den danske miljøindsats i forhold til EU – dengang 
EF – stærkt begrænset: Man anlagde det principielle synspunkt, at 
EF-initiativer på miljøområdet ville svække den danske lovgivning 
og at Danmark ikke ville vente på de mest tilbagestående lande. 

Det tog med andre ord nogle år, før Danmark erkendte, at man 
ikke kan undvære EU-regler og heller ikke internationale regler 
i øvrigt på området: I 1980 var måske 20 procent af Miljømini-
steriets medarbejdere involveret i internationalt arbejde – 20 år 
senere var tallet steget til 80 procent. 

Det øgede internationale fokus medførte også en erkendelse 
af, at Danmark kan bidrage til løsningen af de globale problemer – 
og at danske systemer, for eksempel på spildevandsområdet, der 
kunne eksporteres til andre lande. Det skete blandt andet til de 
østlande, der omkring 1990 blev selvstændige nationer. 

Den større internationalisering gjorde ikke ligefrem lovgivnin-
gen enklere: I de seneste 10 år er plan-, natur- og miljøområdet 
blevet kritiseret for at være uforståeligt for almindelige menne-
sker. Det øgede internationale fokus, de stadig mere komplice-
rede natur- og miljøproblemer og den deraf følgende stadig mere 
komplicerede lovgivning gav Miljøministeriet et imageproblem 
hos befolkningen og hos virksomhederne.

 

Og hvor blev bæredygtigheden af?
Begrebet bæredygtig var centralt i denne periode – både 
herhjemme og internationalt. FN kom med den berømte Brundt-
landrapport i 1987, fulgt op af FN’s konference om bæredygtig 
udvikling i Rio i 1992. 

Og Danmark tog udfordringen op: Det skete på tværs af mini-
sterier med forskellige strategier og handlingsplaner for bære-
dygtig udvikling. Men det skete også i samarbejde med danske 
virksomheder, hvor man undersøgte, hvordan et produkt forure-
ner i sin livscyklus – fra udvinding af råstoffer, over produktion, 
brug af produktet, genanvendelse og til sidst affaldshåndtering. I 
Miljøministeriet satte man fokus på, hvordan man kunne fremme 
udviklingen af de grønne teknologier. 

Alligevel var den konkrete regulering i perioden atomiseret 
fra område til område, og derfor fik bæredygtighedstanken en 
absolut begrænset gennemslagskraft.

I det hele taget kunne man savne en mere sammenhængende 
udvikling og anvendelse af plan-, natur- og miljøreglerne: En lang 
række sektorplaner så dagens lys i denne periode. De fik stor 
selvstændighed, og det var godt. Mindre godt var det, at den 
enkelte plan ofte var vanskeligt forenelig med andre sektorplaner. 

Ikke desto mindre vidner de mange positive resultater – det 
være sig udviklingen af gode miljøer både i byerne og det åbne 
land, eller de mange enkeltresultater på de forskellige regu-
leringsområder – om en succesfuld indsats for miljøet. Derfor 
kunne vi med rette i mange år glæde os over at have opbygget 
noget nær ”verdens bedste miljøsystem” i Danmark. 

“ Det øgede internationale fokus 
medførte også en erkendelse af, at 
Danmark kan bidrage til løsningen 
af de globale problemer.
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80’erne
Miljøet i perioden 1980-1989

1981

I TV Avisen den 13. marts udtaler 
daværende statsminister Anker 
 Jørgensen om forureningen ved 
høfde 42 ved Harboøre Tange, at 
der må handles hurtigt for at få 
 ryddet op i det nordjyske klitland-
skab. Det sker tre dage efter, at 
Miljøstyrelsen har erklæret forure-
ningen af området for danmarks-
historiens værste.

Regeringen udsteder et cirkulære, 
hvorefter det forbydes at etablere 
sommerhusområder og feriehotel-
ler inden for tre kilometer fra de 
danske kyster.
 

 

1984

22. april oversvømmes Køge Bugt 
af hundredvis af døde svaner som 
følge af forurening. Knap fire måne-
der senere udpeges knopsvanen 
i øvrigt som landets nationalfugl 
efter en seerafstemning i tv-pro-
grammet Dus med dyrene.

I den indiske by Bhopal dør tusind-
vis af mennesker – det præcise 
antal kendes ikke – som følge af en 
ulykke på en sprøjtemiddelfabrik 
ejet af Union Carbide. I dag er 
området stadig berørt af kemikalie-
udslippet fra fabrikken.

1985                                

Den 18. april nedsættes hastigheds-
grænserne i de danske byer fra 60 
km/t til de nuværende 50 km/t.

I maj måned offentliggør det viden-
skabelige tidsskrift Nature en artikel 
af britiske Joseph Farman, der slår 
fast, at indholdet af ozon i atmosfæ-
ren over Arktis er faldet dramatisk; 
”hullet” i ozonlaget er bekræftet.

1983                                

Naturfredningsloven 
revideres, så heder 

og strandenge bliver 
omfattet af generel 

beskyttelse.

1986 

Den 26. april eksploderer reaktor nr. 4 
på Tjernobylværket i Ukraine i det 

daværende Sovjetunionen. En sky af 
radio aktivt materiale sendes ud i luften 

og driver med vind og nedbør ud over 
dele af det øvrige Sovjet, Europa og helt 
over til det østlige USA. Ulykken er den 

hidtil værste atomkraftulykke i verden; 
strålingen er 400.000 gange kraftigere 

end den udløst af Hiroshima-bomben – og 
336.000 mennesker må evakueres.
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I december får medicinalvirksom-
heden Novo tilladelse til at starte 
produktion i Kalundborg baseret på 
genteknologien.

1986

Den 8. oktober kan TV Avisen vise 
de chokerende billeder af tusindvis 
af døde hummere fra Gilleleje 
Havn. Hummerne stammer fra Kat-
tegat, hvor de er døde som følge af 
massivt iltsvind. Det sætter for alvor 
gang i debatten om kvælstofudled-
ninger til miljøet.

28. oktober nedstemmes miljømini-
sterens forslag til en redningsplan 
for de danske farvande i Folke-
tinget, fordi den betegnes som 
komplet utilstrækkelig.

1987
Montrealprotokollen om begræns-
ning i brugen af ozonlagsnedbry-
dende stoffer vedtages i FN som 
den hidtil største internationalt for-
pligtigende aftale på miljøområdet. 

Der etableres en fælles europæisk 
overvågning af skovenes sund-
hedstilstand, efter det er blevet 
klart, at skovdøden truer flere 
steder på kontinentet. Årsagerne til 
skovdøden debatteres heftigt, men 
syreregn som følge af luftforure-
ning spiller ind.

FN udgiver rapporten Vores fælles 
fremtid – senere blot kendt som 
Brundtland-rapporten efter den 
daværende norske statsminister 
Gro Harlem Brundtland. Rapporten 
sætter fokus på bæredygtighed 
og fremsætter 22 nye principper 

for lovgivning, der kan hjælpe til at 
skabe en bæredygtig udvikling. 

1989 

Exxon Valdez går den 24. marts  
på grund i Alaska Golfen og lækker 
omkring 42 millioner liter råolie i 
et af de største olieudslip i USA’s 
historie. Olien driver i land på Alas-
kas sydkyst og dræber omkring 

200.000 havfugle og tusindvis af 
havpattedyr og fisk. 

26. april kommer det frem, at 
Danmark er det land i Europa, som 
er hårdest ramt af skovdød.

På baggrund af Marginaljordsstra-
tegien bliver Naturfredningsloven 
vedtaget og skaber nye rammer for 
naturgenopretning. I de næste ti år 
anvendes knap 1,4 millioner kroner 
til naturforvaltning.

1987 

Den 1. juni vedtages vandmiljøplan 1 
i Folketinget.
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Et miljø- og naturproblem er, når vi synes, 
at en udvikling går ud over vores luft, vand, 
jord eller naturen. Men vi er ikke altid 
enige om, hvorvidt der overhovedet er et 
problem. Og hvis der er, kan vi være uenige 
om, hvad problemet skyldes og hvordan vi 
kan løse det. Tænk blot på klimadebatten.

Borgere, virksomheder, debattører, 
fagfolk og politikere har en holdning til 
miljøproblemerne og deres løsning. For-
skellene bunder blandt andet i forskellige 
prioriteringer, værdier, holdninger, inte-
resser og forskellige forståelser af naturens 
og miljøets robusthed.

Hvad definerer 
et miljøproblem?
For den almindelige borger kan det være svært at orientere sig i miljø-
debatten, når eksperterne er indbyrdes uenige. Denne problematik er 
langt fra ny, men gennem årene har Miljøministeriet forsøgt at opbygge 
og indsamle viden, for at kvalificere reguleringen.

Sådan har det altid været. Græsrods-
bevægelserne hævdede i 1960’erne, at 
naturen og miljøet havde problemer, men 
blev modsagt af andre. Da Miljøministeriet 
blev etableret, var det derfor ikke alle men-
nesker, der var enige i, at der overhovedet 
eksisterede problemer for miljøet. Det 
havde man da heller ikke meget doku-
mentation for – ikke meget forskning, og 
slet ikke noget, der kunne minde om et 
statistisk grundlag.  

De forskellige opfattelser betyder, at det 
er vigtigt, at vi har så meget konkret saglig 
og upartisk viden om miljøproblemerne, 
som muligt. Det giver en mere kvalificeret 
dialog om udfordringerne og de måder, 
som vi kan løse dem på. Derfor har faglig 
viden og forskning altid været en hjørne-
sten i miljøpolitikken og reguleringen. 

Overvågning under stadig udvikling
Der blev taget to væsentlige skridt i denne 
retning i ministeriets tidlige år: Dels 
opbyggede Miljøministeriet sine egne 
videnorganisationer, Danmarks Miljøun-
dersøgelser og Forskningscenter for Skov 
og Landskab. De er begge siden blevet 
en del af universitetsverdenen, men med 
et fortsat godt og tæt samarbejde med 
ministeriet.

Dels indledte man en systematisk over-
vågning at naturens og miljøets tilstand. 
Arbejdet startede med miljøbeskyttelses-
lovens vedtagelse i 1974 med en regional 
overvågning, der siden blev udvidet med et 
nationalt overvågningsprogram. Formålet 
var at følge udviklingen i udledningerne af 
især næringsstoffer til vandmiljøet. Miljø-
fremmede stoffer indgik i overvågningen 
af grundvand og luft allerede fra program-
mets begyndelse, men i 1998 blev overvåg-
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Da forskerne i 1980 for første gang 
kunne konstatere et såkaldt hul i ozon-
laget over Sydpolen, kunne man sam- 
tidig bekræfte en teori fremsat af ameri-
kanske forskere næsten 10 år tidligere: 
Nemlig at CFC'ere, som blandt blev  
brugt i spraydåser, køleanlæg og brand-
slukningsudstyr, nedbrød ozonen i 
stratosfæren. 

Et tyndere ozonlag betyder, at mere af 
den ultraviolotte stråling fra solen når 
ned til jorden – med en øget risiko for 
udvikling af hudkræft til følge.

Udviklingen er bremset
De første nationer til at kæmpe ozon-
lagets kamp var USA og Canada, som 
allerede i slutningen af 70’erne forbød de 
skadelige CFC'ere i spraydåser. De nordi-
ske lande fulgte trop i starten af 80’erne, 
og i FN’s miljøorganisation UNEP blev 
den såkaldte Wienkonvention vedtaget 
i 1985. 

I de følgende 10 år kom der gradvise 
stramninger af aftalerne mellem landene 
om udfasning af de ozonlagsnedbry-
dende stoffer. Både de industrialiserede 
lande og udviklingslandene har under-
skrevet aftalen, og det betyder, at stort 

set alle ozonlagsnedbrydende stoffer er 
afviklet og erstattet med andre teknologier 
i dag.

Udviklingen er med andre ord bremset, 
men da de ozonlagsnedbrydende stoffer 
har en levetid på op til 200 år i atmosfæ-
ren, går der en rum tid, inden effekten er 
helt forsvundet. 

Ozonlaget 

består af et lille – men meget væsentligt 
– indhold af ozon i stratosfæren mellem 
15 og 35 km over jordens overflade. 
Ozonlaget beskytter det biologiske liv 
på jorden mod den farlige ultraviolette 
stråling fra solen, som blandt andet kan 
forårsage hudkræft, øjensygdomme og 
svække immunsystemet.

Som følge af menneskeskabte stoffer 
er der over årene sket en gradvis ned-
brydning af laget på cirka 10 procent i 
forhold til det naturlige niveau. Såkaldte 
huller i ozonlaget er lokale områder, 
hvor ozonlaget er nedbrudt med over 
50 procent.

Da himlen slog 
revner

Før midten af 1970’erne havde man reelt ingen 
viden om skovenes betydning for befolknin-
gens friluftsliv – skovdrift drejede sig udeluk-
kende om produktion af træ. 

Det blev der rådet bod på via intensive under - 
søgelser, først ved Statens forstlige Forsøgs-
væsen og siden Forskningscentret for Skov 
& Landskab – i dag Skov & Landskab ved 
Københavns Universitet. I dag ved vi fx, at 9 
ud af 10 danskere kommer i skoven mindst 
én gang om året, og at de danske skove årligt 
besøges mindst 70 millioner gange af den 
voksne befolkning. 

Denne viden er med til at styre administratio-
nen af landets skove: I slutningen af 1980’erne 
kom friluftsliv for første gang ind i skovlovens 
formålsparagraf, idet der ved skovenes drift 
også skal tages hensyn til friluftslivets interes-
ser. 

Også i forbindelse med skovrejsning har vi- 
den om skovene spillet en stor rolle. Man har 
udnyttet viden til at tilplante ikke-rentable 
landbrugsarelser, til at bruge skoven til be- 
skyttelse af grundvandet – og til at styre 
placeringen af skovene nær byerne, så man 
forbedrer danskernes muligheder for et aktivt 
liv i naturen. 

Viden om skove 
og friluftsliv

ningen udvidet til de marine områder og til 
de kilder, der var grunden til forureningen. 
I 2004 blev programmet udvidet til også 
at omfatte arter og naturtyper, og i dag 
er overvågningen af natur og miljø i høj 
grad bestemt af Vandrammedirektivet og 
Habitatdirektivet. 

I 80’erne dukkede et nyt begreb op i medierne: Ozonlaget. Der var nemlig 
huller i det – og det kunne i sidste ende forandre al liv på jorden, hvis der 
ikke blev gjort noget ved det.
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Hvad blev der 
egentlig af 
syreregnen?
… Den forsvandt i takt med, at der kom mere og mere styr på den
 industrielle luftforurening op gennem 1980’erne og 90’erne.

I 1980 blev der ifølge Danmarks Miljøun-
dersøgelser udledt omkring 450 tusinde 
tons svovldioxid (SO²) til atmosfæren i 
Danmark. Langt hovedparten af udlednin-
gerne kom fra den industrielle forurening. 
Svovldioxidforureningen var en af hoved-
årsagerne til syreregnen over Europa, der 
blandt andet førte til alvorlig fiskedød i de 
svenske søer på grund af forsuring. 

Syreregnen og den tidligere så udbredte 
frygt for skovdød hører man i dag næsten 
intet til – og det er der en væsentlig grund 
til: Udledningen af svovldioxid er faldet 
dramatisk i hele den vestlige verden, og 

den danske udledning målt i kilo pr. ind-
bygger hører i dag til blandt de laveste af 
samtlige OECD-lande.

Sejr over støjen, møget og røgen
Det dramatiske fald i svovldioxidforurenin-
gen er et af resultaterne af en årelang kamp 
mod den industrielle forurening. De første 
slag blev slået med miljøloven fra 1974 i 
hånden. Den dikterede blandt andet, at 
alle potentielt forurenende virksomheder 
skulle have gennemgået deres miljøfor-
hold, og nye virksomheder af samme slags 
skulle også miljøgodkendes, før de kunne 
starte produktionen. Samtidig blev der i 
samarbejde med virksomhederne udar-
bejdet et omfattende Renere Teknologi 
Program til at demonstrere og udvikle 
miljøteknologier. 

Og det har haft den ønskede effekt: En 
undersøgelse fra Dansk Industri viser, at 
meget få virksomheder i dag mener at have 
problemer i forhold til sine naboer. Og 

Luftvejledningen 
fra 1990 

blev udviklet i dialog med Dansk Indu-
stri og indførte en række skrappe krav. 
Den betød blandt andet, at 

•	 	der	nu	kunne	fastsættes	grænser	for	
udledning af alle stoffer, der bliver 
anvendt i den danske industri 

•	 	det	blev	forbudt	at	udlede	stoffer,	
som er særligt farlige for mennesker 
eller miljø – fx kræftfremkaldende 
stoffer

•	 	luftforureningen	reguleres	uafhæn-
gigt af virksomhedens beliggenhed

•	 	en	virksomheds	udledninger	fastsæt-
tes ud fra både miljø- og sundheds-
mæssige kriterier.

“ Tidligere boede 
danskerne – især de mindre 
velstillede – tæt omkring 
de stinkende, støvende og 
larmende industri- eller 
håndværksvirksomheder.
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miljømyndighederne melder ligeledes om 
færre og færre lokale miljøproblemer. 

I dag husker de færreste, hvor stor en 
pestilens det var at have en stinkende, 
støvende og larmende industri- eller hånd-
værksvirksomhed som nabo. Men tidligere 
boede danskerne – især de mindre velstil-
lede – tæt omkring sådanne virksomheder. 
I dag er dialogen mellem virksomheder 
og myndigheder så tæt, at man stort set 
fuldstændig undgår sådanne lokale nabo-
problemer. 

Mens de fleste virksomheder således i 
dag fint kan indpasses i bymiljøet på trods 

af, at de ligger tæt på private boliger, stil-
les der særlige krav om beliggenhed til de 
mere specielle virksomheder. Det kan være 
de såkaldte risikovirksomheder eller virk-
somheder, som er særlig transporttunge. 
Af samme årsag er de potentielt allermest 
forurenende virksomheder underlagt en 
ganske omfattende EU-regulering.

Øget trafik giver øgede problemer
Den øgede trafik er fortsat en forurenings-
kilde, der er rigtig svær at få has på  – både 
når det gælder luft og støj. En undersøgelse 
fra 2005 viser eksempelvis, at man efter en 

to timer lang cykeltur i København kunne 
måle partikelforureningen direkte i blodet. 

Forskellige miljøtiltag – blandt andet 
indførelse af partikelfiltre, forsøg med 
forskellige vejbelægninger og indførelse af 
miljøzoner i de større byer – har medført 
en vis reduktion af miljøgenerne, fx at 
partikelforureningen er faldende. Men 
samtidig er trafikken fortsat stigende, 
og forureningen fra trafikken – særligt i 
byerne – udgør et stort miljøproblem – 
måske det værste. 

Den danske udledning 
af svovldioxid er faldet 
dramatisk siden 1980 – og 
er i dag blandt de laveste 
i samtlige OECD-lande.
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Tidligere direktør for Miljøstyrelsen 
Erik Lindegaard tegner her hoved-
ridset over udviklingen i det danske 
miljøarbejde fra 70’erne til det nye 
årtusinde. 

I Miljøministeriets tidlige år var der i høj 
grad fokus på den forurenende industri i 
miljøarbejdet. Kommuner, amter og virk-
somheder byggede lange spildevandsled-
ninger – blandt andet i Køge Bugt og i Fre-
dericia. Kraftværkerne blev pålagt at bygge 
høje skorstene. Og særlig  forure nende 
industri blev placeret ud til det åbne hav 
som ved Grenå og på Agger Tange. 

Denne fortyndingsstrategi forekommer i 
dag noget kortsigtet, men dengang forholdt 
det sig fuldkommen anderledes, fortæller 
tidligere direktør for Miljøstyrelsen Erik 
Lindegaard:

”I Danmark kom vi – ligesom svensker-
ne – tidligt i gang med miljøarbejdet, og vi 
opfattede os selv som Europas, ja hele ver-
dens, miljøduks. Problemet var bare, at det 
ikke helt gik, som vi havde regnet med.”

Fra fortynding til rensning
Nye problemer dukkede nemlig op: Store 
skovstrækninger døde i Centraleuropa, 
skovområder i Danmark var meget svæk-
kede, og søer i Sverige var livløse. Meget 
tydede på, at udledningen selv i fortyndet 
form af svovldioxid fra især kraftværkerne 
var synderen. Og i efteråret 1986 stod den 
på døde hummere i Kattegat: 

”De åbne farvande, som vi havde regnet 
med kunne sørge for at fortynde os ud af 
problemerne, var simpelthen ved at blive 
kvalt. Næringsstoffer fra landbrug, kom-
munale spildevandsanlæg og industrier var 

mad for småorganismer i havet. De vok-
sede hæmningsløst og brugte den ilt, der er 
livsnødvendig for havets andre planter og 
dyr,” forklarer Erik Lindegaard. 

Trods danske modstand begyndte EF 
også at blande sig i miljøreguleringen – og 
i de centraleuropæiske lande tænkte man 
mindre i fortynding end i Danmark. Fokus 
flyttede derfor over på rensning.

Grænseoverskridende problemer
Ideen var, at der, hvor man ikke kunne 
fortynde sig ud af miljøproblemer, måtte  
man så at sige koncentrere sig ud af pro-
blemerne. Når problemerne blev samlet, 
kunne man bedre håndtere dem.

Kraftværkerne fik krav om at bygge 
afsvovlingsanlæg, der kunne rense røgen 
for bl.a. svovldioxid. Det kommunale rens-
ningsanlæg blev udbygget med kvælstof-
fjernelse. Endelig blev landbruget pålagt 
at nedbringe udledningen af kvælstof ved 
at bruge gylle som gødning i stedet for at 
hælde den ud i naturen.

Men heller ikke det slog til. Nye udfor-
dringer, som fx nedbrydningen af ozonla-
get, dukkede op. Det var problemer, som 
der ikke kunne gøres meget ved nationalt 
– hverken med fortynding eller rensning.

”Og selv hvor rensning var en god løs-
ningsmetode, viste den sig at have ”bivirk-
ninger”. Den var meget dyr i investeringer 
og drift, som det blev demonstreret ved 
udbygningen af den kommunale spilde-
vandsrensning. Dertil kom, at flere og flere 
stoffer viste sig at have alvorlige uønskede 
virkninger på mennesker og dyr – de 
kunne være kræft- eller allergifremkal-
dende, skadelige for reproduktionen osv.,” 
siger Erik Lindegaard

Fra fortynding 
over rensning 
til forebyggelse 
og internationalt 
samarbejde
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Den forebyggende miljøbeskyttelse
Det førte alt i alt til, at fokus endnu engang 
flyttede sig i miljøarbejdet: Fra fortynding 
og rensning over mod indretningen af 
produktionen og udformningen af produk-
terne – den forebyggende miljøbeskyttelse.

”I forhold til ozonlaget var problemet 
udledningen af freon eller CFC’er, der blev 
brugt som drivmiddel i spraydåser og som 
kølemiddel i køleanlæg. Fortynding eller 
rensning var meningsløs i den sammen-
hæng. På den anden side ville samfundet 
heller ikke undvære spraydåser og kølean-
læg, så der skulle opfindes erstatningsstof-
fer for CFC’erne,” forklarer Erik Lindega-
ard og fortsætter: 

”Vi udviklede derfor en strategi med 
støtte til udvikling af erstatningsstoffer, 
afgifter og indfasning af forbud. Men selv 
om vi kunne lykkes med at fjerne CFC’erne 
i Danmark, ville det jo ikke have stor virk-
ning på ozonlaget. Derfor måtte en stor del 
af indsatsen lægges i arbejdet for interna-
tional regulering, ikke mindst via EU.”

Stigende international orientering
Men miljøbeskyttelse gennem indgreb mod 
produkters sammensætning viste sig at 
være en vanskelig vej at gå. Dels er Dan-
mark et lille marked, hvor vi køber de fleste 
af vore forbrugsvarer i udlandet. Dels var 
Danmark trådt ind i EU’s Indre Marked 
med fri varebevægelighed.

Men samme sted – altså EU – skulle 
også vise sig at være stedet, hvor Danmark 
kunne finde en del af svaret på problemer-
ne, fortæller Erik Lindegaard:

”Kunne vi overbevise de øvrige med-
lemslande om at stille krav til produkters 
sammensætning, slog vi flere fluer med et 
smæk: Vi ville løse miljøproblemer ikke 

bare i Danmark men i hele Europa. Vi ville 
skabe et marked for miljøvenlige danske 
produkter. Og via EU kunne Danmark også 
få gennemslagskraft til at påvirke den glo-
bale miljødagsorden. Den erkendelse var 
nok med til, at 90’erne blev det årti, hvor 
internationaliseringen for alvor kom ind 
under huden på Miljøministeriet.”

Erik Lindegaard 
er jurist og har en mangeårig karriere i Miljøministeriet bag sig – blandt andet som 

tidligere direktør for Miljøstyrelsen. I dag er Erik Lindegaard bl.a. bestyrelsesformand for 
Informationscenter for Miljø og Sundhed.

For år tilbage koncentre-
rede man i høj grad den 
forurenende industri i 
samlede områder, så det 
var enklere at håndtere 
forureningsproblemerne.
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I 80’erne blev det klart, at landbrugets udvikling skabte nye problemer for 
miljøet: Stadig større og mere intenst drevne brug gav et behov for regulering 
af først og fremmest udledninger af kvælstof. Dermed blev første reelle skridt 
mod at sikre både drikkevand og vandmiljøet taget.

Vi er tilbage i de tidlige 80’ere. Hans Hen-
rik Christensen, som senere i sin karriere 
skal blive direktør for Skov- og Natur-
styrelsen – og senere endnu skovrider i 
Naturstyrelsen Hovedstaden – arbejder 
på dette tidspunkt i Miljøstyrelsen og er 
med sin kollega Kurt Overgård  taget på 
rundfart i Jylland, for at høste data om 
nitratindholdet i grundvandet. Analyser 
af det engelske grundvand havde nemlig 
påvist et problem på den anden side af 
Nordsøen – og mistanken om, at det for-
holdt sig ligesådan i Danmark, blev hurtigt 
bekræftet:

”Det var på ingen måder en streng 
videnskabelig undersøgelse – men det 
var meget tydeligt, at vi havde et dansk 
nitratproblem, som kunne risikere at vokse 
sig endda meget stort, hvis ikke vi gjorde 
noget ved det. Og i virkeligheden var det 
logisk, for landbrugets gødningsanlæg var 
fuldstændig utilfredsstillende, og der blev 
ledt enorme mængder af kvælstof ud i na-
turen,” fortæller Hans Henrik Christensen.

Opbakning fra landbruget
Rundturen til de jyske vandværker er på 
sin vis det første spæde skridt mod de 

Til kamp mod gyllen

danske vandmiljøplaner og EU’s Nitrat-
direktiv. Men i første omgang munder den 
ud i en rapport, som slår fast, at landbru-
gets overforbrug af kvælstof, der navnlig 
på grund af dårlig håndtering af husdyr-
gødning gav anledning til en meget stor 
udledning af kvælstof – op til en faktor 10 i 
forhold til spildevandsudledninger fra byer 
og industrien.

”Indtil da havde den herskende opfattel-
se af landbruget både i Danmark og resten 
af Europa været, at det var et erhverv i 
pagt med naturen, og der ikke knyttede sig 
særlige miljøproblemer til fødevarepro-
duktionen. Intet kunne være mere forkert: 
Landbruget og særligt husdyrbrugene 
udgjorde selve kernen i nitratproblematik-
ken. Det var Landbrugets Rådgivningstje-
neste – heldigvis – enige med os i, og det 
var afgørende for, at der ret hurtigt blev sat 
ind over for problemet,” siger Hans Henrik 
Christensen.

Samme år, som rapporten  udkommer, 
bliver der skrevet et arealkrav ind i hus-
dyrsbekendtgørelsen sammen med nye 
krav om opbevaring af husdyrgødningen, 
inden den kan spredes på markerne. Året 
efter, i 1986, kommer så også spildevandet 

fra byerne og industrien på den politiske 
dagsorden, da Danmark i oktober våg-
ner op til nyheden om massivt iltsvind i 
Katte gat og tusindvis af døde hummere på 
forsiden af aviserne.

Behov for rensning af spildevand
Faktisk er det store iltsvind i Kattegat i ’86 
ikke det første af sin slags: Allerede i 1981 
var der problemer med iltsvind i samme 
farvand, men dengang havde nyheden ikke 
samme gennemslagskraft. 

Ifølge Hans Henrik Christensen er det 
i høj grad Danmarks Naturfredningsfor-

“ I dag har vi et 
meget renere 
vandmiljø end i 
1980. Vi har slet 
ikke de samme 
problemer med, 
at de små vandløb 
bliver forurenet af 
gødningsudløb fra 
landbruget. 



4747

Stigende giftkontrol

Landmændenes brug af bekæmpelsesmidler har været reguleret siden 1932, hvor 
den første såkaldte giftlov trådte i kraft. Den er siden blevet revideret flere gange, 
og i 1980 fik Miljøstyrelsen ansvaret for at godkende bekæmpelsesmidlerne. I 1979 
fik Danmark sin første kemikalielov, der kræver, at bekæmpelsesmidler skal god-
kendes, før de må sælges – og i 1991 fik vi det første EU-direktiv på området. 

Mange husker stadig historien om miljøgiften DDT, der blev forbudt i landbruget i 
1969, men faktisk var der en lang række andre pesticider, som var stærkt proble-
matiske for miljøet. Med de ny regler lykkedes det at få dem forbudt i midten og 
slutningen af 90’erne.

ening med David Rehling i spidsen, som 
lykkes med at vække opmærksomhed om 
de døde hummere. Og som en direkte udlø-
ber af iltsvindet får Danmark året efter sin 
første vandmiljøplan. 

”Den første vandmiljøplan giver det 
endelige dødsstød til recipienttankegan-
gen, som havde været fremherskende indtil 
da. Det var tanken om, at jo større og mere 
robust et miljø, man udledte sit spilde-
vand til – jo mere kunne man tilføre. Og 
eftersom havet var både stort og dybt, så 
kunne man – groft sagt – bare lede alt spil-
devandet urenset derud. Nu så danskerne 
pludselig, at fiskene og hummerne faktisk 
døde i Kattegat, og det var tydeligt, at der 
var brug for helt anderledes strenge krav til 
rensning af spildevandet.”

