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Abstract 

In 2000, Nobel Prize winning scientist Paul Crutzen, suggested that we were living in at new geo-

logical epoch in which humans had altered the planet. The name of the epoch is anthropocene and 

it has long been known public debates and politics – often known as man-made climate change.  

This thesis examines; How has the Anthropocene discourse been constituted in the Danish polit-

ical system, and what are the implications on the arena of politics?  

By combining a method of Michel Foucault’s genealogy and archaeology, we analyze how the con-

stitution of the Anthropocene discourse is a result of discursive fragments and problematizations 

within the Danish environment and climate policy during a time period of from 1880 – 2015. In 

total 135 years. Foucault is complemented with Giorgio Agamben who contributes with the con-

cepts: The state of exception, naked life and camp to analyze the space of the Anthropocene poli-

tics. 

We define Anthropocene politics as any politics linked to the Paris Agreement’s goal of keeping 

global warming below 2 degrees. Thus, Anthropocene politics is defined as politics operating with 

the survival of humanity. By using Agamben’s state of the exception and camp, we analyze the space 

of the Anthropocene politics.  

We conclude, that the Anthropocene discourse has created a new political space called the anthro-

phonic space. Within this space the naked life become visible, the politics of economics becomes 

visible as well. Thus, Anthropocene politics present itself as a state of emergency and it excretes a 

politic where nothing is granted and everything must be argued. We analyze, how two political 

strategies attempts to conquer this Anthropocene space. We identify the two strategies as the cli-

mate radicalism and the climate realism. Climate radicalism is a strategy that attempts to depolit-

icize politics by emplacing that there is something outside of politics – this is the earth. While 

climate realism claims that it is within the existing order and arena of politics that it is possible to 

handle climate crisis and save the earth.  
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KAPITEL 1: INDLEDNING 

I 2012 åbnede FN’s daværende generalsekretær, Ban Ki-Moon, FN’s Rio 20+ konference for bære-

dygtig udvikling med at vise dokumentaren Welcome to the Anthropocene. Fire år efter stemte en 

ekspertgruppe under den Internationale Geologiske Kongres (IGK) med stort flertal for, at Jorden 

er gået ind i en ny geologisk epoke – den antropocæne tidsalder (DIIS 2017a). Antropos betyder 

mennesket, og cæn betyder ny. Tilsammen betegner de to ord menneskets tidsalder.  Slår du antro-

pocæn op i den danske ordbog, får du definitionen: En geologisk periode domineret af menneskets 

påvirkning af naturen (Den danske ordbog u.å.). 

Idéen om den antropocæne tidsalder blev konkretiseret i 2000, da den hollandske Nobelprismod-

tager og kemiker, Paul Crutzen, argumenterede for, at Jorden var på vej ind i en geologisk periode, 

hvor menneskelige aktivitet har ændret Jordens økosystem fundamentalt (Zalasiewicz, Waters, 

William & Summerhayers 2009: 1). Ifølge forskerne er det ændringer, der har skadet Jorden irre-

versibelt, påvirket naturens adfærd og forandret havene, atmosfæren, jorden og biosfæren (Zalasi-

ewicz et. al. 2009: 2). I 2002 fremhævede Crutzen, at menneskeskabte drivhusgasudledninger er 

den primære årsag til Jordens nye tilstand (DIIS 2017b: 2). I dag peger flere naturvidenskabelige 

forskere på, at Jordens nye tilstand vil frembringe hastige klimaforandringer, destabilisere økosy-

stemer og underminere menneskets ressourcegrundlag i en sådan grad, at det potentielt kan betyde 

en global masseudryddelse af arter – inklusiv den menneskelige (DIIS 2017b: 2). Ifølge Crutzen 

markerer den antropocæne tidsalder, at menneskeheden har en enorm geologisk kraft, der kan 

ændre Jordens fundmentale økosystemer, som vores egen overlevelse afhænger af. Blandt geologer, 

kemikere og biologere har den antropocæne tidsalder længe været kendt og omdiskuteret. Men de 

seneste år optræder begrebet og forståelsen af, at mennesket ødelægger Jordens økosystemer i sti-

gende omfang både i forskningen, den offentlige debat og politik – ofte reduceret til begrebet 

menneskeskabte klimaforandringer (Carrington 2016). 

Netop menneskeskabte klimaforandringer var omdrejningspunktet, da FN’s Klimapanel (Inter-

govenmental Panel on Climate Change, IPCC) i 2014 udgav deres femte rapport om klimatilstan-

den. Med rapporten konkluderede klimapanelet, at menneskeskabte udledninger af drivhusgasser 

med meget stor sikkerhed har været den dominerende årsag til den observerede stigning i den 

globale middeltemperatur. Rapporten viste, at havene er blevet varmere, mængden af is og sne er 

reduceret, og havniveauet er steget (IPCC 2014). Et år efter, den 12. december 2015, underskriver 

Danmark sammen med 194 andre lande Parisaftalen. En global klimaftale, som sætter rammerne 

for verdens fremtidige indsats for at mindske og håndtere globale klimaforandringer. Parisaftalen 

indeholder målsætningen om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader og opfordrer 
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til at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader. Alle lande med en underskrift på aftalen til-

slutter sig samtidig den langsigtede vision om, at globale drivhusgasudledninger skal stoppe hur-

tigst muligt og derefter reduceres hastigt frem mod 2050 (Klima- energi- og forsyningsministeriet 

u.å.). I 2018 publicerer IPCC en opfølgende særrapport med konklusionen: Der vil ske uoprettelige 

skade på Jorden, hvis den globale opvarmning stiger mere end 1,5 grader. Samtidig konkluderede 

rapporten, at hvis verdenssamfundet skal imødekomme Parisaftalens mål om at begrænse den glo-

bale opvarmning til 1,5 grader, vil det kræve hastige og vidtrækkende omstillinger uden fortilfælde af 

enhver side af samfundet (Bahn & Andersen 2019). 

Manglen på hastige og vidtrækkende omstillinger var budskabet, da 301 forskere med vidt forskel-

lige baggrunde underskrev et debatindlæg bragt på forsiden af Politikken i maj 2018. Under ru-

brikken, ’Klimaopråb. 301 forskere slår alarm: Danskerne er blandt de største klimasyndere, og vores po-

litikere gør for lidt for at afværge klimakatestrofen’ påpegede forskerne, at vi mennesker er dybt af-

hængige af Jordens økosystemer, men at Jordens økosystemer lige nu er truet af menneskeskabte 

forandringer som forurening, afskovning, forsuring af havene og udpining af jord. Debatindlægget 

var et opråb til politikerne, og forskerne opfordrede blandt andet til at lade den økonomiske vækst 

vige for en mere ambitiøs klimapolitik, hvis Parisaftalens mål skal indfries (Politikken 2018). For-

skernes debatindlæg er blot et ud af flere eksempler på klimaopråb inden for det seneste år. I marts 

droppede mange danske skolebørn deres undervisning og mødtes foran Christiansborg. Sammen 

stod de med demonstrationsbannere med teksten ’There is no plant B’ og råbte »Hvor meget skal 

vi gøre for klimaet? 10 gange mere. 10 gange mere«. Under en klimamach to måneder senere fik 

Danmark besøg af Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg. Til lyden af klapsalver fra 30.000 frem-

mødte, trådte hun op på scenen foran Christiansborg med opsangen »Vores hus brænder, og vi skal 

opføre os, som om vores liv er på spil«. Inden den 16-årige pige forlod scenen, afsluttede hun sin 

tale med at kritisere Københavns Kommunes mål om at være CO2-neutral i 2025, »Faktisk gør det 

mere skade end gavn at sende signaler om, at virkelig handling er i gang, når det ikke er«. Samme 

dag svarede overborgermesteren i Københavns Kommune, Frank Jensen på kritikken: »Jeg forstår 

ikke helt hendes kritik her. Vores plan om, at København skal være verdens første CO2-neutrale 

hovedstad er enestående og ambitiøs« (DR 2019). Overborgmesteren er ikke alene om at mene, at 

hans klimapolitik er ambitiøs. Ved folketingsvalgets (juni 2019) allerførste partilederdebat rakte 11 

ud af 13 partiledere hånden i vejret, da ordstyren spurgte: Hvem har den mest ambitiøse klimapolitik? 

Grøn slog alle andre farver i valgkampen, hvor miljø- og klimapolitik toppede meningsmålingerne 

som det mest afgørende politiske tema ifølge vælgerne (Sørensen 2019; Bahn 2019). 
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Men hvorfor rækker samtlige partier på tværs af venstre og højre hånden op for at markere deres 

ambitiøse klimapolitik, mens 301 forskere sætter deres underskrift for netop at markere det mod-

satte? Hvorfor kan en svensk pige samle flere tusinde danskere og kritisere et reduktionsmål, der 

allerede følger en international klimaaftale vedtaget af 195 lande? Spørgsmålene kan vi ikke svare 

på, og det er heller ikke ambitionen med vores speciale. Derimod afspejler spørgsmålene retro-

spektivt det virvar af spændinger – mellem klimaopråb og klimapolitik – som i specialeprocessen 

indledningsvis styrkede vores interesse for spørgsmålet: Hvordan bliver den politiske doktrin udfordret 

i den antropocæne tidsalder, hvor klodens overlevelse er den ultimative horisont? 

Det har i mange år været en præmis i samfundsvidenskabelig forskning, at det danske, politiske 

system har været båret af en økonomisk doktrin, hvor det altafgørende spørgsmål har været: ’Hvor 

skal pengene komme fra?’. Blandt andre fremskriver politologen, Ove Kaj Pedersen, at den politi-

ske doktrin er den samfundsøkonomiske forestilling, der er i centrum som en bestemt opfattelse 

af forholdet mellem samfund og stat. Med den institutionelle historie viser Ove K. Pedersen, at den 

samfundsøkonomiske forestilling i dag er en selvfølgelighed i den politiske debat og definerer den 

som: ”Den tænkemåde, som politikere, medier og alle sociale interesser, der øver indflydelse på dansk po-

litik hver dag, anvender, når de deltager i en politiske debat.” (Pedersen 2011: 17). I den samfundsøko-

nomiske forestilling indgår der ikke blot antagelser, mål og midler. Der indgår også teorier og red-

skaber til produktion af problemer – samfundsøkonomiske problemer. Dermed fungerer den sam-

fundsøkonomiske forestilling som en teknologi til produktion af problemer og løsninger. Ifølge 

Ove K. Pedersen er den politiske økonomi efterhånden blevet en teknologi, som blandt andre re-

geringer anvender i deres bestræbelser på at kontrollere den økonomisk, politiske debat. Ove K. 

Pedersen fastlår således, at den politiske doktrin er økonomisk (Pedersen 2011: 18). 

I 2015 blev Alternativet valgt ind i Folketinget. Under rubrikken ’Kære regering – velkommen til den 

nye tidsalder’ havde partiets daværende klima- og miljøordfører, Christian Poll et debatindlæg i 

Altinget. Han skrev: 

”Vi ved jo godt, at vi som menneskehed påvirker kloden. Nu er tiden til, at klodens økologi-

ske råderum bliver langt mere rammesættende for vores politiske beslutninger. Ressourcerne 

er begrænsede, og vækst baseret på øget ressourceforbrug og udpining af naturen har ingen 

langsigtet gang på jord. Politik i denne nye tidsalder kan ikke have mere økonomisk vækst, 

som ikke finder sted inden for klodens grænser, som omdrejningspunkt.” (Poll 2016). 

Ifølge Alternativet er det en grundpræmis, at den antropocæne tidsalder sætter nye krav til, hvor-

dan politiske beslutninger skal træffes. Alternativet mener, at politik i den antropocæne tidsalder 



 9 

kræver, at økonomisk vækst finder sted inden for klodens grænser. Udgangspunktet er, at det ikke 

er økonomien, men derimod klodens økologiske råderum, der skal være rammesættende for poli-

tiske beslutninger. Man kan således sige, at med Alternativets indtrædelse i Folketinget, indtræder 

også en ny politik i staten. En politik, der forsøger at gøre op med det gamle, økonomiske doktrin 

og føre politik på nye præmisser – antropocæne præmisser, hvor Jordens overlevelse er den ultimative 

horisont. 

Akkurat Jordens overlevelse kan også iagttages som den ultimative horisont, Parisaftalen sigter 

mod; At holde den globale temperaturstigning under 2 grader ved at reducere verdens udledning af driv-

husgasser (IPCC 2014). Ifølge IPCC vil den globale temperatur i slutningen af århundrede været 

steget med 4 grader siden industrialiseringen, hvis ikke Parisaftalens reduktionsmål overholdes. 

En sådan temperaturstigning vil føre til meget høj risiko for alvorlige, uoprettelige konsekvenser for 

Jordens økosystem og mennesker (IPCC 2014). Inden for rammerne af vores speciale tillader vi at over-

sætte IPPC’s definition af uoprettelige konsekvenser for Jordens økosystemer og mennesker til et 

spørgsmål om overlevelse. Vi ser 2 grader-målsætningen som et udtryk for en antropocæn politik, 

netop fordi den har Jordens overlevelse som sin ultimative horisont. Da den danske stat satte sin 

underskrift på aftalen, abonnerer den på den antropocæne politiks målsætning om at sikre Jordens 

overlevelse ved at holde den globale temperaturstigning på 2 grader. Alternativets indtrædelse i 

Folketinget og vedtagelsen af Parisaftalens kan ses som symptomer på, at en antropocæn diskurs 

og politik har bevæget sig ind i staten. Det rejser spørgsmålet: Hvor i alverden er den kommet fra? 

