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Det Økologiske Råd blev dannet i 1991 som en reaktion på miljøproblemer, der prægede slutningen
af firserne. Formålet med artiklen her er at beskrive situationen for dansk miljøregulering og den
offentlige miljødebat frem til 1991. I slutningen af firserne mente blandt andet daværende
miljøminister Lone Dybkjær, at tiden var inde til reformer af Lov om Miljøbeskyttelse, idet der var
brug for nye virkemidler for at begrænse forureningen. Brundtland-rapporten om bæredygtighed og
helhedsvurderinger og kobling mellem økonomi og økologi spillede en voksende rolle i
miljødebatten. Miljøorganisationerne var blevet »voksne« og var ved at blive accepteret i det
politiske system.
Fra decentrale udledningskrav til centralt fastlagte krav
Lov om Miljøbeskyttelse
Socialdemokratiet, konservative m.fl. vedtog i et forlig i 1973 Lov om Miljøbeskyttelse. Lov om
Miljøbeskyttelse blev en såkaldt rammelov, hvilket betød, at der ingen bindende miljøkrav var i
selve loven. Kravene skulle miljøministeren sørge for, og det foregik ved, at denne bemyndigede
Miljøstyrelsen til at sætte grænser og vilkår for den acceptable forurening. For at holde snor i
udviklingen blev det bestemt, at lovens virkninger efter nogle år skulle vurderes af folketinget.
Rammerne for, hvordan forureningen skulle reguleres, var mest udviklet for vand, men det var
tanken, at principperne senere skulle gælde for luft- og jordforurening. Rammerne for vandområdet
byggede på, at der skulle tages udgangspunkt i recipienten, dvs. modtageren af spildevandet, fx et
vandløb, en sø eller et afgrænset havområde. Amtet var ansvarlig for, at vandrecipientens
økologiske tilstand blev beskrevet, og amtet undersøgte, hvilke interesser der var i at bruge
recipienten. Interesserne kunne fx være fiskeri, rekreative interesser, naturbeskyttelsesinteresser, og
at kommunen ville have fortyndet sit spildevand. Ud fra dette fastsatte amtet målsætninger for
recipienterne og beregnede, hvor meget spildevand, der kunne tilføres recipienten, uden at
målsætningerne blev overskredet. Herefter var det kommunernes opgave at fordele
udledningstilladelser til virksomheder og rensningsanlæg, således at de overholdt amtets tilladelser.
I kapitel 4 og 5 i Lov om Miljøbeskyttelse fra 1973 blev det beskrevet, hvorledes
miljømyndighederne kunne give virksomhederne grænseværdier for, hvor meget de måtte udlede af
forskellige stoffer, for at de samlede virkninger overfor recipienten kunne være acceptable.1
Rammerne i Lov om Miljøbeskyttelse lagde op til en kobling mellem kilder og recipienter (også
kaldet recipientkvalitetsplanlægningssystemet, RKP), og det var et flot tænkt system. Decentralt i
amter og kommuner blev det afgjort, hvilke mængder af forurenende stoffer der, udledt til
økosystemerne, gav virkninger, som var acceptable for lokalsamfundet. Den bagvedliggende
tankegang var altså: at man kunne fortynde de fleste forurenende stoffer til samfundsacceptable
virkninger.
I praksis viste det sig, at planlægningen for vandrecipienterne rummede det væsentlige problem, at
det var svært at fastlægge, hvilke niveauer af forurenende stoffer, der gav acceptable
udnyttelsesmuligheder af recipienten, og det var usikkert, hvordan naturen reagerede over for
mange typer af forurening.

Landbrugets forurening og vandmiljøplanen
I midten af firserne opstod der i sensommermånederne langvarige perioder med iltsvind i Kattegat.
Dette førte til, at folketinget i november ´86 vedtog en radikal dagsorden om, at regeringen inden
februar ´87 skulle fremlægge en samlet vandmiljøhandlingsplan, der kraftigt reducerede
udledningen af kvælstof og fosfor inden for 3 år.