… Og det havde en effekt!
Den første vandmiljøplan blev afløst af 
Vandmiljøplan II i 1998. Denne introdu-
cerede kvælstofnormerne, der byggede 
miljøkrav oven på den faglige viden om 
planternes kvælstofbehov, som er bygget 
op i det danske rådgivningssystem og i 
forskningsinstitutionerne. Normsystemet 
er løbende blevet strammet, og landbruget 
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Kort om 
Vandmiljøplaner

Den første vandmiljøplan trådte i kraft 
i 1987. Den blev afløst af Vandmiljøplan 
II (1998) og III (2004), suppleret af en 
plan for bæredygtigt landbrug i 1991 
samt Ammoniakhandlingsplanen i 
2001. I dag fortsætter indsatsen i vand-
planerne og de nitrathandlingsplaner, 
som følger EU’s Nitratdirektiv.

er fulgt med effektiviseringer og innova-
tion, om end ikke nødvendigvis med udelt 
tilfredshed med de stramme krav. 

Hovedelementerne i vandmiljøplaner-
nes indsats over for husdyrgødningen og 
anvendelsen af normsystemet blev en stor 
inspiration for EU’s Nitratdirektiv. Hans 
Henrik Christensen husker, at inspira-
tionen var så stor, at man i Danmark var 
overbevist om, at der blot var tale om, at 

den danske lovgivning nu skulle indføres 
i resten af EU. Det viste sig imidlertid, at 
EU-kravene var langt skrappere – og at det 
derfor blev nødvendigt med nye stramnin-
ger i den danske regulering.

”Men hovedsagen er, at vi allerede i 
80’erne fik udstukket retningen. Siden har 
vi justeret og strammet kravene – og det 
har faktisk haft en effekt. I dag har vi et 
meget renere vandmiljø end i 1980. Vi har 

slet ikke de samme problemer med, at de 
små vandløb bliver forurenet af gødnings-
udløb fra landbruget. Der er sket en meget 
stor reduktion af kvælstof over tid, og det 
kan ses i naturen,” fastslår Hans Henrik 
Christensen. 
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Fra vinsøer til 
bedre vandmiljø

Den intensive drift af landbruget 
sætter naturen under pres, men i 
midten af 80’erne introduceres et 
nyt våben i kampen for naturen; 
marginaljordsstrategien. 

I 1985 fastslog EF, at EF’s landbrug havde 
en overkapacitet: På grund af overproduk-
tion var der enorme vinsøer, smørpukler 
og kornbjerge på lager, som i datidens 
penge kostede omkring 40 milliarder 
kroner om året. Det blev startskuddet til 
den obligatoriske braklægning, som EU i 
perioden 1992-2008 betalte landmænd for. 

Samtidig blev man – både i EF og her-
hjemme – gradvist opmærksom på land-
brugets negative effekt på natur og miljø. 
Det var baggrunden for, at Miljøministeriet 
indledte arbejdet med den såkaldte margi-
naljordsstrategi.

Mere natur til danskerne
”Efter næsten to års arbejde i en hob af 
udvalg, arbejdsgrupper og møder kunne 
miljøministeren i 1987 præsentere ”Strate-
gien for marginale jorder og miljømæssige 
interesseområder”. Det vi i dag kender 

som Marginaljordsstrategien. Det var et 
stort arbejde, men strategien byggede også 
på ikke mindre end 42 teknikerrapporter 
komprimeret i 10 samlerapporter,” fortæl-
ler agronom Jørn Jensen fra Naturstyrel-
sen, som var med til at udforme strategien. 

Strategien byggede på en forventning 
om, at cirka 160.000 hektar landbrugsjord 
ville udgå af drift – blive marginaliseret 
– frem til 2010, fordi det ikke længere 
kunne betale sig at dyrke disse arealer. Og 
at yderligere 450.000 hektar med miljø-
mæssige interesseområder – fx vandløbs- 
og sønære arealer – over tid ville blive 
marginaliseret, fordi de er for sårbare til 
intensivt landbrug.

”Hovedformålet var at bevare eller gen-
skabe de miljømæssige interesseområder: 
Danskerne skulle have mere skov og natur, 
rent vand i hanerne og i søer, vandløb og 
fjorde, og naturen skulle beskyttes bedre. 
Landbruget skulle drive arealerne natur-
venligt, og befolkningen skulle have mere 
plads til friluftsliv og rekreation. Det hele 
skulle medvirke til at give landbruget bedre 
erhvervs- og livsbetingelser,” fortæller Jørn 
Jensen.

Godt i gang, men langt fra i mål
Den miljøinteresserede læser vil måske 
kunne genkende store dele af ovenstående, 
for en stor del af strategiens tankegods er i 
dag integreret i miljøarbejdet.

”Allerede fra 1988 begyndte vi at anven-
de ordninger under EF´s landbrugspolitik 
til naturpleje og andre af de formål, som 
marginaljordsstrategien havde peget på. 
Omkring 100.000 hektar får løbende land-
brugstilskud til naturpleje og andre natur- 
og miljøformål. Der er udlagt to meter 
bræmmer langs vandløbene, og med Grøn 
Vækst-planen fra 2009 skulle der udlægges 
10 meter randzoner langs målsatte vandløb 
og søer,” opsummerer Jørn Jensen.

Han understreger dog også, at der 
fortsat er langt igen: Undersøgelser viser, 
at Danmarks natur stadig mangler plads og 
er for opsplittet mellem de dyrkede arealer. 
Der tilføres stadig for mange næringsstof-
fer til naturen, der mange steder er ved at 
gro til eller tørre ud. Der er altså flere tegn 
på, at den intensive landbrugspraksis sta-
dig fylder for meget i det danske landskab.
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Styr på 
spildevandet

For 40 år siden blev halvdelen 
af alt spildevand udledt direkte i 
naturen herhjemme. Sådan er det 
heldigvis ikke længere. Med ikke 
mindst vandmiljøplanerne kom der 
for  alvor styr på spildevandet. Så 
meget, at EU kopierede den danske 
model. I dag er vandet faktisk 
så rent, at det er muligt at bade i 
Københavns Havn. 

170 kubikmeter. Eller 170.000 liter. Så 
meget vand – og dermed spildevand – 
bruger en gennemsnitlig dansk familie i et 
gennemsnitligt dansk parcelhus. Om året. 

Man skal derfor ikke være vandmand for 
at forstå, at det er ret så afgørende, hvad 
vi gør med spildevandet, inden vi leder det 
tilbage til naturen. Samtidig er der indu-
strien, landbruget og også regnvandet, når 
det siver ned gennem byens betonjungle. 
Det er heller ikke rent alt sammen. 

Kommunerne og amterne overtager
Tilbage i 1950'erne blev problemerne med 
udledning af urenset spildevand mere og 
mere synlige herhjemme. Spildevandskom-
missionen af 1957 forsøgte at få et overblik 
over situationen, men i 1966 havde den 
endnu ikke et samlet billede. Den kunne 
dog konstatere, at "en del vandløb er 

forurenet i betydelig grad, og at de vigtigste 
forureningskilder er mejerier, slagterier, 
industrier og samlede bebyggelser".

I begyndelsen af 1970'erne blev halv-
delen af alt spildevand i Danmark udledt 
uden nogen form for rensning. Den anden 
halvdel blev renset enten gennem en sim-
pel bundfældning eller ved overrisling af 
et skærvefilter, så man derved fik en enkel 
biologisk rensning. 

”Men først med miljøbeskyttelsesloven 
i 1974 skete der en væsentlig overførsel 
af kompetence på spildevandsområdet 
til kommunerne og amterne. Amterne fik 
ansvar for at lave recipientkvalitetsplaner, 
som skulle danne grundlag for kommuner-

Foto: Mew / Scanpix
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nes udarbejdelse af spildevandsplaner,” 
fortæller tidligere kontorchef i Miljø-
ministeriet og nuværende teknisk direktør 
i Herlev Kommune, Tony Christensen. 

Kampen mod næringssaltene
 I 1984 udsendte Miljøstyrelsen NPO-
redegørelsen, hvor der for første gang blev 
opstillet et samlet regnskab for tilførsel 
af kvælstof, fosfor og organisk stof til 
vandmiljøet. Den konkluderede, at det var 
nødvendigt at reducere næringssaltene, 
hvis tilstanden i såvel de ferske som de 
marine områder skulle forbedres.

Med Vandmiljøplan I fra 1987 blev der 
opstillet en målsætning om en samlet 
reduktion af kvælstofudledningen med  
50 procent og af fosforudledningen med  
80 procent inden 1993. 

Ved såvel Vandmiljøplan II i 1998 som 
Vandmiljøplan III  i 2004 blev det under-
søgt, om der kunne reduceres yderligere i 
udledningen af næringssalte fra rensean-
læggene, men resultaterne viste, at om-
kostningerne ville være for store i forhold 
til effekten. 

I dag bliver 90 procent af den sam-
lede spildevandsmængde renset for både 
kvælstof, fosfor og organisk stof. Kun to-tre 

procent gennemgår mekanisk rensning, og 
der udledes ikke længere urenset spilde-
vand. Samtidig er der udviklet en række 
danske kompetencer og teknologier, som 
er med til at sætte Danmark på det miljø-
teknologiske verdenskort.

  
Dansk forbillede
Sideløbende med Vandmiljøplan I vedtog 
EU efter dansk forbillede i 1991 Spilde-
vandsdirektivet, der blev udnævnt til at 
være det indtil da mest omkostningskræ-
vende direktiv i EU. 

”Direktivet kopierede den danske model, 
ikke mindst takket være tidligere medar-
bejdere i Miljøstyrelsens arbejde i Kom-
missionen. Men direktivet havde ingen 
konsekvenser for Danmark på grund af den 
allerede vedtagne Vandmiljøplan,” under-
streger Tony Christensen. 

Succesen med den effektive spildevands-
rensning på de store anlæg var tydelig 
– både i Danmark og internationalt. Dan-
mark var blevet en slags verdensmester i 
spildevandsrensning, og det er fortsat et 
vigtigt vækstområde for en række danske 
virksomheder.

Også for den almindelige borger med 
hukommelsen intakt er effekten tyde-
lig: Mange kan sikkert stadigvæk huske, 
da Øresund – med god ret – blev kaldt 
Pløresund: Når man badede – hvis man 
altså vovede det – kunne man let risikere 
at støde på menneskelige efterladenskaber, 
der skvulpede i vandskorpen. Og fiskerne 
fangede fisk – som der faktisk var rigeligt 
af nær spildevandsudledningerne – som 
havde mærkelige sår. 

Sådan er det heldigvis ikke længere. 

“ I begyndelsen 
af 1970'erne blev 
halvdelen af 
alt spildevand i 
Danmark udledt 
uden nogen form 
for rensning.

Fra kloak til 
 Copacabana

Mindre en én kilometer fra Københavns 
centrum er der etableret to havnebade. 

Det er unikt, at havnevandet i en mil-
lionby er så rent, at man kan bade i det, 
men for 12 år siden begyndte Køben-
havns Energi opbygningen af en række 
underjordiske bassiner til at opsamle 
kloak- og regnvand. Dermed undgås de 
såkaldte overløb, hvor kloakvand ledes 
direkte i havnen ved kraftige regnskyl – 
og dermed begyndte også rejsen mod 
det rene havnebassin.

”Foreløbigt har det rene vand resulteret 
i, at kommunen har etableret havne-
bade på Islands Brygge og ved Fiske-
torvet samt badestrande ved Amager 
Strandpark og Svanemøllebugten. 
Senest kunne Koralbadet i Sydhavnen 
åbne for vinterbadning, og der er også 
planer om et havnebad ved Kalvebo-
derne i 2017,” fortæller bestyrelses-
formand Leo Larsen fra Københavns 
Energi.
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I Danmark kommer der rent vand ud af 
hanen. Det er vi opfostret med – og sådan 
skulle det gerne blive ved med at være. 

Men årtiers ”ude af øje, ude af sind”-
politik gennem det 20. århundrede havde 
efterhånden sat sine spor; Kemikalierester 
blev deponeret i nedlagte grusgrave, og 
rester af pesticider i landbruget blev gravet 
ned. Det var dog først omkring 1980, at 
problemerne for alvor begyndte at vise sig i 
form af forurening af jord og grundvand.

Den direkte trussel
I Danmark er grundvandet kilden til 
næsten alt drikkevand, og forureningerne 
blev derfor set som en direkte trussel mod 
befolkningens sundhed. I 1983 blev loven 
om kemikalieaffaldsdepoter vedtaget, og 
igennem 1980’erne blev offentligt finan-
sierede undersøgelser og oprydninger sat 
i gang. 

 Bente Villumsen, der i mange år 
arbejdede med drikkevandet i Miljøsty-
relsen, fortæller, at det hurtigt viste sig, 
at prioritering var nødvendig, og her fik 
grundvandet højeste prioritet. Strategien 
var ”en vandforsyning, der bygger på rent 
grundvand”, og ”forebyggelse og indsats 
ved kilden”. Regler og tilsyn blev stram-
met op, for at forebygge nye forureninger, 
og der blev udpeget ”områder med særlige 
drikkevandsinteresser”. 

 Miljøministeriet havde oprindelig 
skønnet, at der var ca. 500 kemikalieaf-
faldsdepoter, som krævede en offentlig 
indsats, og at det kunne klares på 10 år. 
Men efterhånden som man gik i gang med 
at opspore forureninger, voksede skønnet 
over antallet af forurenede grunde. Olie- og 
benzinforureninger dukkede op, og det 
viste sig, at helt almindelige lossepladser 
også gav anledning til forurening. 

Kortlægning fra luften
Samtidig med indsatsen mod forurenede 
grunde viste der sig imidlertid andre for-
ureninger i grundvandet. 

Flere analyser fulgte, og i mange år op-
levede man, at jo mere der blev analyseret, 
des mere blev der fundet. Godkendelses-
ordningen for pesticider blev strammet op, 
og mange stoffer er blevet forbudt siden 
1994.

Rent drikkevand til de kommende 
generationer var og er heldigvis en sag, der 
kunne skabes politisk enighed om. Derfor 

I Danmark drikker 
vi (stadig) rent vand
I 1980’erne begyndte man for alvor at interessere sig for grundvandets 
kvalitet. Det betød i første omgang et omfattende oprydningsarbejde, 
der senere blev afløst af ny teknologi til blandt andet at spore nye grund-
vandsmagasiner. Heldigvis er der politisk enighed om, at grundvandet 
også skal sikres til kommende generationer.

“  I områder med sårbart 
grundvand var nitrat et 
stigende problem, og i 
slutningen af 1980’erne 
dukkede de første pesticider 
op i grundvandet. 
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“ I Danmark er 
grundvandet 
kilden til næsten 
alt drikkevand, 
og forureningerne 
blev derfor set 
som en direkte 
trussel mod 
befolkningens 
sundhed.

vedtog man som led i Vandmiljøplan II en 
storstilet plan for beskyttelse af grund-
vandet i 1997. Det betød, at en detaljeret 
kortlægning af grundvandsressourcerne og 
deres naturlige beskyttelse blev sat i gang 

Denne kortlægning dækker i dag mere 
end en tredjedel af landets areal og har 
givet anledning til en udvikling af ny tek-
nologi, blandt andet med kortlægning fra 
luften. En teknologi, der måske kan bane 
vejen for et nyt eksporteventyr. 

Der er derfor begrundet håb om, at der 
også et langt stykke ud i fremtiden vil kom-
me rent vand ud af de danske vandhaner.  
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”Det danske planlægningssystem havde 
sine startvanskeligheder,” erkender Niels 
Østergård, som i en årrække var først 
direktionsmedlem i Planstyrelsen, siden 
”landsplanchef” i departementet. I dag 
er han pensioneret, men stadig en ivrig 
debattør. Han uddyber:

”Med eksplosionen i væksten i 1960’erne 
var der i høj grad brug for et redskab, der 
kunne styre byvæksten og de mere og 
mere hyppige arealsammenstød. Men med 
befolkningens nej til de såkaldte jordlove 
i 1963, var der ildnet en stemning op, som 
førte til, at en moderne lovgivning måtte 
afvente kommunalreformen i 1970.” 

Derfor eksisterede der ingen overordnet 
lovgivning for region- og kommuneplan-
lægningen, da der måske var allermest 
brug for det. Det gik hurtigt dengang. I 
60’erne og begyndelsen af 70’erne flyttede 

der en familie ind i et nybygget parcelhus 
hvert 6. minut i arbejdstiden, og hver uge 
blev byggeriet af en ny folkeskole afsluttet. 
Det var også i den periode de fleste kyst-
nære sommerhusområder blev godkendt 
af sognerådene på basis af ukoordinerede 
udstykningsplaner med tilhørende deklara-
tioner, gård for gård. 

 Man kan sige, at da nye planlove med 
zoneloven i 1970, lokalplaner fra 1977 og 
lovbestemt region- og kommuneplan-
lægning begyndte at fungere – altså efter 
oliekrisen i 73, var der allerede udlagt 
byzonearealer til flere årtiers byvækst uden 
de store overordnede overvejelser.

Landsplanlægningen og det upopulære ”nej”

Det var først i 1980’erne, at planlægningen 
fik en proaktiv rolle, men lokalt blev det i 
konkrete sager opfattet som en bremse i 

kommunernes konkurrence og kamp om 
at tilbyde tiltrækkende byggegrunde tæt 
på naturen og vandet. Miljøministeriets 
rolle blev at sige nej for at undgå et alt for 
stort ressourcespild med urealistiske pla-
ner. Og det satte sit præg på stemningen 
dengang, for ordet ”nej” har aldrig været 
rigtig  populært, som Niels Østergård tørt 
konstaterer.

Alligevel kunne et upopulært nej godt 
blive en succes, og detailhandlen kan tjene 
som eksempel: Der blev sagt stop for flere 
lavprisvarehuse uden for bycentrene. Det 
var en upopulær beslutning i mange kred-
se. Landsplanlægningen vakte stor politisk 
debat, for hvorfor skulle staten nu blande 
sig i udviklingen i detailhandlen? I dag kan 
en stor del af landets gamle købstadscentre 
dog takke detailhandelsplanlægningen for, 
at de ikke ligger øde hen. 

Da man endelig tog beslutning om 
en planlovreform, var det ti år for 
sent: Væksten havde toppet i 1973, 
og planlægningen måtte rydde 
op, hvor den ellers kunne have 
forbygget mange af de problemer, 
vi står med i dag. Alligevel er der 
opnået mange gode resultater.

De fysiske 
planer



55

Opbygningen af “verdens bedste miljøsystem”

55

Den geometrisk 
smukke operascene 
i Hedeland uden for 
Roskilde var tidligere 
en grusgrav.

”På en måde kan man sige, at landsplan-
lægningen blev en slags forbudsregulering, 
men omvendt har landsplanudmeldingen 
i høj grad også været styrende for udvik-
lingen i byerne. Og havde reglerne ikke 
været der, så havde vi i fremgangens tegn 
fået smadret en række gode bymiljøer i 
Danmark. Beviset kan ses i de lande, som 
ikke regulerede markedskræfterne,” siger 
Niels Østergård.

Regionplanlægningen var en succes

Den lovbestemte regionplanlægning fun-
gerede gennem tre årtier frem til 2007. I 
forhold til udlandet var dansk regionplan-
lægning enestående. Der var en vidtstrakt 
decentralisering af ansvar og kompetence 
samlet hos én politisk myndighed, og 
regionplanerne udgjorde bindende ram-
mer for kommunernes planlægning. Det 

“  Når vi forvandler vores landskaber 
– fx når vi indvender råstoffer – skal vi 
holde os for øje, at der også kan opstå nye 
muligheder. Tænk bare på Hedeland, et 
stort natur- og fritidsområde ved Roskilde. 
Her er i dag alt fra operascene over 
skibakke til et kilometer langt gang- og 
cykelstinet. Det er et resultat af, at man har 
lavet en fornuftig efterbehandling efter 
endt råstofindvending.
Bo Brix, tidligere kontorchef i Fredningsstyrelsen
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DET INDRE STORBYOMRÅDE (HÅNDFLADEN) 

DET YDRE STORBYOMRÅDE (BYFINGRENE) 

GRØNNE KILER (INDRE KILER OG KYSTKILER) 

GRØNNE KILER (YDRE KILER) 

TRANSPORTKORRIDOR

LUFTHAVNE 

DET ØVRIGE HOVEDSTADSOMRÅDE (BYOMRÅDE)

DET ØVRIGE HOVEDSTADSOMRÅDE (SOMMERHUSOMRÅDE)

DET ØVRIGE HOVEDSTADSOMRÅDE (LANDOMRÅDE)

DET YDRE STORBYOMRÅDE (LANDOMRÅDE) 

5 KM

“  Jeg er bange for, 
at man nogle steder 
har tilladt for meget 
byggeri i det åbne 
land på bekostning 
af naturen.
Niels Østergaard, tidligere direktionsmedlem i 
Planstyrelsen og ”landsplanchef” i departementet

lykkedes at integrere en række lovbestemte 
sektorplaner i regionplanerne. Det gælder 
bl.a. fredningsplanerne, råstofplanerne, 
vandkvalitetsplanlægning og vandindvin-
dingsplaner. Gennem 1980’erne indgik 
yderligere nye typer planopgaver som fx 
vindmølleplacering og skovrejsning.

Landsplanlægningen blev således i 
stor udstrækning udøvet i et samspil med 
regionplanlægningen gennem statslige 
udmeldinger og landsplandirektiver. 

”Men planlægning er politik,” føjer Niels 
Østergård til og fortsætter: ”Og derfor har 
der også ofte været uenigheder mellem 
de tre politiske niveauer. Det hørte til 
miljøministrenes opgave at sætte dagsor-
denen og sige nej til konkrete arealdisposi-
tioner – typisk ved at udstede et veto mod 
regionplanforslaget, da planloven over-
lader kvalitetsvurderingen til en politisk 
afvejning. Der blev brugt uforholdsmæssig 
megen tid på at forhandle konflikter, og 
ofte skiftede holdningerne til og med ved 
et ministerskifte.” 

De planer, der fungerede helhedsorien-
teret i forhold til sektorerne, var også de 
planer, der fik størst betydning. Niels 
Østergård fremhæver Hovedstadsregio-

FINGERPLANEN

Fingerplanen blev  
oprindeligt lavet i 1947 
og angiver principperne 
for Københavns vækst, 
hvor byvæksten følger  
S-togslinjerne med 
grønne kiler ind imellem.  
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Parallelt med udarbejdelsen af de sam-
menfattende planer for hele Danmark 
samt region- og kommuneplaner, så et 
hav af såkaldte sektorplaner dagens lys. 
De gav værdifulde oplysninger om de 
forskellige hensyn, der var i det åbne land 
og udgjorde selve grundlaget for natur- 
og miljøadministrationen. 

Sektorplanerne var både med- og 
modspillere for den sammenfattende 
planlægning: Der var tale om meget 
stærke sektorplaner, som ikke var indbyr-
des afvejede, og det gav i flere tilfælde 
den sammenfattede planlægning nogle 
problemer. På miljøområdet var særligt 
fire sektorplaner vigtige:

Fredningsplanerne indeholdt analyser 
og vurderinger af landskabets natur- og 
kulturindhold – og for hvordan landska-
bet skulle forvaltes. De afvejede hensynet 

til naturen, kulturhistorien, landskabet, 
friluftslivet og turismen. På den ene side 
beskæftigede de sig med de værdier, 
der har national interesse. På den anden 
side – som noget nyt og epokegørende 
–  omfattede de hele det åbne land, 
herunder også de bynære interesser for 
naturen. 

Råstofplanerne gav værdifuld viden 
om, hvor landets bedste grusforekom-
ster var. Samtidig angav de, hvor der 
kunne indvendes råstoffer – og hvor der 
ikke kunne. Et vigtigt formål var at sikre, 
at grusgraven blev efterbehandlet, så 
den ikke blev efterladt som et stort ar i 
landskabet.

Vandkvalitetsplanlægningen udstak 
sammen med Vandindvindingsplan-
lægningen linjerne for håndteringen af 
vandet i Danmark.

Sektorplanerne
nens regionplan fra 1989 som en faglig 
set meget velgennemarbejdet plan. Den 
integrerede natur- og miljøinteresserne i 
det åbne land med storbyens byudvikling. 
Det var her stationsnærhedsprincippet blev 
indført, for at give stadig flere mulighed, 
for at benytte den kollektive trafik til og 
fra arbejdet. Planlægningen af fingerplan-
området blev imidlertid siden Hovedstads-
rådets nedlæggelse i 1989 præget af mange 
politiske organisationsændringer, som 
svækkede opfølgningsarbejdet. I dag er det 
34 kommuner, som sammen med miljø-
ministerens landsplandirektiv om Finger-
planens hovedstruktur deler ansvaret for 
storbyens udvikling. 

Et strategisk styringsredskab
”Da vi med kommunalreformen i 2007 slog 
regionplanerne og kommuneplanerne sam-
men til én fysisk plan, burde vi måske have 
fundet et helt nyt ord for den nye plan-
lægning. Mange opfattede det sådan, at 
man bare nedlagde regionplanlægningen, 
men hele ideen var at integrere byernes 
planlægning og udviklingen i det åbne land 
i ét redskab,” forklarer Niels Østergård, der 
havde en central rolle under kommunalre-
formen. 

Denne integration er – ifølge Niels 
Østergård – noget af det vigtigste, der blev 
opnået med kommunalreformen: Den 
lægger op til helhedstænkning og mere 
strategiske overvejelser. Og selvom man i 
nogle kommuner kun har øje for fordelen 
i at have større hånds- og halsret over at 
tillade byggeri i det åbne land, så har man 
andre steder taget udfordringen op. Der 
har man startet en strategisk planlægning, 
der involverer alle kroge af kommunens 
ansvarsområder. Kommunernes arbejde 

med planstrategier, som skal udarbejdes 
efter hvert kommunalvalg, lægger op til en 
planlægning, som er økonomisk afvejet og 
debatteret med kommunens borgere, før 
det bliver en politisk vedtaget strategi. 

”Jeg er bange for, at man nogle steder 
har tilladt for meget byggeri i det åbne land 
på bekostning af naturen. Men der er også 
kommuner, som nu er blevet i stand til at 
tænke ud over kommunegrænsen og til at 
løfte større opgaver sammen med andre 
kommuner. Dér er planlægningen blevet 

et konstruktivt styringsredskab, som kan 
forme fremtiden i bycentrene, i forstæ-
derne og på landet. Jeg ser frem til, at de 
kommende kommunale klimaplaner bliver 
en integreret del af kommuneplanlægnin-
gen,” lyder den optimistiske afrunding fra 
Niels Østergård. 
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Butikkerne  
bliver i  bymidten

Husker du  
rødjakkerne ..?
Markante nedrivninger af bevaringsvær-
dige huse satte i 1986 sindene i bevægelse: 

“ Folketinget ville have 
bedre overblik over, hvad 
der var af bevarings-
værdige bygninger og 
bruge det i kommunernes 
planlægning. 

Fredningsstyrelsen havde tidligere i samar-
bejde med en række byer udarbejdet bøger 

om byernes bevaringsværdige bygninger 
– overvejende fra før 1850. Her gik man i 
dybden med den enkelte bygnings historie, 
hvilket havde en stor ”opdragende” effekt 
på boligejerne: Man blev lidt stolt af, at ens 
hus var kommet i bøgerne, hvilket skabte 
inspiration til at gøre en ekstra indsats for 
sit hus.

Men der var brug for at supplere 
bygningsfredningen med en fremgangs-
måde, der kunne vise de bevaringsværdige 
værdier i både by og land. Man manglede 

simpelthen et atlas at navigere efter. Der-
for udarbejdede en gruppe medarbejdere 
i Planstyrelsen et nyt registreringssystem, 
hvor de udsendte såkaldte ”rødjakker” teg-
nede og registrerede bevaringsværdierne 
i de kommuner, der gik med i ordningen. 
Atlasserne indgik derefter i det videre 
planlægningsarbejde. 
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I Danmark har vi et finmasket net af dag-
ligvarebutikker over hele landet. De fleste 
af os kan klare indkøbene enten til fods 
eller på cykel – og samtidig har butikkerne 
en afgørende betydning for livet i bymid-
terne. Men den udvikling har historisk set 
langt fra været givet.

I 80’erne truede amerikanske og svenske 
tilstande den danske detailhandel: Store 
butikscentre uden for de etablerede byker-
ner var på vej – med forventelig butiksdød 
inde i byerne til følge. På den ene side en 

udvikling, der lokkede med større udbud 
og lavere dagligvarepriser. Og på den 
anden skræmte billedet, fordi bykernerne 
ville dø ud, og adgangen til dagligvarer 
for samfundets dårligst stillede ville blive 
vanskeligere.

Daværende miljøminister Sven Auken 
nedsatte derfor et detailhandelsudvalg – og 
i 1997 blev et nyt sæt detailhandelsregler 
indskrevet i planloven. Formålet var klart: 
Butikkerne skal forblive inde i bymidten.
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Trafikplanlægning 
i balance med naturen

Ved Miljøministeriets fødsel i ’71 var der 
omkring 200 km. motorvejsstrækning i 
Danmark. Det tal er siden blevet femdob-
let – og i dag afvikles næsten halvdelen af 
al trafik i Danmark på statsvejnettet, som 
dog kun udgør omkring fem procent af det 
samlede, danske vejnet. 

Det er et godt eksempel på den udvik-
ling, bilismen har undergået i Danmark: På 
den ene side er den nærmest eksploderet 
med mere end to millioner personbiler – 
men på den anden side har eksplosionen 
været særdeles kontrolleret. Danmarks 
landsdele er trafikalt bundet sammen i det 
store H, og den udførlige trafikplanlæg-
ning har ikke alene sikret, at vi hurtigt kan 
komme fra landsdel til landsdel; den har 
faktisk også været med til at sikre naturen.

”Jeg ved, at det var anderledes i mini-
steriets start, men igennem mange år er 
der skabt et rigtig godt samarbejde med 
Vejdirektoratet om at placere motor-
vejsstrækningerne smukt i landskabet. 
Motorvejsstrækningen Vejle-Skanderborg-
Aarhus er et eksempel. Der er både taget 
hensyn til landskabets geologiske former 
og til natur- og kulturforholdene,” udtaler 
arkitekt Jens Galsøe, tidligere ansat i Skov- 
og Naturstyrelsen. 

Vejene er både søgt placeret smukt i 
landskabet og på en måde, så de ikke op-
splitter landskabet og dermed skader især 
de større pattedyrs udbredelse. Og på de 
steder, hvor der lever beskyttede dyrearter, 
er der etableret faunabroer over motorve-
jene – fx på strækningen mellem Odense 
og Svendborg.

 

“ Der er både taget hensyn 
til landskabets geologiske 
former og til natur- og 
kulturforholdene.

Arkitekt Jens Galsøe, 
tidligere ansat i Skov- og Naturstyrelsen 

Trafikplanlægningen i 
Danmark tager i videst 
muligt omfang hensyn 
til naturen, så den ikke 
bliver brudt op i små 
enheder af de store veje.
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Byøkologi og 
Lokal Agenda 21 

Sådan lød det – måske ikke helt enkelt 
udtrykt – i den afsluttende rapport fra et 
særligt udvalg om byøkologi, nedsat af 
miljøministeren i begyndelsen af 90’erne – 
kort efter FN’s globale konference i Rio om 
miljødagsordenen for det 21. århundrede. 