Hvordan fandt den antropocæne diskurs vejen ind i det politiske system, og hvordan ser diskursen 

mere præcist ud? Det er nogle af de spørgsmål, vi ønsker at undersøge nærmere med vores speciale. 

Derfor er vores problemformulering. 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Hvordan er den antropocæne diskurs blevet konstitueret, og hvilke implikationer har det på den politiske 

doktrin med udgangspunkt i statens kommunikation om miljø- og klimapolitik 1880-2019? 

• Hvordan er den antropocæne diskurs blevet konstitueret historisk fra 1880-2015? 

• Hvordan åbner den antropocæne diskurs for et politisk handlerum, der står til rådighed for 

erobring i 2015-2019? 

For at besvare vores problemformulering ønsker vi som det første at svare på: Hvordan er den antro-

pocæne diskurs blevet konstitueret historisk? Helt konkret udarbejder vi en diakron analyse med ud-

gangspunkt i Michel Foucaults genealogi. Vores diakrone analyse opererer i tiden og undersøger, 

hvordan den antropocæne diskurs er konstitueret på baggrund af problematiseringer i statens 
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kommunikation fra 1880 til 2015. Til den diakrone analyse tager vi dermed udgangspunkt i Fou-

caults idé om, at vi kan forstå diskursive formationer ved at undersøge formationernes historiske 

dannelse. Konklusionerne fra den diakrone analyse aktualiserer vi i vores synkrone analyse, hvor vi 

svarer på: Hvordan åbner den antropocæne diskurs et politisk handlerum, der står til rådighed for erob-

ring? Den diakrone analyse leverer en række mulighedsbetingelser, der bliver stillet til rådighed og 

udfoldet i det antropocæne rum. Hvor den diakrone analyse opererer i tid, opererer den synkrone 

analyse i rum. 
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1.2 BEGREBSAFKLARING 

Følgende afsnit vil kort afklare, hvordan vi har defineret centrale begreber inden for rammerne af 

vores speciale. 

• Staten: Vi definerer staten som det danske politiske system. Vi bruger begrebet staten som 

en samlebetegnelse for den institutionelle organisering i samfundet, der besidder kapacitet 

til at træffe kollektivt bindende beslutninger. I vores speciale er det afgrænset til Folketin-

get og ministerier. 

 

• Den politiske doktrin: Vi abonnerer på Ove Kaj Pedersens fremskrivning af den politiske 

doktrin som den samfundsøkonomiske forestilling, der optræder som en selvfølgelighed i 

samtidens politiske debat. Den er defineret som: ’Den tænkemåde, som politikere, medier og 

alle sociale interesser, der øver indflydelse på dansk politik hver dag, anvender, når de deltager i 

en politisk debat’ (Pedersen 2011: 17). I specialet bruger vi den politiske doktrin til at vise, 

hvilken etableret samfundsforestilling, den antropocæne diskurs udfordrer i det politiske 

handlerum. 

 

• Politik: Med politikbegrebet forstår vi et diskursivt felt af mangfoldige diskursive praktik-

ker, der konstant knytter sig hinanden, forsvinder eller reproduceres (Villadsen 2006: 87). 

Det er et felt, hvor der er kamp om at fiksere kontingens. 

 

• Antropocæn diskurs og politik: Vi konstruerer to begreber – antropocæn diskurs og antro-

pocæn politik – som skal forstås inden for rammerne af vores speciale. Vi iagttager fragt-

menter af den antropocæne diskurs, når kommunikationen problematiserer Jordens fysiske 

betingelser for liv. De fysiske betingelser er luft, vand og jord, mens livet er planteliv, dyreliv 

og menneskeliv. Med antropocæn politik forstår vi al politik, som kobler sig til Parisafta-

lens målsætning om at undgå, at Jordens temperatur stiger mere end 2 grader. Det er en 

politik, som handler om at sikre Jordens og dermed menneskets overlevelse. Når vi i speci-

alet bruger betegnelserne, er det inden for rammerne af vores speciale, forstået som en 

antropocæn diskurs eller antropocæn politik i statens kommunikation. 
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KAPITEL 2: DEN ANALYSESTRATEGISKE RAMME 

Formålet med dette kapitel er at vise, hvordan specialets analysestrategiske ramme er tilrettelagt. 

Det vil sige, hvilke analytiske kategorier vi anvender og sammensætter til at åbne problemfeltet for 

at kunne besvare problemformuleringen. Allerførst præsenterer vi specialets erkendelsesinteresse 

og videnskabsteoretiske udgangspunkt. Dernæst introducerer vi Michel Foucault med henblik på 

at forklare hans analytiske kategorier, vi senere bruger til at formulere vores analysestrategi i den 

diakrone analyse. I den synkrone analyse trækker vi på Giorgio Agamben, som først bliver præsen-

teret efter den diakrone analysestrategi. 

2.1 ERKENDELSESINTERESSE 

For at kunne besvare vores problemformulering er første skridt at præsentere vores erkendelsesin-

teresse. En forsker begrunder sandheden ud fra sin erkendelsesinteresse, formålet med undersø-

gelsen, de anvendte teorier og fremgangsmåden (Olsen 2014: 510). Formålet med dette kapitel er 

at vise, hvilket blik vi lægger til grund for vores sandhedsproduktion. Det handler om, hvordan man 

overhovedet kan forstå vores problemformulering, og hvad er det for en viden, vi kan bidrage med 

ved en besvarelse af denne. 

En måde at åbne vores problemfelt er med vores analytiske spørgsmål. Spørgsmålene dækker alle 

en side eller en nuance i problemformuleringen, men er samtidig analytisk konditioneret. De er 

formuleret, præcis som de er, fordi de præsenterer en særlig analysestrategi. 

2.1.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 

Ambitionen med specialet er ikke at frembringe en objektiv viden om den antropocæne diskurs. 

Vores interesse er derimod at undersøge, hvordan den antropocæne diskurs er opstået i statens 

kommunikation om miljø- og klimapolitik, og hvordan denne diskurs producerer konstitutive ef-

fekter i det sociale. Dermed orienterer specialet sig mod epistemologien, som tillader os at spørge 

til hvordan fremfor hvad. Den epistemologiske videnskabsteori arbejder med en tom ontologi, hvor 

genstanden ikke forudsættes (Andersen 1999: 13). Med denne tilgang tager specialets videnspro-

duktion udgangspunkt i socialkonstruktivismen. Det socialkonstruktivistiske perspektiv afviser, at 

der findes et neutralt punkt, hvorfra vi som analytikere kan iagttage virkelige genstande eller frem-

sige sandheder (Pedersen 2012: 190). Konstruktionen af virkeligheden henviser til stabiliseringen 

og udbredelsen af relationer, der knytter subjekter og objekter sammen i en bestemt form for me-

ningsfuldhed. På den måde betragter socialkonstruktivismen ikke virkeligheden som et spørgsmål 

om objektets eller subjektets eksistens i sig selv, men som et spørgsmål om den mening, objekter 
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og subjekter opnår gennem deres relationer (Esmark m.fl. 2005: 18). I specialet abonnerer vi altså 

på forestillingen om, at viden er socialt konstrueret, og derfor kan vi ikke iagttage virkelige gen-

stande eller fremføre sandheder om strukturer eller aktører. Af den grund leder vi heller ikke efter 

sandheden om den antropocæne diskurs. Tværtimod undersøger vi, hvordan den antropocæne dis-

kurs er blevet konstitueret i statens kommunikation for derefter at kunne aktualisere diskursens 

implikationer på den politiske doktrin. 

I vores speciale fungerer socialkonstruktivismen altså som en overordnet forståelse og rammesæt-

ning. Netop tankegangen om, at objekter er socialt konstruerede, og kun fremstår meningsfulde 

for den der ser, har nemlig betydning for vores analytiske tilgang, og hvordan vi åbner problemfel-

tet. Men tankegangen placerer også os som analytikere i en særlig position, da vi på samme måde 

heller ikke er hævet over andre til at kunne udsige sand viden. Det stiller imidlertid krav til, at vi 

må fremlægge den måde, vi konstruerer vores blik. Vi ser socialkonstruktivismen som en samlebe-

tegnelse for en række nyere bidrag til samfundsvidenskabelig videnskabsforståelse herunder dis-

kursanalyse, dekonstruktion, kritisk sociologi og poststrukturalisme. Socialkonstruktivismen rum-

mer altså en række forskellige retninger. Vi ønsker ikke omfavne dem alle, men blot nævne nogle 

fællestræk, som vi abonnerer på. Socialkonstruktivisternes kritiske indstilling over for selvfølgelig 

viden er blandt andet en, vi tilslutter os. Vi må have en kritisk distance til måder at forstå verden 

på, fordi vi ikke kan være sikre på, at det, vi ser, umiddelbart viser sit sande selv. En anden grund-

læggende tese, som er en del af vores forståelsesramme, er, at viden er historisk specifik. Historien 

bestemmer den måde, vi forstår verden på, og de kategorier, vi bruger (Pedersen 2012: 200). At vi 

overhovedet i dag forstår naturen gennem kategorier som den økologiske balance, der skal opret-

holdes eller som en ressource, vi alle har lige ret til, er historisk bestemt. Derfor kan denne forstå-

else ikke tages for givet. Vi må med andre ord interessere os for, hvordan kategorierne er historiske, 

kontingente frembringelser. 

2.1.2 Michel Foucault som diskursanalytiker 

Den gren, vi følger inden for det socialkonstruktivistiske felt, er diskursanalyse. Udgangspunktet 

er, at vores virkelighedsopfattelse er diskursivt konstrueret. Som så mange andre grene inden for 

socialkonstruktivismen er formålet med diskursanalysen ikke at producere objektiv sand viden. Det 

handler i stedet om at problematisere netop den viden, der hævder at være sand og objektiv eller 

fremstår sådan. Epistemologien har forrang i diskursteorien, og ontologien er som oftest tom. Den 

afviser al objektiv viden og siger i stedet, at al viden er diskursivt medieret (Hansen 2012: 336). 

Diskursteorien kommer ikke med bud på ’positive’ ontologier som, at vi fx er i en geologisk epoke, 

hvor menneskeskabte klimaforandringer er en realitet. Der er ikke noget dybere lag, der afgør, hvad 
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tingene egentlig er. Et begreb som klimaforandringer kan med andre ord ikke forstås uafhængig 

af en diskursiv mediering. Dermed er en anden pointe, at forskellige diskurser former objekter 

forskelligt. ’Klimaforandringer’ kan have én betydning i den naturvidenskabelige diskurs og en 

anden betydning i den politiske diskurs. Vi har altså valgt at læse Foucault som socialkonstruktivist 

og diskursanalytiker. En læsning som er kraftig inspireret af Kaspar Villadsen, Allan Dreyer Han-

sen, Niels Åkerstrøm Andersen og Sverre Raffnsøe (Villadsen 2016; Hansen 2012; Andersen 1999; 

Raffnsøe, Gudman-Høyer & Thanning 2008). 

Foucault kan være svær at få greb om med sine mange værker, forelæsninger og samtaler. Som flere 

læsninger af Foucault bemærker, havde han et klart ønske om ikke at danne skole. Mange hævder, 

at han netop derfor bevidst havde en usystematisk analysemetode og ofte skiftede begreber og ana-

lysestrategi fra den ene undersøgelse til den anden (Villadsen 2006: 87). Foucault arbejder altså 

ikke med teser eller en fast metode. Fokus er i langt højere grad at undersøge implikationerne af 

og konteksten for fænomener, sociale erfaringer og begivenheder. I den forstand er Foucault kon-

tekstualiserende og refleksiv. Hans teser er ikke påstande, der skal forsvares og almengøres, men i 

stedet refleksive arbejdsredskaber, der skal omsættes i en konkret sammenhæng (Raffnsøe, Gud-

mand-Høyer & Thaning 2008: 10-11). Når vi abonnerer på denne forståelse, har vi altså ikke en 

bestemt tese eller påstand, som vi tester. I stedet tilgår vi problemfeltet med en refleksiv tilgang, 

hvor vi gennem historien søger at belyse, hvordan den antropocæne diskurs bliver meningsfuld i 

statens kommunikation i samtiden. Formålet er helt konkret at undersøge, hvilke implikationer 

den antropocæne diskurs frembringelse i det politiske system har af implikationer for den politiske 

doktrin. 

Foucaults overordnede projekt handler om at gøre vores selvfølgelige tænke- og handlemåder lidt 

mindre selvfølgelige. Kort fortalt ønskede han at problematisere moderne menneskers erfaringer 

og forståelser af dem selv. For det første ved at vise, at erfaringerne er diskursivt medieret, og for 

det andet ved at vise, hvordan diskurserne, som mennesket erfarer sig selv igennem, er opstået som 

historiske tildragelser. Selv undersøgte Foucault en række skillelinjer, som han mente, strukturerer 

vores erfaringer. Hans forfatterskab betoner blandt andet galskab over for fornuft, seksualitet over 

for perversion, normalitet over for det afvigende, mennesket over for sproget og staten over for 

samfundet. Udgangspunktet for en sådan tankegang er, at alt er kontingent. Muligt, men ikke nød-

vendigt. Den historiske og kulturelt bestemte tænkning har konsekvenser for, hvordan vi erfarer. 