Regeringens plan kom til at omfatte en række krav til landbruget, bl.a. om mindst 9 måneders
opbevaringskapacitet af gylle, grønne marker i en længere periode af året og gødskningsplaner. Lov
om Miljøbeskyttelse omfattede ikke landbruget, og derfor kunne forureningen i Kattegat ikke
direkte kobles til mangler i recipientkvalitetsplansystemet (RKP). Alligevel fik
vandmiljøhandlingsplanen stor betydning for vandforureningsreguleringen, idet der blev vedtaget
en bekendtgørelse, der satte faste grænseværdier på alle udledninger fra større vandrensningsanlæg.
Recipientkvalitetssystemet mistede derfor sin betydning, og et væsentligt punkt for myndighederne
blev nu at fastslå, hvor store dele af ressourceforbruget, der belastede miljøet.
Det var ikke så simpelt at finde ud af, hvor stort landbrugets udslip af kvælstof til havområdet
faktisk var, fordi påvirkningen både foregår gennem overfladevand og grundvand og gennem luften
med ammoniaknedfald. Disse usikkerheder gav anledning til meget polemik i de følgende år.
I 1990 besluttede miljøminister Lone Dybkjær at udsætte vurderingen af vandmiljøplanen et år og
overlod det til Venstres landbrugsminister Laurits Tørnæs at lave en gennemgribende og visionær
plan for omstilling af dansk landbrug til økologisk og økonomisk bæredygtighed.
»Den store opgave for de radikale – som for S, SF, Danmarks Naturfredningsforening og andre med
grønt sindelag – bliver at få landbruget til selv at ville den store nødvendige omstilling. Og at få det
politiske flertal på Christiansborg til samtidig at ville de fundamentale ændringer af
landbrugspolitikken og styringsmidlerne, som skal til for at gøre omstillingen økonomisk attraktiv.«
(Leder i Information 10.5.1990)
Laurits Tørnæs’ Handlingsplan for et bæredygtigt landbrug kom i 1991, og den gav landbruget en
frist til år 2000, inden halveringen af kvælstofudvaskningen skulle være tilvejebragt. Midlerne var
de samme som ved sidste plan, nemlig bedre udnyttelse af husdyrgødningen og bedre
gødskningsplaner. Det var en bitter forhenværende miljøminister Lone Dybkjær, som sagde:
»Jeg satte de overordnede mål, og så skulle landbruget opfylde dem. Men landbrugsministeriet har
blæst på de overordnede mål. Planen besvarer ikke de afgørende spørgsmål: Hvordan får vi
landbruget struktureret, så det kan overholde miljøkravene? Og hvilke strukturændringer kræves
der, og hvad kræver det af staten? Det her har ikke noget som helst med en handlingsplan at gøre,
det er en ren passiv fremskrivning.«
(Forhenværende miljøminister Lone Dybkjær, Information 10.4.1991)
»Enkel og effektiv«, et nyt miljølovkompleks 1991
Lov om Miljøbeskyttelse var blevet ændret væsentligt i Folketinget i 1976, 1982, 1984 og 1986. I
slutningen af firserne fandt Miljøminister Lone Dybkjær, at tiden var inde til at ændre loven igen
under mottoet »enkelt og effektivt«. Formålet var at forenkle, decentralisere og afbureaukratisere
miljøreguleringen, og midlet var at sammenskrive alle de mange dellove, der var på områderne
miljø, planlægning og natur.2
Lone Dybkjær talte om et kursskifte i miljøpolitikken mod følgende overordnede synspunkter:

»Politikken skal tage udgangspunkt i brede samfundsmæssige og samfundsøkonomiske
sammenhænge.
Der skal ske en prioritering og effektvurdering af miljøindsatsen, hvortil det er nødvendigt at
udvikle værktøjer og metoder.
Der skal tænkes i helheder og processer, dvs. ses på hele stofkredsløb – fra produktion til
genanvendelse eller affaldshåndtering.
Udviklingen skal gøres bæredygtig gennem tværsektoriale handlinger og virkelig integration af
miljøhensyn i samfundets processer.