De berømte ord: "Tænk globalt, handl 
lokalt" stammer også fra Rio, og som en 
udløber af Rio-konferencen blev det vedta-
get, at der skulle udarbejdes såkaldte Lokal 
Agenda 21-planer. I Danmark blev de en 
del kommuneplanerne. 

Giftfri Frejlev
Byøkologien tager udgangspunkt i et sted, 
et bykvarter eller måske en hel by, og ser 
en kreds af borgere i centrum for indsat-
sen. Dialog, samarbejde og handling er 
afgørende.

I Frejlev Beboerforening besluttede man 
sig i 1997 for at gøre byen giftfri. Der blev 
sat skilte op ved indfaldsvejene og holdt 
møder med beboerne. Og der blev indkøbt 
gasbrændere til udlån. Det blev så stor en 
succes, at kommunens parkforvaltning fi k 

“ Byøkologi er en særlig miljøindsats, der med udgangspunkt i et konkret byområdes 
miljøtilstand og borgernes deltagelse søger at fremme helhedsorienterede løsninger 
på problemstillinger knyttet til områdets ressourceforbrug, miljøbelastning og 
naturindhold.

De lokale Agenda 21-
planer har blandt andet 
resulteret i omfattende 
gårdrenoveringspro-
jekter i landets større 
byer, hvor de gamle 
baggårde er lavet om til 
små, grønne oaser.

henvendelser fra andre borgere, der ville 
gøre det samme i deres lokalområde. Det 
var et konkret bidrag til sikring af grund-
vandet. 

Fokus på de store problemer
Men byøkologi og Lokal Agenda 21 er 
meget mere end grundvandssikring. Det 
drejer sig om helhedsløsninger, som skal 
bredest muligt i det lokale perspektiv. Det 
handler om alt fra energibesparelser, over 
sikring af bedre naturarealer og dyreliv 
i byen, til reduktion af støj og fremme af 
gang og cykling i stedet for motortrafi k.

Det er med andre ord både transportpo-
litik, energipolitik, naturpolitik, miljøpo-
litik, bygningspolitik og fysisk planlæg-
ningspolitik. Kan de overhovedet arbejde 
sammen? Byøkologien og Lokal Agenda 
21-indsatsen trækker de hovedproblemer 
frem, vi tumler med i dag: Jordens res-
source- og klimaproblem. 
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Kampen  for kolonihaverne
I 1999 besluttede Tårnby Kommune at 
nedlægge kolonihaveforeningen Nordre 
Eng, for at erstatte de mange små huse 
med større villagrunde. Omtrent samtidig 
barslede DSB med planer om at sælge den 
gamle haveforening Dalgas på Frederiks-
berg – også til boliger. 

Salgsplanerne demonstrerede, at kolo-
nihaverne var under pres: Grundpriserne 
var stigende, de små grønne oaser i byerne 
ligger ofte på områder, som er attrak-
tive til andre anvendelser, og omkring to 
tredjedele af landets kolonihaver er ejet af 
kommunerne.

”Det fi k daværende miljøminister Svend 
Auken op på ministertaburetten: I hans 

optik var kolonihaverne vigtige – dels som 
et grønt element i byen, og dels som en 
opnåelig attraktion for den lavere lønnede 
del af befolkningen,” fortæller Kirsten 
Flemming Hansen fra Naturstyrelsen.

Landets kolonihaver blev kortlagt – der 
viste sig at være omkring 62.000 af dem – 
og efter en vis debat med blandt andre Kom-
munernes Landsforening endte det med 
en ny lov på kolonihaveområdet. Den slår 
blandt andet fast, at såkaldte varige koloni-
haver kun kan nedlægges, hvis væsentlige 
samfundsmæssige hensyn dikterer det. I dag 
er ca. 54.000 af landets kolonihaver varige 
– og Svend Auken blev i øvrigt udnævnt til 
æresmedlem af Kolonihaveforbundet.

 Planer for 
 vinden

Meget kan planlægges, og meget bør favnes af planlægningen. 
Alligevel blev der trukket på smilebåndene, da man i Miljømini-
steriet i 1979 begyndte at planlægge vinden … Det var et led i de 
dengang meget ambitiøse planer om at producere 10 procent af al 
elforbruget ved vindkraft i 1995.

Det satte gang i store projekter i Planstyrelsen; for at vide, 
hvor møllerne bedst muligt skulle placeres i landskabet, var det 
nødvendigt at vide, hvordan vinden blæser i 50 meters højde. 
Derfor blev der udviklet et særligt ”ruheds-kort” over Danmark, 
hvor alt, der bremser vinden, blev tegnet ind. Næste skridt var så 
at indarbejde hensyn til beboelse, natur, landskab, fl ysikkerhed, 
tv-signaler osv., osv.

Resultatet kender vi i dag. Danmark blev førende på vindmøl-
leområdet. Der kom fl ere og fl ere møller. Større og større møller. 
Møller på havet – og i dag produceres omkring 20 procent af vores 
elforbrug af møllerne. Ambitionen er at nå halvdelen allerede i 
2020.
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Fra losseplads til 
 forbrændingsanstalt

Engang for ikke så længe siden var affald 
noget, man hurtigt skulle skille sig af med. 
Og derfor helst smide på lossepladsen eller 
deponere i mere eller mindre lyssky steder 
i landskabet. En losseplads var helt op i 
60’erne et åbent skrotareal i byen, hvor 
det stank og støvede, og hvor kun rotter og 
skrigende måger holdt til. 

Men i 1970'erne fik man den lyse ide at 
brænde affaldet og udnytte varmen fra det 
til fjernvarmeforsyningen. Vupti fik man 
løst to problemer på en gang – og fik sam-
tidig et velkomment alternativ til olie, som 
der jo var en krise med dengang.

 

Foregangsland
Op igennem 1980'erne og 1990'erne var 
Danmark absolut et foregangsland med 
hensyn til affaldsbehandling. Vi udbyg-
gede affaldsforbrændingsanlæggene, og 
de blev omlagt til også at kunne producere 
elektricitet i 90'erne – langt forud for EU's 
målsætninger om integreret produktion 
af varme og el. Samtidig havde vi fået alt 
det organiske affald ud fra lossepladserne 
og ind i ovnene – så det ikke lå og gassede 
metan af sig. Så mens vores nabolande 
stadig kørte på losseplads, fik vi varme ud 
af skidtet og kunne sikre en stabil forsy-

Synet på affald har ændret sig voldsomt gennem Miljøministeriets historie. Fra 
at være et beskidt og uønsket spildprodukt blev affald i første omgang til en 
ressource, der kunne brændes af og dermed give os varme i fjernvarmenettet. 

“ En losseplads var helt op i 60’erne et 
åbent skrotareal i byen, hvor det stank og 
støvede, og hvor kun rotter og skrigende 
måger holdt til.Fo
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I 80’erne og 90’erne blev 
affaldshåndteringen i 
Danmark lagt helt om, så 
man i stedet for at depo-
nere affaldet, brændte 
det af – og udnyttede 
energien herfra til varme-
forsyning og elektricitet.

ning af affald og dermed en god økonomi 
til anlæggene. 

De uskønne lossepladser var blevet 
afløst af fælleskommunale affaldsselska-
ber og bestyrelser i jakkesæt og cognac på 
bordene. Denne smukke løsning havde 
også stor succes som eksportvare. Blandt 
andet til Sydafrika og Malaysia, der var i 
gang med at designe affaldshåndteringssy-
stemer. Og Rambøll og DONG blev mestre 
i at bygge og drive anlæg, der nu kører over 
hele verden.

I dag må vi imidlertid erkende, at den 
lette og billige adgang til affaldsbehandling 
i form af affaldsforbrænding måske har 
stået i vejen for udviklingen af tekniske 
løsninger, der sigter mod ressourcerne i 
affaldet: Genanvendelsen. 

Her er flere andre lande faktisk kommet 
længere.
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Det blev vigtigere og vigtigere at 
inddrage borgernes holdning til 
skoven fra 1980'erne og frem.

”Da jeg overtog jobbet som skovrider i 
Gribskov i 1978, overtog jeg først og frem-
mest ledelsen af en effektiv træfabrik. 
Træproduktionen var det altdominerende 
hovedmål for virksomheden, og det var 
det, vi som skovfolk var uddannet til. Vi 
lyttede høfligt til borgerne – men vi ku’ 
godt selv,” beretter tidligere statsskovrider 
Lars Toksvig – som dermed på mange 
 måder opsummerer den daværende hold-
ning til skovdriften herhjemme. 

Sådan er det langt fra længere. For 
skovfolkene fandt ud af, at der var klare 
fordele ved at inddrage borgerne – dvs. 
de egentlige ejere af skoven; det gav både 
mere engagement og færre konflikter. 

Man oprettede brugerråd og inddrog 
borgerne, når der skulle laves driftsplaner. 
Ved i højere grad at snakke med borgerne 
kunne skovdriften planlægges i overens-
stemmelse med, hvordan disse rent faktisk 
ønskede, at skovene skulle se ud. 

Ved at inddrage borgerne kunne man 
samtidig gøre brug af deres ekspertise. 
Zoologer meldte sig på banen med over-
vågning af fx grævlingegrave i skovene. 
Og amatørornitologer meldte sig under 

Dansken i skoven

•	 	Ni	ud	af	ti	danskere	kommer	i	skoven	mindst	
én gang om året. 

•	 		De	danske	skove	besøges	årligt	mindst	70	
millioner gange af den voksne befolkning.  

•	 	75	procent	af	samtlige	skovbesøg	foregår	i	
den skov, der er nærmest ens bopæl.

•	 	Personer,	der	bor	500-1.000	meter	fra	en	
skov, har ca. tre gange så mange årlige skov-
besøg i forhold til borgere, der har tre til fem 
kilometer til den nærmeste skov.

Borgernes 
mening 
bliver 
værdifuld

Fo
to

: L
ar

s 
La

u
rs

en
 /

 S
ca

n
p

ix



65

Opbygningen af “verdens bedste miljøsystem”

65

fanerne for at overvåge forskellige fugles 
færden.

Alt sammen med det resultat, at der kom 
flere dyr i skovene, fordi man bedre kunne 
tilrettelægge driften og dermed tage bedre 
hensyn til de enkelte arter. 

Motion på recept
Samtidig ønskede borgerne efterhånden 
langt flere muligheder for at dyrke akti-
viteter i skovene. Skovloven havde levet 
sit eget stille liv stort set siden 1805 med 
en mindre revision i 1935. Men i slutnin-
gen af 1980’erne kom friluftsliv for første 
gang ind i lovens formålsparagraf, så der 
ikke længere alene skulle tages hensyn til 

træproduktion, men også til friluftslivets 
interesser. 

 Og på stort set samme tid som Miljø-
ministeriet så dagens lys, begyndte forsk-
ningsverdenen samtidig at interessere sig 
for skovenes rekreative betydning. Før 
midten af 1970’erne havde man reelt ingen 
viden om skovenes betydning for befolknin-
gens friluftsliv. Det blev der rådet bod på via 
intensive undersøgelser i Miljøministeriets 
Forskningscenter for Skov & Landskab. 

Det betyder, at de danske skove i dag i høj 
grad danner rammerne for motion og leg i 
mange afskygninger; med fx hundeluftning, 
løb, mountainbikes, stavgang og rollespil – 
for bare at nævne nogle.  

Fra 
vandrefolder 
til web

Allerede i Miljøministeriets spæde dage, 
udgav man foldere i serien Vandreture 
i statsskovene, som i dag eksisterer for 
ikke færre end 130 statsejede naturområ-
der. Hvor de i dag fungerer som en slags 
oplysende turguider til den interes-
serede skovgæst, startede hele serien 
som en slags beroligelse til danskerne, 
der havde forvildet sig ud i skoven: Med 
folderen – og ikke mindst det påtrykte 
kort – i hånden kunne de altid finde vej 
tilbage til civilisationen.

Med tiden er internettet dog blevet bor-
gernes foretrukne kilde. Naturstyrelsens 
hjemmeside blev således i 2011 kåret til 
'Bedst på nettet' – netop med begrundel-
sen, at den giver gode muligheder for at 
finde naturoplevelser på udinaturen.dk.

Borgerne – herunder de 
særligt naturinteresserede og 
jægerne – inddrages aktivt i 
naturovervågningen. Fx ved de 
årlige ørnetællinger.
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Dåsesagen

I 1982 indførte Danmark et forbud mod markedsføring af øl og 
læskedrikke på dåse. Det var et led i kampen mod de voksende 
mængder af affald, for over for de værdiløse engangsemballager 
stod genbrugsflaskerne, som bryggerierne kunne genanvende helt 
op til 30 gange.

Men hvad der miljømæssigt tilsyneladende gav god mening, var 
mere diskutabelt rent konkurrencemæssigt. I ’86 blev den danske 
stat første gang stævnet ved EF-Domstolen i forbindelse med de 
danske regler om indsamling af emballage. Den sag vandt Dan-
mark, men i 1999 blev Danmark igen stævnet for traktatbrud.

I Danmark var holdningen hos den daværende regering, at de 
danske returflasker gav færre miljøproblemer, mens Kommissio-
nen ikke mente, at det danske forbud kunne begrundes med mil-
jøbeskyttelseshensyn. Parterne stod stejlt overfor hinanden – og 
sideløbende med, at den danske stat og Kommissionen forberedte 
sig til en retssag, indledte Miljøministeriet også forhandlinger om 

I mange år gik malersyndromet – en 
hjerne skade, der typisk ses hos malere, 
som har været udsat for mineralske ter - 
pen-tindampe gennem flere år – under 
betegnelsen ”det nordiske syndrom” i de 
øvrige EU-lande. Sagen var nemlig, at  
selvom undersøgelser fra Danmark, 
Sve rige og Finland allerede i 70’erne og 
80’erne påviste, at terpentindampe kan 
give hjerneskader, så var der meget lidt 
forståelse for problematikken i det øvrige 
EU.

Det  nordiske syndrom
Et af problemerne var, at netop malerne 

i deres daglige arbejde er udsat for mange 
forskellige slags kemikalier – og det var 
derfor vanskeligt entydigt at bevise, at net-
op terpentin havde skadelige virkninger. 

Det førte til, at Danmark i 1988 gik 
enegang og som det eneste EU-land klas-
sificerede mineralsk terpentin som farlig. 
Sideløbende gik et større dokumentations-
arbejde i gang, og først i 2011 blev en 
lignende klassificering vedtaget i EU-Kom-
missionen.

et nyt retursystem, der om nødvendigt kunne håndtere alle former 
for emballage.

I maj 2001 vedtog et flertal i Folketinget at ændre den danske 
miljøbeskyttelseslov – og så var vejen banet til en ophævelse af då-
seforbuddet herhjemme. Det var blot fire måneder før, der skulle 
afsiges dom i retssagen mellem EU-kommissionen og Danmark. 
Fra januar 2002 kunne danskerne – helt lovligt – købe dåseøl og 
-sodavand i de danske supermarkeder.
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Renere 
tekstiler

Op gennem 80’erne blev det stadig 
tydeligere, at industriel forurening ikke 
knytter sig snævert til produktionsfor-
holdene. I stedet flyttede man fokus over 
mod selve produkterne og begyndte at tale 
om et produkts livscyklus; hvilke varer og 
råstoffer er det produceret af – og hvor-
dan er de blevet produceret? Og hvordan 
belaster produktet miljøet, når det kasseres 
efter endt brug? Ofte sker den største 
miljøbelastning i tidligere faser eller ved 
bortskaffelse af produktet. 

I samarbejde med branchen, detailhan-
delen og forbruger- og miljøorganisatio-
nerne begyndte myndighederne fx at se 
nærmere på tekstilers miljøpåvirkninger 
fra bomuldsdyrkning til salg i butikkerne. 
De væsentligste miljøforhold stammede 
fra bomuldsdyrkning – før materialet 
overhovedet kommer til Danmark – og fra 
vådbehandlingen, hvor der var udviklet 
mange renere teknologier, som virksomhe-
der var tøvende over for at anvende. 

Visionen blev derfor, at miljøvenlige 
tekstiler skal være synlige og tilgængelige 
på markedet og kunne konkurrere på kva-
litet, pris, design og livsstil. De skal være 

produceret med ansvar for mennesker 
og miljø i alle produktionsled og må ikke 
udgøre en risiko for brugernes sundhed. I 
samtiden kunne det umiddelbart godt lyde 
som lidt af en grøn utopi, men det skulle 
vise sig anderledes – blandt andet fordi 
det i samme periode blev klart, at et dårligt 
miljøimage kunne være rigtig skadeligt for 
omsætningen. Forbrugerne kunne altså 
få indflydelse på produktionen – gennem 
deres forbrug.

Blomsten og svanen
I 1989 blev de nordiske lande enige om 
Svanen som et mærke for miljørigtige 
produkter – herunder tekstiler og tøj. 
Danmark var dog ikke med i aftalen, fordi 
vi herhjemme satsede på den europæiske 
blomstmærkning. 

På den korte bane var det ikke nødven-
digvis det rigtige valg. For hvor blomsten 
havde stort besvær med at folde kronbla-
dene ud, fik svanen stadig mere luft under 
vingerne i det skandinaviske op gennem 
90’erne. Derfor tilsluttede Danmark sig 
også svanen, og efterhånden fik begge 
mærker greb om markedet og forbrugerne 

– og dermed også producenterne – både i 
Danmark og i udlandet.

Eksport af erfaringer
Også i udlandet nød man godt af de danske 
tekstilerfaringer. 

DANCED igangsatte i 1993 renere 
teknologiprojekter i Sydafrika – i tek-
stilindustrien, i galvanoindustrien og 
i fiskeindustrien. Projektet om renere 
teknologi i tekstilindustrien fokuserede 
både på miljøvenlig bomuldsdyrkning og 
på miljøvenlig tekstilfarvning og -tryk, og i 
den forbindelse formidledes en række af de 
danske resultater og erfaringer fra 90ernes 
renere teknologiindsats. 

I Johannesburg og i Durban blev der 
endda implementeret løsninger, som 
var udviklet – men ikke implementeret i 
praksis – i Danmark. Og en sydafrikansk 
virksomhed fik blomst-licens på nogle af 
sine produkter, håndteret af det danske 
miljømærkesekretariat. 

Hvad gør man, når den store miljøbelastning fra produktionen af 
eksempelvis en T-shirt ikke ligger i Danmark, hvor trøjen er designet og 
syet, men i udlandet, hvor bomulden er dyrket og stoffet farvet? Man 
stiller krav til underleverandørerne og til hele produktets livscyklus.
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1994

Umiddelbart efter nytår træder 
den såkaldte skrotpræmie i kraft 
herhjemme; det er en kontant 
belønning til ejerne af de ældste 
biler, hvis de kører deres gamle 
bil til skrot. Sigtet er at forny den 
danske bilpark, så den bliver sikrere 
og mere miljøvenlig.

Den 2. februar bliver Danmark of-
ficielt en olieeksporterende nation. 
Den daglige produktion af olie 
ligger på omkring 200.000 tønder 
råolie. 

Naturbeskyttelsesloven og Planlo-
ven revideres, så strandbeskyttel-
seslinjen udvides til 300 meter, og 
der etableres en restriktiv kystnær-
hedszone for byggeri og anlæg 
inden for 3 kilometer fra kysten.

Der indføres totalt forbud mod 
blyholdig benzin i Danmark efter 
flere års gradvis udfasning. Det 
ender som en succeshistorie, hvor 
den københavnske luft i 2010 kun 
indeholder omkring tre procent af 
EU’s fastsatte grænseværdier for 
bly i luften.

Europarådet vedtager den 15. 
december en strategi for begræns-
ning af CO2-udlip, en forordning 

90’erne
Miljøet i perioden 1990-1999

1990

En 50 kilometer lang kyststrækning 
mellem Thyborøn og Ringkøbing 
rammes af olieforurening.

I København afholdes en stor inter-
national konference om organiske 
opløsningsmidler og hjerneskader. 

1991

Folketinget vedtager den 19. marts 
aftalen om den faste forbindelse 
over Øresund.

1992

På FN’s miljøkonference i Rio de 
Janeiro i juni vedtages Rio-deklara-
tionen med 27 principper for det 
internationale miljøsamarbejde 
samt Agenda 21-handlingsprogram-
met for den bæredygtige udvikling.

1993

Den 12. januar går det norsk-ameri-
kanske tankskib MV Braer på grund 
ud for Shetlandsøerne og lækker 
85.000 tons råolie i havet.

1994 

Den 21. maj vedtages Habitatdirektivet, 
som skal sikre sårbare og truede 

biotoper og arter. 
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om ozonlagsnedbrydende stoffer 
samt et direktiv om forbrænding af 
farligt affald.

29. juli styrter store dele af 
Dronninge stolen ved Møns Klint 
ned – en fransk turist omkommer.

EU’s Nikkeldirektiv vedtages. Direkti-
vet er blevet til på baggrund af den 
danske lovgivning på området – og 
træder i kraft i hele EU i 2001.

1995

I februar kommer det frem, at en 
række kemikalier i miljøet – blandt 
andet dioxin – kan virke nedsæt-
tende for mænds sædkvalitet.

Den britiske regering giver sin tilla-
delse til, at Shell kan nedsænke den 
udtjente olielagertank Brent Spar 
på bunden af Atlanterhavet. Det 
skaber en verdensomspændende 
protestaktion, ledet af Greenpeace, 
som også den danske regering 
tilslutter sig. I sidste ende retter 
Shell sig efter folkestemningen og 

bugserer i stedet Brent Spar på 
land, hvor den bliver hugget op. 

I protest mod de franske atomprø-
vesprængninger i Stillehavet aflyser 
daværende statsminister Poul 
Nyrup Rasmussen Det Kongelige 
Teaters gæstespil i Paris.

1996

Den 5. juli kommer fåret Dolly – ver-
dens først kendte dyreklon – til ver-
den på Roslin Institute i Skotland. 

1997

Den 19. februar lukker Proms 
Kemiske Fabrikker, da det står klart, 
at ejerne ikke har råd til at betale 
for oprydningen efter flere års mil-
jøforurening. Hermed starter også 
en længere retssag mellem staten 
og ejerne af fabrikken.

I juni tager Europa-Kommissionen 
med daværende miljøkommissær 
Ritt Bjerregaard i spidsen det første 

skridt mod et saganlæg mod den 
danske regering for traktatkrænkel-
se i forbindelse med den såkaldte 
dåsesag: I 1982 indfører Danmark 
et forbud mod dåser til øl og læske-
drikke af hensyn til miljøet. I 2002 
ophæver den på det tidspunkt 
nytiltrådte miljøminister Hans 
Christian Schmidt dåseforbuddet, 
inden den verserende EU-retssag 
afgøres.

Den 6. september erklæres Mari-
ager Fjord som den første danske 
fjord for død som følge af iltsvind. 
En rapport fra Århus og Nordjyl-
lands Amter slår i oktober måned 
samme år fast, at landbruget 
tegner sig for mere end 78 procent 
af kvælstofbelastningen i fjorden.

Den 11. december underskrives 
den såkaldte Kyoto-aftale, som 

betyder, at den globale udledning 
af drivhusgasser skal reduceres 
betragteligt. 

1998

Den 25. juni underskrives Århus-
konventionen om lige adgang til 
miljøoplysninger.

Et bredt flertal i Folketinget vedta-
ger, at danmarkshistoriens største 
afvandingsprojekt skulle føres tilba-
ge til det oprindelige: Skjern Å skulle 
genslynges, og cirka halvdelen af de 
enge, der 30 år tidligere var blevet 
drænet og omdannet til landbrugs-
jord, skulle genskabes. Året efter tog 
man hul på arbejdet, der skulle blive 
danmarkshistoriens hidtil største 
naturgenopretningsprojekt.

1999

Den 28. november får beboerne 
i Hirtshals en meget usædvanlig 
gæst, da en hvalros strander på 
kysten ud for byen.

Opbygnignen af “verdens bedste miljøssytem”
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Naturen tilbage 
til  naturen

En sommerdag i juni 1999 tog miljømi-
nister Svend Auken det første spadestik 
til genopretningen af Skjern Å. Rundt om 
ham stod pressefolk, lokale politikere, for-
eningsrepræsentanter og borgere. Og knap 
100 lokale landmænd klædt i sort og med 
sorte paraplyer. For politikerne var det et 
glædens dag. For landmændene var det 
en sorgens dag, for ”Aukens sump” havde 
vundet over frugtbar landbrugsjord.

Billedet af den smilende miljøminister 
med de sørgende landmænd indrammer på 
mange måder den indsats, der i 1980’erne 
og -90’erne blev gjort for at genoprette 
'fortidens synder' i det danske landskab: 
Store landvindingsprojekter, som var 
blevet gennemført for at skaffe mere land-
brugsjord, blev trukket tilbage, fordi man 
ville genskabe den oprindelige natur. 

Og selv om genopretningen af Skjern Å 
var det største af projekterne, var det langt 
fra det eneste. Rundt omkring i landet 
betød det bedre tider for både skovene, jor-
den, vådområderne, vandløbene og åerne. 

Nyt ord: Vandløbskvalitet
I midten af 1970'erne var okker fra dræne-
de marker et stort problem for vandløbene. 
Landbruget mente nemlig selv, at okker 
ikke var et forurenende stof. Derfor faldt 
det absolut ikke i god jord, da daværende 
chef for Miljøstyrelsens Ferskvandslabora-
torium, Bent Lauge Madsen, i 1977 oplyste 
omverdenen om, at netop okker var en af 
de største syndere i vandløbene. 

”Da jeg så sagde, at okker ødelagde 
mange vandløb, og at staten betalte for det, 
blev landbrugsminister Kofoed meget vred. 
Han brokkede sig til miljøministeren, der 
sendte brokket videre til Lavesen (Holger 
Lavesen, departementschef, Miljøministe-
riet red.), som sendte det videre til Ejler 
Koch (Miljøstyrelsen, direktør red.), der 
spurgte mig, om jeg kunne stå fagligt inde 
for det. Da jeg svarede ja, sagde han, om 
jeg så ikke bare kunne sige det en gang til,” 
fortæller Bent Lauge Madsen.

Okker-fejden var blot et af mange ek-
sempler på de kampe, som ministeriet tog 

med landbruget i 1970'erne, hvor begrebet 
vandløbskvalitet for alvor sneg sig ind. 
Samtidig blev Fiskevandsdirektivet i 1978 
en god medspiller til at nå målsætningerne 
i vandløbene. Ca. 8.000 km vandløb blev 
af amterne udset til igen at skulle blive et 
godt levested for ørreder - akkurat sådan, 
som det havde været engang. 

”Det var ikke svært at få andre end 
lystfiskere til at forstå, hvorfor vi tænkte 
så meget på ørredens ve og vel: Den er 
indikator på god vandløbskvalitet. Når den 
har det godt, har åens andre organismer 
det også godt.  Vi lærte politikerne, at der 
var selvrensning, altså penge i bækkens 
klukken,” fortæller Bent Lauge Madsen.

 “ Det var ikke svært at få 
andre end lystfiskere til  
at forstå, hvorfor vi tænkte 
så meget på ørredens  
ve og vel.

De sidste 40 års miljøpolitik har for alvor handlet om at genoprette fortidens 
synder og genskabe en masse af den natur, som i årtierne forinden var 
blevet udnyttet til landbrugsdrift. 
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En gevinst for samfundet
Den såkaldte marginaljordsdebat i 
1980’erne lagde grunden til den omfat-
tende naturgenopretning og skovrejsning, 
vi har set i 1990’erne og begyndelsen af det 
nye århundrede. Baggrunden var, at Mil-
jøministeriet i 1985 nedsatte et 'Marginal-
jordssekretariat', der skulle se på, hvordan 
man kunne udnytte landbrugets urentable 
(marginale) jorder. 

Samtidig fi k Fredningsstyrelsen og 
senere Skov- og Naturstyrelsen gennemført 
en lang række artsfredninger. 

 Alt peger på, at naturgenopretning vil 
fortsætte i de kommende år. Måderne og 
aktørerne skifter måske, men tilbage står, 
at Miljøministeriet fi k sat naturgenop-
retning på dagsordenen og vist, hvordan 
projekterne kunne etableres gennem 
samarbejde mellem myndigheder, interes-
seorganisationer og lokalsamfundet. 

 Det blev en stor gevinst for samfundet 
som helhed.
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Som slået efter en lineal – 
Skjern Å blev rettet ud for at 
skabe nye landbrugsarealer. 
Til gengæld led naturen 
under landindvendingen.

Tre millioner kubikmeter jord. Eller 
hvad der omtrent svarer til et ubrudt 
lastvognstog fyldt med jord fra Aarhus 
til Rom. Så meget jord skulle der 
flyttes, da gravemaskiner, bulldozere 
og traktorer i perioden 1999-2003 
gendannede Skjern Å i danmarkshi-
storiens største genopretningsprojekt. 
Pris: 283 millioner kroner.  

I 1960’erne havde man omdannet 
store dele af området fra Borris til 
Ringkøbing Fjord fra enge og sumpe 
til landbrugsjord. Samtidig rettede 
man den bugtende å ud, så den blev 
lige så snorlige som en københavnsk 
kanal. Det betød, at store mængder 
okker og næringsstoff er fra landbrugs-
arealerne blev ledt direkte ud i fjorden, 
og ganske hurtigt blev området 
fattigere på planter, fisk og fugle. Ek-

sempelvis forsvandt den hvide stork, 
som i mange år havde været en fast 
gæst i området.  

Men i 1987 blev Folketingets partier 
enige om, at Skjern Å skulle føres 
tilbage til sit oprindelige leje. Derefter 
gik staten i gang med at opkøbe store 
dele af området, og i 1999 kunne 
gravemaskinerne så tænde deres 
motorer. 

Genopretningen af Skjern Å ses i dag 
som et skoleeksempel på succes-
fuld miljøpolitik. Projektet modtog 
i 2003 Europa Nostra Prisen – en 
pris for bevarelse af den europæiske 
kulturarv. Og Skjern Enge er i dag et 
af de centrale områder i planen for 
Nationalpark Skjern Å.

Skjern Å bliver genoprettet
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Foto: Mogens Juhl / Scanpix
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Naturforvaltning
 i 1990’erne

Med naturforvaltningsloven fra 1989 
blev den bæredygtige udvikling omsat til 
praksis: Der kom mere natur, mere skov 
og mere friluftsliv til danskerne. I 90’erne 
blev der anvendt omkring 1,4 milliarder 
kroner til mange forskellige naturprojek-
ter; i runde tal blev 40 procent anvendt 
til naturgenopretningsprojekter, 40 
procent til skovrejsning og 20 procent til 
friluftslivet.