En erfaring som er påvirket af interesser, understøttet af specifikke teknologier, indlejret i institu-

tioners praksisser samt præget af diverse ritualer, regler og tabuer (Villadsen 2016: 297). 
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2.1.3 Negativ afgrænsning 

Med specialets videnskabsteoretiske tilgang træder en række andre teoretikere frem, hvis analyti-

ske tilgang og begreber, vi også kunne have anvendt med forskellige udsigelseskraft til følge. Som 

eksempel kunne Niklas Luhmanns systemteoretiske blik – samfundet forstået som kommunikati-

onssystemer – have sat rammen for vores diakrone analyse ved at undersøge statens selvbeskrivelse 

gennem opkomsten af meningskonstruktioner i statens miljø- og klimapolitik. Det kunne vi gøre 

med en semantisk analyse af, hvordan staten over tid kondenserer mening og tilvejebringer er re-

servoir af begreber, der står til rådighed for kommunikationen (Andersen 1999: 127). Dog har spe-

cialets erkendelsesinteresse ikke været at undersøge, hvordan staten – som system – skaber sig selv. 

Et andet analytisk udgangspunkt er Ernesto Laclaus diskursteori, der tilbyder et blik for samfun-

dets hegemoniske relationer og hegemoniernes transformationsbetingelser. Med Laclaus diskurs-

teori kunne vi rette vores blik mod dislokationer, antagonismer, artikuleringer og naturligvis hege-

monier. Med det begrebsapparat ville vi kunne undersøge, hvordan den antropocæne diskurs op-

står som et resultat af kampe, hvor alternative meningskonstruktionen er blevet ekskluderet. Men 

at iagttage hegemoniske kampe i samfundet og fremskrive tilblivelsen af den antropocæne diskurs 

som en kamp mellem diskurser er også uden for specialets erkendelsesinteresse. Derfor danner 

Laclau heller ikke rammen for vores diakrone analyse. Vores synkrone analyse kunne også være 

udfoldet med andre blikke end det valgte. Dette kunne fx være med Foucaults begreb governmen-

tality. Begrebet gør op med forestillingen om, at magten udgår fra et centrum. Med magtbegrebet 

sætter Foucault fokus på, hvordan magten er produktiv og retter blikket mod programmer, institu-

tioner og teknikker, der anvendes i forskellige, sociale relationer (Villadsen i Dean 2006: 15). Med 

denne magtforståelse kunne vi i forlængelse af den antropocæne diskurs’ konstitutionshistorie 

have foretaget en praksisregimeanalyse af, hvordan diskursen etablerer felter for social interven-

tion og dermed undersøge, hvordan den antropocæne diskurs bliver et styringsrationale (Villadsen 

2000: 167). Alligevel har vi fravalgt governmentality-analytikken. Primært fordi, at Agamben med 

sine begreber om undtagelsestilstanden og lejren giver os et særligt blik for politikker, der udspil-

ler sig i det antropocæne rum. 
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2.2 DIAKRON OG SYNKRON ANALYSESTRATEGI  

Med introduktionen til specialets erkendelsesinteresse, vores udlægning af Foucault og den nega-

tive afgrænsning kan vi nu skærpe vores analytiske blik og fremskrive specialets analysestrategi. 

Først og fremmest forstår vi analysestrategi som strategien for, hvordan vi konstruerer statens iagt-

tagelser som genstand for vores iagttagelser. Vores grundlæggende præmis er, at vi som analytikere 

ikke kan sige noget objektivt om det antropocæne, men derimod hvordan det antropocæne opstår 

i statens kommunikation. Statens kommunikation bliver dermed vores iagttagelsespunkt. Helt kon-

kret betyder det, at det i vores analyse eksempelvis ikke er relevant, at begrebet ’drivhuseffekt’ 

opstod inden for naturvidenskaben i slutningen af 1800-tallet. Begrebet får først mening i vores 

analyse, når det optræder i statens kommunikation et århundrede efter. 

Vores analysestrategi er særligt båret af ambitionen om at udvikle et begrebsapparat, der kan un-

dersøge konstitutionen af den antropocæne diskurs i statens kommunikation, og hvordan diskur-

sen åbner for et særligt handlerum i samtiden. Allerede i første sætning rejser sig et analysestrate-

gisk spørgsmål: Hvordan bliver noget konstitueret? Svaret på dette spørgsmål kræver, at vi som 

analytikere ekspliciterer, hvilke betingelser der skal være tilstede for at iagttage konstitutionen i 

vores analyse. Netop sådanne spørgsmål vil følgende afsnit om betingelserne for vores diakrone og 

synkrone analysestrategi beskrive. 

2.2.1 Diakron analyse  

Formålet med den diakrone analyse er at undersøge, hvordan den antropocæne diskurs historisk 

er konstitueret. Den diakrone analyse operer således i tid, og det handler om at af-selvfølgeliggøre 

den antropocæne diskurs. Vores ambition er at fremskrive en problematiseringsanalyse, der ryster 

og destabiliserer den antropocæne diskurs i statens kommunikation ved at påvise dens historiske 

tilblivelse og aktuelle eksistensbetingelser. Helt konkret ønsker vi at vise, hvordan den antropo-

cæne diskurs er konstitueret i statens kommunikation på baggrund af en række problematiseringer 

over tid. Derfor tager analysestrategien i den diakrone analyse udgangspunkt i genealogien, som 

bliver kombineret med vidensarkæologiske nedslag for at svare på spørgsmålet: Hvordan er den an-

tropocæne diskurs blevet konstitueret historisk? 

Genealogien bliver rammen for vores diakrone analyse, hvor vi med udgangspunkt i statens kommu-

nikation viser, hvordan den antropocæne diskurs konstitueret på baggrund af historiske kampe og 

tilfældigheder. Vi tager således udgangspunkt i Foucaults idé om, at vi kan forstå diskursive for-

mationer ved at undersøge formationernes historiske dannelse (Villadsen 2002: 31). Pointen er at 

bruge historien til at opspore diskursens slægtskabslinjer og opløse samtidens umiddelbare 
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selvfølgeligheder. Dermed forsøger genealogien også at tydeliggøre, at der ingen essentiel sandhed 

er. Der findes kun sandheden om, at essens er konstrueret og dermed historisk kontingent: 

”Bagved tingene er der ’helt andre ting’: ikke deres essentielle og udaterede hemmelighed, 

men den hemmelighed, at den er uden essens, eller at deres essens blev konstrueret stykke 

for stykke, ud fra figurer som var fremmede for denne.” (Foucault 1987: 87). 

I vores speciale tillægger vi ikke den antropocæne diskurs en egentlig essens, og vores analyse skal 

heller ikke betragtes som en total historieskrivning, der forpligter sig til at levere udtømmende 

beskrivelser af miljø- og klimapolitikken. Ligesom vi ikke forsøger at finde den endelige historie 

om den antropocæne diskurs konstitution. Hertil er det vigtigt at nævne, at den antropocæne dis-

kurs ikke er en, som staten eksplicit abonnerer på. Det er derimod en diskurs, vi konstruerer ved 

at vise, hvordan den henter sin betydning i statens kommunikation. Det kan vi gøre med genealo-

gien ved at undersøge, hvordan den antropocæne forståelse er opstået på baggrund af historiske 

fragmenter. At fremvise, hvordan diskurser er skabt ud af forskellige elementer, som er blevet vi-

dereført og rekombineret i nye konstellationer, er det samme som at vise kontinuitet. Generelt kan 

kontinuitet udpeges, når det er muligt at opdele historien i adskilte epoker, der efterlader det for-

tidige bag sig. Men en anden strategi gør sig også gældende. Ifølge Foucault er opgaven ikke kun 

at beskrive de historiske elementer, der kan videreføres. Det handler også om at beskrive de histo-

riske elementer, som blev udgrænset. Genealogens analytiske værktøj består på den ene side i at 

vise diskontinuitet eller brud, når historien beskrives som kontinuerlig og på den anden side vise 

kontinuiteter, når historien bliver opdelt i brud (Villadsen 2002: 85). Det er netop denne tilgang vi 

har anvendt for at undersøge, hvordan den antropocæne diskurs er konstrueret historisk på vidt 

forskellige måder og i forhold til vidt forskellige problematiseringer. Helt konkret har vi haft blik 

for kontinuitet, når problematiseringer i statens kommunikation trækker tråde til den aktuelle an-

tropocæne forståelse i dag. Dette kun fx være problematiseringen af bæredygtig samfundsudvik-

ling, som blev affødt af Brundtlandrapporten i 1987, blot for at nævne et eksempel. Mens vi har 

iagttaget diskontinuiteter, når der sker et brud, der indikerer, ’at tingene ikke længere anses, beskrives, 

udtrykkes, karakteriseres, klassificeres og vides på samme måde’ (Foucault 1999: 259). Vi genkender 

brud i vores empiri, når kommunikation ændrer karakter. Det vil sige, når det begynder at optræde 

helt nye problematiseringer i statens kommunikation. 

Vores diakrone analyse undersøger som nævnt den antropocæne diskurs’ konstitution i statens 

kommunikation. Med diskursbegrebet forstår vi et afgrænset antal ytringer, der kan defineres en 

række eksistensbetingelser for. Ytringer er ifølge Foucault udsagn og diskursens byggesten eller 

mindste enhed, som gennem italesættelser frembringer fænomener til deres eksistens (Andersen 
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1999: 4). Udsagn står altid i relation til andre udsagn og har en specifik funktion. Pointen i denne 

sammenhæng er ikke at forklare den dybere mening bag udsagnene. De udtrykker ikke nogen usagt 

struktur, intentioner eller essentiel sandhed. Ifølge Foucault er det i stedet muligt at undslippe 

diskurskommentaren ved at forudsætte, at det sagte kun er et faktum i dets historiske opkomst og 

fremkomst (Andersen 1999: 43). Diskursanalysen bliver i stedet en analyse af udsagnene i deres 

positivitet: 

”Hvert diskursive moment må betragtes i sin positive pludselighed, i denne punktlighed, hvori 

det indtræder, og denne tidslige adspredthed, som gør det muligt at gentage det, erkende, 

glemme, forvandle, udviske det indtil de mindste spor, gemme det væk, fjernt fra alle blikke, 

i bøgernes støv. Diskursen må ikke forvises til en oprindelses fjerne nærvær, men behandles 

i sit eget spillende nærvær.” (Foucault 1971: 155). 

Foucault understreger, at vi skal undersøge diskursen i dens pludselige opdukken. Han tager der-

med afstand til reducerende og fortolkende beskrivelser af udsagn. Det betyder, at vi som diskurs-

analytikere skal gribe udsagnet i dets øjeblikkelige knaphed og fremtræden. Kort sagt må vi analy-

sere udsagnene, som de dukker op og derved undgå at forklare diskursen med overgribende prin-

cipper. Med vores analyse ønsker vi at undersøge, hvordan den antropocæne diskurs er konstitueret 

i statens kommunikation på baggrund af en række problematiseringer over tid. I vores analyse stil-

ler vi derfor ikke spørgsmål til hvad eller hvorfor en bestemt problematisering, men derimod hvordan 

en problematisering dukker op i statens kommunikation. For at besvare det spørgsmål kombinerer 

vi genealogien med vidensarkæologien. 

I vidensarkæologien arbejder vi med diskursens mindste enhed, som tidligere nævnt er udsagn. Dis-

kursen er det endelige afgrænsede korpus af udsagn – også kaldt arkivet. Vidensarkæologiens for-

mål er at illustrere en regularitet i spredningen af udsagn i det afgrænsede arkiv. Hvor udsagn ifølge 

Foucault positivt eksisterer, er regulariteten en konstruktion, vi som analytikere konstruerer (An-

dersen 1999: 41). Med udgangspunkt i vores arkiv har vi altså retrospektivt beskrevet den systematik 

eller det overordnede mønster i udsagnene, som syntes at have været tilstede i analysens arkæolo-

giske nedslag (Raffnsøe 2008: 184). 

At analysere de arkæologiske snit, er det samme som at analysere diskursformationen. Her bliver 

opgaven at definere, hvornår vi kendetegner et udsagn som udsagn. Ifølge Foucault frembringer 

udsagn kun eksistens, hvis det skaber objekt, subjekt, begrebsnetværk og strategi. Hvordan disse etab-

leres gennem diskursen er netop vores opgave at undersøge med vidensarkæologien (Villadsen 

2002: 89). 



 19 

Udsagnene refererer til objekter, men objekterne er ikke objekter i sig selv. Det er i stedet diskurs-

objekter, som er konstrueret og specificeret af udsagnet selv. Objekterne får sin eksistens som 

socialt og sprogligt faktum gennem italesættelse (Andersen 1999: 44-45). I vores analyse ønsker vi 

at beskæftige os med problematiseringsformer eller måder, hvorpå staten problematiserer be-

stemte objekter. Hertil har vi opstillet en række kriterier for, hvornår vi dømmer, at en problema-

tisering er et diskursivt fragment i den antropocæne diskurs’ konstitutionshistorie. Helt konkret 

har vi skærpet vores blik til udelukkende at fremhæve problematiseringer, som staten italesætter, 

har betydning for jordens fysiske betingelser for liv og i den forstand gør dem til genstand for politisk 

regulering. Vi har defineret de fysiske betingelser som luft, vand og jord og livet som planteliv, dyreliv 

og menneskeliv. Vi vil på den måde undersøge, hvordan den diskursive praksis sætter betingelser 

for, hvordan objekter som fx ’genanvendelse’, ’bæredygtighed’ eller ’økologisk balance’ problema-

tiseres i forhold til jordens fysiske betingelser for liv, og hvordan disse trækker tråde til den antro-

pocæne diskurs i dag. Vi vil derfor undersøge, hvordan staten italesætter, genstandsgør og proble-

matiserer fragmenter af den antropocæne forståelse gennem påstande og sammenhænge. Et kon-

kret empirisk eksempel på en problematisering fra en kilde i vores arkiv, kan fx være at spraydåser 

bliver fremhævet som skadeligt for ozonlaget: ”Et teknisk problem ved spraydåsen er at finde stoffer – 

drivmidler – der kan bringe dåsens indhold ud i forstøvet form. (…) Stofferne er imidlertid kommet under 

mistanke for på længere sigt at kunne nedbryde en del af ozonlaget, som findes i den øvre del af atmosfæ-

ren.” (Matthiasen 1977: 2303). 