Ansvar og beføjelser skal følges ad.
Vores adfærd skal påvirkes og drejes i en miljøvenlig retning, bl.a. gennem handlingsmotiverende
afgifter og andre reguleringer.
Vi skal arbejde internationalt, da forureningen er grænseoverskridende.«
(Forhenværende Miljøminister Lone Dybkjær, Information den 10.06.1989)
De gode hensigter var ikke så nemme at gennemføre i praksis. I 1990 fremsatte miljøministeren en
række lovforslag i folketinget, der efter megen debat vedtog Lov om Miljøbeskyttelse og Lov om
Planlægning i 1991.3 og 4
Med de nye miljøgrundlove blev recipientkvalitetsplanlægning også nedprioriteret i lovteksten.
Recipientkvalitetsplanlægningssystemet blev overført til Lov om Planlægning, hvor kun én sætning
blev bibeholdt, hvilket betød, at der ikke længere var krav om, at recipientkvalitetsplanlægningen
skulle være grundlag for en detaljeret miljøplanlægning.
Miljøvurderinger
En anden af de konkrete forenklinger i miljølovkomplekset var en »slankning« af listen over
virksomheder, der skulle gennemgå en miljøvurdering efter kapitel 5 i Lov om Miljøbeskyttelse.
Denne forenkling bestod i at reducere de virksomheder, der skulle gennemgå en lovpligtig
miljøvurderinger, fra ca. 25.000 til ca. 10.000 virksomheder. Det var en administrativt begrundet
ændring, og den byggede ikke på en vurdering af, om de bortslankede virksomheder egentlig
forurenende.
Forenklingen blev dog meget begrænset, fordi Danmark af EU var blevet tvunget til at
implementere VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) -direktivet fuldt ud. VVM direktivet
skulle implementeres i 1989, dvs. indarbejdes i dansk lovgivning. I 1989 var situationen efter dansk
opfattelse, at kapitel 5 godkendelsessystemet svarede til eller var bedre end EU-direktivet. Dette var
ikke EU-Kommissionens opfattelse, så Danmark blev truet med sagsanlæg. Derfor blev VVMprincipperne indskrevet i Lov om Planlægning i 1991.
Renere teknologi
Renere teknologi (RT) var et nøglebegreb i det nye miljølovkompleks og et udtryk for en
kildeorienteret strategi. Siden 1986 havde renere-teknologi handlingsprogrammer været en del af
myndighedernes forsøg på at regulere kilderne til forurenende stoffer. I stedet for rensning og
fortynding ved udslip fra virksomheden blev vægten lagt på at vurdere mulighederne for at spare på
råstoffer og energi og finde substitutionsmuligheder for potentielt miljøfarlige stoffer. I Lov om
Miljøbeskyttelse havde Industrirådet fra vedtagelsen i 1973 sikret, at en miljøgodkendt virksomhed

var beskyttet mod nye påbud eller forbud, medmindre forureningen gik væsentligt ud over det, som
var lagt til grund ved godkendelsen. I praksis fungerede miljøgodkendelserne på ubestemt tid, og
det blev først ændret i 1986. Nu hed det, at når der var forløbet mere end 8 år efter godkendelsen,
kunne tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri, når det var miljømæssigt begrundet, eller hvis der
var udviklet bedre rensningsformer eller mindre forurenende produktionsmetoder.5
Traditionen med fredningen af virksomhederne gjorde, at det var vanskeligt at tvinge renere
teknologi (RT) igennem direkte. RT blev frivillig, idet udviklingen blev styret gennem økonomisk
støtte fra staten til at afhjælpe forurening fra forskellige aktiviteter. Myndighederne ville undgå at
fastlåse teknologiudviklingen gennem krav til en bestemt maskine eller proces. I tilfælde, hvor
myndighederne fandt, at der var bedre teknologier for bestemte brancher, var et styringsmiddel
skærpede krav til grænseværdier. Den måde, RT udvikledes på, førte til et tæt samarbejde mellem
myndighed og virksomhed, og det blev vanskeligere for offentligheden at få indsigt i
forureningsforholdene. Renere teknologi lægger op til en høj grad af selvregulering af
virksomheden, og mange virksomhedsoplysninger vil være fortrolige i forhold til offentligheden.