”I alt købte Skov- og Naturstyrelsen 
godt 14.000 hektar jord i perioden, og 
beskyttelse og brug af naturen og dens 
ressourcer blev en del af udviklingen på 
landbrugs- og skovområdet. Det var en 
slags moderne tiders Dalgas, og det var 
med til at skabe et lidt mere blåt og grønt 
Danmark,” siger tidligere direktør i Skov- 
og Naturstyrelsen Karen Westerbye-Juhl.
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Da miljøet satte 
 dagsordenen

”I den danske selvopfattelse havde vi intet 
mindre end verdens bedste naturbeskyt-
telse – og der var ingen grund til, at EF 
skulle komme og blande sig i dét. Men da 
vi tiltrådte Fuglebeskyttelsesdirektivet i 
1979 slog vi samtidig de første huller i den 
verdensopfattelse. Uden større postyr, for 
ingen var vist helt på det rene med konse-
kvenserne, udlagde vi – i de første år dog 
på en slags foreløbig basis – ikke mindre 
end 111 fuglebeskyttelsesområder, som i alt 
dækkede mange tusinde kvadratkilome-
ter,” fortæller tidligere kontorchef i Skov- 
og Naturstyrelsen Veit Koester.

Indtil da havde det været en lang og 
sej kamp op ad bakke – ikke mindst med 
landbruget – at udlægge arealer for at 

bevare og beskytte den danske natur. 
Koester tilføjer dog ganske lakonisk, at de 
fleste af de nyudlagte fuglebeskyttelsesom-
råder befandt sig på havet og derfor kunne 
det i hvert fald i første omgang ikke rigtig 
genere nogen, at områderne blev beskyttet.

En bro på vippen
Men Fuglebeskyttelsesdirektivet skulle 
vise sig at have både næb og klør: I 1991 – i 
øvrigt på et ganske sent tidspunkt under 
folketingsbehandlingen af lovforslaget om 
Øresundsforbindelsen til Sverige – opstod 
der pludselig problemer i forhold til EF. 

Forbindelsen skulle gå ikke så langt fra 
Saltholm, som med det nærmest omkring-
liggende havområde var udpeget til et 

Op igennem 80’erne skete der et gradvist vagtskifte i naturbeskyttelsen 
i Danmark: I årevis havde vi den selvopfattelse, at vi havde patent på 
verdens bedste naturbeskyttelse, men så begyndte EF og senere EU at gøre 
sig stærkt gældende på miljøområdet. Det fik sin foreløbige kulmination i 
nogle stærkt dramatiske døgn i 91, hvor den faste forbindelse over Øresund 
skulle vedtages. 

Foto: Felix Gebhard / Scanpix
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fuglebeskyttelsesområde. Og måske var 
forbindelsen i strid med direktivet, som 
det blev hævdet i en klage fra en interes-
seorganisation til EF-Kommissionen, der 
havde rejst en forespørgsel herom i et brev 
til regeringen umiddelbart før loven skulle 
vedtages. Kunne loven så overhovedet 
vedtages? Situationen var kritisk.

”Den 12. august 1991 – midt i EF-syste-
mets sommerferie – blev der chartret et 
fly til Bruxelles med en dansk delegation 
bestående af en embedsmand fra hhv. 
Justitsministeriet, Miljøministeriet, Trafik-
ministeriet og Udenrigsministeriet og med 
den daværende departementschef i Miljø-
ministeriet, Leo Bjørnskov, i spidsen, for at 
drøfte sagen med vicedirektøren i Kom-
missionens Generaldirektorat for Miljø, 
som tilfældigvis var dansk, nemlig Jørgen 
Henningsen,” fortæller Veit Koester, som 
selv var med i flyet.

Der var tale om et uformelt møde uden 
et officielt referat, og i sagens natur var 

Jørgen Henningsens vurdering af Øre-
sundsforbindelsens forenelighed med 
Fuglebeskyttelsesdirektivet kun foreløbig. 
Embedsmandsrapporten om mødet – ud-
arbejdet i flyet på vejen hjem til Køben-
havn – blev efterfølgende drøftet under et 
samråd dagen efter med miljøministeren i 
Folketingets trafikudvalg. 

”Stemningen var ret ophidset, og em-
bedsapparatet både her og i Bruxelles stod 

for skud, især fordi der ikke forelå noget 
officielt referat af mødet. På trods af ferie-
sæsonen i Bruxelles lykkedes det samme 
dag at få indhentet Jørgen Henningsens 
tiltrædelse af embedsmandsrapporten. 
Det skete i form af en ultrakort meddelelse 
fra Jørgen Henningsen, maskinskreven 
og faxet af ham selv, instrueret telefonisk 
i betjeningen af faxen af Leo Bjørnskov,” 
fortæller Veit Koester videre om de hekti-
ske dage og timer forud for, at Folketinget 
den 19. august 1991 vedtog lov nr. 590 om 
anlæg af fast forbindelse over Øresund.

Tungtvejende miljøhensyn
Men sagen var ikke slut fra Kommis-
sionens side: Den ansvarlige kommissær 
besøgte Danmark for at blive tilbundsgå-
ende orienteret om projektet af daværende 
miljøminister Per Stig Møller.

”I besøget indgik både en sejltur på 
Øresund og en besigtigelse af et område 
på Amager, som ville blive sikret som en 

slags kompensationsområde for de fugle, 
der ville blive forstyrret af anlægsprojektet. 
Men hverken miljøministeren eller biolo-
gerne kunne dog garantere, at fuglene ville 
opdage området, og der var vist i øvrigt 
ingen, der havde forestillet sig, at området 
ikke under alle omstændigheder fortsat 
skulle henligge som det lå,” fortæller Veit 
Koester, som selv blev kaldt hjem fra et 
møde i Kyoto i Japan – med tilbagerejse 

til mødet den følgende dag – for at stå til 
rådighed under kommissærens besøg. 

Det var med andre ord i allerhøjeste grad 
en alvorlig sag at få gennemført broforbin-
delsen til Sverige. Hensynet til fugle kunne 
pludselig spænde ben for et af de største 
anlægsprojekter nogensinde herhjemme. 
Det skete som bekendt ikke, og i dag er 
naturen ved at erobre den kunstige ø 
Peberholm, ligesom den fortsat trives i 
”kompensationsområdet” på Amager. 

“ Stemningen var ret ophidset, og 
embedsapparatet både her og i Bruxelles 
stod for skud.
Veit Koester, tidligere kontorchef i Skov- og Naturstyrelsen

Med Fuglebeskyttelsesdirektivet og 
vanskelighederne med at få vedtaget for-
bindelsen over Øresund blev det natur-
beskyttende potentiale, der ligger i EU’s 
miljølovgivning, for første gang tydelig 
for enhver. Men det var kun begyndelsen 
på en endnu ikke afsluttet udvikling.

”Vedtagelsen af Habitatdirektivet i 1992 
var næste alvorlige slag mod den danske 
selvopfattelse af vore naturbeskyt-
telseslove. Op gennem 90’erne fik man 
overordentligt travlt med at udlægge 
de mange habitatområder, og det var 
bestemt ikke nogen let og gnidningsfri 
proces. Og så var det ikke engang gjort 
dermed: Først for et par år siden kunne 
den danske lovgivning – efter adskil-
lige lovændringer – leve fuldt ud op til 
Habitatdirektivets krav. Det stod ganske 
klart, at vi i Danmark ikke længere var på 
forkant med udviklingen. Drivkraften lig-
ger nu i Bruxelles,” siger Veit Koester og 
tilføjer, ”at uden denne ville det forment-
lig have stået endnu sløjere til med den 
danske biodiversitet.”

“ Drivkraften 
ligger i Bruxelles
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Verdens bedst  
beskyttede kyster

”Rigtig mange har igennem tiderne godt 
kunnet tænke sig at bygge i strandkanten. 
Men vores lovgivning har betydet, at meget 
af det ikke er blevet til noget,” fortæller 
Aase Østergaard, miljø- og naturchef i 
Aabenraa Kommune, og spejder ud over 
vandet.  

Vi befinder os i et fredet område på 
Gendarmstien mellem Kruså og Gråsten på 
den nordlige side af Flensborg Fjord - med 
udsigten til nabolandet Tyskland mod syd 
og kilometervis af bebyggelser helt ud til 
fjordkanten. 

”Kig over på den anden side. De har 
i hvert fald ikke haft kystbeskyttelse i 
samme omfang, som vi har. Det der ville 
man ikke se i Danmark,” understreger Aase 
Østergaard. 

Selv om vinden bider, og det er diset, 
er det alligevel ikke svært at se forskel på 
de to kyststrækninger langs Flensborg 

Fjord. Kigger man på den danske kyst, er 
der udsigt til sand, strand og træer. Kigger 
man på den tyske kyst, er der mursten, 
skorstene og vinduer. 

Pres på lovgivningen
Som miljø- og naturchef i en kommune og 
tidligere afdelingsleder i naturafdelingen i 
Sønderjyllands Amt har Aase Østergaard i 
årtier haft kystbeskyttelsesproblematikken 
i Danmark tæt inde under huden. Og det 
har ikke altid været uden gnidninger. 

”Der har da været investorer med gode 
idéer til fx campingområder eller kystho-
teller. Og der kommer et pres, når de rige 
og velbetalende skatteborgere gerne vil 
bygge tæt på kysten, fordi de jo kan tiltræk-
ke noget kapital til kommunen,” siger Aase 
Østergaard.  

Derfor har der gennem tiden været poli-
tiske kræfter i kommunerne, der ikke altid 

har bakket op om den strikse kystbeskyt-
telse. 

”Vi har da flere gange diskuteret, om 
kystbeskyttelsen skulle være så bred i 
forhold til andre afgrænsninger,” under-
streger miljøchefen. 

Sådan er reglerne!
Men selv om en del danskere måske er 
trætte af, at de ikke kan få lov til at bygge 
drømmesommerhuset i vandkanten, så 
skal man ikke kigge langt væk for at se, 
hvor galt det kunne være gået, hvis ikke de 
hårde regler var blevet håndhævet. 

Ikke mindst de sydspanske kyster med 
Costa del Sol, der i 1960’erne åbnede for 
charterturismen fra specielt Nordeuropa 
og Skandinavien, fik på ingen tid plastret 
de mange smukke kyster til med høje 
hotelkomplekser. 

Danmarks ca. 7.000 km kyststrækning er en af verdens mest beskyttede. 
Det er der en god grund til. En vandretur langs Flensborg Fjord viser 
forskellen på dansk og ikke-dansk kystbeskyttelsespolitik. 

Strand ved 
Christiansminde, 
Sydfyn samt Waikiki 
Beach og Diamond 
Head, Oahu Island, 
Hawaii
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Og et kig over på den anden side af 
Flensborg Fjord afslører da også, at Dan-
mark formentlig var gået samme vej, hvis 
ikke man fra øverste sted i bogstaveligste 
forstand havde haft mulighed for at trække 
en streg i sandet. 

”Miljøministeriet har altid haft et af-
gørende ord, fordi man har været i stand 
til at stikke en kæp i hjulet. Det har også 
gjort det nemmere for os, for vi har kunnet 
læne os tilbage og sige: Beklager – sådan er 
reglerne,” siger Aase Østergaard.

Halvdelen af Europas frie strande
Så når vi danskere i sommermånederne 
pakke bilen med parasol, baderinge og sol-
creme for at tilbringe en dag med ungerne 
i vandkanten, så kan vi jo passende sende 
en tanke til den voksende forståelse for, at 
presset på kysterne er stort, og at der der-

for skal lovgives for at undgå, at kysterne 
bliver plastret til med bebyggelse. 

”Danmark har halvdelen af Europas frit 
tilgængelige sandstrande, og det er noget, 
der er værdifuldt. Det betyder fx, at man 
kan færdes frit på vores strande – og ikke 
som i andre lande, hvor du skal betale leje 
for at opholde dig på stranden,” siger Aase 
Østergaard. 

Det er også baggrunden for fx reglen om, 
at danske sommerhuse ikke må sælges til 
udlændinge. For i Danmark vil vi beholde 
vores frie kyster og være herrer i egne som-
merhuse.  

Aase Østergaard spejder igen ud over 
fjorden.

”Turistcheferne er også enige om, at de 
danske kyster er noget, vi skal passe på. 
Derfor er det vigtigt at have en politik, der 
beskytter kysterne så meget,” understreger 
hun.  

Beskyttelse eller kaos
Allerede i 1937-naturfredningsloven var der 
opmærksomhed om de danske kyster med 
et byggestop i 100 meters afstand fra alle 
strande. Senere blev det til en 100 meters 
strandbyggelinje, som i princippet omfattede 
alt byggeri mv. 

I slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 
70’erne var presset fra et massivt sommer-
husbyggeri så stort, så der i 1977 – og skærpet 
i 1981 – blev vedtaget et decideret stop for nyt 
sommerhusbyggeri inden for en kystnær-
hedsafgrænsning på tre kilometer fra kysten. 
Dette blev indarbejdet i planloven i 1994. 
Samtidig blev strandbeskyttelseslinjen i natur-
beskyttelsesloven udvidet til 300 meter.

Balancen mellem 
turisme og natur
Turismen er et væsentligt erhverv i Danmark 
– og særligt kystturismen rummer udviklings-
muligheder i landets yderområder. Men det er 
også en farefuld balancegang mellem hen sy- 
net til naturen, hensynet til væksten i samfun-
det og hensynet til borgernes adgang til kyst-
strækningerne. Den balance har den danske 
indsats for kystbeskyttelse søgt, og turister-
hvervet har bakket op, da vores frie kyster vel 
er et af landets største turistattraktioner,

Ved indtrædelsen i EF sikrede Danmark sig 
en undtagelse, der gælder endnu: De danske 
sommerhuse må ikke sælges til udlændinge. 
Det har været med til at tage presset for nye 
sommerhusområder af – til glæde for kysterne 
– og måske paradoksalt også for turisterne. 

Den seneste tid har Miljøministeriet i samar-
bejde med turistbranchen og de kommunale 
organisationer sat øget fokus på at moderni-
sere og udvikle kystferieturismen herhjemme.
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Stadig strammere miljøregler i de 
industrialiserede lande åbnede i 
slutningen af 1980’erne for et nyt 
begreb: Eksport af farligt affald til 
udviklingslandene og Østeuropa. 
Men mere end noget andet sted 
gælder det på miljøområdet, at ude 
af øje ikke er ”ude af sind”; proble-
merne forsvinder ikke, bare fordi de 
eksporteres.

I 1995 blev reglerne i den allerede gæl-
dende Basel-konvention strammet efter 
nordisk pres med Danmark i spidsen, så 
det helt blev forbudt at eksportere farligt 
affald fra OECD-landene til ikke-OECD-

lande. Men derefter meldte et nyt problem 
sig: For hvad er farligt affald?

Skib eller skidt?
Reglerne og definitionerne på, hvad de 
omfatter, blev udfordret i 2005, da den 
danske færge Kong Frederik blev solgt til 
ophugning i Indien. Set fra et dansk syns-
punkt blev færgen til affald i det øjeblik, 
det blev bestemt, at den skulle ophugges. 
Og eftersom færgen var fyldt med asbest, 
olie og andre farlige stoffer, var den omfat-
tet af Basel-konventionen – og måtte ikke 
eksporteres til Indien.

Omvendt kunne færgen jo opfattes som 
et skib – og altså ikke som affald, og derfor 

mente modtagerne ikke, at den skulle 
sendes retur til Danmark som følge af 
konventionen. Denne strid var med til at 
bane vejen for Hong Kong-konventionen, 
som omhandler sikker og miljømæssig 
ophugning af skibe.

Eksemplet med Kong Frederik viser også 
hele affaldsproblematikkens kompleksitet: 
Er eksempelvis brugt elektronik at betragte 
som affald? Hvis det nu kan repareres og 
anvendes i yderligere en årrække et andet 
sted på kloden, er det måske den mest mil-
jørigtige løsning. Omvendt er risikoen, at 
produktet reelt er udtjent og bryder sam-
men efter kort tid – og dermed har man 
påført et andet land et affaldsproblem. 

Sondringen mellem, hvornår noget er en 
fortsat brugbar ressource, og hvornår det er 
affald, er en diskussion, som stadig pågår. 

Stop for eksport 
af farligt affald

Striden om eksporten af 
færgen Kong Frederik 
fra Danmark til Indien 
var med til at bane vejen 
for Hong Kong-konven-
tionen, som handler om 
miljømæssig forsvarlig 
ophugning af skibe.
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Dansk 
enegang i EU

I starten af 80’erne var krav til bilernes 
udstødningsgasser talk of the town i EU-
systemet: Det stod højt på dagsordenen at 
finde en løsning, der kunne reducere for-
ureningen fra bilerne. Og på et rådsmøde i 
Luxembourg i 1985 lykkedes det faktisk at 
finde et kompromis, der kunne accepteres 
af alle daværende 12 medlemslande. Miljø-

effekten ville være ganske betydelig; cirka 
en halvering i forhold til de hidtil gældende 
normer. 

Men ét land kunne ikke tilslutte sig: Den 
danske miljøminister Christian Christen-
sen havde et fast mandat med i kufferten 
fra Folketinget, og fra dansk side ønskede 
man en reduktion i størrelsesordenen 90 
procent. Og da der dengang krævedes 

enstemmighed for at vedtage nye resolu-
tioner, faldt forslaget – til stor fortrydelse 
for blandt andre den vesttyske industrimi-
nister Martin Bangemann, som opfordrede 
Danmark til helt at melde sig ud af EU …

Sådan gik det som bekendt ikke. I stedet 
endte Danmark med at benytte sig af den 
såkaldte miljøgaranti og indføre de skrappe 

regler herhjemme i 1990, mens resten af 
EU fulgte trop i 1993.

Få år senere blev EU’s Amsterdamtraktat 
vedtaget. Den inkluderer blandt andet en 
fælles beslutningsprocedure og en henvis-
ning til bæredygtig udvikling: Miljøbeskyt-
telse skal nu være en integreret del af EU's 
politikker. Det var reelt startskuddet til en 
ny og markant udvidet miljøpolitik i EU. 

Der vedtages et stort antal miljødirektiver, 
som skal implementeres hurtigt i medlems-
landene. 

I denne periode skifter også det danske 
syn på EU. Selvom vi stadig betragter os 
som et miljøpolitisk foregangsland, så 
bliver det stadig mere tydeligt, at EU også 
rummer muligheder for at implementere 
en stærk og offensiv miljøpolitik.

“ Selvom vi stadig betragter os som et miljøpolitisk 
foregangsland, så bliver det stadig mere tydeligt, at EU 
også rummer muligheder for at implementere en stærk 
og offensiv miljøpolitik.
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Kemi i luften

9,7 milliarder kroner. 
Det er den kontante værdi af et fald i 

antallet af nikkelallergier hos unge danske 
kvinder: I 1990 havde 20 procent af alle 
kvinder i Danmark under 28 nikkelallergi, 
mens det var faldet til det halve i 2006. 
Faldet tilskrives nikkellovgivningen, som 
først blev indført i Danmark og siden i hele 
EU. Og den samfundsøkonomiske bespa-
relse? Den kommer af de sparede udgifter 
til behandling, tabt arbejdsfortjeneste osv.

Eksemplet viser dels, at kemikalieregu-
lering kan have stor effekt – såvel miljø- og 
sundhedsmæssigt som samfundsøko-
nomisk. Men det demonstrerer også, at 
Danmark sammen med de øvrige nordiske 
lande har en årelang tradition for skubbe 
på den europæiske kemikalieregulering.

Fælles nordisk front
Det nordiske samarbejde på kemikalieom-
rådet tog fart i 1983, hvor Miljøstyrelsen 
præsenterede ideen om, at man ikke kunne 
nøjes med at vurdere de kemiske stoffers 
akutte giftighed, når de skulle miljøvur-
deres. I stedet burde man – som man da 
også har gjort siden – ligeledes inddrage 
stoffernes nedbrydelighed og risikoen for, 

at de ophobes i organismerne. Det førte til 
et samarbejde med de tilsvarende myn-
digheder i de øvrige nordiske lande om at 
udvikle miljøfareklassificeringsregler for 
farlige kemikalier, som skulle supplere 
den allerede vedtagne sundhedsfareklas-
sificering.

“ I 1990 havde 20 procent 
af alle kvinder i Danmark 
under 28 nikkelallergi.

Det nordiske samarbejde var på sin vis 
ganske logisk, fordi man – ganske vist med 
Danmark som eneste medlem af EU i de 
første år – kunne danne fælles front mod 
modstanden fra andre og langt større EU-
nationer, som havde betydelige kemiske 
industrier. 

Det resulterede i lange forhandlinger 
i EU-systemet, men i sidste ende vedtog 
Kommissionen en justeret udgave af det 
nordiske forslag til fareklassificering af 
kemiske stoffer. 

Ringe viden om farligheden
Det er dog ikke let at fareklassificere ke-
mikalier, hvis man på forhånd ikke kender 

deres farlighed. Og situationen i starten af 
halvfemserne var den, at der kun eksiste-
rede meget få oplysninger om farligheden 
af de flere end 100.000 forskellige kemiske 
stoffer, der var blevet produceret og an-
vendt i årevis.

I 1993 pålægger EU derfor industrien at 
samle alle tilgængelige oplysninger om de 
såkaldte højtonnagestoffer – dvs. stoffer, 
der produceres i mere end 1.000 ton om 

Et gigantisk 
kortlægningsarbejde

Ingen har i dag det fulde overblik over 
de kemiske stoffer, der anvendes og 
markedsføres i EU. I 1981 offentliggjorde 
EU en liste over flere end 100.000 
kendte kemiske stoffer. REACH-forord-
ningen stiller krav til industrien om 
gradvis at registrere og fremlægge data 
for de stoffer, man ønsker at producere 
og importere. Herefter bliver registre-
ringerne vurderet af Det Europæiske 
Kemikalieagentur, og de mest proble-
matiske stoffer skal godkendes, før de 
kan anvendes i EU.

… Og i vandet og tøjet og maden og – vores hverdag er fuld af kemikalier: I 
1930 var den globale produktion af industrikemikalier på 1 million ton om 
året – i dag produceres der 500 millioner ton, og i 2020 forventer man, at 
det tal er fordoblet.  Kemikaliereguleringen er derfor en af vore dages helt 
store miljøkampe, der har indflydelse på både vores sundhed og miljø.
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året. Udbyttet af denne kortlægning blev 
dog så som så: Kun for 14 procent af stof-
ferne fandtes der de mest basale oplys-
ninger om farligheden – og for 21 procent 
eksisterede der slet ingen oplysninger om 
farligheden.

Man identificerede derefter 141 stoffer, 
som skulle risikovurderes af medlemslan-
denes myndigheder. Danmark fik blandt 
andet ansvaret for en risikovurdering af 
nikkel.

REACH-forordningen
Risikovurdering er imidlertid et stort og 

omstændeligt arbejde – og embedsmænde-
ne rundt omkring i Europa blev overhalet 
indenom af deres folkevalgte politikere, 
som forholdsvis hurtigt mistede tålmodig-
heden med det såkaldte risikovurderings-
program. 

Det blev begyndelsen til det hidtil 
mest omfattende lovkompleks, som EU 
har vedtaget: REACH-forordningen skal 
registrere, vurdere, godkende og begrænse 
kemikalierne i Europa, og det erstatter 
omkring 40 eksisterende direktiver. 

”Men det skete ikke uden sværdslag,” 
som kontorchef Henrik Søren Larsen i 

Miljøsttyrelsen udtrykker det: ”Regerings-
cheferne for både Tyskland, Frankrig og 
England udtrykte overfor Kommissionens 
formand, at en for stram regulering kunne 
blive ødelæggende for de europæiske kemi-
kalieindustriers konkurrenceevne.”

REACH trådte i kraft i 2007, og der er 
indskrevet en række milepæle i direktivet 
frem mod det endelige mål i 2022: Her 
skal alle kemikalier i EU være kortlagt 
og kunne produceres og anvendes på en 
måde, så både mennesker og miljø er sikret 
mod uønskede skadevirkninger. 

KEMIKALIER

Der er kemikalier overalt 
i vores hverdag; i tøj og 
andre tekstiler, i madvarer, 
møbler og legetøj. 
REACH-forordningen skal 
være med til at sikre, at 
kemikalierne anvendes 
på en sikker måde.
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Særligt tilsyn 
med de farligste 
virksomheder

Den 3. november 2004 startede det, der skulle blive en af de største 
industrielle ulykker i danmarkshistoriens nyere tid: En medarbejder 
på N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Seest tabte en kasse med raket-
ter, som eksploderede og startede en brand, der hastigt bredte sig til 
hele fabrikken. En hel bydel blev ødelagt, i alt 760 huse blev berørt af 
den eksplosionsagtige brand, 2.000 mennesker blev evakueret – og 
en brandmand mistede livet ved ulykken.

Ulykken i Seest var den direkte årsag til, at Danmark skærpede 
reglerne for risikovurdering af farlige virksomheder. De nye regler 
trådte i kraft i 2006 og betyder, at også en række danske levneds-
middelindustrier karakteriseres som risikovirksomheder, hvis der 
bor tilstrækkeligt mange mennesker i nærheden af dem. 

Hele det fælleseuropæiske arbejde med at risikovurdere de farlige 
virksomheder kom i stand efter en anden stor ulykke i Seveso, Italien, 
hvor en kemikaliefabrik eksploderede i 1976.

Foto: Polfoto
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Dansk pres for 
TBT-forbud

Tributyl-tin – eller TBT – er i dag forbudt 
at anvende verden over. Tidligere har det 
været anvendt som et antibegroningsmid-
del til skibe – og været et yderst effektivt et 
af slagsen, fordi det er et voldsomt giftigt 
stof. Så giftigt, at havsnegle vil få hormon-
forstyrrende effekter af en opløsning af 
stoffet svarende til, at blot én dråbe opløses 
i en svømmehal. 

At der nu er et globalt forbud mod stof-
fet skyldes ikke mindst dansk pres i FN’s 
internationale maritime organisation IMO. 
For som en af verdens store søfartsnatio-
ner – målt på skibstonnage – har Danmark 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har 
af samme årsag været særdeles opmærk-
som på ftalaterne igennem flere år – og 
særligt ftalater i legetøj har være i fokus. 
Sideløbende med Kemikalieinspektionens 
kontroller, hvor de ved mange forskellige 
lejligheder har påvist ftalater i legetøj også 
til de allermindste børn, har Danmark 
arbejdet for at få indført EU-forbud mod 
ftalaterne i legetøj.

I 1999 indførte Danmark selv et forbud 
mod en række ftalater i legetøj til børn 

en stor stemme i IMO. Og da det stod 
klart, at den danske regering sandsynligvis 
ville indføre nationale regler, hvis der ikke 
kunne opnås en global aftale, begyndte en 
anden af verdens store sejlende nationer, 
Panama, at rykke på sig.

Efter et dramatisk møde i IMO med 
flere afbrydelser undervejs og uformelle 
korridorsamtaler mellem nationernes 
delegerede, blev man enige om et totalfor-
bud gældende fra 2008. Og dermed blev 
verdenshavene sparet for adskillige tons 
giftudledninger fra den internationale 
skibstrafik.

I de sidste 10-15 år har der været stor of-
fentlig opmærksomhed på ftalater, men 
faktisk har denne gruppe af kemikalier 
været anvendt i omkring 50 år som blød-
gørere af plasticprodukter. Problemet med 
ftalaterne er, at flere af dem er hormonfor-
styrrende og har en negativ effekt på men-
neskets forplantningsevne, mens andre 
er mistænkt for det samme. Samtidig er 
kemikaliet ikke bundet til plasten – og 
afgives derfor langsomt fra materialet til 
omgivelserne. 

Kampen mod ftalaterne

under tre år. Et halvt år senere fulgte EU-
Kommissionen trop med et forbud mod 
ftalater i legetøj, som er beregnet til at 
putte i munden. I 2007 udvidedes forbud-
det til at omfatte legetøj til børn op til 14 
år. Og lovgivningen har haft sin effekt: 
Kemi kalieinspektionens stikprøvekontrol-
ler af legetøj har vist et fald i overtrædel-
serne af loven fra 40 procent i 2001 til bare 
1,5 procent i 2007.

Foto: Polfoto
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Verdens bedste 
 miljøsystem – til salg!
I efteråret 1989 brød det herskende 
verdensbillede sammen; Berlin-
murens fald markerede enden på 
den kolde krig og starten på et stort 
dansk eksporteventyr. Østeuropæ-
erne havde enorme miljøproblemer 
efter de kommunistiske regimer, 
og Danmark og dansk erhvervsliv 
havde knowhow og erfaring til at 
løse problemerne.

Efterhånden som Danmark fik stablet det, 
vi herhjemme med nogen ret selv har kaldt 
verdens bedste miljøsystem på benene, 
opstod ønsket om at eksportere dette 
system til resten af verden. Der kunne være 
indlysende fordele for det globale miljø at 
hente – og tilmed også muligheden for en 
gavnlig effekt på betalingsbalancen.

I starten af 80’erne talte man meget om 
såkaldt systemeksport, hvor de danske 

myndigheder solgte deres viden og erfarin-
ger til andre lande. Blandt andet hjalp man 
de ægyptiske myndigheder med at opbygge 
deres nationale version af Miljøstyrelsen 
– alt i alt havde systemeksporten dog en 
begrænset succes. Men i 1989 rystede ver-
den, da Berlinmuren faldt – og rystelserne 
kunne også mærkes på miljøområdet:

”I kølvandet på murens fald fulgte en 
nærmest euforisk politisk interesse for at 

BERLINMURENS 
FALD

Da Berlinmuren faldt i 1989, 
kunne rystelserne mærkes 
på miljøområdet: De nye 
østlande efterspurgte hjælp 
til at løse deres enorme 
miljøproblemer, og hjælpen 
kom blandt andet fra dansk 
side.

Foto: Polfoto
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hjælpe Østeuropa med at løse de enorme 
miljøproblemer, som de tidligere kommu-
nistiske lande havde skabt med uhæmmet 
vækst til formål. Og i 1990 besluttede de 
nordiske lande, herunder Danmark, at 
oprette et nordisk selskab, som skulle 
investere i miljøprojekter i Østeuropa,” 
fortæller daværende kontorchef og senere 
vicedirektør i Miljøstyrelsen Karsten Skov.

Kultursammenstød
Året efter vedtog Folketinget en miljø-
støtteordning til de østeuropæiske lande 
og afsatte 100 millioner kroner årligt til 
formålet. Og år for år steg interessen for 
området i takt med at midlerne øgedes – i 
slutningen af 90’erne blev der brugt mel-
lem 400 og 500 millioner kroner årligt til 
løsning af miljøproblemer i Østeuropa.