Et udsagn frembringer også subjektpositioner. Eller sagt på en anden måde: De diskursive pladser, 

hvorfra der kan udsiges. Ligesom objekter, står subjekter ikke uden for udsagnet, men italesættes 

af udsagnet selv gennem subjektets plads og mulighedsrum. Spørgsmålet bliver, hvilke kriterier der 

er for deltagelse i diskursen, og hvordan nogle individer og kollektiver accepteres, når andre ikke 

gør (Andersen 1999: 45). I vores analyse ønsker vi at undersøge, hvordan subjektpositioner bliver 

skabt i relation til de problematiseringer, som staten igangsætter. Vi har valgt at have blik for sub-

jektet, når staten tillægger subjektet et ansvar, hvor vi stiller to spørgsmål: Hvordan sondrer staten 

mellem hvem, som er skyld i problematiseringerne, og hvem der har ansvaret for at løse dem? Det 

er den ansvarsdimension, vi har blik for. Et empirisk eksempel på, at staten tillægger subjekter 

ansvar, er dette citat, hvor industrilandene bliver fremhævet som ansvarlige for miljøødelæggelse: 

”Økonomisk udvikling og et enormt energiforbrug i den industrialiserede verden, kombineret 

med befolkningseksplosion og fattigdomsproblemer i udviklingslandene med deraf følgende 

miljøødelæggelser, har skabt en kraftig forøgelse af drivhusgasser og ozonnedbrydende stof-

fer i atmosfæren.” (Dybkjær 1989: 2954). 
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Det tredje punkt er begrebsnetværk. Et udsagn frembringes i et rum af andre udsagn, hvor det kan 

yngle og mangfoldiggøre sig. Et udsagn bliver et udsagn ved at forbinde sig og forholde sig til 

tidligere udsagn, ligesom at det åbner op for mulige udsagn i fremtiden. På den måde reartikulerer 

og potentialiteter et udsagn andre udsagn (Andersen 1999: 45-46). I statens kommunikation har 

udviklingen i begrebsnetværket betydning for, hvordan vi kan tale om den antropocæne forståelse 

i dag.  I 1880 var der fx ikke begreber som ’bæredygtighed’, ’klimaforandringer’ og ’drivhuseffekten’, 

som vi kender i dag. I stedet opstod fragtmenter af det antropocæne i relation til begreber som 

’vandforurening’ og ’luftforurening’. Som en del af vores analyse viser vi, hvordan diskursens be-

grebsnetværk ændrer karakter, hvor begreber som fx ’naturens kredsløb’ forskyder sig over tid og 

senere bliver overtaget af ’den økologiske balance’. 

Sidst men ikke mindst er et udsagn kun et udsagn, hvis det er integreret i strategier. Et udsagn er 

strategisk i den forstand, at det dukker op som et valg mellem andre mulige aktualiseringer. Ud-

sagnene gentages, men deres strategiske status vil være en anden (Andersen 1999: 46). Strategi 

handler om de selektionsregler for de øvrige niveauers udfyldning eller aktualisering af deres ac-

ceptregler. For at beskrive en diskursformation må man lede efter de begrænsninger, det strategi-

ske valg udtrykker. Det handler om at beskrive dannelsesreglerne for strategierne, altså beskrive 

enheden i diskursformationens gensidige eksklusion (Andersen 1999: 50). Mere konkret handler 

det om at vise, hvad der er acceptabelt og gyldigt på et givent tidspunkt, og hvad der ikke er. Og 

særligt hvordan disse acceptregler ændrer sig over tid. I vores arkæologiske snit handler strategi-

niveauet om, hvad der udgør fornuft i forhold til problematiseringen. Vi har med andre ord blik for 

strategier, når staten fremhæver, hvad der er rationelt at gøre i forhold til problematiseringen. Der-

for kigger vi efter, hvordan bestemte rationaliteter træder frem og styrer i diskursen, og hvad der 

er acceptabelt at italesætte i en given periode. I vores analyse forskyder vi tanken om begrebet 

strategier til rationaliteter. Vi bruger det til at udpege de styrende rationaliteter i en given periode, 

og hvordan disse rationaliteter forskyder sig og ændrer karakter over tid. Et empirisk eksempel på 

en rationalitet er fx bæredygtighedsrationaliteten, der aktualiserer nødvendigheden af at sikre 

fremtidige generationers muligheder: 

”Fremtidige generationers muligheder skal bestå – vi skal bruge af renterne, ikke kapitalen. 

Derfor skal produktions-, vare- og stofstrømme, ja alt samfundsliv, foregå på en måde, der 

ikke forringer naturgrundlaget, der er forudsætningen for vor fremtidige udvikling.” (Dyb-

kjær 1990: 4785). 

I analysen af den antropocæne diskurs’ konstitutionsanalyse forskyder vi dermed begreberne ob-

jekt, subjekt og strategi til vores egne definerede kategorier, som er problematisering, ansvar og 
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rationalitet. I selve fremskrivningen af analysen vælger vi at bruge sidstnævnte kategorier. Det vil 

sige, at vi fx skriver ’staten problematiserer’ i stedet for ’staten fremhæver objektet’ – eller ’staten 

fremhæver industrilandene som ansvarlige’ og ikke ’der indtræder et subjekt, som er industrilan-

dene’. Det betyder også, at der undervejs i analysen vil blive fremhævet flere forskellige problema-

tiseringer, ansvarlige og rationaliteter. For at skabe et overblik og sammenligningsgrundlag afslut-

tes hver periode i analysen med en skematisk opsamling af kategorierne.  

2.2.2 Synkron analyse  

Hvor den diakrone analyse opererer i tid, har den synkrone analyse et andet sigte. Den opererer i 

rum, mere præcist samtidens rum fra 2015 til 2019. Vores synkrone analyse er en aktualiserings-

analyse, hvis formål er at aktualisere konklusionerne fra den diakrone analyse til at svare på spørgs-

målet: Hvordan åbner den antropocæne diskurs et politisk handlerum, der står til rådighed for erobring?  

Til at aktualisere vores konklusioner har vi valgt at inddrage den italienske filosof, Giorgio Agam-

bens begreb om det nøgne liv, undtagelsestilstanden og lejren. 

Agamben indleder sit Homo Sacer-projekt med en definition af livet hentet fra det antikke Græ-

kenland. Grækerne havde ikke kun én definition af livet, men lavede en distinktion mellem zoe og 

bios. Zoe betegner det overhovedet at være i live, som er fælles for alle levende væsener mennesker, 

dyr og planter, og bios betegner en kvalificeret form for liv, en livsform, som var tildelt den enkelte 

eller en gruppe (Agamben 2016: 13). 

Foucault fremsætter i Viljen til viden, hvordan det naturlige liv i tærsklen til den moderne tidsalder, 

begynder at blive indregnet i statsmagtens mekanismer og beregninger, hvor politik bliver til bio-

politik. Det handler om, hvordan arten og individet som simpel levende krop udgør selve satsningen 

for samfundets politiske strategier (Agamben 2016: 15). Foucault skriver selv: 

”I tusindvis af år forblev mennesket, hvad det var for Aristoteles: et levende dyr, der også 

har evne til politisk eksistens; det moderne menneske er et dyr, i hvis politik dets eget liv som 

levende væsen sættes på spil.” (Foucault 1994: 148). 

Døden forhindrede Foucault i at videreudvikle alle implikationerne i biopolitikkens begreb, men 

under alle omstændigheder slog han fast, at zoe’s indtræden i den politiske sfære og politiseringen 

af det nøgne liv udgør en afgørende begivenhed ved moderniteten (Agamben 2016: 16). Det handler 

netop om, hvordan menneskets naturlige liv inddrages i magtens mekanismer og beregninger 

(Agamben 2016: 141). 
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Agamben overtager Foucaults idé om, at moderne politik skal forstås som biopolitik. Men han på-

peger nødvendigheden af at skelne mellem det nøgne liv (zoe) og det politiske liv (bios) for at kunne 

beskrive en ny form for modernitet. Agamben mener, at distinktionen mellem dem er forsvundet i 

modernitetens sprog, hvor politiseringen af det nøgne liv bliver reproduceret. Politiseringen for-

hindrer mennesket i at stille spørgsmålstegn ved det nøgne liv, hvilket Agamben ser som et udtryk 

for retsstatens kontrol over det levede liv (Carnera 2003: 9). 

Agamben fremhæver, at det nøgne liv er ekskluderet fra det politiske liv. Men denne eksklusion af 

det nøgne liv ikke skal anses som total. Den skal derimod betragtes som en ekskluderende inklu-

sion forstået på den måde, at den politiske sfære bekræfter sig selv ved at ekskludere det nøgne liv, 

men opretholder samtidig en relation til livet – om end det blot er eksklusionen. For at beskrive 

relationen mellem det nøgne liv og det politiske liv knytter Agamben an til Carl Schmitts definition 

af suverænitet og undtagelsestilstand (Carnera 2003: 9). Schmitt definerer suveræniteten som den, 

der bestemmer undtagelsestilstanden. Det vil sige den, som kan ophæve en retsorden (Geulen 2012: 

54). Agamben påpeger, at netop denne definition synliggør, at loven findes, idet den suspenderes. 

Den suveræne er selv hævet over loven, men med undtagelsestilstanden erklærer den, at der ikke 

er noget uden for loven. Distinktionen mellem indenfor og udenfor viser, at den suveræne er kon-

stitueret af det, der findes udenfor. Den afslører dermed, at den er afhængig af det, der lukkes ude 

(Carnera 2003: 9). 

Undtagelsestilstanden er et sted, hvor det nøgne liv bliver inkluderet ved at blive ekskluderet. Det 

er også her, hvor suveræniteten bliver synlig. Agamben ekspliciterer yderligere denne pointen ved 

at bruge betegnelsen 'homo sacer' om det nøgne liv. Begrebet er hentet fra romerretten og betegner 

en person, som har begået en forbrydelse og er bandlyst fra samfundet og dermed ikke besidder 

borgerrettigheder. På trods af at homo sacer var mennesker, var de udelukket fra samfundets fæl-

lesskab, hvorfor man ustraffet kunne dræbe dem. Dermed var homo sacer ekskluderet fra det poli-

tiske liv og reduceret til det nøgne liv – et liv uden mening, stemme eller rettigheder. Netop homo 

sacers stedløshed er vigtig for forståelsen af den kobling, som Agamben laver til lejren. Han side-

stiller homo sacer med jøderne i koncentrationslejrene, som mistede deres politiske identitet. Lej-

ren beviser, at menneskelige væsner fuldstændigt kan frarøves deres rettigheder og egenskaber. 

Lejren er dermed det rum, som åbner sig i undtagelsestilstanden. Et rum med det nøgne liv, hvor 

alt er muligt og intet bestemt (Agamben 1999). 

Analysestrategisk bruger vi begreberne undtagelsestilstand og lejren til at undersøge, hvordan den 

antropocæne diskurs åbner et rum, hvori alt er muligt med inkluderingen af det nøgne liv – over-

levelsen – synliggør den politiske magt. Vi har tidligere defineret antropocæn politik som al politik, 
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der kobler sig til Parisaftalens 2 grader. Vi vil netop undersøge, hvordan aktuel antropocæn politik 

er i kamp om at erobre undtagelsestilstanden og definere det aktuelle antropocæne rum fra 2015 

til 2019. Helt konkret fremanalyserer vi, hvordan to strategier – som vi har konstrueret – kæmper 

om at erobre rummet. De to strategier har vi navngivet klimaradikalisme og klimarealisme. I denne 

sammenhæng definerer vi strategi som en, der fremstiller sig som selvfølgelig. Et empirisk eksem-

pel på strategien klimaradikalisme kunne fx være: ”Udfordringerne med klima og ekstrem ulighed kender 

ingen grænser, men er globale i deres natur. Det må vores svar også være.” (Alternativet 2018: 4). Mens 

et eksempel på klimarealismen er: ”At sætte den økonomiske vækst i stå, er den helt forkerte måde at 

gribe problemet an på. Kun et velstående land i økonomiske fremgang vil kunne udvikle og anvende de nye 

og renere teknologier.” (Nye Borgerlige, u.å). 

2.3 DET EMPIRISKE ARKIV  

Opgavens grundlæggende metodetilgang er dokumentanalyse. Såvel den diakrone som den syn-

krone analyse er tilrettelagt som dokumentstudier, der gør brug af skriftlige kilder. Vi vil nedenfor 

forholde os til, hvilke kilder vores analyser bygger på og beskrive det empiriske arkiv, som er ud-

gangspunktet for den diakrone analyse. Empirien til den synkrone analyse udgør ikke et ligeså stort 

arkiv som den diakrone analyse, men vil kort blive beskrevet afslutningsvis i afsnittet. 