Manglende åbenhed gjorde renere teknologi til et svagt virkemiddel, der førte til, at de nemmeste
besparelser blev introduceret for skatteborgernes penge.1
Afgifter og bløde styringsmidler
Regelstyringen var en fælles betegnelse for forbud, påbud og faste grænseværdier. I
miljølovkomplekset åbnedes for en række andre virkemidler. Der var tale om, at miljøministeren
kunne bestemme gebyrer, der blev lagt på forskellige produkter med det formål (i princippet) at
dække de omkostninger, der var i forbindelse med den ydelse, man fik. Der kom bl.a. gebyrer på
affald, spildevand og pesticider. Afgifter er i modsætning til gebyrer en slags skat, og der kom
afgifter på emballager til drikkevarer, afgifter på affald, engangsservice, sand og grus mv. Med
afgifter kunne indtægten bruges til andre formål, og afgifter skulle vedtages ved en lov i
folketinget.6
I 1986 indførtes desuden den meget succesrige ændring af benzinafgiften med højere afgift på
blyholdig end på blyfri benzin.
Frivillige aftaler var et styringsmiddel, der dækkede over, at de centrale miljømyndigheder kunne
indgå en aftale med brancheorganisationer om at opnå bestemte miljøforbedringer. Ved en aftale
mellem virksomheder og myndigheder meldte der sig en række problemer, idet der jo skulle foregå
en forhandling, hvor myndigheder måtte give forhandlingspartneren nogle indrømmelser. Det kunne
fx betyde, at der kunne gå længere tid, inden en uacceptabel forurening blev fjernet i forhold til en
bestemt lokalitet. Miljøministeren kunne yderligere lave regler om miljømærkning af materialer,
produkter eller varer. Miljømærker som miljøpolitisk virkemiddel omfattede fastlæggelse af
kriterier for, hvad der var miljørigtigt, og kontrol med, at kriterierne blev overholdt. Desuden
forudsatte en miljøforbedring, at mærkerne blev kendte, og at forbrugerne ville vælge dem. Til at
varetage sammenligningerne mellem produkternes miljøkvaliteter udvikledes
miljøvurderingsmetoder, hvoraf en af dem var en såkaldt livscyklusanalyse, der havde til formål for
hvert produkt at gennemgå alle involverede produktionsprocesser fra »vugge til grav« og opgøre
samtlige miljøbelastninger.
Med den reviderede miljølov i 1991 indførtes desuden en forpligtigelse for offentlige institutioner
til at inddrage miljøhensyn i deres indkøbspolitik. Det blev dog først senere udmøntet i praksis.
Miljøhandlingsplaner

Efter Vandmiljøhandlingsplanen (1987) blev denne form for styringsmiddel vældig populær, og
handlingsplaner blev et yndet politisk instrument på miljøområdet. Det karakteristiske ved
handlingsplaner var, at der for miljøproblemet fandtes målbare parametre, og at der for dem blev
opstillet mål for nedbringelse af mængderne. Ofte blev målsætningerne krydret med overvejelser
om øget bæredygtighed. Handlingsplaner var imidlertid ikke noget i sig selv, men kunne opfattes
som en løs aftale uden klare sanktioner. Først når der blev vedtaget konkret lovgivning i folketinget,
blev handlingsplanens intentioner gennemført, og ofte var det kun dele af intentionerne, der blev
lovgivet om. Allerede i 1991, da det viste sig, at Vandmiljøhandlingsplanens målsætning ikke blev
nået til tiden, var der ingen sanktioner, men der blev blot udarbejdet en ny plan. Det var alt for let at
se stort på handlingsplanernes målsætninger, og politikerne blev drevne til det.