Det nye danske engagement i de tidligere 
Warszawapagt-lande gav dog også anled-
ning til visse kultursammenstød, fortæller 
Karsten Skov:

”Den tidligere direktør for National-
banken, Erik Hoffmeyer, var formand for 
en komité, som rådgav Miljøministeriet 
om miljøstøtten til Østeuropa. Han var en 
venlig, men meget kontant herre, og under 
et besøg på en stor kemisk fabrik i Tjekkiet 
viste Hoffmeyer sin kontante form: De 
havde modtaget hjælp til at rense farlige 
luftgasser med et Haldor Topsøe-anlæg 
og ville gerne vise deres taknemmelighed. 
Hoffmeyer rejste sig dog midt i mødet 
og forlod fabrikken, fordi han mente, at 
direktøren ikke viste nogen miljøforståelse. 

Vi andre måtte undskylde og løbe efter 
formanden.” 

Investeringer for i alt fire milliarder
”I første omgang var vand det store fokus-
område, og der blev renoveret flere end 
100 rensningsanlæg i de østeuropæiske 
lande,” fortæller Karsten Skov og fortsæt-
ter:

”Men der blev også arbejdet med luftfor-
urening, affald og vedvarende energi. Der 
blev opført omkring 10 geotermiske anlæg 
rundt omkring i Østeuropa. Og i Skov- og 
Naturstyrelsen blev der oprettet et kontor 
til at samarbejde med de østeuropæiske 
nationer om at beskytte deres store natur-
værdier på en ny og bedre måde.”

Frem til at miljøstøtten til de østeuro-
pæiske lande blev nedtrappet fra 2001 
vurderer Karsten Skov, at der samlet blev 
investeret omkring fire milliarder kroner i 
ordningen.

Succes for NEFCO
I dag er NEFCO, det fællesnordiske 
investeringsselskab oprettet i ’90, den 
eneste tilbageværende aktivitet i det gamle 
miljøstøtteprojekt. Selskabet har en kapital 
på halvanden milliard, som løbende inve-
steres i miljøforbedringer i udlandet – og 
tilbagebetales over 5-10 år. 

”Senest har NEFCO startet et program 
med Kina og klimafinansiering til udvik-
lingslande. Så alt i alt har dette oprindeligt 
meget lille selskab vokset sig stort og meget 
succesfuldt,” siger Karsten Skov.

Andre miljøstøtte-
ordninger

Miljøministeriet har ikke kun været 
aktiv med miljøstøtte i Østeuropa. 
Ministeriet var i syv år ansvarlig for 
Danced; en miljøindsats målrettet 
såkaldte mellemindkomstlande. 
Der blev især gjort en stor indsats i 
Malaysia, Thailand og Sydafrika.

I 1993 vedtog Folketinget som led i 
den særlige Miljø- og Katastroferam-
me en ganske betydelig miljøindsats 
i Arktis koblet til et tæt samarbejde 
med Grønland om en lang række 
miljø- og naturprojekter.

 “ I kølvandet på murens fald fulgte en 
nærmest euforisk politisk interesse for at 
hjælpe Østeuropa.
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Åbenhed 
gennem dialog

Danmark var et af de første lande i Europa 
der vedtog en offentlighedslov. Og i 2000 
lagde Aarhus navn til en meget vigtig FN-
konvention; Århuskonventionen. Den giver 
borgerne større muligheder for indsigt og 
indflydelse i myndighedernes sagsbehand-
ling og afgørelser. 

Oplysning og inddragelse
Men skal miljødebatten fungere, skal 
landets borgere have adgang til miljøop-
lysningerne. Gennem kort og matrikel-

kort, gennem diverse digitale systemer 
som Miljoeportalen.dk, Plansystem.dk 
og Virk.dk og gennem aktindsigtsregler 
kan befolkningen i dag få alle nødvendige 
oplysninger.  

Og skal borgernes indflydelse være mere 
end blot tomme ord, kræver det, at befolk-
ningen bliver inddraget i beslutningspro-
cessen. Derfor er åbenhed, offentlighed og 
dialog blevet et reelt arbejdsredskab, der 
skaber ejerskab på miljøområdet for både 
myndigheder og befolkningen. På samme 

måde arbejder vi i Danmark med en åben 
klagegang gennem Natur- og Miljøklage-
nævnet – ikke kun for de direkte implice-
rede borgere og virksomheder, men også 
for de grønne organisationer, som er gode 
til at løfte komplicerede sager.

Den største miljøsucces
Vi er på en gang langt fremme – og langt 
fra målet. For vi kan blive endnu bedre til 
at informationsudveksle borgere, virksom-
heder og myndigheder imellem. Digitalise-
ringen åbner nye muligheder – og de skal 
udnyttes. 

For naturen, miljøet og byen har brug for 
en aktiv befolkning. Man har med garanti 
kunnet møde en træt sagsbehandler eller 
to gennem historien, som har klaget over, 
at borgerinddragelsen er en tidsrøver af 
format i administrationen.

Men aktiv borgerdeltagelse er ganske 
enkelt en forudsætning for en bæredygtig 
udvikling. Offentlighedens inddragelse i 
miljøarbejdet er måske i sidste ende Dan-
marks største succeshistorie på miljøom-
rådet.

Miljøministe riets 
Informations  Center

Miljøministeriets informationscenter (MIC) 
er offentlighedens indgang til Miljømini-
steriet. Kunderne er borgere, virksomhe-
der, myndigheder, studerende – også fra 
udlandet. 

Informationscenteret hjælper med infor-
mation om fx kosmetik og babyartikler, 

med bestilling af måleblade på ejendom, 
regler for færdsel i skovene, støj- og luft-
forurening, affald i naturen osv. Ud over at 
yde borgerne en god service friholder MIC 
også ministeriets faglige medarbejdere 
fra at informere om viden, som er alment 
tilgængelig gennem blandt andet ministe-
riets hjemmesider og publikationer.

I 2011 besvarede MIC 16.778 henvendelser, 
heraf var de 2/3 telefoniske og 1/3 var på 
mails. 90 procent fik svar samme dag – og 
stort set alle de andre i løbet af fem dage.

En af de røde tråde i Miljøministeriets 40-årige virke er involveringen af 
borgerne: Miljøet og naturen tilhører os alle, og derfor er brugernes og 
borgernes holdning som modvægt til eksperternes viden et væsentligt 
fikspunkt i miljøarbejdet.
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En VVM-sag
Etablering eller udvidelse af fx industrianlæg, 
vindmøller eller veje, der vil kunne påvirke miljø-
et væsentligt, er omfattet regler om miljøvurde-
ring (VVM). Før et sådan anlæg kan tillades, skal 
der gennemføres en såkaldt VVM-undersøgelse, 
der redegør for konsekvenserne for naturen 
og miljøet. Den skal lægges åben frem for 
befolkningen med mulighed for at kigge såvel 
virksomhed som myndigheder i kortene. 

Høringsportalen på 
vandområdet
Ministeriets høringsportal på vandområdet 
viser, at teknologisk nytænkning kan være et 
godt redskab til at demokratisere beslutnings-
processerne. I 2011 sendte ministeriet via en 
høringsportal Vand- og Naturplanerne til høring 
hos borgere og virksomheder. Alle aspekter af 
sagen blev lagt helt ud til tasterne hos bor-
gerne – det blev udnyttet i stor udstrækning. 
I alt indløb der 7.500 bemærkninger og ideer. 
Efterfølgende blev ministeriets svar bragt på 
portalen – dialogen var etableret. 
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Daværende 
miljøminister Svend 
Auken underskriver 
FN-konventionen om 
borgernes indsigt i 
sagsbehandlinger 
på FN-konferencen i 
Aarhus.
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 Den tredje hovedopgave

Økonomi og 
miljø – to sider 
af samme mønt 
Der er rift om jordens ressourcer. Verdens befolkning stiger, og vi 
ønsker alle en god levestandard og et godt miljø.  Det sætter vores 
fælles eksistensgrundlag, selve den jord, vi lever på, under pres. 
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Omstillingen til grøn økonomi er både en dansk og global udfor-
dring. Den tætte sammenhæng mellem den aktuelle økonomiske 
krise og den begrænsede forsyningshorisont for en række vigtige 
ressourcer gør det stadig mere klart, at miljøpolitik ikke længere 
primært handler om at løse vækstens uønskede bivirkninger i 
form af forurening m.m. 

Opgaven vil fremover være både at skabe vækst med færre 
ressourcer  og samtidigt mindske belastningen af miljø og natur. 
Hvad der er godt for økonomien skal være godt for miljøet og 
omvendt. På den måde er natur- og miljøhensynene blevet en 
stadig mere central del af velfærds- og vækstdebatten. Næste ge-
neration af den danske plan-, natur- og miljøregulering må derfor 
skabe en symbiose mellem ressourceregulering og innovation og 
økonomisk vækst. Vi skal skabe vilkårene for, at miljø og vækst 
kommer til at hænge bedre sammen. 

Der er allerede gode eksempler på, at dette kan lade sig gøre. 
Miljøhensyn er ikke blot noget, industrien i dag skal leve med 
– det er i høj grad noget, man kan leve af. Tænk på vandmiljøpla-
nernes krav til spildevandsrensningen, som påførte virksomheder 
og myndigheder irriterende merudgifter, men i dag bidrager til 
at løse globale miljøproblemer – og samtidig har skabt vækst for 
danske virksomheder. Vindmøllerne er et andet eksempel, og 
danske byggeerfaringer kan også eksporteres til en verden, der 
savner det helt nære såsom et tag over hovedet, opbygning af 
en ordentlig infrastruktur som store anlægsprojekter, hospitaler, 
skoler osv. 

Dansk miljøteknologi er blevet en betydelig eksportvare og kan 
blive det i endnu højere grad.

Naturen er ikke statisk
Det danske landbrug tegner sig for en anden og i hvert fald indtil 
videre endnu større dansk eksportvare. Sunde fødevarer er 
indbegrebet af både velfærd, miljø og vækst. Danmarks geografi 
giver os ideelle muligheder for landbrugsdrift, men samtidig har 
vi et medansvar for at sikre den biodiversitet, det drikkevand og 
den dyrkningsjord, der er afgørende for selve livets oprethol-
delse. 

Det skal der yderligere fokus på i fremtiden. Hele samspillet 
mellem natur og landbrug skal kulegraves af den nye Natur- og 
Landbrugskommission. Samtidig er der taget initiativ til en 
såkaldt Naturplan Danmark. Det seneste årti er der gjort en stor 

Miljøministeriets 
pejlemærke for fremtiden 
er at sikre sammenhæng 
mellem miljø og vækst – at 
skabe grøn velfærd for 
hele samfundet, hvor vi 
fortsat kan drikke vandet 
i hanen, færdes frit langs 
kysterne og boltre os i 
landets skove.

Fo
to

: R
ic

ky
 J

o
h

n
 M

o
llo

y



Økonomi og miljø – to sider af samme mønt

indsats for at tage vare på de særligt værdifulde naturområder, 
især i Natura 2000-områderne. Men Naturplan Danmark skal 
berøre al natur og dermed biodiversiteten i hele Danmark. 

Målet er ikke et statisk billede. Det drejer sig tværtimod om at 
give mere plads til naturen og sikre, at det sker på måder, hvor 
udviklingen fungerer multifunktionelt med den produktive udnyt-
telse af naturressourcerne – landbruget, skovbruget, råstofudnyt-
telse, fiskeri og dambrug mv. 

Målet er igen, at det driftsøkonomisk fornuftige også er sam-
fundsøkonomisk fornuft. At produktionen respekterer natur-
grundlagets grænser. At miljø og vækst hænger sammen. 

Verdens bedste miljøregulering 2.0
Selvom der gennem årene er kæmpet bravt for at udvikle natur- 
og miljøreguleringen, matcher den eksisterende regulering ikke 
i tilstrækkelig grad varetagelsen af de fremtidige udfordringer. 
Samtidig har mange års knopskydning af den danske natur- og 
miljølovgivning betydet, at flere regler i dag er uoverskuelige 
– både for borgere og virksomheder – i nogle tilfælde også for 
myndighederne selv. 

Næste generation af verdens bedste miljøregulering skal 
matche de enorme – og globale – udfordringer, vi står over for. 
Desuden skal den helst basere sig på forholdsvis enkle og gen-
nemskuelige love og regler, så både mening og effekt er tydelig 
for enhver. Og endelig skal den spille sammen med de stigende 
internationale krav – hvoraf mange i dag dikteres af EU. 

Det betyder, at myndighedernes fremtidige rolle ikke kun bliver 
at sætte efter natur- og miljøsynderne, som formentlig altid vil 
eksistere – og altid skal mødes med kontrol og håndhævelse. 
Miljøministeriet vil også støtte op om befolkningen og de virk-
somheder, der selv tager ansvaret for en bæredygtig udvikling 
– ministeriet vil indgå i dialog med interessenterne. Den fysiske 
planlægning er en slags overordnet handlingsplan for hele Miljø-
ministeriets område – hvad enten det sker som landsplanlægning 
gennem de landsplanredegørelser, en ny regering udsender, 
eller som kommunernes kommuneplanlægning. Det er også i høj 
grad gennem planlægningen, at myndighederne er i dialog med 
borgerne og erhvervslivet om fremtiden. Også i fremtiden skal vi i 
fællesskab finde svar på en bæredygtig udvikling af byerne, hvor 
miljøproblemerne alt andet lige er de største. Og vi skal sikre en 
bæredygtig udvikling i hele Danmark. 

Miljøministeriets udfordringer
En bæredygtig global ressourcepolitik er nødvendig for at opret-
holde økonomi, velstand og velfærd på lang sigt – både nationalt 
og globalt. Derfor er dette også Miljøministeriets helt overordne-
de udfordring, som det kommer til udtryk i regeringsgrundlaget 
og dets opfølgning. Det er derfor også den danske grundholdning 
i det videre internationale miljøsamarbejde – aktuelt i forbindelse 
med EU's nye ressourcestrategi samt EU's kommende miljøhand-
lingsprogram frem mod 2020. Og også i det internationale mil-
jøsamarbejde, hvor der skal opnås enighed om mål for en global 
bæredygtig udvikling på Rio +20-konferencen i juni 2012.

Både erhvervslivet og natur- og miljøorganisationerne synes at 
bakke op om denne tanke. Og det er vigtigt, for skal Miljøministe-
riet lykkes med at håndtere fremtidens udfordringer, så kræver 
det, at der er folkelig opbakning og nye pionerer. Fremtiden vil 
med stor sandsynlighed byde på nye natur- og miljømæssige 
problemer, ingen havde forudset. Og nye (bureaukratiske og 
indviklede) regler kan næppe heller undgås. Men plan-, natur- og 
miljøarbejdet drejer sig ikke grundlæggende om at skabe bu-
reaukrati eller løse problemer. Det drejer sig derimod om at skabe 
grøn velstand til hele samfundet. Det skal være Miljøministeriets 
pejlemærke. 

At sikre de gode bymiljøer som en slags modvægt til smukke 
og velfungerende landskaber er velfærd. Ren luft, ren jord, 
støjfrie områder, et rigt pante- og dyreliv er også velfærd. Og dét 
er Miljøministeriets kerneområder og succeshistorier: At kunne 
bade i vores havne. At kunne drikke rent vand fra hanen. At kunne 
færdes frit langs vores 7.000 km. lange kyststrækning. At kunne 
gå, løbe, cykle osv. i vores smukke skove.

Det at menneskeheden i det hele taget kan eksistere. 

9191
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00’erne
Miljøet fra 2000 og frem

2000

1. juli åbner den faste forbindelse 
over Øresund. Forbindelsen var 
nogle år forinden lige ved at kom-
me i fare, da Danmarks Naturfred-
ningsforening stillede spørgsmåls-
tegn ved, om ikke den var i konflikt 
med EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv. 
Men efter et omfattende dokumen-
tationsarbejde fik den danske stat 
grønt lys for at fortsætte anlægsar-
bejdet af Kommissionen.

2001

Verdens første gensplejsede abe 
kommer til verden den 13. januar – 
skabt af amerikanske forskere.

Wilhjelmudvalget afleverer sin 
rapport, hvori det konstateres, 
at naturen aldrig har haft det så 
dårligt i Danmark.

Lov om kolonihaver vedtages i Fol-
ketinget – og dermed er et af byens 

grønne frirum i realiteten beskyttet 
mod fremtidig bebyggelse landet 
over.

2002

37.000 liter Gammel Dansk strøm-
mer ud i Tryggevælde Å og er 
skyld i omfattende fiskedød.

Fremgang for den danske kronhjort 
– på omkring 10 år er bestanden 
gået frem med omkring 5.000 
individer til cirka 14.000.

I Brasilien oprettes verdens største 
regnskovsreservat – Tumucu-
maque i Amazon-junglen.

2003

Udvalgene vedrørende Viden-
skabelig Uredelighed (UVVU) 
kritiserer Bjørn Lomborgs bog 
Verdens sande tilstand (1998). 
Senere underkender Videnskabs-
ministeriet dog UVVU’s afgørelse. 
Lomborg går i artikler og bøger i 
rette med frygten for de menneske-
skabte klimaforandringer – og hans 
person og holdninger skaber stor 

debat verden over: I 2004 kommer 
han på Time Magazines liste over 
verdens 100 mest indflydelsesrige 
personer, i 2008 udnævner den en-
gelske avis The Guardian ham til en 
af blot 50 personer, der kan redde 
vores planet – mens Washington 
Post kalder hans holdninger for a 
stealth attack on humanity’s future. 

To engelske glaciologer udgiver 
en bog, der påviser, at isen ved 
polerne og i Grønland smelter langt 
hurtigere end hidtil antaget.

Det store naturgenopretnings-
projekt ved Skjern Å står færdigt.  
43 km åløb er blevet genslynget, 
og 1,3 millioner kubikmeter jord 
er flyttet. Det svarer til et ubrudt 
vogntog fyldt med jord fra Skjern til 
syd for Alperne.

2002

Efter mere end 80 års fravær vender 
skestorken tilbage til Skjern Å.
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2004
Regeringen fremlægger struktur-
reformen, der fusionerer en række 
kommuner, nedlægger amterne 
og opretter de fem regioner. En 
række planlægnings- og miljøop-
gaver skifter ved samme lejlighed 
myndighed. 

For første gang advarer de danske 
myndigheder om, at drivhusef-
fekten kommer til at medføre en 
stigning i verdenshavene i løbet af 
de næste tiår.

2. november sker en eksplosions-
ulykke på N. P. Johnsens Fyrvær-
kerifabrik i Seest. Eksplosionen 
registreres som et jordskælv på 2,0 
på Richterskalaen, og ulykken fører 
senere til en stramning i reglerne 
for tilsyn med farlige virksomheder.

2005

Der tales meget om menneske-
skabte klimaforandringer – ikke 
mindst, da januar måned byder 
på en ny varmerekord; 12,4 grader 
i Sønderborg – og marts senere 

sætter ny kulderekord med –20,2 
grader i Tune.

I februar offentliggør amerikanske 
forskere en undersøgelse, der viser, 
at verdenshavene i gennemsnit er 
blevet en halv grad varmere ved 
overfladen i løbet af de seneste 
årtier. 

Den 1. juni standser atomkraftvær-
ket ved Barsebäck produktionen. 
Det har været i drift siden 1975.

2007

EU’s fælles kemikalielovgivning, 
REACH, træder i kraft.

Daværende miljøminister Connie 
Hedegaard udpeger Nationalpark 
Thy – den første af Danmarks natio-
nalparker. Den indvies året efter.

2009

EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv 
fylder 30 år i april. 10 procent af 
Europas landområder er omfattet 
af direktivets beskyttelse, ligesom 
store dele af den europæiske 
kyststrækning. En undersøgelse 
offentliggjort i det videnskabe-
lige tidsskrift Science påviser, at 
nedgangen for de mest truede 
fuglearter i Europa er stoppet. 

FN’s klimakonference COP15 afhol-
des i København i december. 

2006                                

I marts bliver frygten 
for fugleinfluenza 

konkret, da der findes 
smittede vilde fugle 

forskellige steder 
rundt om i landet.
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På den ene side er miljøminister Ida 
Auken fuld af lovord for de resultater, der 
er opnået på miljøområdet i Danmark de 
seneste 40 år. 

En hurtig opremsning tæller øget adgang 
til naturen – og langt flere muligheder 
for danskerne til at bruge naturen i deres 
hverdag. Og den tæller store naturgen-
opretningsprojekter over hele landet, en 
begrænset forurening og markant renere 
luft i byerne. Udvikling af grønne tekno-
logiske løsninger er nærmest blevet en 
særlig dansk erhvervsniche med betydelig 
eksport. Og der er blevet arbejdet intenst 
med at bremse tilbagegangen i biodiversi-
teten herhjemme.

På den anden side er miljøministeren 
uhyre bevidst om, at der er kommet nye 
opgaver til: De menneskeskabte klimafor-
andringer truer mere end nogensinde store 
dele af jordens befolkning, og samtidig 
lægger en voksende befolknings behov og 
ønsker om gode levevilkår et stort pres på 
jordens ressourcer.

Vækst og miljø er ikke hinandens 
forhindringer

”Med et befolkningstal, der nu har rundet 
de 7 mia. og fortsætter med at vokse hur-
tigt, må vi indse, at der ikke er fremtids-
perspektiver i en vækststrategi, der bygger 
på at grave dybere og søge bredere efter 
naturens værdifulde ressourcer. Vi kan 
ikke blive ved at finde flere metaller og 
mineraler eller mere vand, olie eller kul i 
takt med vores øgede behov for vækst – 
snarere tværtimod,” siger miljøminister 
Ida Auken. Derfor er hun som miljømini-
ster – og helt aktuelt som formand for EU's 
miljøministerudvalg – meget optaget af at 
få miljøet og de grønne løsninger højt på 
den økonomiske dagsorden.

”For mig at se hænger den økonomiske 
krise og miljø- og ressourcekrisen uløse-
ligt sammen. For at få økonomien på ret 
køl skal vi skabe vækst, og for at skabe 
vækst skal vi skabe mere værdi med færre 
ressourcer. Vi skal simpelthen udvikle en 
produktionsform, hvor vi skaber mere 

værdi her og nu uden samtidigt at for-
ringe værdien af det naturgrundlag, som 
økonomien hviler på, og uden at skade det 
miljø, der er forudsætningen for, at vi også 
i fremtiden vil have fri adgang til vitale ting 
som ren luft og rent vand. Kort sagt skal vi 
omstille til en grøn økonomi, hvor vækst 
og miljø ikke er hinandens forhindringer, 
men hinandens løsninger,” siger miljømi-
nisteren.

Der er også knaphed på vand
En af de ressourcer, som mennesker ver-
den over er afhængige af hver dag, er vand. 

”I Danmark tager vi det som en selv-
følge, at der altid er adgang til rent vand, 
når vi åbner hanen, men det er i virkelig-
heden ret enestående. Allerede i dag har 

Økonomi og miljø 
er hinandens 
forudsætninger
Miljøministerens område er ikke længere begrænset til forurenings-
bekæmpelse og miljøbeskyttelse. En af Ida Aukens vigtigste opgaver 
er at få resten af samfundet til at tænke miljøet ind og bruge det som en 
vækstmotor – både i Danmark, i EU og i resten af verden. 
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omkring 10 procent af Europas befolkning 
oplevet knaphed på vand. I 2030 vil mere 
end halvdelen af verdens befolkning have 
prøvet at mangle vand. Samtidig har vi de 
sidste par somre mærket konsekvenserne 
af klimaforandringerne her i landet – både 
i kældrene og på markerne,” siger Ida 
Auken og fortsætter:

”Der er altså et stort behov for intel-
ligente løsninger på vandområdet nu og 
i fremtiden. Og på begge områder er vi 
allerede meget langt i Danmark. Det er hel-
ler ikke tilfældigt, at det er Danmark, som 
er udpeget til at stå i spidsen for EU’s nye 
vandinitiativ i Kina. Kan vi udnytte den 
førerposition, så vil det være til gavn for 
både det globale miljø og den danske vækst 
og beskæftigelse,” understreger hun.

Affald er en værdifuld ressource
Udover de helt konkrete ressourcer skal vi 
også blive bedre til at bevare og udnytte de 
ressourcer, vi smider ud i skraldespanden 
og på lossepladsen hver dag, mener miljø-
ministeren.

”Samtidig med, at vi oplever knaphed 
på flere nøgleressourcer, ved vi også, at de 
samme ressourcer i vidt omfang går til spil-
de, fordi vi er for dårlige til at udnytte og 
genanvende dem. Det er en enorm, global 
udfordring – på højde med klimaproble-
matikken. På den ene side handler det om 
at udvikle produkter og produktionspro-
cesser, så vi presser de globale ressourcer 
mindst muligt. På den anden side handler 
det om også at betragte vores affald som en 
værdifuld ressource, så vi globalt set bliver 
bedre til at genbruge de knappe ressour-
cer,” siger Ida Auken og fortsætter:

”I Danmark kan vi næppe forvente at 
hamle op med større lande i konkurrencen 

om at sætte sig på nye ressourcer, hvad 
enten de hentes op af undergrunden, fra 
havets dyb eller under indlandsisen. Men 
vi kan noget andet. Vi kan udvikle metoder 
til at udnytte ressourcerne bedre og sørge 
for, at der ikke er noget spild. Vi skal være 
et grønt demonstrationsland, som viser, at 
økonomisk vækst ikke nødvendigvis bety-
der spild, overforbrug eller forurening.”

Løsningerne skal findes på tværs
Det er store udfordringer og store ambitio-
ner, miljøministeren ridser op. Og hun har 
da heller ikke tænkt sig at skulle løfte det 
tunge åg helt alene – tværtimod.

”Omstillingen til en grøn økonomi 
kræver deltagelse fra alle samfundslag. 
Det kan ikke bare løses fra Christiansborg. 
De bedste løsninger findes i et samarbejde 
med dem, som dagligt er i nærkontakt med 
de udfordringer, vi prøver at løfte,” siger 
Ida Auken.

Derfor ønsker hun sig også flere grønne 
partnerskaber på tværs af myndigheder, 
forskningsinstitutioner, virksomheder og 
organisationer.

”Partnerskaberne drejer sig blandt andet 
om at sætte fælles fokus på, hvordan vi 
bedst kan udvikle miljøteknologien. Et 
godt eksempel er den offentlige indkøbs-
strategi, vi lige har indgået aftale med 
en række kommuner om. Sammen vil vi 
skubbe på den grønne udvikling og skærpe 
innovationen ved at efterspørge flere 
grønne løsninger,” fortæller Ida Auken og 
opsummerer:

”I bund og grund handler det om, at vi 
skal finde ud af at forbruge færre ting og 
skabe mere værdi.”

Genanvendelse 
af skrot

Danske virksomheder har etableret et 
partnerskab med myndighederne om 
forbedret genanvendelse af skrot fra 
biler, elektronik og gammelt jern. I dag 
har vi allerede en høj grad af genanven-
delse af en række materialer i Danmark, 
men der er enighed om, at det kan blive 
endnu bedre. 

Det kræver den rigtige blanding af ny 
teknologi og afgiftsstyring – og det skal 
partnerskabet være med til at udvikle. 
Målet er at spare energi og øge gen-
anvendelsen af en række værdifulde 
materialer. 

Sikring af 
fosforressourcer

Fosfor er en uundværlig plantegød-
ning. Imidlertid er det også en stærkt 
begrænset og truet ressource: På 
verdensplan vil den være helt opbrugt i 
løbet af de næste 50 til 100 år, hvis ikke 
udviklingen ændres. 

Danske virksomheder har derfor etable-
ret et partnerskab med myndighederne 
om at udvinde og udnytte fosfor fra 
spildevand og slam. I partnerskabet 
skal der udvikles nye teknologier og 
fastlægges regler, som betyder, at vi i 
fremtiden får en langt bedre udnyttelse 
af fosforen.
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Fra forbrænding 
til ny ressource

I slutningen af forrige århundrede 
ændrede synet på affald sig igen. 
Nu var det ikke længere rentabelt at 
brænde affaldet – nu skulle det gen-
anvendes. De mange forbrændings-
anlæg rundt omkring blev pludselig 
et problem, for nu blev affaldet 
betragtet som en ressource.

I slutningen af 1980’erne begyndte man for 
alvor at tænke på at reducere affaldsmæng-
derne og miljøbelastningen fra affaldet, og 
med miljøminister Christian Christensens 
Genanvendelseshandlingsplan for 1987-89 
blev der sat skub i genanvendelsen. 

Det skete blandt andet ved at indføre et 
affaldsplanlægningssystem og ved at give 
kommunerne ansvaret for alt affald i det, 
der fik betegnelsen ”den danske affalds-
model”.

Dermed blev kommunerne ansvarlige 
for at indsamle genanvendelige materialer 
som papir, pap, glas, plast og madaffald fra 
husholdninger, handelsvirksomheder og 
storkøkkener.   

Samtidig vedtog man en affaldsafgift på 
alt affald til deponering og forbrænding. 

Med skiftende miljøministres handlings-
planer fortsatte udviklingsarbejdet for øget 
genanvendelse på en bred front – både 
indsamlingssystemer og behandlingstek-

nologi blev udviklet, afprøvet og taget i 
anvendelse. 

Og omkring årtusindeskiftet blev der ta-
get fat på en ny indsats for affaldsforebyg-
gelse – blandt andet med en stort anlagt 
konference i Parken i København. 

På vej mod 2050
I 2012 har miljøminister Ida Auken beslut-
tet at lade en ressourcestrategi erstatte 
de hidtidige affaldsstrategier, og EU-
Kommissionen har sat affaldsregulering på 
dagsordenen. 

I mange år kunne vi i Danmark og 
Europa fokusere på at øge produktivi-
teten. Priserne på råvarer var faldende, 
fordi vi blev bedre og bedre til at udvinde 
dem, og priserne på arbejdskraft var 
stigende. De sidste 10 år er der sket et dra-
matisk skift. Ressourcepriserne er steget 
voldsomt. På europæisk plan forventer 
op mod 90 procent af virksomhederne, at 
denne tendens vil fortsætte. Det logiske 
skridt er derfor, at teknologifornyelsen og 
væksten nu skal fokuseres på at forbedre 
ressourceeffektiviteten, som miljøministe-
ren udtrykte det i en tale i begyndelsen af 
2012. 

Vi skal altså med andre ord have mere 
ud af de ressourcer, vi råder over – ikke 
fordi, det er politisk korrekt at udnytte 

ressourcerne i affaldet, men fordi det på 
længere sigt er miljømæssigt og økonomisk 
nødvendigt at gøre det frem mod 2050. 

”Det betyder også, at vi skal lære af det 
affald, vi har - og vi skal lære hurtigere, 
end vi tidligere har gjort. 40 år er en relativ 
kort periode historisk set, men akkurat 
som meget har ændret sig i Miljøministe-
riets første 40 år, så vil meget ændre sig de 
næste 40, og formentlig endda meget mere 
end i de første 40 år,” understreger kontor-
chef Dorte Hermansen fra Miljøstyrelsen. 