For at kunne undersøge den antropocæne diskurs’ konstitutionshistorie, er det nødvendigt at op-

bygge et solidt, historisk arkiv. En nøglestrategi for Foucault er at læse i bredden efter diskursive 

regelmæssigheder snarere end at læse i dybden efter intentioner (Villadsen 2016: 304). I stedet for 

at betragte tekster som afgrænsede enheder, skal vi se dem som punkter i et netværk bestående af 

andre tekster. Vores opgave bliver altså at undersøge, hvilke relationer en tekst har til andre tekster, 

udsagn og diskursgrupper – heraf idéen om at læse bredt. Foucault skildrer mellem to måder at 

betragte tekster, hvilket er dokumenter og monumenter. Forskellen er, at dokumenter betragtes ud 

fra de bagvedliggende intentioner, som kan fortolkes i teksterne. Mens monumenter betragtes som 

et punkt i en udstrakt diskursiv struktur, hvis horisontale ’relationer’ skal kortlægges (Foucault 

1971: 159). I vores speciale ser vi tekster som monumenter frem for dokumenter, idet vi betragter 

teksterne og deres udsagn som selvstændige begivenheder og ikke som et udtryk for dyberelig-

gende intentioner. Vi udvælger tekster, som har status af monumenter, når teksterne har været 

definerende for de antropocæne fragmenter i den periode, vi undersøger. Foucault hævder, at ar-

kivet ikke kan afsluttes, før der er opnået en grad af cirkularitet i teksternes gensidige relationer 

(Andersen 1999: 47). Men at opnå dette omfang har hverken været muligt eller ambitionen med 

dette speciale. I opbygningen af vores empiriske arkiv har vi derfor foretaget afgrænsninger. Et 

minimumskriterie for udvælgelsen af vores empiri er, at det skal være plejet semantik i vores speciale 
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forstået som semantik, der udgør en højere grad af kondensering af mening og forventning. Helt 

konkret anvender vi primært officielle, politiske tekster, som fremstiller særlige problematiserin-

ger, der kalder på politisk intervention. De indeholder dermed ikke kun beskrivelser af, hvilke 

miljø- eller klimaproblematiseringer, der gennem lovgivning er blevet gjort til gentand for regule-

ring. De udpeger også målsætninger, løsninger, indsatser og tildeler bestemte aktører ansvar, hvor-

for de samtidig markerer grænserne og sammenhænge mellem problematiseringerne. Et konkret 

eksempel på sådan en kilde, kunne være en klimapolitisk redegørelse (Kristensen & Hussain 2019: 

155). 

Før arkivet mere præcist kan beskrives, er det nødvendigt at forklare en række begreber navnlig 

redegørelser, § 20-spørgsmål, beslutningsforslag og lovforslag, som alle er dokumenter, der indgår i vo-

res arkiv. Vi vil samtidig kort forklare det elektroniske folketingstidende.dk samt de trykte publika-

tioner Folketingstidende og Rigsdagstidende, hvorfra vi henter empirien til vores arkiv. 

• Redegørelser dækker over en ministers redegørelse for et generelt emne, et sagsområde 

eller et lovgivningsområde over for Folketinget. Typisk er redegørelsen givet i skriftlig 

form, og formålet er at inddrage Folketinget i regeringens overvejelser om fx ændret lov-

givning på et område. Når redegørelserne efterfølgende debatteres, får regeringen en til-

kendegivelse om folketingsgruppens holdning til emnet. På den måde er Folketinget med 

til at udforme de politiske hovedlinjer i regeringens lovforslag og politik. En redegørelse 

kan dog også have baggrund i en lov, en folketingsbeslutning eller folketingsvedtagelse 

(Folketinget u.åa). 

 

• § 20 spørgsmål er skriftlige spørgsmål fra et folketingsmedlem direkte til en minister. 

Spørgsmålet skal angå ministerens holdning, og ministeren skal svare skriftligt og i sit eget 

navn inden for seks hverdage. Spørgsmålene stilles i henhold til § 20 i Folketingets forret-

ningsorden, deraf navnet (Folketinget u.åb). 

 

• Beslutningsforslag er som regel korte tekster, der forklarer den handling eller det initiativ, 

som de folketingsmedlemmer, der har fremsat forslaget, gerne vil pålægge regeringen at 

gøre til virkelighed (Folketinget u.åc). 

 

• Lovforslag består af paragraffer og en forklarende tekst kaldet bemærkninger eller forar-

bejder. Når et lovforslag er vedtaget, bliver det til en lov, som alle i Danmark skal overholde 

(Folketinget u.åb). 
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Siden 2009 har Folketinget elektronisk offentliggjort autoritative dokumenter, der behandles i Fol-

ketingssalen. Der er tale om lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser og mundt-

lige § 20-spørgsmål og dokumenter, der er knyttet til disse sager via folketingstidende.dk. Det er 

netop folketingstidende, hvorfra vi har opbygget vores empiriske arkiv. Før 2009 udkom Folketings-

tidende årligt som trykt publikation. Folketingstidende er udkommet hvert år siden 1953 og erstat-

tede Rigsdagstidende, der før udgjorde Folketingets årlige publikation. Som led i en større relance-

ring af folketingstidende.dk har Folketinget i første halvdel af 2019 lanceret en digitalisering af Fol-

ketingstidende fra 1953-2008 og af Rigsdagstidende (på nuværende tidspunkt) fra 1880-1953. Di-

gitaliseringen har blandt andet gjort det muligt at søge på bestemte spalter i de enorme publikati-

oner (nogle gange op til 10.000 sider) og søge efter specifikke ord fx forurening, natur, vandafled-

ning etc (Folketinget 2019). På den måde er det muligt for os at finde antropocæne fragtmenter på 

tværs af Folketidendes dokumenter og dermed ret præcist beskrive, hvornår fragmenter af den 

antropocæne diskurs for første gang bliver synlige i statens kommunikation. 

Vores intention med specialet er som sagt at analysere den antropocæne diskurs’ konstitutionshi-

storie. Vi har som nævnt opstillet en række kriterier for, hvornår vi ser fragtmenter af det antropo-

cæne. Det gør vi, når statens kommunikation problematiserer Jordens fysiske betingelser for liv, 

beskrevet som luft, vand og jord. Netop disse kriterier har også være styrende for vores valg af 

empiri, hvorfor vi har valgt at kigge nærmere på statens kommunikation om miljø- og klimpolitik. 

Netop de to politikområder beskæftiger sig med politik, der vedrører Jordens fysiske betingelser 

for liv. Af den grund vurderer vi, at det er i statens kommunikation om miljø- og klimapolitik, at vi 

kan finde den mest frugtbare empiri til at analysere den antropocæne diskurs konstitutionshistorie. 

Miljø- og klimapolitikken rækker dog bredere og indeholder langt flere aspekter end Jordens fysi-

ske betingelser for liv. Dette er fx naturfredning, landsplanlægning og kulturmiljø, blot for at nævne 

nogle eksempler. Men vores mål med analysen er ikke at bidrage med en generel udlægning af 

statens miljø- og klimapolitik. Af hensigtsmæssighed har vi derfor afgrænset arkivet og ikke ind-

draget empiri, som fx omhandler politiske initiativer til landsplanlægning. Det er samtidig vigtigt 

at nævne, at fragmenter af den antropocæne diskurs også kan optræde andre steder i statens kom-

munikation. Det kunne fx være inden for energipolitikken. Vi har dog fravalgt at inddrage energi-

politiske redegørelser, fordi vi alene med statens kommunikation om miljø- og klimapolitik vurde-

rer et tilstrækkeligt empirisk grundlag til at fremskrive konstitutionshistorien. 

Vores konstitutionshistorie om den antropocæne diskurs starter i 1880 og slutter i 2015. Vores 

arkiv indeholder således empiri, der strækker sig over 135 år. I vores analyse bliver vores konstitu-

tionshistorie opdelt i fire perioder, hvor særligt den første periode empirisk adskiller sig fra de tre 
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andre perioder. Den bygger udelukkende på lovforslag, forslag til folketingsbeslutninger og mini-

stersvar på § 20 spørgsmål fra blandt andet landbrugsministeren, fiskerministeren og indenrigsmi-

nisteren. Det skyldes, at der i denne periode ikke bliver lavet ministerredegørelser om miljø- og 

klimapolitik. Den første relevante ministerredegørelse i vores arkiv er en redegørelse om genan-

vendelse fra 1975 af miljøministeren Helge Nielsen. 

Fra 1880 til 1974 består vores arkiv således af lovforslag, forslag til folketingsbeslutninger og mini-

stersvar på § 20 spørgsmål. Mens det fra 1975 og 2015 er ministerredegørelser inden for miljø- og 

klimapolitik, der sætter sammen for vores arkiv. Nedenfor er et skema, der illustrerer den empiri, 

vi har gjort til genstand for arkivet i tråd med en hensigtsmæssig afgrænsning, som beskrevet ovenfor. 

Hertil er det vigtigt at nævne, at efter oprettelsen af klimaministeriet i 2007 begynder staten at 

udarbejde klimapolitiske redegørelser. Den første klimapolitiske redegørelse bliver udgivet i 2009. 

Herfra og frem til 2015 er det udelukkende klimapolitiske redegørelser, der udgør vores arkiv. 

Årstal Minister Empiri 

1880-1971 
Landbrugsministeren, handelsministeren, 
indenrigsministeren, fiskeriministeren 

Love, lovforslag og ministersvar i Rigsdagstidende og 
Folketingstidende samt åbningstaler i Folketinget 

1971-1973 Ministeren for forureningsbekæmpelse Love, lovforslag og ministersvar i Folketingstidende 

1973-1994 
Miljøministeren Love, lovforslag, ministersvar og ministerredegørel-

ser i Folketingstidende 

1994-2001 

Miljø- og energiministeren Ministerredegørelser i Folketingstidende 

Trykt ministerredegørelse, som ikke fremgår i Folke-
tingstidende 

2001-2007 

Miljøministeren Ministerredegørelser i Folketingstidende 

Trykt ministerredegørelse, som ikke fremgår i Folke-
tingstidende 

2007-2015 Klima- og energiministerieren Ministerredegørelser i Folketingstidende 

 

2.4 EMPIRI TIL SYNKRON ANALYSE  

I den synkrone analyse udgør vores arkiv nyere klima- og miljøudspil fra VLAK-regeringen og Fol-

ketingets partier.  
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KAPITEL 3: DEN ANTROPOCÆNE DISKURS’  
KONSTITUTIONSHISTORIE 

Følgende kapitel beskriver konstitutionen af den antropocæne diskurs i statens kommunikation 

om miljø- og klimapolitik og skal besvare det analytiske spørgsmål: Hvordan er den antropocæne 

diskurs konstitueret historisk? 

Konstitutionshistorien starter i 1880 og slutter 135 år efter i 2015. Det er vores ambition at optrevle 

den antropocæne diskurs’ historie ved at vise de fragmenter, der tilsammen danner en særlig an-

tropocæn diskurs i 2015, hvor vi mener, at staten kommunikerer antropocænt. Det er en iagttagelse, 

vi konstruerer og vurderer, der er belæg for. 

Den følgende analyse tager sit udgangspunkt i den diakrone analysestrategi beskrevet i kapitel 2, 

efter hvilken konstitutionen af en diskurs skal beskrives ved anvendelsen af tre analytiske katego-

rier objekt, subjekt og strategi. I vores analyse problematisering, ansvar og rationalitet. Som nævnt i 

kapitel 1 har vi forud for analysen opstillet en række kriterier for, hvornår vi genkender fragtmenter 

af den antropocæne diskurs i empirien. I den forbindelse har vi afgrænset vores analyse til at rette 

blikket mod, hvordan staten problematiserer, at menneskelig aktivitet har konsekvenser for jordens 

fysiske betingelserne for liv og dermed gør dem til genstand for politisk regulering. Vi har defineret 

de fysiske betingelser som luft, vand og jord og livet som planteliv, dyreliv og menneskeliv. 

I analysen fremhæver vi fragmenter, der har betydning for den antropocæne diskurs. Derfor kan 

der være tidspunkter, hvor der er spring i historien – forstået som en længere afstand mellem de 

empiriske eksempler. Springene skal forstås som et udtryk for, at der i en kortere periode ikke er 

væsentlige fragtmenter, der præsenterer noget nyt i forhold til de allerede fremhævede empiriske 

eksempler. I den første periode er der fx store spring mellem eksemplerne. Det er et udtryk for, at 

de samme problematiseringer dukker op med få uvæsentlige nuancer i en længere periode. Hvis 

alle eksempler skulle inddrages, ville det resultere i et tungere skrivetempo, hvilket vi ikke vurderer 

som hensigtsmæssigt i denne sammenhæng. Desuden kan springene være udtryk for, at perioderne 

hele tiden bygger ovenpå og videre på tidligere perioders problematiseringer. At vandforurening 

fx fylder meget i historiens første periode og mindre i efterfølgende perioder, betyder ikke, at vand-

forurening forsvinder og ikke har samme relevans for diskursen på senere tidspunkter i historien. 