Handlingsplanen for pesticider fra 1987 til 1997 udstak målet om en halvering af anvendte tons og
antallet af sprøjtninger (behandlingshyppigheden). Det viste sig, at teknologiudviklingen for
pesticider førte mere effektive produkter med sig, så det var ikke svært at nå målet om en
vægthalvering. Da virkningen var den samme, var der ikke opnået nogen egentlig reduktion af
pesticidvirkningen. Derfor indførtes behandlingshyppigheden. Målet om en halvering af
behandlingshyppighed var imidlertid også et upræcist mål, så det blev yderligere nødvendigt at
sortere i de godkendte pesticider, så de kræftfremkaldende pesticider blev udelukket, ligesom de
pesticider, der let sivede ned i grundvandet, blev forbudt eller begrænset i anvendelsen.
Et andet aspekt af handlingsplaner var, at de forstærkede sektoriseringen af miljøreguleringen. Det
var sektorområder som landbrugets pesticidforbrug, trafikudviklingen og energiforbruget, der var
handlingsplaner for i starten af 90’erne. Sektoropdelingen betød, at ønskerne om en mere
tværgående og koordineret regulering ikke blev indfriet fra politisk-administrativ side.
Fra græsrødder til miljøorganisationer
Græsrodsorganisationer og enkeltpersoner introducerede viden om forureningsproblemer og (især)
økologi fra omkring 1969, og da danske etablerede forskere og beslutningstagere var uforberedte på
at diskutere miljøproblemer i en økologisk sammenhæng, fik græsrodsorganisationer som NOAH
en stærk rolle i pressen. Studerende udgjorde hovedparten af de aktive, og organisationen bestod af
lokalgrupper med mindst 3 personer, som kommunikerede via et internt blad, der udkom hver
fjortende dag. Ønskede en gruppe accept af en aktivitet eller økonomisk støtte, så blev beslutningen
taget efter fastlagte regler i det interne blad. Større demokratisk indflydelse kunne næppe opnås,
men til gengæld tog fællesbeslutninger nemt en måned. Henvendelser fra miljømyndighederne
skulle diskuteres indtil enighed mellem grupperne, og derfor tog den slags beslutninger meget lang
tid. Græsrodsorganisationer fungerede som et sted, hvor offentligheden kunne hente kvalificerede
oplysninger om detaljerede miljøproblemer, og hvor interesserede kunne være aktive. Rollen som
formidler af viden om økologi og miljøproblemernes årsager og løsninger var meget succesfuld, og
det var græsrodsorganiseringen udmærket til.7
NOAH blev involveret i miljølovudviklingen på den måde, at foreningen fik tilsendt
Miljøstyrelsens udkast til miljølovforslag til skriftlige kommentarer, og som regel blev foreningen
også inviteret til møder om lovudkast. Foreningen var generelt meget kritisk overfor Lov om
Miljøbeskyttelse. Især fordi der kun kunne klages, hvis klageren havde en individuel og væsentlig
interesse i afgørelsen. Væsentlig interesse tolkedes snævert, og det kunne fx være en situation, hvor
klageren på sin bopæl var udsat for forurening. En anden anstødssten var afvejningsprincippet, der
betød, at der i den enkelte miljøsag også skulle tages hensyn til økonomiske konsekvenser, der ofte
blev formuleret som bevarelse af arbejdspladser.

Industrirådet stod meget stærkt ved udformningen af Lov om Miljøbeskyttelse og senere ændringer
af loven. Industrirådet arbejdede tæt sammen med de konservative og de var enige om at bekæmpe
alle forsøg på at centralisere miljøkompetencer. Denne politik hang sammen med den
grundlæggende opfattelse, at jo mere decentralt sagsbehandlingerne foregik, jo stærkere ville de
lokale industrier stå. I lokalsamfundet var det ofte let at gøre forureningsbekæmpelse til et
spørgsmål om arbejdspladsers bevarelse over for »en smule« forurening. Ved miljølovsændringen i
1982 handlede Miljøstyrelsens revisionsudspil blandt andet om en lempelse af klageadgangen. 8
I den anledning svarede NOVOs koncerndirektør, Kim A. Hueg, følgende:
»Men der er et meget stort spring fra, at lokalt berørte personer og foreninger har klageadgang, til at
give samme adgang til landsdækkende foreninger uden direkte lokal tilknytning, uden (græs)rod i
det konkrete problem. Man kunne da komme i den barokke situation, at alle lokalt involverede er
enige om et nyt kommunalt eller privat tiltag, der imidlertid skal afvente flere års behandling i
Miljøstyrelsen pga. klager udfærdiget et helt andet sted i landet af politiserende og
opinionsmanipulerende organisationer med et stort behov for PR om deres virke.«
(Kim A. Hueg, Novo Industri, 1981)9
Miljøbevægelsen kom i 70’erne ofte i direkte konfrontation med industriens interesser.