Affald – deponering, 
genanvendelse og 
forebyggelse

•	   I 1985 deponerede vi 40 procent af 
affaldet – i 2009 kun 6 procent. 

•	 	I	1985	genanvendte	vi	35	procent	af	
affaldet – i dag er det 69 procent.

•	 	Til	gengæld	er	affaldsmængderne	
steget støt fra omkring 9 millioner 
ton i 1985 til 15,6 millioner ton i 2008. 
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Fra slæbeanker 
til motor

Mange steder på kloden er man i dag, hvor 
Danmark var i 70'erne. 

Få timers ophold i Beijing, Delhi eller 
Mexico City vil afsløre et potentielt gigan-
tisk marked for miljøløsninger, vi i Dan-
mark allerede har opfundet og implemen-
teret. Et lidt længere ophold vil afsløre, at 
der i takt med lokalbefolkningens øgede 
økonomiske råderum er et tilsvarende sti-
gende pres for at få løst miljøproblemerne. 

Den nødvendige omstilling
Der er med andre ord muligheder for eks-
port af grøn, dansk teknologi – og det har 
både erhvervslivet og myndighederne da 
også fået øjnene op for. Det betyder, at den 
fremtidige miljøpolitik vil være en inte-
greret del af mange andre politik områder. 
Men det betyder også, at vi fortsat skal 
have udvikling af miljøløsninger på dags-

ordenen for at sikre et stadig bedre miljø i 
Danmark og en fortsat konkurrencefordel. 
Vi skal blive ved med at være et mulehår 
foran.

Der er altså fortsat grundlag for at bruge 
miljøreguleringen som et innovations-
fremmende instrument. Det er en stående 
diskussion, om vi i fremtiden skal satse 
på ”frontrunners” eller regulere bredt. 
Svaret er nok begge dele: Vi ved, at især 
de største virksomheder trækker deres 
underleverandører med. Men vi ved også, 
at den nødvendige grønne omstilling af det 

danske samfund kræver en omstilling af 
hele erhvervslivet, og her er reguleringen et 
vigtigt værktøj.

Miljøarbejde for de mange
Den miljømæssige omstilling, vi har 
oplevet i Danmark fra 70’erne til i dag, har 
været båret af en folkelig opbakning til et 
bedre miljø, hvor miljøet har stået højt 
på dagsordenen i befolkningen og blandt 
vælgerne. Det er den samme opbakning og 
legitimitet, som er nødvendig for at sikre, 
at omstillingen til et mere ressourceeffek-
tivt Danmark lykkes. Derfor skal miljø-
arbejdet fortsat være en åben proces, der 
både regulerer og involverer de mange.

Fremtidens miljøarbejde vil være præget 
af, at miljøregulering ikke længere er et 
slæbeanker for mange virksomheder; et 
irritationsmoment og en merudgift. Der-
imod kan det få karakter af en fremtidig 
investering for virksomheden; en motor for 
den fortsatte vækst. 

Miljøreguleringen på industri-
området var tydeligvis nødvendig 
i de brune 70'ere, hvor støj, møg 
og  røg fyldte meget. I dag er vi et 
ganske andet sted, og derfor er 
miljøreguleringen mere præventiv. 
Der er fortsat behov for regulering 
af industrien – men af en anden 
type.
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Der går et spøgelse gennem Europa – pro-

duktionens spøgelse. 

Produktion i Europa og produktion i 

Danmark er et spøgelse, fordi den så mange 

gange er blevet erklæret død. Fremtiden er 

viden. Fremtiden er oplevelse. Fremtiden er 

alt muligt andet end produktion. Men som 

et rigtigt spøgelse går produktion igen, fordi 

fysisk produktion er og bliver en central del 

af den samfundsmæssige værdiskabelse. 

En meget stor del af, hvad vi som men-

nesker opfatter som værdi, er forankret i 

den fysiske virkelighed enten som natur 

eller som fysiske produkter. Og langt de 

fleste betalinger, hvad enten det er løn eller 

betaling for et produkt eller service, hænger 

tæt sammen med det fysiske produkt. 

Eksempelvis vil Danmark ikke få mange 

kroner eller arbejdspladser ud af en satsning 

på vindenergi, medmindre der er så gode 

rammer for produktion af gear, generatorer, 

tårne, vinger, fundamenter, kabler, styringer 

osv., at aktiviteterne vil foregå i Danmark. Vi 

bliver kun rige af viden, hvis den oversættes 

til det, som andre er villige til at betale for. 

Vi taler meget om grøn vækst i Danmark. 

Men grøn værdiskabelse forudsætter, at 

der kan finde miljørigtig produktion sted i 

mange brancher. Og at den kan omstilles i 

det meget hurtige tempo, som det kræver 

at holde sig konkurrencedygtig. Miljø og 

konkurrencekraft kan i mange sammen-

hænge gå hånd i hånd. Men tid og fleksibili-

tet er afgørende faktorer. 

En del af driften
Det private erhvervsliv anser i dag miljø-

hensyn for at være en naturlig del af sine 

aktiviteter. Disse hensyn er i det store og 

hele rimelige og skal overholdes. Selvfølgelig 

er der stadig positive og negative afvigere 

fra dette grundsynspunkt, og fra erhvervsli-

Kan 
miljøforvaltningen 
skabe værdi 
i Danmark?
Hensyn til miljøet er mange steder i dansk erhvervsliv blevet en naturlig del 
af driften. Ikke desto mindre støder danske virksomheder til stadighed på 
bureaukrati og langsom sagsbehandling, der kvæler deres konkurrence-
evne.  Det skal der laves om på – og det kan kun gå for langsomt! 

Lars Goldschmidt
 Direktør i Dansk Industri

40 år for grøn velfærd
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vets side ser vi meget gerne, at reglerne på 

området forenkles. Men overholdes skal de. 

Der er med andre ord sket meget siden 

dengang, hvor miljøhensyn var et stygt 

tema, der blev fremført for at genere 

erhvervslivet. Og det er en begejstrende 

udvikling.

Det diskuteres ofte, om nye og spænden-

de miljøkrav kan medvirke til at udvikle en 

mere konkurrencedygtig industri. Det er ikke 

den vinkel, jeg vil fokusere på i dette indlæg. 

Jeg vil indskrænke mig til at understrege, at 

miljøkrav eller afgifter, der er specielt danske 

eller meget strengere, end de krav uden-

landske konkurrenter er underkastet, ikke vil 

skabe nye virksomheder eller investeringer i 

Danmark – i værste fald vil det være modsat. 

Lean i miljøforvaltningen
Ser vi på, hvordan reglerne på miljøområdet 

forvaltes i dag, er billedet meget broget: Der 

er områder, hvor fremragende forvaltning 

gør det attraktivt at lokalisere sig. Men der er 

også områder, hvor forvaltningen i sig selv 

er en effektiv barriere mod enhver form for 

fornuftig erhvervsudvikling. Det tjener ikke 

miljøet, og det tjener ikke værdiskabelsen i 

Danmark. 

Vi har brug for en kulturrevolution i alle 

led i miljøforvaltningen, hvor man går fra 

udelukkende at ville forhindre virksomhe-

derne i at gøre skade til også at fremme, at 

der finder mere aktivitet sted på en miljøan-

svarlig måde. Gennemsigtighed både hvad 

angår regelværkets indhold, og dermed 

hvilke afgørelser, der kan forventes, og af 

sagsgange, tidsforløb m.m. er et afgørende 

grundlag for virksomhedernes beslutninger 

om fremtidige aktiviteter.

Der bør gennemføres lean-inspirerede pro-

cesanalyser af arbejdet i miljøforvaltningen 

fra kommunerne og op gennem ankesyste-

met. Når jeg nævner lean, er det, fordi denne 

tankegang lægger vægt på spørgsmålet om, 

hvad der skaber værdi for hvem.

Vi bør gennemgå alle aktiviteter og 

spørge, hvem de skaber værdi for, og hvad 

der skal til, for at værdiskabelsen øges, mens 

forbruget af tid og andre ressourcer holdes 

lavest muligt. Det betyder, at vi skal se på, 

hvem interessenterne er, og hvilke interesser 

der tages hensyn til i de forskellige pro-

cestrin og aktiviteter. 

Yes we can!
Et år er meget lang tid i en moderne 

erhvervssammenhæng, så der er stærkt be-

hov for, at vi finder nye processer, der sikrer, 

at faglighed, gennemsigtighed, inddragelse 

og de andre relevante hensyn kan vareta-

ges på meget kortere tid. Der er behov for 

at finde nye samtaleformer, der bedre kan 

understøtte den oplevede retssikkerhed end 

den traditionelle høringsform. Relationen 

mellem virksomheder og myndigheder skal 

opfattes som en alliance, så længe begge 

parter opfører sig ordentligt.

Det er en begejstrende oplevelse at møde 

en forvaltning, der udstråler ”yes we can”, en 

forvaltning der stiller de krav, der skal stilles, 

men samtidig signalere at den målrettet vil 

medvirke til at finde løsninger. Løsninger, 

der lægger vægt på det, som er væsentligt 

i både indhold og proces; væsentligt for 

miljøet og væsentligt for erhvervslivet.

Og de findes – heldigvis. Forvaltningerne 

som har en kundeorienteret tilgang. Så der 

eksisterer en række gode eksempler og 

erfaringer, man – på de steder, hvor der sta-

digvæk er rigtig lang vej til målet – kan lade 

sig inspirere af. Og det må gerne gå hurtigt, 

for det er en misforståelse at tro, at vi har tid 

til at vente. 

Økonomi og miljø – to sider af samme mønt

“ Miljøkrav eller afgifter, 
der er specielt danske, vil 
ikke skabe nye virksom-
heder eller investeringer i 
Danmark – i værste fald vil 
det være modsat.
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Behovet for bæredygtige løsninger er 

indiskutabelt. Udfordringerne er mange 

og indbyrdes sammenhængende: Klima-

forandringer, manglen på rent vand nogle 

steder og oversvømmelser andre steder, 

befolkningstilvækst ikke mindst i de nye 

økonomier, en galoperende urbanisering og 

et voksende krav om materielle goder fra en 

stadig voksende middelklasse. 

Alt dette skal håndteres uden for stort 

træk på planetens ressourcer – næsten en 

uoverkommelig opgave. 

Gode danske erfaringer
Hvad kan dog et lille land højt mod nord 

bidrage med til løsningen af så store globale 

udfordringer? Umiddelbart har Danmark tre 

typer af positive erfaringer med at arbejde i 

retningen af grøn vækst:

Vi har skabt rammerne for og imple-

menteret større grønne systemløsninger. 

Det gælder eksempelvis i forhold til vores 

velfungerende og effektive samfundsmæs-

sige infrastruktur inden for vand, spildevand 

og varme, som bygger på en mangeårig 

tradition for central, regional og lokal plan-

lægning. Ved at demonstrere at sådanne 

løsninger fungerer i praksis hos os selv, kan 

vi inspirere andre lande til at gennemføre lig-

nende projekter – til gavn for miljøet og de 

Fremtidens 
vækst er grøn

Bæredygtighed har potentialet til at blive fremtidens væsentligste politiske 
spørgsmål. Det er en udvikling, som Danmark kan være med til at presse på 
– ved, som vi har gjort tidligere, at gå i forvejen med det gode eksempel.

Pernille Blach Hansen
 Direktør for bæredygtighed, Grundfos

danske virksomheder, der leverer teknologi-

erne og arbejdspladserne. Vi bliver en slags 

grønt laboratorium.

Vi har i årtier haft en ambitiøs national 

miljølovgivning og kæmpet for en mindst 

ligeså fremsynet EU-regulering. Samtidig 

har vi tradition for også at implementere og 

håndhæve reglerne. Det har skabt gunstige 

konkurrencevilkår for de virksomheder, der 

ønsker at levere bæredygtige løsninger. 

Gennem regulering og ambitiøse miljøkrav 

findes der mange eksempler på, at det er 

lykkedes at etablere et marked for mere 

grønne produkter og løsninger. I dag er det 

dog afgørende for en fortsat grøn vækst at 

40 år for grøn velfærd
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sikre, at de ambitiøse miljøkrav primært sæt-

tes på EU-niveau.

Vi har tidligere vist vilje og modet til at 

vælge ”first movers” ved at turde satse på 

fremtidens teknologier – tydeligst demon-

streret ved satsningen på vindenergi med 

gode rammevilkår, støttemuligheder og 

opsætningen af møllerne i praksis.

Fra miljøsyndere til frontløbere
Så langt, så godt. Men hvordan kommer vi 

videre? 2012 er 20-året for at bæredygtig 

udvikling for alvor blev sat på dagsordenen 

i Rio. Det kan vi passende fejre ved, at Dan-

mark tager et stort skridt mere i retningen af 

bæredygtig vækst. Overliggeren bør løftes, 

og vi bør få skabt stærke partnerskaber 

mellem de mange aktører, der virkelig vil en 

bæredygtig udvikling. 

I stedet for primært at fokusere miljøind-

satsen på at ”komme efter” miljøsynderne 

og de langsomste skibe i konvojen, ville 

det være befriende med et større fokus på 

frontløberne med det formål at nå mere am-

bitiøse mål. For det er frontløbernes indsats, 

der efterfølgende skal være med til at løfte 

resten af flokken!

Stærke partnerskaber på tværs af den 

offentlige og private sektor forudsætter dog 

et mere åbent og inddragende miljøministe-

rium. Et ministerium som ud over korrekt 

sagsbehandling og evne til at sætte sig i mi-

nisterens sted tilegner sig evnen til at gøre 

en forskel på bundlinjerne i virksomhederne. 

Det kunne for eksempel indebære, at der i 

al sagsbehandling indgår et fast krav om, at 

en given løsning prøves af med de aktører, 

som skal få løsningen til at flyve – eller at 

erhvervslivet og de grønne organisationer 

inddrages på alle niveauer.

Det første og sidste krav
Man kunne også spørge, hvorfor Miljømini-

steriet ikke for længst har sat sig i spidsen 

for at nedsætte et nationalt bæredygtig-

hedsråd? Et råd, der ikke følger tendensen 

med at definere miljøpolitikken og bære-

dygtigheden smalt (fugle, åer, fisk osv.), men 

som sætter den helt overordnede ressour-

cediskussion på dagsordnen.  

Den helt overordnede ressourcedis-

kussion har nemlig potentialet til at løfte 

bæredygtighed op som fremtidens high 

politics. Den globalt voksende middelklasse 

vil skabe et ekstremt pres på ressourcerne i 

fremtiden. Adgang til fx rent vand eller nye 

råvarer vil være fremtidens slagmark – både 

økonomisk og sikkerhedspolitisk.

Derfor skal det heller ikke være et 

anliggende alene for Miljøministeriet og 

miljøpolitikere i Danmark, EU og FN. Bære-

dygtighedsagendaen må løftes til det næste 

niveau – det betyder først og fremmest, at 

stats- finans- og økonomiministre må invol-

veres i omstillingen af vores økonomier.

Danmark og det danske miljøministerium 

kan blive global trendsætter ved at forankre 

bæredygtighedsagendaen på tværs og i de 

økonomiske ministerier samt Statsministe-

riet. Det vil også klart signalere og indebære, 

at bæredygtighed i fremtiden ikke er noget 

marginalt, som man smører på til sidst. Bæ-

redygtighed er det første krav. Og det sidste.

“ Bæredygtighedsagendaen må løftes til det næste 
niveau – det betyder først og fremmest, at stats-, finans- 
og økonomiministere må involveres i omstillingen af 
vores økonomier.

Økonomi og miljø – to sider af samme mønt
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40 år for grøn velfærd

Historisk set er de danske skove blevet plantet for at opretholde en stabil 
produktion af træ. Tidligere blev besøgende i skovene tolereret – i hvert fald 
hvis de ikke kom på tværs af skovdriften. Dét har ændret sig radikalt: I dag 
er naturen i stedet 

Nationens grønne 
 motionsrum

Alle danskere har, uanset hvor de bor i 
landet, kun ganske få kilometer til det 
nærmeste grønne område, hvis vi tæller 
byernes parkområder med. Vores farligste 
dyr er flåten – og samtidig er vores største 
og vildeste naturområder ikke større, end 
at det næsten kræver øvelse at fare vild i 
dem. Tilgængeligheden til naturen er tæt 
på unik herhjemme.

Biodiversitet og naturbeskyttelse
Alligevel er det historisk set så som så med 
tilgængeligheden. For da ministeriet blev 
skabt, betragtede man udelukkende skoven 
som et produktionsapparat. Der skulle 
produceres ved, og besøgende i statssko-
vene blev nok accepteret – men heller ikke 
mere end det.

Men op gennem 70’erne steg antallet af 
besøgende i skovene, og med dem voksede 
en ny disciplin i statsskovdriften frem: 

I 1987 blev Skov- og Naturstyrelsen og 
Fredningsstyrelsen lagt sammen. Hvad 
der umiddelbart lyder som en almindelig 
strukturel myndighedsændring, skulle 
imidlertid vise sig at komme til at spille en 
endda meget stor rolle for danskernes brug 
af statens naturarealer. Med denne fusion 
blev der nemlig skabt en hybrid mellem 
skovdrift og varetagelsen af naturens og 
friluftslivets interesser. Det var noget nyt – 
også på europæisk plan, at man blandede 
disse ting sammen. Og det var en succes.

Det betød, at skovene fremover fik mere 
plads til både natur og besøgende. Der 
skulle være plads til at være på, og man 
skulle også sikre sig, at de besøgende ikke 
forvildede sig for langt væk – og endte med 
at forstyrre skovdriften. Så der blev sat bor-
de og bænke op og afmærket stier, der ledte 
skovgæsterne de rigtige steder hen, samtidig 
med at de øgede følelsen af tryghed.

Den udvikling har for alvor taget fart de 
sidste 20-30 år. I dag er billedet næsten 
vendt på hovedet: Statens skovdrift hand-
ler ikke længere så meget om at producere 
træ; det gør man billigere i andre lande. I 
dag handler det om biodiversitet, naturbe-
skyttelse og oplevelser for borgerne.

… Og sundhed til folket
Der vandres, løbes, cykles, ros, rides, køres 
med hunde og overnattes i ét væk i naturen 

“ Der vandres, 
løbes, cykles, ros, 
rides, køres med 
hunde og overnattes 
i ét væk i naturen i 
dag.
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Når man indretter sin by, kan man 
lige så godt tænke sundheden 
med. Naturstyrelsen har sammen 
med Lokale- og Anlægsfonden de 
sidste to år arbejdet med projekt 
Bevægelse i alle planer. Bagtan-
ken er, at planlægningen af by-
erne skal være med til at fremme 

motion og bevægelse – og 
dermed højne danskernes sund-
hedstilstand. I alt fire kommuner 
deltager i projektet: Brøndby, 
Hillerød, Kolding og Tønder. Og 
det følges tæt af blandt andre 
DIF, DGI, Sund By Netværket og 
Sundhedsstyrelsen.

Fakta om naturen

Seks ud af ti danskere benytter naturen, når 
de skal motionere – og hele 81 procent af de 
idrætsaktive mener, at naturen har nogen 
eller stor betydning, når de dyrker sport eller 
motion. 

Naturstyrelsen forvalter cirka 190.000 hektar 
natur i Danmark. 56 procent er skov, mens re-
sten er åbne naturområder som fx hede, søer 
og enge. Hvert år etableres der omkring 300 
hektar ny statsskov – særligt tæt ved byerne 
– og danskerne foretager i alt 100 millioner 
besøg i naturen hvert år.

i dag. Skovene og søerne er blevet dansker-
nes foretrukne fitness-center, og en stor del 
af energien i de lokale enheder af Natursty-
relsen bruges på at planlægge og styre de 
mange forskellige aktiviteter i naturen: Det 
siger næsten sig selv, at et hundespand, 
en mountainbike og en stille gåtur med 
barnevognen ikke er den heldigste cocktail. 
Der er plads til alle, men ikke nødvendigvis 
på samme tid eller samme sted.

Forskningen har vist, at oplevelser i 
naturen har en gavnlig virkning på stress; 
hjernen kobler af, og kroppen restituerer 
sig. På samme måde kan naturen medvirke 
til at forebygge en lang række lidelser, som 
vi helst er foruden – både som enkelt-
personer og som samfund. Derfor har 
Breddeidrætsudvalget peget på naturen 
som fremtidens vigtigste bane for idrætten 
i Danmark.

Planer for sundheden
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I fremtiden er vi ressourcebevidste. Det er 

vi nødt til at være: I dag kan vi læse om, 

hvordan fosfor er på vej til at blive en knap 

ressource. Olie og visse metaller er andre 

eksempler. Knaphed kræver omtanke og 

kreative løsninger, som fremmer besparel-

ser, genbrug og genanvendelse. I fremtiden 

vil de økonomiske virkemidler understøtte 

denne adfærd. Det bliver nemmest og 

billigst at handle miljørigtigt. Og affald vil få 

status som ressource. ”Brug og genbrug” 

afløser ”brug og smid væk”.

I fremtiden respekteres naturen. Som 

livsgrundlag og som en uerstattelig del af 

løsningen på en lang række af samfundets 

problemer. Naturen får plads. Naturarealer 

får bedre kvalitet og bedre sammenhæng, 

så arterne kan vandre og naturen kan til-

passe sig klimaforandringer. Åer genslynges, 

og vådområder genskabes, vand forbliver 

i det åbne land. Mere skov sikrer et varieret 

dyre- og planteliv. Og bedre rekreationsmu-

ligheder i naturen tæt på byer giver bedre 

sundhed og oplevelser for befolkningen.

Fremtidens landbrug
I fremtiden drives landbrug med respekt for 

natur og grundvand. 

I dag er vilde bier en af de artsgrupper, 

der har oplevet den største tilbagegang 

i agerlandet, men over halvdelen af alle 

undersøgte arter i agerlandet går fortsat 

tilbage. Fjernelse eller ødelæggelse af små-

biotoper og belastning med næringsstoffer 

og sprøjtegifte er dele af forklaringen. 

I den nærmeste fremtid ophører brugen 

af sprøjtegifte på arealerne, hvor grundvand 

dannes og vandboringer etableres. Og i den 

lidt fjernere fremtid har Danmark udviklet 

et giftfrit landbrug, og både produkter og 

produktionsmetoder er eftertragtede – også 

uden for landets grænser.

Fremtidens natur 
og miljø
Danmarks Naturfredningsforening har en grøn vision for fremtiden, som 
blandt andet bygger på, at det i fremtiden vil være endnu mere nødvendigt 
at tage vare på jordens ressourcer og naturens livsgrundlag.

Susanne Herfelt
Vicedirektør i Danmarks Naturfredningsforening

40 år for grøn velfærd
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Fremtidens arealanvendelse
I fremtiden bliver der øget behov for poli-

tiske beslutninger, når det gælder anven-

delsen af vores arealer. Skal vi producere 

fødevarer eller biomasse? Skal vi udlægge 

naturarealer eller producere dyrefoder? I 

dag bruges 81 procent af det danske land-

brugsareal til produktion af foder til husdyr. 

I fremtiden er der brug for mere vegeta-

bilsk menneskeføde. I dag lægger vi beslag 

på et areal i Sydamerika, der svarer til godt 

30 procent af det danske landbrugsareal 

til produktion af foder. I fremtiden tager 

vi ansvar for egen foderproduktion – den 

gammelkendte roe kan være på vej ind i 

landbruget igen.

I fremtiden er arealanvendelsen flersidig. 

Vi kan få rent grundvand og mere natur, 

hvis landbruget drives økologisk. Vi kan få 

rent vandmiljø, sammenhængende natur-

områder, CO2-reduktion og klimatilpasning, 

hvis landbrugsarealer målrettet tages ud af 

omdrift og omlægges til ekstensivt landbrug 

med kvæg og høslet. 

Fremtidens handlinger
I fremtiden tager vi ansvar for eget energi-

forbrug fra vedvarende energikilder. Vind, 

sol og geotermi er hovedelementerne i den 

danske energiforsyning. I fremtiden har vi 

mere skov og får supplerende biomasse fra 

skov og høslet på naturarealer.

For at denne fremtid skal tage form 

kræver det, at vi hver især vil være med til 

at skabe den. Det kræver politisk vilje til at 

handle på tværs af de traditionelle sektorer 

– både i folketing, ministerier og kommuner. 

Nye politiske beslutningsprocesser skal 

fremme helhedsløsninger. 

Det kræver også vilje til at forfølge vækst 

på en ny måde. Vækst i hvad? I vedvarende 

energi, økologiske fødevarer og giftfrit drik-

kevand – ja tak! I produkters holdbarhed, i 

fødevarefællesskaber og andelsløsninger 

– ja tak! I job, der understøtter målene om 

et bæredygtigt samfund i fremtiden og 

uddannelser, som fremelsker den enkeltes 

medansvar for helheden.

Fremtiden skabes af konkrete handlin-

ger – ikke kun planer og gode hensigter. 

Danmarks Naturfredningsforening er klar til 

at være en del af den grønne fremtid.

“ Vi kan få rent 
grundvand og 
mere natur, hvis 
landbruget drives 
økologisk og 
landbrugsarealer 
målrettet tages 
ud af omdrift.

Økonomi og miljø – to sider af samme mønt
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40 år for grøn velfærd

Fra Wilhjelm-udvalget 
over nationalparker 
til Naturplan Danmark

Naturbeskyttelse i Danmark har altid været 
en balance mellem at beskytte og at be-
nytte. Men det er også en balance mellem 
at beskytte det unikke og det, man kunne 
kalde hverdagsnaturen. Der er gennemført 
fredninger for særligt vigtige levesteder for 
planter og dyr, for særlige kulturhistoriske 
områder og for særligt smukke landskaber. 
Der er indført generelle beskyttelseslinjer 
langs kyster og åer, omkring skove, søer og 
fortidsminder. Der er etableret reservater 
med begrænsede adgangsforhold, og en 
række arter nyder særlig beskyttelse. 

Ikke desto mindre konkluderede det 
såkaldte Wilhjelm-udvalg i 2001, at 
Danmark – trods alle anstrengelserne for 
at beskytte og bevare naturen – er et af de 
lande i Europa, der i forhold til arealet har 
mindst natur. Og – måske endnu værre 
– at kvaliteten af den danske natur aldrig 
tidligere har været så ringe. 

Nationalparker og Grøn Vækst
Siden har nye data desværre bekræftet 

Wilhjelm-udvalgets pointer. Blandt andet 
at den danske natur i dag er voldsomt 
fragmenteret. Wilhjelm-udvalget præsen-
terede skitserne til en fremadrettet plan, og 
selvom udvalgets tanker og ideer aldrig er 
fuldt realiseret, er der i en række initiativer 
fulgt op på dele af udvalgets arbejde.

Det er fx etableringen af nationalparker, 
som også har rod i den tidligere frednings-
planlægnings udpegning af ”nationale 
naturområder”. I dag er der udlagt tre 
nationalparker – yderligere to er på vej. 

Også implementeringen af EU's Vand- 
og Naturdirektiver har fyldt meget. Denne 
indsats var central i forbindelse med Grøn 
Vækst-planen fra 2009. Aldrig før er der 

afsat så mange penge til vand- og naturbe-
skyttelse. 

Biodiversitet i global tilbagegang
De senere år er der samtidig gjort en 
stor indsats for at skabe større folkelig 
forståelse for indsatsen for naturen og 
biodiversiteten. Den globale indsats sker 
inden for rammerne af FN’s Biodiversitets-
konference, der er yderligere et resultat af 
Rio-konferencen i 1992. 

Hidtil har det desværre ikke hjulpet: 
Både levesteder for dyre- og planteliv 
og arterne selv er i konstant tilbagegang 
verden over. På FN’s møde om biodiver-
sitet i Nagoya i Japan 2011 blev 192 lande 

Den danske natur er presset fra alle sider: Forurening, landbrug og byvækst 
truer fortsat vores natur – trods årtiers arbejde for det modsatte.

“ Landbruget er med til at presse naturen 
med udledning af næringsstoffer, forbrug 
af pesticider og stadigt større marker, som 
splitter naturen op i mindre enheder.
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enige om en global strategi. EU har sat 
sig som mål, at tabet skal standses inden 
2020, men udfordringen er til at føle på: 
Man siger, at tabet – opgjort i penge – er 
på svimlende 350 milliarder kroner årligt. 
I 2050 vil det svare til syv procent af hele 
verdens bruttonationalprodukt.

De danske nationalparker er en del af 
den danske indsats for at bevare biodiver-
siteten. Naturkanonen, der blev udarbejdet 
for nogle år siden, en anden, som har været 
med til at sætte natursynet til debat hos 
borgerne. Men disse initiativer rækker 
langtfra. 

Den offentlige indsats for naturen har 
de sidste cirka ti år primært berørt de 
8,3 procent af landet, der er udpeget som 

Natura 2000-områder. Samtidig er en 
stadig større del af landbrugsstøtten blevet 
kanaliseret over til natur- og miljøindsatser 
i det åbne land.

Men på trods af en betydelig indsats må 
man altså konstatere, at modpresset har 
været større end gevinsterne: Den gene-
relle udvikling for den danske natur er ne-
gativ – og det understreges blandt andet af, 
at det ikke lykkedes Danmark – eller noget 
andet land i verden for den sags skyld – at 
standse tilbagegangen i biodiversiteten i 
2010, sådan som det var planen. 

Naturplan Danmark
Landbruget er med til at presse naturen 
med udledning af næringsstoffer, forbrug 

Hvad er 
 biodiversitet?

Biodiversitet er grundlaget for fx den 
stadige produktion af frugtbar muld-
jord, rent vand, omsætning af affald 
og recirkulering af næringsstoffer. Det 
drejer sig om økosystemer, arter og 
gener. Nogle kalder det ganske enkelt 
livsgrundlaget.

Og livsgrundlaget er under pres over-
alt på kloden. 

Forskningen  siger, at udryddelsen 
af arter i øjeblikket er omkring 100 – 
1.000 gange højere end den naturlige 
udryddelse.

af pesticider og stadigt større marker, 
som splitter naturen op i mindre enheder. 
Mangel på ekstensiv brug af jorden betyder 
også, at mange plejekrævende enge og 
overdrev vokser til. Men også byvæksten og 
den stadige udbygning af infrastrukturen 
presser og fragmenterer den danske natur. 

Derfor besluttede man i 2011, at der skal 
udarbejdes en Naturplan Danmark, der 
ligesom Wilhjem-udvalget i sin tid griber 
fat i hele det åbne land og havet omkring 
os. Samtidig er der i februar 2012 nedsat 
en Natur- og Landbrugskommission, der 
skal sætte skub i den grønne omstilling af 
dansk landbrug og styrke den danske na-
tur. Det er bæredygtigheden, der skal være 
fremtiden for dansk landbrug. 