I statens kommunikation bliver vandforurening stadig problematiseret parallelt med nye proble-

matiseringer, selvom det ikke fremgår af vores fremskrivning. Det er i stedet et billede på, at nye 

problematisering bliver aktuelle i kommunikationen, hvorfor diskursen bliver større og mere kom-

pleks. Det kunne selvfølgelig være relevant og givende at beskrive vandpolitikkens historie, men 
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det er altså hverken hensigten eller formålet med vores analyse. Vandforurening er blot et eksempel 

på en problematisering, der viser et fragtment af den antropocæne diskurs og fortsætter i statens 

kommunikation, efter vi har fremhævet den i analysen. 

Beskrivelsen af den antropocæne diskurs’ konstitutionshistorie inddeles i fire perioder. Den første 

periode dækker over knap 100 år fra 1880 til forureningsministeriets oprettelse i 1971. Perioden 

adskiller sig fra de andre perioder. Dels bygger den empirisk på love, forslag til folketingsbeslut-

ninger og ministersvar, hvor de andre perioder primært tager udgangspunkt i ministerredegørelser. 

Dels tjener den et andet formål og beskriver først og fremmest, hvordan jordens fysiske betingelser 

for liv – vand, luft og jord – overhovedet gøres til genstand for politisk regulering. Den første peri-

ode er nødvendig for etableringen af genealogiens diskursive fra-og-til-distinktioner, som vi senere 

anvender til at vise diskursens udvikling frem mod etableringen af den. De andre perioder dækker 

over væsentligt færre år og tager primært udgangspunkt i politiske redegørelser. Alligevel har vi i 

analysen forsøgt at følge den samme struktur og tilgang til empirien med henblik på at fremskrive 

problematiseringer gennem alle perioder for at sikre et sammenligningsgrundlag på tværs af peri-

oderne. Fælles for perioderne er, at fremskrivningen følger en vis kronologisk orden. Hver periode 

afsluttes med en analytisk opsamling, som overordnet beskriver de problematiseringer, som har 

været mest determinerende for perioden. I et forsøg på at reducere kompleksiteten har vi opstillet 

skemaer, der i punktform sammenfatter de enkelte periodes problematiseringer, ansvarlige og ra-

tionaler. 
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3.1 MENNESKET FORURENER JORDENS RESSOURCER (1880-1971) 

Den første periode i vores genealogi er fra 1880 til 1971, og vi har valgt at kalde den ’Mennesket 

forurener jordens ressourcer’. Perioden viser, hvordan staten for første gang gør jordens fysiske 

betingelser for liv til genstand for politisk regulering gennem en forureningsproblematik, der mu-

liggør en politisk intervention i naturen. Forureningsproblematikken opstår først og fremmest som 

fagtekniske diskurser om vandforurening og luftforurening, der langsomt bliver omsat til en gene-

rel samlet forureningspolitik med oprettelsen af forureningsministeriet i 1971. Strukturen følger 

statens egne problematiseringer – og dermed en kronologisk orden – af først forurening af ferske 

vande, dernæst forurening af salte vande og sidst luftforurening. De tre problematiseringer fører 

til et krav om offentlig regulering, og perioden slutter med oprettelsen af forureningsministeriet. 

3.1.1 Forurening af ferske vande 

Den første vandløbslov i Danmark er fra 1880, og i en tillægslov i 1897 problematiserer staten, 

hvordan menneskelig aktivitet kan gøre skade på jordens omgivelser. I denne konkrete sammen-

hæng: Vandet. 

”Tilføres der fra Landbrug, Møller, Fabriker, Meierier, Slagterier eller lignende Anlæg et 

Vandløb Affald eller skadelige Stoffer, der i nævneværdig Grad forøge Arbejdet ved Vand-

løbets Oprensning, foranledige skadelig Oversvømmelse eller paa anden Maade gjøre Skade 

paa de til Vandløbet stødende Jorder, kan den eller de skadelidende tilkalde Vandsynsmæn-

dene, som behandle Sagen, efter de i Loven af 28de Maj 1880 §§ 5-11 indeholdte Regler 

om Behandlingen af Sager for Vandsynsmændene.” (Rasmussen 1897: 82). 

Uddraget fra lovbeskrivelsen viser, hvordan staten for første gang problematiserer, at dele af indu-

strien – landbrug, møller, mejerier og slagterier – afleder affald og skadelige stoffer (senere forurening) 

i vandløb. Staten gør altså affald og skadelige stoffer til genstand for politisk regulering, da den 

vurderer en risiko for, at udledningen kan skade de nærliggende grunde. Det er altså ikke et spørgs-

mål om konsekvenserne for vandløbene, men snarere et spørgsmål om konsekvenserne for de 

grundejere, forureningen går ud over. Staten problematiserer altså, at affald og skadelige stoffer 

har en effekt på jordens omgivelser, og dermed ligger der en iboende forståelse af, at naturen ikke 

bare kan bruges som affaldscontainer. Industrien bliver markeret som ansvarlig for, at affald og ska-

delige stoffer afledes i vandløb, og de skadelidende fremhævet som dem skaderne går ud over. Staten 

fremsætter en procedure for, at de skadelidende skal kontakte vandsynsmændende, altså staten, som 

skal stå for reguleringen. 
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”Afsiges Kjendelse, skal det i denne afgjøres, om Klagen er beføjet og i bekræftende Fald 

fastsættes, hvilken Erstatning der skal udredes til hver især af de skadelidende, hvem der 

skal udrede Erstatningen, om denne skal erlægges med en Sum en Gang for alle eller som 

en aarlig Godtgjørelse, samt hvorledes Omkostningerne ved selve Forretningen blive at ud-

rede.” (Rasmussen 1897: 82). 

Løsningen på problemet er erstatning. Det er op til vandsynsmændene at vurdere, hvilken erstat-

ning, der skal udredes, og hvem der skal udrede erstatningen. Staten bruger altså erstatning som 

reguleringsteknik. Rationalet er i den forstand økonomisk, fordi affald og skadelige stoffer kan 

skade vandløbet så meget, at det kan give et økonomisk tab for de skadelidende. Den acceptable 

løsning bliver, at de skadelidende skal erstattes for den del af naturressourcen, de nu ikke har 

adgang til. På den måde bliver det også tydeligt, hvordan vandet ses som en produktionsressource 

– et gode som står til rådighed for menneskelig aktivitet. Det bliver italesat igen i 1907, hvor pro-

blematiseringen kobles til fiskerierhvervet. 

”I Tilfælde af Sammenstød mellem Fiskeriet i de fælles ferske Vande og andre Interesser i 

disse gælder fremdeles den Regel, at Fiskeriet bør vige for Vandets og Vandløbenes Afled-

ning og Afbenyttelse i Agerbrugets Interesse, dog kun mod fuld Erstatning, at Vandets Brug 

til Fiskeri og industrielle Anlæg er ligeberettiget, saaledes at den ene Brug ikke kan tilpligtes 

at vige for den anden.” (Kretz 1907: 144). 

Staten italesætter altså endnu en gang, hvordan de ferske vande er en produktionsressource, som 

industrier skal have lige adgang til. Vandet som naturressource står til rådighed for fiskeri og anden 

industri, og gennem erstatning er det statens opgave at sikre, at den enes brug af naturressourcen 

ikke går ud over den anden. I 1914 begynder staten at problematisere vandafledningen på en mere 

nuanceret måde. Det er også her, at forurening eksplicit nævnes for første gang i statens miljøpoli-

tiske kommunikation. Forurening bliver problematiseret i forhold til spørgsmålet om forsynings-

sikkerhed. 

”Loven (…) gaar ud paa at sikre Vandforsyningsanlæg mod en truende Fare, hidrørende fra 

Forureninger, stammende fra kunstig Tilførsel af urent Vand, mod hvilke den bestaaende 

Lovgivning ikke (…) yder Værn mod den Forurening, som kan hidrøre fra gamle Brønde (…), 

og fra hvis underjordiske vandførende Lag et af Københavns Vandforsyningsanlæg faar sit 

Vand, saa at der er opstaaet en betydelig Fare for Københavns Drikkevandsforsyning.” 

(Kretz 1914: 198-199). 
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Vandforureningen sætter altså gang i en ny problematisering, der ikke handler om, hvordan den 

ene industri skader den andens mulighed for at benytte ressourcen, men derimod hvordan indu-

strien skader vandforsyningen generelt. Loven går ud på at sikre vandforsyningen mod en truende 

fare. Forurening bliver en samlebetegnelse for alle skadelige påvirkninger af vandressourcen. Rati-

onalet er stadig økonomisk, idet retten til at udnytte fælles ressourcer ikke må misbruges til at 

forringe andres legitime ret til at forbruge dem. Nu også ud fra et individuelt hensyn, hvor det er 

indbyggerne i København, som staten påtager sig opgaven at sikre rent vand. Denne problematise-

ringsfigur har en klar kontinuitet til loven om vandforsyningsanlæg fra 1926. 

”Ingen maa uden forud erhvervet Tilladelse (…) gennem Brønde eller Boringer eller paa no-

gen anden Maade, hvorved der kan opstaa en Fare for Forurening af Grundvandet, aflede 

Overfladevand, Prænvand, Husspildevand eller andre forurenende Vædsker til Grundvandet 

indenfor Omraader, hvor dette benyttes af Vandforsyningsanlæg.” (Friderichsen 1926: 

145). 

Staten begynder at nuancere sit forureningsbegreb ved at skelne mellem flere forskellige typer af 

forurening, som dækker over afledning af overfladevand, prænvand, husspildevand og andre foru-

renende væsker. På den måde frembringer staten nye ansvarlige for forureningen. Husspildevand 

markerer, at der er tale om spildevand fra husholdningerne. Nu er det ikke længere kun industrien, 

der udleder forurening, men også husholdningerne. 

Fordi der netop er tale om forsyningssikkerheden, er det sundhedsfarerne ved forurening, staten 

problematiserer og dermed ikke de økonomiske tab som tidligere. Derfor bliver erstatning som 

løsning en utilstrækkelig reguleringsteknik. I stedet bliver betryggende rensningsanlæg løsningen 

på det truende problem. Reguleringsteknikken ændrer sig dermed fra erstatning til rensning. Sta-

ten ser oprydning som svar på de skader, den menneskelige aktivitet foruretter mod naturen. I en 

revidering af naturfredningsloven står der: 

”Efter Anbefaling af Naturfredningsraadet kan Fredningsnævnet kræve anlagt betryggende 

Rensningsanlæg, hvor Tilførsel af Spildevand eller andre forurenende Stoffer finder Sted, 

idet Nævnet retter motiveret Henvendelse til Vandløbsretterne (…).” (Møller 1937: 99). 

Ligesom det var vandsynsmændendes opgave i 1897 at tilvejebringe den eventuelle erstatning, kan 

fredningsnævnet nu rette henvendelse til vandløbsretterne, hvis de vurderer behovet for at opsætte 

rensningsanlæg. På trods af at det er ud fra en sundhedsmæssig argumentation, at staten proble-

matiserer forureningen af ferske vande, er rensningen af vandet også en løsning, som staten 
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iagttager en økonomisk gevinst ved. Derfor er det rationelt, at dem, som oplever en økonomisk 

forbedring ved opsættelse af et rensningsanlæg, må give et tilskud til, at det opsættes. På den måde 

balancerer staten den lige ret til naturressourcerne ved at udbedre erstatning og kræve bidrag. Det 

bliver fremhævet i en lov fra 1942 om at fremme arbejdet med rensning af vandløb. 

”Saafremt Arbejdet maa antages at ville medføre en ikke uvæsentlig Værdiforøgelse af pri-

vate Ejendomme eller medføre væsentlige økonomiske Fordele for Kommuner eller Institu-

tioner, fastsætter den i Henhold til Grundforbedringslovens § 9 nedsatte Afvandingskom-

mission, med hvilket Bidrag de skal deltage i Anlægget.” (Møller 1942: 183). 

I udsagnet bliver også kommuner og institutioner fremhævet som ansvarlige. Det økonomiske ratio-

nale vejer stadig tungt i augmentationen, og det samme gør den ejendomsretlige forståelse. Lige-

som forurening kan forårsage økonomiske tab for de grunde, der ligger ud til vandløb, kan et rens-

ningsanlæg modsat bidrage til en værdiforøgelse. Men det er ikke udelukkende de økonomiske 

hensyn, som staten problematiserer. Der skal foretages en afvejning mellem de sundhedsmæssige 

hensyn og de økonomiske. Staten ser altså forureningsproblematikken som en helhed, hvor regu-

leringen består i at afveje de forskellige hensyn. 

”Ved Bedømmelsen af Rensningsarbejder vil Vandløbsudvalget og Kommissionen have at 

være opmærksom paa ikke blot den rene Indtjeningsevne, men tillige de Fordele, der er ved 

et Vandløbs Rensning opnaaes i sanitær Henseende m.v.” (Møller 1942: 184). 

I 1949 vedtages en samlet vandløbslov, som angår samtlige vandløb, hvor ”flere end en enkelt har 

interesse i deres tilstedeværelse og vedligeholdelse” (Thorborg 1949: 199). Den står som en samlet løs-

ning på det stigende antal problematiseringer. Loven stadfæster et forbud mod at udlede spilde-

vand og skal sikre, at vandløb ikke skades, eller dets vand forurenes. 