Askovmødet
Efterhånden som Miljøstyrelsen fik udarbejdet retningslinjer for amternes og kommunernes
håndtering af virksomhedsgodkendelser og spildevand, så blev det lovligt gennem godkendelser og
spildevandstilladelser for industrien at udlede vandforurenende stoffer. Spillereglerne var nu
myndighedernes godkendelser, og græsrødderne rejste sager omkring industriers vandforurening,
for at de skulle overholde udledningskravene.
Græsrødderne vandt gennem deres oplysningsvirksomhed bred anerkendelse, men ikke megen
direkte indflydelse på lovgivningen. En organisation ved navn Miljøforbundet i Esbjerg mente, at
græsrødderne var for afvisende over for deltagelse i den offentlige miljøregulering, og da der kom
en politisk invitation til at spille en rolle i miljøreguleringen, indkaldtes til et landsdækkende møde
i Askov med det sigte at stifte en organisation, der skulle være en samlet medspiller i
miljøreguleringen. Askovmødet endte med, at græsrodsorganisationerne nægtede at lade sig
organisere på en måde, der passede til den centrale administrations behov, og kun nogle små og
ubetydelige grupper søgte at danne en landsforening.10
På trods af Askovmødet og Industrirådets modstand blev en lang række organisationer indskrevet i
Lov om Miljøbeskyttelse på en sådan måde, at sager afgjort inden for organisationens kerneområde
kunne påklages af organisationen. Fx kunne Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks
Sportsfiskerforbund påklage amtsrådets afgørelser inden for kapitel 4 og 5 i Lov om
Miljøbeskyttelse, dvs. virksomhedsgodkendelser og spildevand. Yderligere en række organisationer
fik tildelt lignende klageområder.11
Afvejningsprincippet
Afvejningsprincippet var omtalt i formålsparagraffen i Lov om Miljøbeskyttelse som paragraf 1 stk.
3, og den lød: »Ved bedømmelse af omfanget og arten af foranstaltningerne til forebyggelse og
imødegåelse af forurening skal der på den ene side lægges vægt på de ydre omgivelsers

beskaffenhed og forureningens virkninger på disse og på den anden side den samfundsmæssige
nytte af virksomheden [læs industriproduktionen (red.)] og omkostningerne ved
beskyttelsesforanstaltningerne.«12
Industrirådet havde fået dette krav om en samfundsøkonomisk afvejning i forhold til
miljøbeskyttelse ind ved lovens vedtagelse. Miljøorganisationerne forlangte gentagne gange denne
del af paragraffen fjernet, hvilket først skete ved revisionen i 1986, og da kun delvist. I Lov om
Miljøbeskyttelse fra 1991 røg sætningen helt ud, så der kom dog noget godt ud af
miljølovkomplekset og forenklingen. Den erfaring, som kunne drages af denne langstrakte sag, var
at der var blevet brugt lovlig meget græsrodsenergi på en formålsparagraf, der åbenbart ikke havde
megen reel betydning for miljøet.
Resultatet af kampagnen for græsrøddernes enhed blev, at Miljøstyrelsen udviklede en rolle som
advokaten, der i passende udvalgte forsamlinger hørte på synspunkter, og derved fik mulighed for at
styre informationer og tidsforløb. Fra 1980 mistede græsrødderne initiativet, og dagsordenen på
miljøområdet bliver sat af Miljøstyrelsen, der samarbejdede med de mere traditionelt opbyggede
miljøorganisationer.