Foto: Naturstyrelsen
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Fremtidens 
landbrug og miljø
– reformer og danske 
jordbrug anno 2020

Prorektor Søren E. Frandsen fra Aar-
hus Universitet giver her sit optimi-
stiske bud på, hvordan fremtidens 
danske landbrug kan få en mere 
miljøvenlig profil og en sundere 
økonomi – og ikke mindst giver han 
et bud på, hvordan vi kan virkelig-
gøre visionen. 

Velkommen til 2020.

Antallet af danske landbrug er reduceret 

fra de godt 33.000 i 2010 til ca. 20.000 brug 

i 2020. De drives af udviklingsorienterede 

landmænd og medhjælpere, som også 

involverer sig i samfundets udfordringer. Bl.a. 

gennem eksport af viden og teknologiske 

løsninger til såvel store fødevareproduce-

rende lande som en række fattige fødevare-

importerende lande. 

Landmændene arbejder med biodi-

versitet, landskabs- og naturpleje og med 

vedvarende energi fra vind, sol og bioenergi 

fra planteproduktion. Samlet set tjener 

dansk landbrug i 2020 tilfredsstillende; 

den tidligere oparbejdede gæld er under 

afvikling, og der er overskud til at investere i 

moderne og bæredygtig teknologi. Jordpri-

serne har også fundet et mere realistisk leje 

– i det hele taget går det godt for det danske 

landbrug.

Helt nye vilkår for forskningen
Efter den dybe eurokrise og knap tre års 

europæisk og dansk lavkonjunktur blev 

dansk landbrug konsolideret med færre og 

større landbrug. Mange gældsplagede jord-

brug bukkede under i 2012-14, og der kom 

gang i generationsskriftet i dansk landbrug. 

Der er sket markante nybrud i forsknin-

gen – det gælder både grundforskning og 

fødevare-, miljø- og klima- samt bioenergi-

relateret forskning. De er kommet som en 

følge af strategiske og mere rummelige 

grundforskningsmæssige komponenter i de 

europæiske forsknings- og innovationspro-

grammer.

Søren E. Frandsen
Prorektor ved Aarhus Universitet

108

40 år for grøn velfærd



109109

Den ambitiøse reform af den fælles 

europæiske landbrugspolitik (CAP) i 2017 

har ført til en markant omlægning, hvor den 

direkte indkomststøtte til landbrug gradvist 

er blevet afløst af ordninger rettet mod de 

globale samfundsmæssige udfordringer, 

herunder hensyn til miljø og klima, pro-

duktion af specialiserede kvalitetsvarer mv. 

CAP’ens andel af det europæiske budget 

blev besluttet reduceret fra 40 procent til 20 

procent i perioden 2016 til 2025. 

I hele perioden er der sket en mærkbar 

nytænkning i dansk politik. Miljø-, klima- og 

energipolitik understøtter reelt bæredygtig 

vækst og beskæftigelse. Politikken udvikles, 

implementeres og administreres ubureau-

kratisk, gennemsigtigt og effektiv og har 

dannet model for tilsvarende politikker i 

Europa og andre lande 

Men hvor står vi i dag?
Tilbage til nutiden – og velkommen hjem til 

2012. Hvor står vi lige nu? Og – ikke mindst – 

hvordan skal vi indrette os fremadrettet, hvis 

ovenstående optimistiske bud på fremtiden 

skal realiseres?

Kommissionens reformforslag fra oktober 

2011 indeholder spændende, nye og gode 

intentioner, men det bør ses efter i søm-

mene. Det er ikke udtryk for en ambitiøs og 

vidtgående reform af den fælleseuropæiske 

landbrugspolitik. Forslaget er derimod ud-

tryk for det muliges kunst og et ønske om 

at fastholde den hidtidige gradvise reform-

proces krydret med visioner om en styrket 

grøn profil. 

Det mest positive er måske det, som 

forslaget netop ikke indeholder: EU-kom-

missionen har formået at undgå de fleste 

af de meget lidt behjælpelige forslag, der 

har været fremført i debatten. Og på den 

baggrund er forslaget måske acceptabelt. 

Der er imidlertid en betydelig risiko for, at 

det politiske spil i Europa fører til en mere 

mudret og en mindre vækstfremmende og 

miljø- og klimavenlig landbrugspolitik. 

Der er mere end nogensinde brug for at 

holde fast i de oprindelige visioner for refor-

men af den fælles europæiske landbrugspo-

litik. Samtidig skal der arbejdes på at justere 

kommissionens forslag. Det optimale resul-

tat af forhandlingerne er en landbrugspolitik, 

der er løsrevet fra særinteresser.

Den skal bl.a. bidrage til at løse de glo-

bale samfundsmæssige udfordringer med 

voksende fødevareefterspørgsel, markant 
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stigende behov for adgang til rent vand, 

tilstrækkelig og stabil strømforsyning og 

energi til alle samt det øgede pres på jor-

dens ressourcer.

Nødvendig omlægning af investeringerne 
Landbrugspolitikken skal gå hånd i hånd 

med bl.a. miljø-, klima- og energipolitikken,  

og hver sektorpolitik skal både udnytte 

markedskræfternes genialitet og tage højde 

for markedets velkendte mangler. 

Det er store krav. Det kræver politisk vilje 

og ikke mindst nytænkning. Derudover er 

forskning og udvikling og brug af ny viden 

og teknologi helt afgørende for at kunne 

imødegå udfordringerne. De ønsker om at 

styrke den europæiske interdisciplinære 

forskning og innovation, herunder et styrket 

samspil med erhvervslivet, er derfor helt 

rigtige. 

EU’s vision om Europa frem mod 2020 

er et skridt i den rigtige retning. Målet er at 

fremme den bæredygtige produktion af 

fødevarer, biobaserede produkter, brænd-

stof og energi. Det nye rammeprogram for 

EU’s forskning og innovation fastlægger 

tilsvarende de forsknings- og innovations-

strategiske mål for perioden 2014-2020. I 

denne periode skal der i alt afsættes cirka 

otte procent af det europæiske budget til de 

europæiske forsknings- og innovations-pro-

grammer. Til sammenligning går 40 procent 

af budgettet til landbruget. 

Den fordeling skal ændres, hvis vi vil have 

gang i den europæiske vækst, samtidig med 

at Europa bidrager til løsninger af de globale 

udfordringer. 
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De gode, de onde 
og de grusomme

Signalkrebsen, almindelig vandpest, den 
brune rotte, engelsk vadegræs, minken, 
japansk pileurt, mårhunden og ikke mindst 
dræbersneglen. Listen over nytilkomne 
og i den grad uønskede arter i den danske 
natur stiger år for år.  

Begrebet invasive arter er relativt nyt. 
Det dækker over plante- og dyrearter, der 
af mennesker er blevet flyttet fra en del af 
verden til en anden og nu påvirker hjem-
mehørende arter negativt. Det mere kor-
rekte navn er derfor: Ikke-hjemmehørende 
invasive arter. 

 I Danmark er kæmpebjørneklo et 
eksempel på en sådan art. Planten findes 
naturligt i Kaukasus-bjergene, og herfra 

har mennesker bragt den til Danmark og 
andre lande. Her i landet breder planten sig 
voldsomt og kan fuldstændig dække fx en 
mose, så alle de planter, der naturligt ville 
vokse i mosen, bliver skygget ihjel.

Den sorte og den røde liste
Men kæmpebjørnekloen er altså langt fra 
den eneste. De mange arter, der bevidst eller 
ubevidst er blevet flyttet hertil, fortrænger 
i mange tilfælde det oprindelige dyre- eller 
planteliv. Det betyder altså, at hvis en så-
kaldt introduceret art ikke får nye fjender og 
desuden har gode levebetingelser, så breder 
den sig på bekostning af de oprindelige arter 
i det nye område. Hvis det sker, bliver den 

Danmarks biodiversitet er truet af 
invasive arter. Derfor har Miljømi-
nisteriet gennem de seneste årtier 
iværksat en lang række tiltag, der 
skal tage kampen op mod de uøn-
skede dyr og planter. Samtidig ar-
bejder man i høj grad på at udsætte, 
frede og pleje tidligere uddøde arter 
herhjemme. Man kunne fristes til at 
sige: Alle dyr er lige. Men nogle dyr 
er mere lige end andre.  
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introducerede art til en invasiv art og truer 
dermed den biologiske mangfoldighed.

”Disse arter anses for uønskede, og 
myndighederne gør et stort arbejde for 
enten selv at udrydde dem eller opfordre 
befolkningen til at hjælpe med at holde 
dem nede. Alle kender kæmpebjørneklo og 
dræbersnegle, som vel kan betegnes som 
ikon-arter for invasive arter. Men selv en 
rose, hybenrosen, som mange forbinder 
med strand, sol og sommer, kan udgøre 
en trussel for andre arter,” understreger 
biolog i Naturstyrelsen Hans Erik Svart. 

På den baggrund har Naturstyrelsen ud-
arbejdet en såkaldt sortliste over uønskede 
dyr og planter i Danmark. En liste, der hele 
tiden er dynamisk og ændres fra år til år. 

Men samtidig med, at vi på den ene side 
jager og dræber uønskede arter, så freder 
vi på den anden andre arter i naturen. Det 
gælder fx alle frøer, tudser, firben og orki-
deer. De arter, der er i fare for at blive ud-
ryddet, får tilsvarende plads på Den danske 
Rødliste. Ligesom sortlisten justeres også 
denne hele tiden i takt med udviklingen. 

Bæveren vender tilbage
Mens vi jager og freder, så udsætter vi 
paradoksalt nok samtidig tidligere, uddøde 

arter herhjemme. Det gælder fx bisonokser 
på Bornholm, vilde heste på Langeland 
og ikke mindst bæveren, der efter at have 
været uddød i Europa i næsten 100 år blev 
reintroduceret. 

”Forud var gået nogle år med heftig 
debat, hvor udsagn som tivolisering, Zoolo-
gisk Have, ”ulven bliver vel det næste” og 
’naturfundamentalister’ blev flittigt brugt. 
Sportsfiskerne var arge modstandere af 
bæverne på grund af bævernes dæmnings-
byggeri og de dermed forringede forhold 
for laks og havørred. Verdensnaturfonden 
og Nepenthes var markante tilhængere på 
grund af bævernes funktion som nøgleart,” 
fortæller skovrider Thomas Borup Svend-
sen fra Klosterhedens Statsskovdistrikt. 

Resultatet blev, at Miljøministeriet i 
oktober 1999 udsatte 18 bævere i Flynder Å 
i Klosterheden Plantage. 

 

“ De mange 
arter, der bevidst 
eller ubevidst 
er blevet flyttet 
hertil, fortrænger i 
mange tilfælde det 
oprindelige dyre- 
eller planteliv.

Bæveren kom, så og sejrede
Og bæverne trivedes tilsyneladende i de 
nye omgivelser. Allerede året efter blev der 
født bæverunger i Danmark.

Bestanden voksede støt til en forårs-
bestand på 156 individer i 2011, og der 
blev i 2011 registreret 36 territorier med 
stedfaste bævere og et stort antal dæmnin-
ger. Den biologiske mangfoldighed steg, 
men der kom også øgede omkostninger 
til håndtering af de problemer, lodsejere 
langs vandløbene løb ind i; oversvømmede 
enge, som følge af bævernes dæmninger.

”Men selv om udsætningen skulle både 
en tur i Naturklagenævnet og i Vestre 
Landsret, er opholdstilladelsen i dag gjort 
permanent. Den bedste anbefaling er vel, 
at erfaringerne i 2009 var så gode, at man 
også udsatte bævere i Nordsjælland,” un-
derstreger Thomas Borup Svendsen. 

Når bæverne indtager et område, dæm-
mer den de små vandløb op, og der 
dannes lavvandede søer. Her kommer 
krikænder, gråænder, blishøns, vandrikse 
og andre fugle, der holder af våde enge. 
Der kommer frøer og tudser, og flagermu-
sene jager over vandet. 

De træer, der står med rødderne i vand, 
går ud, og danner, sammen med de træer 
bæverne fælder, et stort spisekammer 
for vednedbrydende svampe og insekter. 
Og der kommer et mosaiklandskab med 
døde træer, småsøer med stillestående 
vand, rislende vand ved dæmningerne, 

små lysninger, hvor bæverne har ryddet 
pilekrattet og et pjusket landskab, hvor 
siv og andre fugtighedselskende urter 
dominerer. 

Når bæverne forlader området, vil der 
opstå enge, der gradvist vil vokse til med 
skov, indtil bæverne en dag dukker op 
igen. 

Resultat: Der bliver indført både kaos og 
dynamik i den statiske og velordnede 
danske natur. Samtidig med produktion af 
to af Danmarks naturs største mangelva-
rer – vand og dødt ved.

Bæveren – en økologisk nøgleart
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Velkommen til fremtiden. Vi skriver 2020, og 

der er for alvor gang i natur- og landskabs-

forvaltningen – på alle niveauer – i Danmark. 

De internationale programmer og direk-

tiver til beskyttelse af jordens biodiversitet 

påvirker udviklingen i positiv retning: EU’s 

habitatdirektiv og NATURA 2000-netværket 

har affødt adskillige større danske projekter, 

mens vandrammedirektivet langt om længe 

er begyndt at virke, som det oprindeligt var 

planlagt: En ramme for målrettede indsatser, 

iværksat hvor man får mest ud af dem. 

Samspillet mellem overordnede mål 

og kommuneplanlægningen er efter flere 

revisioner kommet på skinner: Fornuftige 

rammer for en overordnet beskyttelse af 

natur- og landskabsværdier mod byudvik-

ling er på plads, velfungerende modeller 

for indretning og forvaltning af bynære 

landskaber er udviklet, og den på mange 

måder ødelæggende konkurrence mellem 

kommunerne om at under- eller overbyde 

hinanden er bremset og afløst af et velsmurt 

mellemkommunalt samarbejde.

Landbrugets fremtid tegner lyst
De største forandringer er imidlertid sket på 

det lokale niveau. Stort set alle sogneforenin-

ger har en lokalt forankret udviklingsplan, 

hvis vigtigste mål er integreret i kommune-

planen. Der er tale om strategier, som dels 

rummer de vigtigste mål for landskabets 

benyttelse, dels identificerer projekter, som 

skal gennemføres de nærmeste år. 

Planerne indeholder visioner for beskyt-

telse, pleje og forbedring af sognets natur- 

Fremtidens 
planlægning 
spirer fra bunden

Igen spoler vi tiden frem og ser 
denne gang på det åbne lands plan-
lægning anno 2020 – set gennem 
professor Jørgen Primdahls optimi-
stiske og velpudsede briller.

Jørgen Primdahl
 Professor, Skov & Landskab, Københavns Universitet

40 år for grøn velfærd
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og landskabsværdier – herunder også de 

naturområder, som lokale foreninger driver i 

fællesskab. Typisk rummer de også konkrete 

mål for landsbyens udvikling, områdets kul-

turarv og den fortsatte udvikling af vandre- 

og cykelstinettet.

Det danske landbrug fylder stadig 

meget – og ligesom i 70’erne er hylderne 

i delikatesseafdelingerne i de engelske og 

amerikanske supermarkeder fyldt med dan-

ske produkter. Og de regionale markeder 

omkring os fører friske danske økologiske 

madvarer. Større, industribaserede brug 

med produktion af billige fødevarer findes 

også, men har det svært i konkurrence med 

de multinationale fødevaregiganter, der 

driver enorme arealer på verdensplan. Land-

bruget er mindre reguleret; der er ingen 

støtte og kun relativt lidt papirarbejde. 

Kommuneplanens rammebetingelser 

med hensyn til byggeri, husdyrhold og 

arealanvendelse er klart mere gennemsku-

elige i forhold til ti år tidligere, og der bygges 

og lægges om i landbruget i lige så høj grad 

som i starten af 00’erne.

Planlægning nedefra
Tilbage til nutiden – hvad skete der? I 2002 

tog Landsforeningen Plantning og Landskab 

(dengang De Danske Plantningsforeninger) 

initiativ til en ny form for planlægning i det 

åbne land: Med udgangspunkt i mange års 

erfaringer med kollektiv hegnsplantning 

ville de starte en kollektiv naturplanproces, 

startet og styret nedefra.

Interessen var tydelig: I løbet af få uger 

havde 40 ud af omkring 200 lokale læplant-

ningslaug meldt sig til et pilotprojekt. Det 

førte til en kollektiv naturplan for området 

i Odderbækkens vandløbsopland – og 

siden har Odderbækkens Vandløbslaug 

taget det ene initiativ efter det andet, der 

hver især fremmer en rigere lokal natur, et 

mere sammensat landskab og et levende 

lokalsamfund.

Et andet fingerpeg om interessen for 

lokale fællesprojekter fik man, da Fødeva-

reErhverv i 2008 tilbød en ordning om 

tilskud til lokale græsningsfællesskaber og 

lokale miljø- og naturprojekter. Der kom 

ansøgninger om et samlet beløb tre gange 

højere, end der var afsat midler til – heraf 33 

ansøgninger om støtte til planlægning af 

fælles projekter.

Et tredje tegn på interessen viste sig, 

da Miljøministeriet og Realdania afvik-

lede Plan09-programmet om fremtidens 

kommueplanlægning. Her havde Skive 

Kommune indsendt en ansøgning om 

planlægningsprocesser, som var drevet af 

tre lokalsamfund i samarbejde med kom-

munen og eksterne fagfolk. Herefter blev 

kommunen nærmest overfaldet af andre 

lokalsamfund, som ville være med i proces-

sen. Yderligere to kom med, så der i alt blev 

lavet fem udviklingsplaner – blandt andet en 

for Lihme Sogn, som rummer forslag til en 

landsbyskov, nye stier og grønne korridorer 

fra landsbyen til kyst- og naturområder.

Basis for optimisme
Der er således grundlag for optimisme 

omkring fremtidens planlægning i det åbne 

land. 

Den baserer jeg på den tydelige interesse, 

der er i lokalsamfundene for at lægge fælles 

planer for landskabet. Og på de nye, større 

kommuners overtagelse af de gamle amters 

planopgaver i det åbne land, på EU’s refor-

mer af mijø- og landbrugspolitikkerne, og på 

regeringens planer for grøn omstilling.

Hertil skal man lægge kravene om tilpas-

ning som følge af klimaændringerne, den 

igangværende globalisering af økonomier, 

teknologier og politikker, som skaber øget 

interesse for det lokale og en stræben efter 

et eller andet niveau af lokal autonomi.

Derfor forekommer den skitserede frem-

tid måske ikke urimeligt optimistik. 

Økonomi og miljø – to sider af samme mønt

Læs mere om eksemplerne i teksten på nettet: 
odderbaek.dk og lihmelandsby.dk
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Er vi klar til 
klima ændringerne?

Danmark gør på den internationale scene 
en stor indsats for at skabe global op-
bakning til CO2-nedskæringer. Det står 
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 
vagt for. Miljøministeriet har så ansvaret 
for at tackle konsekvenserne af de klima-
ændringer, der allerede er en realitet. 

Klimaforskerne fortæller os, at vandspej-
let ved Danmarks kyster vil stige med op til 

1,5 meter ved udgangen af dette århund-
rede. Det kommer til at gøre ondt på flade 
Danmark. Samtidig siger forskningen 
også, at skybruddene i 2010 og 2011 ikke 
var enlige svaler: Vi kan på den ene side 
forvente at få mere og mere regn. Og på 
den anden side får vi længere perioder med 
tørke. I det hele taget kan vi forvente flere 
ekstreme vejrhændelser.

Indlandsisen forsvinder. Skybrud 
med enorme oversvømmelser, 
storme og orkaner huserer verden. 
Klimaforandringerne er blevet 
tydelige og med – efter lokal 
målestok – store skybrud over 
Danmark kan de også mærkes 
herhjemme.
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Skybruddene i 2010 
og 2011 forårsagede 
store oversvømmelser 
mange steder i Danmark 
– her på Lyngvejen – en 
af indfaldsvejene til 
 København.
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Regnvand 
uden om 
kloakken

Forberedt til fremtiden
Konsekvenserne af klimaændringerne er 
ikke alene miljømæssige men også i høj 
grad økonomiske og kan dermed bære ved 
til den økonomiske krise. Alene skybrud-
det 2. juli 2011 er af forsikringsselskaberne 
foreløbigt opgjort til at koste mellem fire 
og fem milliarder kr. Hertil kommer tabt 
arbejdsfortjeneste og alt det, der ikke var 
forsikret. For slet ikke tale om de menne-
skelige omkostninger. På Lolland-Falster 
blev både sommerhus-, landbrugs- og 
plantageområder oversvømmet i somme-
ren 2011. Mange års arbejde og investerin-
ger gik tabt.

Derfor har regeringen givet startskuddet 
til en kæmpe offensiv, der såvel berører 
Folketinget, kommunerne, virksomheder-
ne som borgere: Diger, veje og broer skal 
sikres, der skal styr på kloakker og forsin-
kende tiltag for regnvandet, kældre landet 
over skal sikres, byggeriet skal forberede 
sig på fremtidens klima.

Det er store investeringer, men udgiften 
er trods alt langt mindre, end større skader 
vil medføre. Og samtidig kan nye tekno-
logier være med til at gøre Danmark til et 
grønt demonstrationsland for klimatilpas-
ningsløsninger; det kan blive et nyt dansk 

styrkeområde, som vil være med til at 
styrke Grøn Økonomi.

Blå byer
Vi skal have blå og klimatilpassede byer; 
byer med masser af liv, natur og rekreative 
glæder frem for oversvømmede kældre. I 
Odense har man taget hul på den udfor-
dring og leder regnvandet væk fra hvor det 
gør skade – og hen til hvor det gør gavn.

Det bliver et centralt fokusområde for 
den fremtidige danske plan-, natur- og 
miljøadministration. Man skal agere lokalt, 
mens Miljøministeriet ser det som sit 
ansvar at sikre en effektiv lovgivning og en 
effektiv videndeling. 

Klimatilpasningsportalen, klimatilpas-
ning.dk er et centralt dialogredskab mel-
lem borgere, virksomheder og borgere, og 
Miljøministeriet har etableret et rejsehold, 
der rejser rund i landet med en værktøjs-
kasse med klimatilpasningsredskaber. 

“ Vi kan på den ene side forvente at få 
mere og mere regn. Og på den anden side 
får vi længere perioder med tørke. I det 
hele taget kan vi forvente flere ekstreme 
vejrhændelser.

Skybrud og oversvømmelser sæt-
ter vores kloakering under pres, og 
Miljøministeriet er derfor gået sammen 
Haveselskabet for at belyse, hvordan 
kommuner og forsyningsselskaber kan 
få borgere og boligselskaber til at af-
koble regnvand fra kloakken i områder, 
hvor det er ønskeligt. 

Flere kommuner og forsyningsselska-
ber har et problem i boligområder, hvor 
kloakkapaciteten er for lille. Men selv 
hvor kommunerne har planlagt for at 
afkoble regnvandet fra kloakeringen, er 
der endnu kun meget få, der har valgt 
denne løsning. 

Derfor sætter Miljøministeriet og Have-
selskabet i en serie workshops fokus på, 
hvad der skal til, for at borgerne vælger 
at afkoble regnvandet fra kloakeringen. 
Serien af workshops afvikler hen over 
foråret 2012.
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Vandteknologi til Indien

Partnerskabet for miljøteknologi til 
vandsektoren i Indien fik i 2010 tildelt 
Eksportrådets pris som årets projekt. 
Partnerskabet er et godt eksempel på en ny 
type offentlig-privat samarbejde, der har 

Forbruget kan blive 
den store miljømuskel

Hvert år køber de offentlige institutio-
ner og myndigheder i Danmark varer og 
ydelser for omkring 160 milliarder kroner, 
mens tallet for de private virksomheder 
skønnes at være omkring tre gange så stort. 
Tænk engang, hvis der i halen af alle disse 
milliarder var hæftet et krav om miljørigtig 
eller bæredygtig produktion …

Tanken er forjættende, for med den gi-
gantiske omsætning i samfundet kan der i 
sagens natur sættes gang i en stor kædere-
aktion. Og faktisk har vi allerede taget hul 
på udviklingen herhjemme. 

Danmark i EU’s front
I 1991 var Danmark blandt de første lande 
i EU til at formulere en strategi for grønne, 

offentlige indkøb. Derfor ligger Danmark i 
dag i toppen af EU-landene, når det gælder 
miljøkrav i offentlige kontrakter: 46 pro-
cent af de offentlige kontrakter indeholder 
miljøkrav til leverandørerne.

Det er kommunerne, som tegner sig 
for den største del af de offentlige indkøb 
herhjemme, og Miljøministeriet har derfor 
blandet andet stiftet Partnerskab for Of-
fentlige Grønne Indkøb sammen med en 
række kommuner.

EU har de senere år satset væsentligt på 
såkaldt Green Public Procurement. Og med 
et samlet offentligt indkøb i EU’s lande på 
mindst 2.000 milliarder euro giver en ko-
ordinering af kriterierne for grønne indkøb 
også umiddelbar mening. 

Der er penge 
i miljø

De senere års økonomiske krise har 
været en udfordring for de grønne ind-
købere; når der skal spares, kan det være 
svært at argumentere for miljøkrav til 
nyindkøb. Men undersøgelser viser dog, 
at det miljørigtige valg også kan være en 
god forretning: Hvis alle offentlige konto-
rer i Danmark eksempelvis indførte de 
mest miljøvenlige computere overalt i 
deres drift, så kunne der på landsplan 
spares fire millioner kroner på el-regnin-
gen. Om dagen!

stort potentiale i relation til eksportområ-
det. Det handler om at fremme overførsel 
af teknologi til gavn for udviklingslande 
(Indien), til gavn for miljøet og for dansk 
erhvervsliv. 

Partnerskabet blev oprettet i 2009 som 
led af den miljøteknologiske handlingsplan 
og som del af en særlig miljøsamarbejdsaf-
tale mellem Indien og Danmark.

Partnerskabet sigter mod at etablere 

demonstrationsprojekter i Indien på spil-
devandsområdet med fokus på energi-
besparelser og forbedret rensning. Målet 
med projektet er at vise, hvordan moderne 
dansk spildevandsteknologi kan forbedre 
spildevandsrensningen i Indien. Det øger 
muligheden for at skaffe nye ordrer til de 
danske virksomheder, når Indien i fremti-
den skal investere i eller renovere anlæg til 
spildevandsrensning.

Partnerskabet er indgået mellem Miljø-
styrelsen, Danish Water Forum, ambassa-
den i Indien og seks danske vandvirksom-
heder. Den indiske samarbejdspartner er 
vandmyndighederne i Delhi.

“ Det handler om at fremme 
overførsel af teknologi til 
gavn for udviklingslande.
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Da EU fik en finger 
med i spillet

Sideløbende med udviklingen i Miljømini-
steriet fik EU efterhånden en stadig større 
rolle – ikke mindst, da habitatdirektivet i 
1992 blev vedtaget.  Det betød, at en lang 
række områder i Europa nu skulle natur-
beskyttes. 

Danmark skrev til Europa-Kommissio-
nen, at vi anså den danske gennemførelse 
for at være i orden, og at der stort set 
”bare” manglede at blive ændret en be-
kendtgørelse på jagt- og vildtforvaltnings-
lovens område. 

Modstand fra lodsejere
Det begyndte med, at 111 fuglebeskyttelses-
områder blev udpeget rundt om i landet. 

Disse blev senere suppleret med udpeg-

ning af habitatområder. Men da Skov- og 
Naturstyrelsen i 1995 udsendte forslag til 
habitatområder, kom der for alvor fokus på 
EU-reglerne, og mange lodsejere reagerede 
kraftigt på forslaget af frygt for endnu en 
begrænsning i ejendomsretten. 

Et forslag til cirka 195 habitatområder 
blev i 1998 sendt til EU, men først i 2004-
2005 blev de sidste udpegninger afslut-
tet på landjorden. Og i 2011 er de sidste 
udpegninger faldet på plads på havet. 

I dag har vi i alt 246 Natura 2000-områ-
der, der er en samlebetegnelse for habitat- 
og fuglebeskyttelsesområder. 

Også vandet blev europæisk
Samtidig med naturbeskyttelsen vedtog EU 
i 2000 et omfattende vandrammedirek-
tiv, der skulle sikre vandet i Europa: Fra 
kildevand i Provence over Donaus mægtige 
vandmasser til smult vande i Roskilde 
Fjord og smeltevand i Nordsverige.

Men det viste sig hurtigt nemmere sagt 
end gjort. – Dels fordi vand i alle europæi-

ske lande af historiske årsager er blevet 
dybt integreret i de nationale lovgivninger 
– på kryds og tværs af de enkelte sam-
fundssektorer. Dels fordi vand ikke bare 
er vand. Det findes i alle mulige former, 
ikke bare fersk, brakt og salt, men også i et 
utal af temperaturer, strømhastigheder og 
kvaliteter, forklarer tidligere kontorchef i 
By- og Landskabsstyrelsen og nuværende 
områdechef i Center for Miljø i Køben-
havns Kommune, Hans Christian Karsten. 

Hvis fødslen var vanskelig, så viste den 
sig kun at være den første svære begyndel-
se. Mere end 10 år tog det for Danmark at 
gennemføre reglerne og at få sendt forslag 
til de første forvaltningsplaner på gaden.

”Vand er en kompleks ressource. Og det 
siger næsten sig selv, at store samfundsin-
teresser og økonomiske interesser knytter 
sig til at håndtere vand på en måde, som 
er forsvarlig ikke blot nu, men også i et 
fremtidigt perspektiv,” understreger Hans 
Christian Karsten.

I dette årtusinde spiller EU en større 
og større rolle. Ikke mindst to euro-
pæiske direktiver har haft altover-
skyggende indflydelse på dansk 
natur- og miljøpolitik: Vandramme-
direktivet og habitatdirektivet. 
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Den nuværende miljølovgivning er – ikke 

mindst i kraft af EU-lovgivningen – knop-

skudt i mange forskellige retninger, og den 

fremtræder både særdeles kompleks og 

uoverskuelig på en række områder. Derfor 

kan der være behov for en samlet reform af 

hele lovgivningen, hvor man også overvejer, 

hvilke myndigheder der skal varetage de 

forskellige opgaver. 

En forenklet lovgivning
Det bør være muligt at skabe en miljølov-

givning, der er opbygget på en rimelig 

overskuelig måde – og samtidig har nogle 

klare indgange, så både myndigheder og 

borgere kan finde ud af, hvilke regler der 

skal anvendes i en given situation. Forenk-

ling er dermed et centralt pejlemærke for en 

eventuel fremtidig reform. 

Når det er sagt, er det næppe realistisk at 

forvente, at komplekse miljøforhold kan re-

guleres på en helt igennem enkel måde. Når 

det kommer til lovenes indhold, er der be-

hov for nøje at overveje, om det er de rette 

virkemidler, der er til rådighed i lovgivningen 

– og om deres anvendelse er ensartet på 

tværs af reguleringsområderne. 