3.1.2 Forurening af salte vand 

I 1954 inviterede den britiske regering til en international konference i London. Formålet var at 

indgå en aftale om foranstaltninger mod olieforurening af havet. På konferencen blev man enige 

om en konventionstekst, og i 1956 blev der i Danmark stadfæstet en lov om foranstaltninger mod 

olieforurening af havet. I den forbindelse udtalte handelsministeren: 

”Gennem de senere år er olieplagen ved vore kyster og i kystfarvandene blevet et virkelig 

alvorligt problem. Hvert år driver i tusindvis af døde eller halvdøde havfugle ind på de danske 

kyster indsmurt i olie, og ofte er store strandarealer forurenet af ilanddrevet olie i en sådan 
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grad, at alt badeliv i længere tidsrum er ganske umuliggjort, ikke alene til stor gene for 

badegæsterne, men også for vort turisterhverv, hvor følgen kan blive betydelige økonomiske 

tab. For fiskerierhvervet og fiskeindustrien vil en bekæmpelse af den stadigt stigende olie-

forurening af havet ligeledes være af betydning, idet undersøgelser har vist, at olien kan virke 

skadeligt ind på fiskebestanden.” (Groes 1956: 365).  

Spørgsmålet om forurening begynder altså at brede sig på flere parametre. For det første begynder 

det at være et internationalt anliggende. Hvor forurening af ferske vandløb er lokalt, problematise-

rer forureningen af havet et behov for international regulering, fordi havet er en naturressource, 

der benyttes landene imellem. Handelsministeren fremhæver, at der er tale om et virkelig alvorligt 

problem. Det er både et alvorligt økonomisk problem, fordi det går udover badegæsterne og turist-

erhverv, at strandene er fyldt af olie og døde fugle. Samtidig bliver olieforureningen problematise-

ret som et potentielt problem, fordi olien kan virke skadeligt ind på fiskebestanden. I problematiserin-

gen af forureningen af havet italesætter staten altså, at menneskelig aktivitet skader betingelserne 

for dyrelivet. Der er en risiko for, at fiskebestanden skades. Løsningen bliver bekæmpelse af foru-

rening. Her bliver figuren vendt om. Hvor der tidligere var tale om erstatning og rensning – altså 

løsninger, der er bagudrettet – er løsningen nu, at forureningen skal bekæmpes, hvor staten vil mod-

virke udviklingen af olieforurening. Selve løsningen fører dog til nye problematiseringer og forsky-

der sig til at handle om overtrædelse af konventionen. Handelsministeren udtaler: 

”Det harmer os jo alle, når (…) tusindvis af søfugle må omkomme, fordi man fra et skibs side 

ikke tager internationale hensyn, ikke respekterer hensynet til andre og mere almene hensyn. 

Det er jo på grænsen af det, vi andre ville kalde groft dyreplageri.” (Baunsgaard 1962: 2788). 

Med den internationale konvention mod olieforurening bliver det nu også et problem, at der er 

skibe, som ikke tager internationale hensyn. Denne problematisering fylder meget i statens kom-

munikation, og det bliver tydeliggjort, hvordan intentionerne for at løse problemerne er til stede, 

men at problemet med olieforurening stadig eksisterer. Staten italesætter, at forureningsproblemet 

ikke bare løses over natten. Den manglende handling møder modstand fra flere i folketinget, og 

også landbrugsministeren bliver sat i stævne i Folketinget. 

”Med den nuværende teknik skulle det være muligt at komme forurening af søer og vandløb 

til livs, men det er i et vidt omfang et økonomisk spørgsmål. Også med hensyn til havvandets 

renhed skulle man kunne nå vidt, såfremt de indenlandske vandproblemer løses. Dog vil der 

her stadig være tilbage spørgsmålet med hensyn til skibes udtømning af affald i havne og 

på havet.” (Skytte 1963: 6293). 
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Landbrugsministeren gør det klart, at det er teknisk muligt at komme forureningen til livs. Der ek-

sisterer altså en tro på, at forureningsproblemet er reversibelt og kan løses. Det, der udfordrer en 

løsning, er spørgsmålet om økonomi. Ministeren fremhæver, at der er tale om et meget vanskeligt 

spørgsmål, hvor der er behov for internationale aftaler. Behovet for internationale aftaler viser, hvor-

dan staten begynder at se forureningen som noget større. Forurening har ikke kun konsekvenser 

lokalt, men påvirker hele jorden og fiskebestanden generelt. Derfor bør det også være underlagt 

international regulering. Fokus er dog hovedsagligt på det lokale og regionale niveau. Staten aktu-

aliserer primært konsekvenserne for Danmark. I 1964 kommer der dog en revidering af loven efter 

endnu en international konference. 

”Konventionens hovedprincip er, at det er forbudt af udtømme olie inden for visse nærmere 

fastlagte zoner, men der var på konferencen enighed om, at det eneste virkelig effektive 

middel mod olieforurening var helt at forbyde olieudtømning, og at man, når tilstrækkelige 

erfaringer var indhentet, skulle søge konventionen ændret med henblik på at nå yderligere 

frem mod det totale forbud.” (Thorborg 1964: 337). 

Lovændringen skærper kravene til forbuddet mod udtømning af olie i havet. Fra at der i første 

omgang kun var tale om forbud i fastlagte zoner, er der nu tale om et totalt forbud. På den måde 

italesætter staten, at udtømning af olie i havene ikke kun har konsekvenser lokalt, men også globale 

konsekvenser, fordi et forbud i fastelagte zoner ikke har nogen virkning for havet generelt. Folke-

tinget og de pågældende ministre diskuterer også, hvem der har ansvaret for at fjerne den olie, der 

allerede nu er i havene. Løsningen peger i begge retninger. Der er både tale om et oprydningsarbejde 

og et forebyggende arbejde. Handelsministeren italesætter dog, at det ikke er en statslig opgave at 

rydde op. 

” (…) fjernelsen af olien koster de lokale myndigheder, sogneråd, turistforeninger o. s. v. be-

tydelige beløb, og der er næppe i tvivl om, at det er rigtigt; men jeg må alligevel principielt 

være af den opfattelse, at det ikke er nogen statsopgave at fjerne olien, men en opgave, der 

påhviler de lokale myndigheder.” (Baunsgaard 1964: 5948). 

Staten forsøger at fralægge sig ansvaret for at rydde op i det allerede olieforurenede hav og betragter 

ikke sig selv som ansvarlig for at fjerne olien på trods af de negative økonomiske konsekvenser for 

lokale myndigheder, sogneråd og turistforeninger. Derimod er det en statsopgave at forebygge og 

bekæmpe forureningen. Der bliver skelnet mellem et internationalt ansvar og et lokalt ansvar. Det er 

skibene i de internationale farvande, der forårsager problemet, men det går ud over de danske 
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erhverv. Staten tager ansvaret for at forebygge og bekæmpe fremtidig olieforurening, men pålægger 

erhvervene at fjerne olien, der allerede er i havene. 

3.1.3 Luftforurening 

Sideløbende med problematiseringen af vandforurening begynder luftforurening at dukke op som 

et problem i statens kommunikation. I 1969 problematiserer staten luftforurening. 

”Der findes ikke i dag nogen dansk speciallovgivning vedrørende røg eller andre former for 

luftforurening. En række spredte bestemmelser i lovgivningen er dog af betydning, og i det 

omfang luftforurening fra virksomheder og andre lignende foretagender medfører bestemt 

påviselige gener for de omboende, kan der med hjemmel i de lokale sundhedsvedtægter 

meddeles en virksomhed pålæg om at træffe foranstaltninger til afhjælpning af sådanne 

ulemper.” (Thestrup 1969: 8393). 

På samme måde som ved spørgsmålet om vandforurening, er det konsekvenserne for de omboende, 

der i første omgang får staten til at problematisere luftforening. Hvis virksomheder forurener luf-

ten, og det har sundhedsskadelige konsekvenser for andre, mindsker forureningen andres mulig-

heder for at bruge samme ”luft”. Det er de samme ansvarlige som ved vandforurening, staten itale-

sætter. Industrien, virksomheder og befolkningen. Der er stadig tale om et lokalt spørgsmål, hvor staten 

ser luftforureningen som en ulempe, hvis der altså kan påvises sundhedsskadelige gener for de, der 

omgiver sig i nærheden og dermed påvirkes af den forurenende luft. 

”Ved vurderingen af, hvorvidt luftforureningen, herunder koncentrationen af svovldioxyd i 

luften, i et givet område bør begrænses, må man først og fremmest søge at klarlægge, om 

luftforureningen indebærer sundhedsfare for befolkningen. Adskillige undersøgelser i udlan-

det har vist en klar sammenhæng mellem luftforurening – målt som svovldioxydindhold 

ledsaget af partikulær forurening – og påvirkning af sundheden i varierende grad.” (The-

strup 1969: 8394). 

Det er altså især de sundhedsskadelige konsekvenser ved luftforureningen, der bliver problemati-

seret. Spørgsmålet er, om der i et givet område bør træffes foranstaltninger mod luftforurening. Sva-

ret afhænger af de sundhedsskadelige risici for befolkningen. Selvom det hovedsageligt er de 

sundhedsmæssige hensyn, der vægtes i spørgsmålet om regulering, er der også andre hensyn, der 

eventuelt kan indgå i overvejelserne. Indenrigsministeren fremhæver: ”Beskadigelser på vegetation og 

dyreliv samt korrosionsskader kan tillige indgå i overvejelserne.” (Thestrup 1969: 8394). 
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Som sagt fremhæver staten luftforurening som et lokalt anliggende, og der er tale om en afvejning 

mellem flere forskellige hensyn blandt andet sundhed og beskadigelser på vegetation og dyreliv. Men 

det faktum, at mange former for luftforurening kan transporteres tusinder kilometer med vinden, 

starter en ny problematiseringen. 

” (…) de meteorologiske forhold har stor betydning for omfanget af såvel den lokale som den 

landsomfattende luftforurening og for vurderingen af, hvilke foranstaltninger der kan træf-

fes til nedsættelse af forureningen. Regeringen er helt opmærksom på disse spørgsmål og 

har allerede overvejelser i gang med hensyn til, hvorledes luftforureningsproblemet sammen 

med en række andre forureningsproblemer bør gribes an.”  (Thestrup: 1969: 8395-96). 

Staten skelner altså mellem den lokale og den landsomfattende luftforurening, hvor løsningen på 

forureningsproblemerne endnu ikke er plads. I stedet fremhæver staten, at den er i gang med at 

undersøge, hvordan forureningsproblemerne bør gribes an. I tråd med forståelsen af, at forurenin-

gen kan transporteres med vinden, begynder staten at problematisere forurening fra motorkøretø-

jer. Baggrunden er, at der i Sverige i 1969 er trådt en forordning i kraft, hvor motorkøretøjer fra og 

med 1971 skal være indrettet, så udledningen af kulilte og andre giftstoffer begrænses. 

”Justitsministeriet har i januar 1969 nedsat en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde 

forslag til bestemmelser vedrørende luftforurening fra motorkøretøjer. Arbejdsgruppen er 

bekendt med den meget omfattende svenske betænkning om luftforurening fra motorkøre-

tøjer og med de bestemmelser, der er udfærdiget i Sverige på grundlag heraf.” (Thestrup 

1969: 8391). 

Staten begynder at rette blikket mod, hvordan samfundets aktiviteter såsom tranport forurener de 

fysiske omgivelser. Staten argumenterer for, at løsningen på forureningsproblemet i Danmark ikke 

er indlysende. Derfor har staten nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til bestemmelser 

vedrørende luftforurening fra motorkøretøjer. Det er altså et område, hvor den rette regulerings-

teknik endnu ikke er fundet, men hvor det dog står klart, at forureningen skal begrænses. 

”Under hensyn til det omfattende undersøgelsesarbejde, der for øjeblikket foretages eller er 

ved at blive foretaget til belysning af forureningsproblemerne og disses løsning, finder jeg, at 

man med rette kan sige, at der allerede er iværksat en samlet indsats på området. (…) Når 

vi nærmer os afslutningen af det betydelige arbejde, har vi først rigtig mulighed for at danne 

os et realistisk indtryk af de sikkert desværre meget store og komplicerede finansierings-

spørgsmål.” (Sørensen 1968: 3996-97). 
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3.1.4 Offentlig regulering 

I 1967 opfordrer Folketinget regeringen til at nedsætte tre kommissioner, hvor et antal sagkyndige 

skal gennemarbejde problemerne i forbindelse med luftforurening, støjulemper og, om nødvendigt, 

en forbedring af lovgivningen om vandforurening (Marquard 1967: 573). Beslutningsforslaget be-

grundes med: 

”Risikoen for, at den hurtige industrielle og samfundsmæssige udvikling anretter ubodelige 

skader på natur- og sundhedsmæssige områder, inden dens mulige skadelige virkninger på 

disse områder fuldt ud er erkendt, har i mange år optaget forskningen i alle lande. På visse 

områder står det allerede nu helt klart, at en offentlig regulering er påkrævet. På andre 

områder må man frygte, at kun en kraftig intensivering af forskningen kan give mulighed 

for at gribe ind, inden det er for sent. Dertil kommer, at offentlige indgreb vedrørende foru-

reningsproblemerne, hvis de foretages efter, at store skader er anrettet, næsten altid vil 

kræve kostbare ændringer og produktionsomstillinger inden for erhvervslivet, mens de, hvis 

de foretages i tide, ofte kun vil kræve små økonomiske ofre af samfundet og erhvervslivet.” 

(Marquard 1967: 573). 