Basis for et Økologisk Råd?
Som miljøsituationen er blevet beskrevet her frem til 1991, var scenen for miljøoffentlighed sat på
følgende måde:
Miljøproblemerne skiftede karakter gennem tiden, og det afspejlede sig i, at miljølovgivningen blev
ændret mange gange. Det kunne hænge sammen med, at loven var uegnet til at håndtere
produktionsudviklingen, der medførte, at nye miljøproblemer udviklede sig.
Sammenlignet med andre lande var Danmark i højere grad blevet et forbrugsland end et
produktionsland for varer. Af samme grund stammede hovedparten af de tilgængelige mængder,
som cirkulerede i en forbrugscyklus, fra importerede kemikalier. Det var en vigtig pointe, at mange
miljøfremmede stoffer indgik i færdige evt. importerede produkter, som derefter fik en bred
anvendelse i samfundet og belastede mange recipienter.13
Det blev umuligt at håndtere de mange forurenende stoffer med decentrale løsninger, og derfor
skete der i slutningen af firserne et skift i miljøreguleringsstrategi. Fra en regelstyring af
forureningsbekæmpelsen gennem decentralt fastsatte udledningskrav og forbud indførtes en
miljøregulering med en række virkemidler af mere eller mindre bindende karakter, der var
karakteriseret ved overvejende at blive fastsat af det centrale politiske og administrative system.
Den af Industrirådet førte politik om decentrale afgørelser blev altså imødegået.
Miljøminister Lone Dybkjær fik gennemført en sammenskrivning af miljølovene og sikrede i
lovens tekst, at de nye virkemidler kunne anvendes i miljøpolitikken. Det betød ikke nogen
forenkling af miljøreguleringen set ud fra et miljøoffentlighedssynspunkt. En række EU-direktiver
implementeredes i dansk miljølovgivning, og det var med til at gøre miljølovgivningen endnu mere
kompleks end tidligere.
De nye virkemidler førte til et behov for nye kompetencer i miljøadministrationen. Når man før
havde taget udgangspunkt i naturen og reguleret for et bestemt skadeligt stof, så var resultatet i de
fleste tilfælde en mindre virkning, når belastningen blev mindre. De nye virkemidler, som fx
miljømærkning, havde en langt mere upræcis effekt. For det første skulle det generelt afgøres, hvad
der var farligt, og hvad der var acceptabelt, og for det andet skulle de enkelte produkter kunne
sammenlignes. Der manglede metoder, og Miljøstyrelsen startede på at finansiere udviklingen af
livscyklusanalysemetoder og andre metoder til at opgøre belastninger og effekter. Danmarks Miljø
Undersøgelser (DMU) blev oprettet i 1991, og ansatte på mange andre offentlige og halvoffentlige

institutioner fik miljøundersøgelser finansieret af det offentlige. Den vidensproduktion og det
miljøteknokrati, som udvikledes på baggrund af direkte offentlig finansiering, blev massivt meget
større end den modviden miljøbevægelsen kunne mobilisere.
Samtidig var en række miljøorganisationer blevet institutionaliseret i forhold til miljøreguleringen i
1982. Det stillede krav om en professionalisering i hvert fald inden for de områder, hvor
organisationen havde fået klageadgang. Det forhindrede ikke organisationerne i at være kritiske
over for miljømyndighederne. Danmarks Naturfredningsforening var fx meget aktive i forbindelse
med udarbejdelsen af Vandmiljøhandlingsplanen i 1987, og Greenpeace var involveret i aktioner
omkring planlægningen af Øresundsbroen i 1991. På den anden side havde miljøorganisationernes
deres kerneområder i henholdsvis Danmarks natur og havforurening, og de var derfor ikke så
rustede til at indgå i en offentlig debat om, hvorledes økologi og økonomi kunne samarbejdes, og
hvorledes helhedsorienterede løsninger på miljøområdet kunne fremmes i samfundet.
I 1991 dannedes derfor Det Økologiske Selskab, der valgte det første Økologiske Råd.
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