Et sted, hvor der umiddelbart ser ud til 

at være basis for at forenkle lovgivningen, 

er ved at samle flere og til dels parallelle 

regelsæt vedrørende naturbeskyttelse. Fx 

virker det oplagt at samle naturbeskyttelses-

lovens, skovlovens samt jagt- og vildtfor-

valtningslovens regler i ét regelsæt. Det kan 

samtidig overvejes, om også vandløbsloven 

helt eller delvist kan indarbejdes i et sådant 

regelsæt. Alternativt kan der være behov 

for et moderniseret regelsæt med fokus på 

overfladevands fysiske forhold, herunder i 

forhold til klimatilpasning.

Enkle regler 
for et komplekst 
område, tak!
Har den danske miljølovgivning knopskudt sig selv til en uoverskuelig 
og næsten uigennemtrængelig jungle af regler og undtagelser herfra? 
Muligvis – her giver professor Helle Tegner Anker i hvert fald sit bud 
på, hvordan en reform af miljølovgivningen kan tage sig ud.

Helle Tegner Anker 
Professor, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, 

Københavns Universitet

40 år for grøn velfærd
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Pejling efter EU-lovgivning
Det er afgørende for et eventuelt reform-

arbejde, at man ikke lader sig begrænse af 

eksisterende administrative rammer som fx 

de eksisterende myndighedskonstruktioner. 

Det skal være muligt at tænke på tværs og 

tænke nyt. Det er dog vanskeligt at komme 

uden om rammerne i EU’s miljølovgivning, 

og det vil derfor være nærliggende i et vist 

omfang at lade EU’s miljølovgivning og 

opbygningen heraf være styrende for en 

miljølovreform.

Det er ganske tydeligt, at det har voldt 

betydelige vanskeligheder at indarbejde 

væsentlige dele af EU’s miljølovgivning i den 

eksisterende danske miljølovgivning. Eksem-

pelvis er EU’s fuglebeskyttelses- og habitat-

direktiver med større eller mindre variation 

gennemført i populært sagt 117 forskellige 

regler. Det er ganske enkelt uoverskueligt og 

nærmest umuligt at administrere i praksis – 

endsige at forstå for menigmand. 

En skitse for en miljølovreform
En reformeret miljølovgivning kan anskues 

som et hus: Lovgivningens tværgående 

elementer udgør bygningens bjælker eller 

tag, de enkelte hovedemner, som hver især 

reguleres forskelligt, udgør de bærende 

søjler, mens fundamentet består af bestem-

melser om myndigheder og forvaltning.

De tværgående elementer omfatter de 

centrale miljømål og miljøplanlægningen, 

som konkretiserer målene og vejen til at ind-

fri dem. Det gælder især EU’s miljømål for 

bl.a. vandområder og Natura 2000-områder. 

Andre tværgående elementer omfatter 

forskellige vurderingskrav, herunder både 

strategiske miljøvurderinger (SMV), konkrete 

projektvurderinger (VVM) og habitatvur-

deringer. Der er et betydeligt behov for at 

samtænke vurderingskrav – og en miljøvur-

deringslov, der omfatter både SMV og VVM 

og måske også integrerer habitatvurderin-

ger, virker derfor oplagt.

De forskellige hovedemner inden for 

miljøområdet kan enten tage udgangspunkt 

i en ”medieopdelt” lovgivning (vand, luft, 

jord osv.) eller i en mere ”aktivitetsopdelt” 

lovgivning (fx planlægning, naturbeskyttelse, 

forurening mv.) – eller i en kombination. 

Den eksisterende miljølovgivning er i et vist 

omfang opdelt efter aktiviteter. Det er EU-

lovgivningen også, og det kan derfor være 

hensigtsmæssigt at fastholde dette som den 

primære indgangsvinkel, fx opdelt i planlæg-

nings-/arealanvendelse, (natur-)beskyttelse, 

forurening, forsyning, kemikalier mv. Det 

burde måske overvejes, om ikke den fysiske 

planlægning mere har karakter af en over-

ordnet og tværgående lovgivning – og altså 

snarere skal betragtes som en del af taget 

end som en bærende søjle. Desuden er der 

brug for at tage planinstrumentet – og ikke 

mindst kommuneplanlægningen – op til 

nærmere overvejelse. Endelig kan der også 

være nogle overvejelser omkring samspillet 

mellem plansystemet og byggelovgivnin-

gen, som skal indgå i et reformarbejde.

Det solide fundament er naturligvis helt 

afgørende for, om huset kan modstå tidens 

tand. Fundamentet for hele miljølovgivnin-

gen er en hensigtsmæssig myndigheds-

konstruktion, en klar opgavefordeling samt 

klare og gerne mere ensartede regler for 

myndighedernes administration.

Økonomi og miljø – to sider af samme mønt

Miljølovsreformer 
gennem tiderne
Der har fra forskellig side været fremsat øn-
sker om en miljølovreform – det vil i givet fald 
ikke være første gang, det sker. 

Den første miljølovreform fra begyndelsen 
af 70’erne lagde grunden for de miljølove, 
vi kender i dag – med den første egentlige 
miljøbeskyttelseslov, by- og landzoneloven, 
planlovene mv. 

Den anden miljølovreform fra begyndelsen af 
90’erne strømlinede noget af den eksisterende 
miljølovgivning, med en samlet planlov, en ny 
naturbeskyttelseslov og miljøbeskyttelseslov. 
Der skete en vis forenkling med færre love, 
men indholdet i de nye love svarede i vidt 
omfang til de tidligere love. 
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Bæredygtig ressourceforvaltning er et 

fokusområde i Danmark, EU og internatio-

nalt. I Danmark spiller Miljøministeriet en 

helt central rolle i bestræbelserne på at sikre 

helhedsløsninger på tværs af ressourceom-

råderne. 

Affald gemmer på mange ressourcer og 

kan derfor illustrere det behov, der er for 

at sikre langsigtede helhedsløsninger – og 

samtidig er det et område, som miljømini-

steren selv har sat fokus på. Udnyttelsen 

af affaldsressourcer øger mængderne af 

tilgængelige ressourcer, begrænser forure-

ningsskaderne og skaber nye muligheder 

for eksport af knowhow og teknologi – og 

dermed også nye grønne job. 

Affaldshierarkiet (se boks) har betydning 

for den aktuelle behandling af affaldet – 

men det kan og skal efter miljøministerens 

udmeldinger gøres bedre i fremtiden. Meget 

affald forbrændes i dag og indgår dermed 

som en energikilde i produktionsvirksom-

heder, i kraftvarmeanlæg og på de rene 

varmeproducerende anlæg. 

Næsten 60 procent af det affald, der for-

brændes til energi, er bionedbrydeligt affald. 

En sådan forbrænding med energiudnyt-

telse ligger imidlertid ikke højt i affaldshierar-

Vi skal forvalte 
vores ressourcer 
bedre
Det er nødvendigt med afgørende ændringer i 
den måde, vi i Danmark forvalter vores natur-
givne ressourcer på. De er helt fundamentale 
for den enkeltes livskvalitet og for samfundets 
økonomi – men de er også under et stadigt 
stigende pres.

Ellen Margrethe Basse 
Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

kiet – og en del af det bionedbrydelige affald 

har heller ikke noget højt energiindhold.

Bioaffald som energikilde
Miljøministeren har besluttet, at affaldet 

skal udnyttes bedre og mere effektivt ved 

genanvendelse.  Ressourceudnyttelsen af 

affaldet går imidlertid på tværs af flere sekto-

rer og ministerier. 

Det kan illustreres med ressourcerne i 

bioaffald – altså almindeligt vådt affald fra 

husholdninger og restauranter samt ned-

brydeligt affald fra haver og parker. I dag for-

brændes det typisk som kommunalt affald. 

40 år for grøn velfærd
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Men en mere intensiv udnyttelse af noget 

af bioaffaldeet kunne være at bruge det til 

fremstilling af andengenerations biobrænd-

sler som et alternativ til benzin og diesel. 

Noget af bioaffaldet kan også bidrage til 

at øge effektiviteten i biogasanlæg, der er 

baseret på husdyrgødning. Med biogasan-

læg på gårdene kan lugtgenerne samtidig 

begrænses – og udledningen af CO2 og me-

tan kan begrænses. Samtidig kan fosforen i 

det afgassede affald udnyttes som naturlig 

gødning. 

Der er altså både ressource-, miljø- og 

klimagevinster ved sådanne tiltag. 

Behov for ny regulering
Men kan miljøministeren sikre en sådan 

ressourceforvaltning uden at ændre på 

reguleringen af området? Næppe! 

Den danske regulering, som har betyd-

ning for, hvordan vi udnytter bioaffaldet, 

hører  i dag hjemme i flere forskellige 

ministerier. Lovgivningen består samtidig 

af mange forskellige logikker og traditio-

ner, som ikke er optimale, hvis målet er at 

udnytte affaldet mest effektivt. 

En ressourceeffektiv forvaltning stiller 

derfor krav om en kritisk vurdering af den 

gældende regulering – og om nytænkning, 

så det sikres, at der bliver tale om partner-

skaber i stedet for parallelle og konkurre-

rende reguleringssystemer. 

I sådanne løsninger bør det også indgå, 

hvordan der skabes rammebetingelser, der 

gør det attraktivt for den private sektor at 

investere i  de projekter og anlæg, der skal 

sikre omstillingen til en optimal ressource-

anvendelse. 

Affaldshierarkiet

Valget mellem forskellige behandlinger af af-
fald skal som hovedregel følge den lovfæstede 
prioritering, der fremgår af affaldshierarkiet: 
Affald skal først og fremmest forebygges. 
Forebyggelsen kan bl.a. fremmes gennem 
mærkning og andre informationer, der skaber 
øget forståelse og ansvarlighed i husholdnin-
gerne, hos virksomheder og myndigheder for 
de affaldsressourcer, der kan nyttiggøres. 
Næste prioritet er øget genbrug. Det opnås 
bl.a. gennem krav til produktionsdesign (livs-
cykluskriterier), krav om sortering af affald og 
øget forskning og udvikling. 

Kan produkterne ikke genbruges, er næste 
prioritet genanvendelse af de forskellige res-
sourcer, der indgår i affaldsprodukterne.
Forbrænding med energiudnyttelse er laveste 
prioritet i forhold til nyttiggørelse af affald.
Kan affaldet slet ikke nyttiggøres, eller er miljø- 
og sundhedsproblemerne i forbindelse med 
en nyttiggørelse alvorlige, er bortskaffelse (fx 
gennem forbrænding uden energiudnyttelse 
eller deponering) accepteret som sidste udvej.

Biogas er en CO2-
neutral  energikilde 

Der er fire hovedtyper af biogasproduktion: 
gyllebiogas, lossepladsgas, industrigas og 
slam fra renseanlæg.  I Danmark findes der 
omkring 140 biogasanlæg;  cirka 20 biogasfæl-
lesanlæg, omkring 60 gårdbiogasanlæg og 65 
kommunale renseanlæg med rådnetank og 
biogasproduktion samt 25 lossepladser, hvor 
der sker udvinding af metan.

Økonomi og miljø – to sider af samme mønt
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I efteråret 2009 blev den tidligere direktør 
i Miljøstyrelsen Ole Christiansen ansat i en 
særlig koncernkonsulentstilling i Miljømi-
nisteriet, hvor han skal lave oplæg til en 
løbende optimering af regler og admini-
stration på miljøområdet.

”En ting er, at Folketinget vedtager 
en god og fremtidsorienteret miljø- og 
naturpolitik. Men vi skal også være i 
stand til med reglerne, administrationen 
og håndhævelsen at omsætte de politiske 
målsætninger til handling – vi skal have en 
toptunet værktøjskasse, der får politikken 
til at fungere efter hensigten ude i virke-
ligheden. Det er den værktøjskasse, jeg er 
blevet bedt om at gennemgå,” indleder Ole 
Christiansen.

Jerntæpper er farlige!
Den største udfordring er ifølge Ole Chri-
stiansen, at store dele af den danske miljø-
lovgivning gennem årene har udviklet sig 
orienteret mod enkeltstående problemer. 

Derfor er reguleringen tilsvarende snæver 
– eller præcis, om man vil – og derfor har 
man løbende været tvunget til at ændre 

og tilpasse reglerne, efterhånden som nye 
problemer og udfordringer dukkede op. 

Der er tale om utallige knopskydninger 
i lovgivningen for løbende at tilpasse sig 
udviklingen i samfundet og en stadig større 
strøm af EU-regler. Det har medført en til-
svarende fokusering på enkeltelementer og 
særordninger – og det er en specialisering, 
som i det lange løb ikke er gavnlig:

”Reguleringerne er blevet alt for sek-
toropdelte, og vi har mistet for meget af 
orienteringen mod helheden. Det er hver 
lov for sig, hvert ministerium for sig, hver 
styrelse for sig og hvert kontor for sig. En 
sådan søjletænkning skal vi væk fra. Vi skal 
rive jerntæpperne ned og i stedet tænke i 
helheder,” siger Ole Christiansen.

 
Tidlig inddragelse af interessenter
Det handler i hans optik både om at sikre 
en effektiv lovgivning og om at udnytte de 

Forandringens 
vinde

Alting er miljø: Det er vanskeligt at forestille sig handlinger i samfundet, 
der ikke på en eller anden måde indvirker på vores miljø. Derfor er 
regler, love og reguleringer på miljøområdet blevet så komplekse og 
uoverskuelige, at det er vanskeligt at have det fulde overblik. Det er der 
fokus på i miljøministeriet: En brise er begyndt at strømme gennem hele 
miljøområdet – det er tid til 

40 år for grøn velfærd
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ressourcer, som bliver tilført miljøarbejdet, 
så fokuseret som muligt. Og det drejer 
sig om at udnytte den samlede viden, de 
praktiske erfaringer med reguleringerne 
og ideerne fra både borgere, virksomheder 
og myndigheder. Derfor understreger Ole 
Christiansen det vigtige i miljøministe-
rens ledetråd om, at man fremover i langt 
højere grad inddrager slutbrugerne – dem 
der får regler og regulering at føle– tidligt i 
selve regeldannelsen.

”Når jeg siger, at vi skal tænke i hel-
heder, så tænker jeg det bredest muligt: 
For hvem er det, der opdager, at regelsæt 
overlapper hinanden eller kan tolkes, så de 
næsten modarbejder hinanden? Det er ofte 
sagsbehandleren i kommunen og dem, der 
i sidste ende skal omsætte miljøreglerne 
til virkelighed; kommuner, borgere og 
virksomheder,” siger Ole Christiansen og 
fortsætter:

”Den samlede miljølovgivning og -regu-
lering er uhyre kompleks, og det kan aldrig 
gøres helt simpelt. Og det er også illusorisk 
at forestille sig, at Miljøministeriet selv kan 
opbygge og vedligeholde tilstrækkelig vi-
den på alle områder til at sikre et effektivt 
og målrettet regelsæt. Derfor skal vi trække 
på dem, der har den relevante know-how 
og de praktiske erfaringer. Tidlig interes-
sentinddragelse giver også større forståelse 
for reglerne.”

Kommuneplanen er central
Ole Christiansens vision er, at den samlede 
danske miljøregulering i højere grad bliver 
set gennem helhedsorienterede briller. Og 
faktisk er man godt i gang: Ministeriet har 
fx indledt et tværgående analysearbejde, 
hvor man vil kortlægge sammenhængen 
mellem EU-reglerne og de nationale regler 

som en grundsten i moderniseringen af 
regler og administration.

”Vi skal også på dette grundlag sikre, 
at miljøsagsbehandlerne altid har admi-
nistrationsgrundlag med retningslinjer 
og vejledning for administrationen, som 
løbende opdateres i takt med udviklingen 
ved domstolene og ved Natur- og Miljøkla-
genævnet. Og vi skal udnytte alle mulighe-
derne i den digitale udvikling,” pointerer 
Ole Christiansen.

Et andet stort potentiale ser han i nogle 
bedre sammenhængende helheder på 
tværs af de i dag gældende love og regler. 
Kan det åbne land eksempelvis reguleres 
bedre samordnet? Her savner Ole Chri-
stiansen især, at kommuneplanen bliver 
meget mere potent: 

”Der ligger store udviklingsmuligheder i 
kommuneplanlægningen. Det er kommu-
nernes sagsbehandlere, der så at sige gør 
den overordnede miljøpolitik til virkelig-
hed. Og kommuneplanen må udover at 
være et overordnet strategisk redskab med 
rammer for lokalplanlægningen også være 
det opdaterede samlede administrations-
grundlag for de mange forskellige daglige 
sager på natur-, miljø- og planlægningsom-
rådet. Kommuneplanen skal være sagsbe-
handlerens kompas for, hvornår der skal 
siges ja og nej i sagerne.” 

Vejen til grøn vækst
Der tales i disse år med god grund meget 
om grøn vækst – også i Miljøministeriet. 
Og de fleste er enige om, at potentialet 
for at skabe vækst gennem grøn teknologi 
er meget stort for et land som Danmark. 
Men dette samfundskrav om at blive mere 
og mere handlings- og vækstorienteret er 
på sin vis også udfordret af de komplice-

rede regler og reguleringer, forklarer Ole 
Christiansen:

”Miljøministeriets udgangspunkt er 
en omfattende beskyttelseslovgivning. 
Nutidens regler på natur- og miljøområdet 
er i mange tilfælde stadig førstegenerations 
beskyttelsesregler, og de er ikke alle gea-
rede til fremtidens krav. Jeg er helt sikker 
på, at vi godt kan kombinere beskyttelsen 
af naturen og miljøet med en væksttanke 
– men der er behov for reel og fordomsfri 
nytænkning, hvis vi skal opnå de nødven-
dige landvindinger!” 

Økonomi og miljø – to sider af samme mønt

En vrimmel af regler
og love
Natur-, planlægnings- og miljøbeskyttelsesom-
rådet er i Danmark reguleret af omkring 50 na-
tionale love og flere end 500 bekendtgørelser, 
der udspringer af 220 EU-forskrifter. Imidlertid 
er de danske love og regler betydeligt ældre 
end EU-reguleringerne – og samtidig er de 
udviklet, tilpasset og justeret gennem mange 
år i takt med nye miljø- og naturproblemers 
opdukken. 

Det betyder, at det samlede regelsæt på 
miljøområdet er meget komplekst – og i nogle 
tilfælde mangler der også indbyrdes sammen-
hæng. Det er baggrunden for, at ministeriet 
har igangsat en overordnet og tværgående 
analyse af hele regelområdet.
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Danmark – én stor 
sammenhængende by?

Er Danmark på vej til at blive én stor udfly-
dende by med landskaber ind imellem? 

Byen har i hvert fald spredt sig voldsomt, 
og i dag dækker boligbyggeri, erhverv og 
veje mere end 10 procent af landets areal. 
Hvert år inddrages yderligere et areal 
svarende til Rødovre Kommune. En ting 
er at udlægge arealer, der faktisk er brug 
for. Noget andet er, at der udlægges alt for 
store arealer. Kontorchef Holger Bisgaard 

fra Naturstyrelsen siger: ”I Danmark er der 
udlagt så meget areal til erhverv, at der er 
plads til Danmarks erhvervsliv et par gange 
– eller til små 100 års udvikling”.

De store arealudlæg gør desuden vores 
landskaber fattigere. Er det en udvikling, vi 
ønsker skal fortsætte? Dette er et af plan-
spørgsmålene for den danske befolkning og 
politikkerne i de kommende årtier. 

17 sjællandske kommuner gik i 2008 i gang 
med et utraditionelt samarbejde på tværs af 
kommuneskellene; i et forsøg på at modvir-
ke byspredning og give mere plads til natur 
og miljø startede de Sjællandsprojektet.

To scenarier for fremtidens udvikling i det 
sjællandske blev udviklet; et hvor de gæl-
dende kommuneplaner blev fremskrevet til 
2035 og et andet med et mere bæredygtigt 
udgangspunkt. I den bæredygtige model 

var trafikbehovet væsentligt mindre end 
i det andet alternativ. Samtidig ville man 
bevare meget mere natur, udlede markant 
mindre CO2, og skabe nye arbejdspladser i 
de eksisterende stationsbyer.

Efter Sjællandsprojektet er der efter ni fyn-
ske borgmestres ønske indledt et dialog-
projekt med de fynske kommuner og deres 
regionsråd. Dette er nu igangsat.

Byvæksten fortsætter i Danmark, og fremtidens store udfordringer for 
planlægningen er at sikre en bæredygtig byudvikling og at bevare og 
udvikle naturen og det åbne land.

Hver brik på sin plads
Landets arealer er således en begrænset 
ressource, som vi er nødt til at økonomi-
sere med. Det er ikke nyt, ej heller tanken 
om, at hvis vi skal have plads til ”det hele”, 
så skal vi som samfund både tænke og 
handle helhedsorienteret og sammenhæn-
gende. Planlægning udpeger hovedlinjer 
og er også et puslespil, og et sådant lægger 
man ikke ved at stable alle brikker oven 
på hinanden; hver brik skal have sin rette 
plads. 

 Det er ikke til diskussion, at fremtidens 
vækst søger mod de større byer. Og det 
sætter spot på, hvordan disse fungerer. 
Efterkrigstidens planlægning, der skilte 
byen ad i industriområder for sig, bolig-
områder for sig osv. viser nu, at det er her, 
arealsammenstødene og miljøproblemerne 
mange steder er størst og kalder på en ny 
planlægning. 

Dette er da også muligt. De bæredygtige 
byer kan løse en række miljømæssige ud-
fordringer: De er energieffektive i forhold 
til at bo spredt i det åbne land. På samme 

Sjællands projektet
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Der skal arbejdes 
målrettet for at sikre, at 
byvæksten i Danmark 
ikke spreder sig over det 
åbne land – og at byerne 
udvikler sig varierede og 
spændende rammer om 
borgernes trivsel.

måde er de transporteffektive osv. Det 
drejer sig om at placere tingene på rette 
sted. Det drejer sig om at omdanne byerne 
fra de meget opdelte og arealkrævende til 
den funktionsintegrerede by. 

Det er en stor udfordring i kommunal-
planlægningen at sætte byernes bæredyg-
tighed som det strategiske mål – men der 
er ingen anden vej.

Ét sammenhængende land
Kommunerne vil have stor fordel af at 
øge samarbejdet i fremtiden – frem for at 

fortsætte konkurrencen mellem hinanden. 
Der kan være tale om at dele funktioner og 
vækstinitiativer, så man sikrer den rette 
placering af fremtidens virksomheder, 
plads til en fornuftig udvikling af landbru-
get, støtte til udviklingen af turismen og 
bevaring og udvikling af artsrigdommen.

I sidste ende handler det om menneskers 
trivsel og sundhed. Her er Sjællandspro-
jektet et bud på, hvordan et fællesskab 
mellem kommuner, regionen og forskellige 
ministerier kan skabe velfærd i en lands-
del, der ellers ikke nyder godt af det, man 

vil kalde den traditionelle vækst.
Planlægningen må ikke være statisk. Vi 

skal have fortiden med i rygsækken, når 
vi planlægger nyt, men vi skal se fremad – 
helhedsorienteret og sammenhængende. 
Det betyder, at landsdelene må arbejde 
sammen på tværs og finde ud af, hvordan 
de får deres puslespilsbrikker til at hænge 
sammen.

Svaret på overskriften er således næppe, 
at Danmark skal være én udflydende by – 
men derimod ét sammenhængende land. 
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Når Weekendavisens ansvarshavende 
chefredaktør, Anne Knudsen, følger den 
hjemlige miljødebat, så bider hun særligt 
mærke i proportionsforvridningerne:

”Det er, som om folk på den ene side er 
langt mere bekymret for miljøet, end rime-
ligt er. Når folk taler om luftforurening i 
byerne, om tilbagegang i biodiversiteten og 
forurening af vandmiljøet, så kan jeg ikke 
lade være med at tænke på, hvor de samme 
mennesker var i 70’erne og 80’erne? I dag 
kan man bade i Københavns Havn, luften 
i byen er langt renere end for 30-40 år 
siden, og der kommer mange flere fuglear-
ter, heriblandt store rovfugle. Alligevel er 
vi som nation vældig bekymrede for vores 
lokale miljø – vel at mærke samtidig med, 
at vi måske glemmer langt større, interna-
tionale miljøproblemer.”

Olfert Fischer ind i miljøkampen?
Fordi miljøproblemerne i vid udstrækning 
i dag er globale, så har opgaveløsningen 
også spredt sig langt ud over Miljømini-
steriets ressort. Skulle vi gøre os håb om at 
tackle nogle af de helt store udfordringer, 
så bør Udenrigsministeriet ifølge Anne 
Knudsen involveres i miljøarbejdet. Og 
skal det være rigtig effektivt, skal man 
måske også tænke Forsvarsministeriet 
ind over, tilføjer hun – med et glimt i øjet. 
Men de tider er jo nok forbi, hvor man 
kunne påtvinge eksempelvis kineserne en 
grønnere politik ved at sende en dansk 
kanonbåd op ad Yangtze-floden.

”Vi skulle nok huske at skæve til globus-
sen engang imellem: Vi har en tendens 
til at overvurdere vores egen størrelse og 
gennemslagskraft herhjemme. Danmark 

er altså en lillebitte nation i en meget stor 
verden,” siger Anne Knudsen.

Dermed ikke sagt, understreger hun 
videre, at vi herhjemme ikke både kan og 
skal gøre noget. Vi skal bare ikke gøre alt – 
og særligt ikke på én gang. Det handler om 
at fokusere indsatsen – finde nogle områ-
der, hvor vi kan gøre en virkelig forskel.

”Jeg tror, vi i Danmark burde satse 
endnu mere på at bidrage til teknologiske 
løsninger, der for eksempel kan sætte 
yderligere skub i genanvendelsen. Eller 
løsninger på, hvordan man kan klare sig 
med mindre mængder af for eksempel 
sjældne metaller. Eller hvordan man 
bruger noget andet i stedet for dét, der er 
ved at slippe op. Det er en løsningsmodel, 
som er let at forstå for alle: homo erectus 
stod ganske vist for den oprindelige brug 
og smid væk-kultur, men lige siden har den 
menneskelige race i stigende grad forsøgt 
at genanvende vores udtjente materialer. 
I Danmark har vi en tradition for tekniske 
problemløsninger. Og kan vi i vores lille 
land fungere som en slags grøn tænketank 
for løsninger af specifikke miljøproblemer 
rundt om i verden, så er det jo en glim-
rende position.”

Apokalypsens ryttere
Anne Knudsen pointerer, at miljøregu-
leringer oftest kommer til udtryk som en 

I virkeligheden går det meget godt. Med miljøet og med naturen. I hvert 
fald hvis vi kigger på den danske andedam. Noget anderledes tager det 
sig ud i den store verden – og i miljødebatten savner ansvarshavende 
chefredaktør Anne Knudsen fra Weekendavisen mest af alt 

“ Det er lidt som 
at gå en tur i haven 
og rose sin gartner, 
mens apokalypsens 
ryttere stirrer ind 
over havegærdet.

40 år for grøn velfærd

En bedre sans for 
proportionerne
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nettoudgift for borgerne; myndighederne 
regulerer primært borgernes opførsel 
gennem forskellige former for afgifter og 
skatter. Det har fungeret i årevis her-
hjemme – ofte med gode resultater til 
følge, men modellen ligger ikke lige for i de 
store vækstøkonomier, som i dag skaber 
miljøproblemer for en hel verden:

”Det er jo en væsentlig del af Kinas evne 
til at udkonkurrere os, at man hverken pas-
ser på arbejdsmiljøet eller det omgivende 
miljø. Så det er ikke kun, fordi de menige 
kinesere er fattige og uden ytringsfrihed, 
at der ikke bliver gjort noget for miljøet; 
det giver en national konkurrencefordel. 
Det er en kæmpestor international politisk 
opgave. Men netop partikelforureningen 
kan enhver jo forstå. Det kunne være en 
solid vindersag.”

Anne Knudsen tilføjer, at også de lokale 
miljøproblemer naturligvis også skal vare-
tages. Og hun vil ikke tages til indtægt for, 
at hverken Miljøministeriet, kommunerne, 
pressen eller befolkningen generelt har et 
skævt fokus, når vi tilsyneladende går hø-
jere op i udsættelse af bævere og etablering 
af faunabroer end den indflydelse, den 
kolossale partikelforurening fra Kina og 
de øvrige sydøstasiatiske vækstøkonomier 
har på det globale klima. Men det virker en 
smule paradoksalt og proportionsforvri-
dende, siger hun:

”Det er lidt som at gå en tur i haven og 
rose sin gartner for at roserne står pænt, 
mens apokalypsens ryttere stirrer ind over 
havegærdet.” 

Et passe på-ministerium
Alligevel – og altså på trods af det indbyg-
gede paradoks – ser hun en væsentlig del 
af Miljøministeriets fremtid som en slags 

naturens pedel: Et ministerium, der som 
en væsentlig opgave passer på og reparerer 
naturen til glæde for naturen selv og – nok 
så væsentligt – til glæde for borgerne. 

For ligesom pedellen skal passe på ikke 
at blive alt for emsig i sin beskyttertrang og 
helt forbyde boldspil og ophold på græs-
arealerne, så skal Miljøministeriet også 
tage sig i agt for ikke at omdanne hele den 
danske natur til et lukket reservat, lyder 
advarslen fra chefredaktøren.

”Det er ikke mit indtryk, at det er den 
vej, udviklingen går. Men der er en risiko 
for, at befolkningen opfatter det sådan, 
at der er medarbejdere i ministeriet, som 
gerne vil lave hele Danmark om til et 
naturreservat af sumpede vådområder med 
myg og storke, men uden mennesker.”

”Vil Miljøministeriet holde fast i den 
brede folkelige og mediemæssige opbak-

ning, det efter min opfattelse besidder, så 
skal man værne om sit image som et passe 
på-ministerium, og både tage hensyn til 
naturen og også huske hensynet til bor-
gerne i landet.”
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I efteråret 1971 fik Danmark – som en af de første nationer i verden – et nyt 
ministerium, der udelukkende beskæftigede sig med miljø og natur. I denne 
publikation ser vi tilbage på de 40 år, Miljøministeriet har eksisteret – på sejre, 
nederlag og områder, hvor vi er blevet klogere. Ligesom vi med en række 
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ændringer – et ministerium, der gennem hele sin historie har kæmpet for den 
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indlæg forsøger at trække tråde frem i tiden; hvor er Danmark, og hvordan 
passer vi på miljøet og naturen om 10-20 år? Denne mosaik af tekster tegner 
et kaleidoskopisk billede af et ministerium i stormens øje under konstante 
ændringer – et ministerium, der gennem hele sin historie har kæmpet for den 
grønne velfærd.
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40 år for 
grøn velfærd