I udsagnet problematiserer staten flere forskellige ting. For det første, at der er en risiko for ubo-

delige skader på natur og sundhedsmæssige områder. Der bliver altså markeret en form for irrever-

sibilitet. Der er en risiko for, at industrien og samfundet – menneskelige aktiviteter – kan forurette 

skader på naturen, som den ikke selv kan genoprette. Risikoen er dog ikke fuldt ud erkendt, hvilket 

viser, at der er tale om et potentielt problem. Det er et teoretisk problem, som i mange år har optaget 

forskningen, men som nu har fået sit indtog i statens kommunikation. På den måde bliver naturvi-

denskaben – og forskningens konklusioner – en del af argumentationen for, at en offentlig regulering 

er påkrævet. Naturens ressourcer er et område, der kalder på regulering. Dog er det ikke på alle 

områder, hvor naturvidenskaben fremlægger potentielle problemer, som staten kan gøre til gen-

stand for sin kommunikation. Der er også områder, hvor der er behov for mere forskning, og det 

bliver en del af løsningen. En kraftig intensivering af forskningen skal sikre, at det er muligt at gribe 

ind, inden det er for sent. Forskning bliver altså endnu en løsning på de stigende forureningspro-

blemer. Staten italesætter samtidig, at det på et tidspunkt er for sent at gøre noget ved problemerne. 

Men der er tale om en ubestemt fremtid. Det er ikke på noget tidspunkt fastlagt, hvornår det er for 

sent. Rationalet er økonomisk, når staten vurderer, at forebyggelse bedre kan svare sig end opryd-

ning. Oprydning efter forureningsproblemerne vil kræve kostbare ændringer og produktionsomstillin-

ger for erhvervslivet, hvor forebyggelse derimod sikrer, at der kun er behov for små økonomiske ofre 

af samfundet og erhvervslivet. Igen bliver argumentationen for statens indsats over for forurening 
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hentet i det økonomiske rationale. Forståelsen af, at det er mere økonomisk ansvarligt at forebygge 

fremfor at oprydde, får også staten til at genoverveje nogle af de tidligere førte politikker og gæl-

dende love. Landbrugsministeren fremsætter blandt andet i 1968 et forslag til ændring af vand-

løbsloven: 

”Om vandpolitikkens mål – at formindske de eksisterende forureninger og at undgå nye 

skadelige forureninger – kan der næppe herske tvivl. Den opgave, der nu skal tages op, er at 

udforme vandløbslovens regler således, at der skabes et bedre apparat til at beskytte over-

fladevand mod forurening. Det er en langsigtet opgave. (…) der skal gøres en indsats nu og 

fremover for at beskytte vandløb, søer og strande mod forurening med spildevand, således 

at disse vigtige dele af vore omgivelser kan bevares som et fælles gode og afleveres i anstæn-

dig stand til vore efterkommere.” (Marquard 1968: 441). 

Regulering af vandpolitikken handler altså både om at formindske den eksisterende forurening og 

undgå nye skadelige forureninger. Naturens ressourcer skal beskyttes mod forurening, og det er en 

langsigtet opgave. Det er ikke bare et problem, der skal løses nu, men også fremover. Fra at regule-

ringen rettede sig bagud, retter den sig nu mod en ubestemt fremtid. Samtidig bliver det italesat, 

at det er vigtigt at bevare de fysiske omgivelser som et fælles gode. Det er altså en klar kontinuitet 

fra forståelsen af naturressourcer som et ’gode’, alle har lige ret til. 

Forureningsspørgsmålet fylder generelt også mere og mere i statens kommunikation. Fra at det har 

været lokale og velafgrænsede spørgsmål under forskellige ministerier og styrelser, der med års 

mellemrum er blevet taget op, begynder forureningsproblemerne at blive en fast integreret del af 

den politiske kommunikation. 

”Med henblik på at værne vor luft, vand og jord, dyr og mennesker mod den stigende foru-

rening samt nedbringe overflødig støj opfordrer folketinget regeringen til: at foretage en om-

lægning af centraladministrationen med henblik på en bedre administrativ koordinering af 

de mange beslægtede forureningsproblemer (…)” (Marquard 1970: 608). 

Forureningsproblematikken begynder altså at centrere sig om de fysiske betingelser for liv luft, 

vand og jord. Samtidig opfordrer Folketinget regeringen til at omlægge centraladministrationen 

med det mål at samle en administrativ koordinering, at de mange beslægtede forureningsproble-

mer. Statsminister Hilmar Baunsgaard udtaler i sin åbningstale i 1969: 
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”Igennem de senere år er det med stigende styrke gået op for os alle, at det moderne indu-

strisamfunds tiltagende forurening truer med at blive en fare for befolkningens sundhed og 

trivsel. På visse områder, navnlig af sundhedsmæssig art, er en indsats mod forurening sat i 

system såvel lovgivningsmæssigt som administrativt.” (Baunsgaard 1969: 11-12). 

Det står dermed klart, at forureningsproblematikken er sat i system lovgivningsmæssigt og admi-

nistrativt. Forureningsproblematikken bygger på en forståelse af, at den menneskelige aktivitets 

omgang med naturen, kan true med at blive en fare for sundheden. Der er omsat en autoritativ 

viden om de fagtekniske problematiseringer om sundhed, vand- og luftforurening, som tillader 

staten at intervenere politisk i naturen. En politisk regulering, der handler om at afveje de 

sundhedsmæssige konsekvenser over for de økonomiske. 

”I det omfang, forureningen er en følge af industriel aktivitet, står samfundet over for en 

afvejelse af sundhedsmæssige hensyn og nationale erhvervsmæssige interesser. Denne afve-

jelse rejser for det første spørgsmålet om tilvejebringelsen af fornøden viden om forurenin-

gens risikogrænser, ligesom der på dette grundlag må fastsættes normer og foretages må-

linger, hvilket alt sammen forudsætter en forskningsindsats.” (Baunsgaard 1969: 13-14). 

Staten lægger altså op til, at det er et område, som forudsætter en udvikling i vidensgrundlaget, 

hvis reguleringen og beskyttelsen af den individuelle ret til naturressource og de sundhedsmæssige 

konsekvenser skal sikres – uden de største samfundsøkonomiske omkostninger. 

” (…) omkostningerne ved forureningsbekæmpelsen [vil] være så betydelige, at det såvel sam-

fundsmæssigt som erhvervsmæssigt vil være af afgørende værdi at forebygge forureningen 

gennem planlæggelsen af fremtidige bebyggelsers og industriarealers placering. Til de kom-

plicerende faktorer hører endelig, at en række forureningsproblemer kun lader sig løse på 

internationalt grundlag.” (Baunsgaard 1969: 13-14). 

Den 31. august 1971 udskriver statsministeren valg med ordene: ”Bekæmpelsen af forureningen, som 

allerede er forberedt, bliver stadig mere påtrængende. Og udviklingstendenserne i de offentlige budgetter vil 

i den kommende tid tvinge os til at foretage en mere langsigtet prioritering af opgaverne.” (Baunsgaard 

1971: 39). 

Hilmer Baunsgaard taber valget, Jens Otto Krag danner en ny regering den 11. oktober 1971 og 

opretter ministeriet for forureningsbekæmpelse. Ministeriets opgaver er relateret til: ”bekæmpelse 

af luftforurening, jordforurening og støj, beskyttelse af levnedsmidler, beskyttelse og anvendelse af grund-

vand og der ferske overfladevand, herunder tilledning af drænvand og spildevand, beskyttelse af 
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saltvandsområdet samt behandling af fast affald, slam, olie- og kemikalieaffald”. Og der overføres der-

udover områder fra indenrigsministeriet (sundhed, hygiejne, vandforsyning, grundvandsforurening 

m.v.), fra landbrugsministeriet (vandafledning, kemikaliekontrol m.v.) fra fiskeriministeriet (beskyt-

telse af ferske og salte vande) og fra handelsministeriet (olie og kemikalieforurening) (Marquard 

1972: 48). 

3.1.5 Analytisk opsamling 

Den første periode af vores historie viser, hvordan staten begynder at problematisere jordens fysi-

ske betingelser herunder vand og luft. Overordnet set bliver naturen betragtet som en produkti-

onsressource, alle har lige ret til. I den sammenhæng opstår forurening som et problem, fordi det 

skader naturressourcen og dermed en andens legitime ret til at bruge den. Det er forureningspro-

blematikken, der muliggør en politisk intervention i naturen, hvor staten intervenerer for at sikre 

en lige ret til dens ressourcer. Det er særligt industrien, der bliver fremhævet som ansvarlig for 

forurening, som skader andre industriers mulighedsbetingelser for at bruge naturen og skader 

vandforsyningssikkerheden. Staten i gangsætter løsninger som erstatning, rensning, forebyggelse 

og bekæmpelse. Alle sammen løsninger, der udspringer fra en økonomisk rationalitet, hvor det 

primært afvejes, hvad der kan betale sig. I løbet af slutningen af perioden begynder de enkelte 

forureningsproblematikker at blive betragtet sammenhængende frem for specifikke adskilte pro-

blemer. Det fører til oprettelsen af forureningsministeriet. 

 

 Problematisering Ansvar Rationale 

Forurening af vand og luft 

Naturen som produktionsres-
source  

Forsyningssikkerhed 

 

Industri herunder landbrug, møl-
ler, mejerier, slagterier og fiskeri 

Grundejere og husholdninger 

Kommuner og institutioner 

Økonomisk: erstatning, rensning, 
forebyggelse, bekæmpelse 

Ejendomsretlig: lige ret til natur-
ressourcerne 

Afvejning mellem sundheds-
mæssige og økonomiske hensyn 
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3.2 MENNESKET PRESSER JORDENS KREDSLØB (1972-1985) 

Den anden periode i vores genealogi har vi navngivet ’Mennesket presser jordens kredsløb’. Peri-

oden går fra 1972 til 1985. Kendetegnet for perioden er en kobling af forurening og beskyttelse af 

det fysiske miljø. Miljøet forstået som de fysiske omgivelser med et gensidigt påvirkningsforhold 

mellem menneskelig aktivitet og naturen, hvis tilstand er afhængig af, hvordan de naturlige res-

sourcer udnyttes. Forrige periode tematiserede, hvordan naturen bliver gjort til genstand for poli-

tisk intervention gennem en forureningsproblematik. Denne periode viser, hvordan brugen af na-

turressourcerne sætter grænser for den menneskelige udnyttelse. Den starter med at forklare om 

miljøbeskyttelse og herefter naturens kredsløb. I forlængelse af naturens kredsløb bliver genan-

vendelse og syntetisk fremstillede produkter problematiseret. 

3.2.1 Miljøbeskyttelse 

Danmarks første minister for forureningsbekæmpelse, Jens Kampmann, fremsætter, som noget af 

det første efter sin tiltrædelse, et lovforslag om miljøbeskyttelse. Lovforslaget indeholder ikke en 

detaljeret beskrivelse af, hvad der er tilladt for virksomheder at forurene, men ”landsdækkende nor-

mer for tilladelig forurening”. Derudover tilstræber lovforslaget at skabe grundlag for en indgående 

”kortlægning af forureningsforholdene” for i forlængelse heraf at udarbejde ”planer vedrørende miljøbe-

skyttelsen”. (Marquard 1972: 390). Forureningsproblematikken kobles altså til spørgsmålet om mil-

jøbeskyttelse, og forureningsministeren beskriver, hvordan der, hvad angår de to problematikker, 

er brug for en helhedsvurdering. 

”Den hidtidige indsats mod forureningen har i administrativ henseende været spredt. Jeg 

tror, at de fleste er enige i, at den nuværende administrative og lovgivningsmæssige ordning 

inden for miljøbeskyttelsen ikke længere bliver taget op som et sekundært problem i forbin-

delse med andre opgavers løsning. Dette område må både administrativt og lovgivnings-

mæssigt bygges op således, at problemerne kan blive undergivet den helhedsvurdering og 

den høje prioritering, man hidtil har savnet.” (Kampmann 1972: 391). 

Med miljøbeskyttelsesbegrebet bliver forureningsproblematikken en del af en miljøpolitisk regu-

lering, som tager udgangspunkt i en samlet helhedsvurdering, og ikke som et sekundært problem i 

forbindelse med andre opgavers løsning. Miljøet er et gode, som må bruges, men ikke misbruges, 

og bør derfor forvaltes på den bedst mulige måde. Miljøbeskyttelsen indebærer en helhedsvurde-

ring af naturen som kredsløb, som staten fremhæver, rummer en række sammensatte problemer. 
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”Den helhedsvurdering, som må anvendes i fremtiden, vil ofte rumme en række meget sam-

mensatte problemer. Til disse problemer hører, om vi fortsat kan tillade os at anvende na-

turens råstoffer i den udstrækning, vi har gjort hidtil. Der kan ikke være tvivl om, at forbruget 

i dets nuværende form må undergå kraftige forandringer. Om dette betyder, at vi på længere 

sigt må acceptere en nedgang i vores materielle velstand, vil afhænge af en række forhold, 

blandt andet vor vilje til at yde støtte til forskningen på miljøbeskyttelsens område.” (Kamp-

mann 1972: 391). 

I tråd med miljøbeskyttelsen begynder staten at problematisere, hvordan naturen som produktions-

ressource bør anvendes i fremtiden. Det massive forbrug af naturressourcer kan ikke fortsætte som 

hidtil, fordi det har negative konsekvenser for naturen. På den måde bliver anvendelsen af naturens 

ressourcer gjort til genstand for politisk regulering. Staten italesætter, at forbruget er naturressour-

cer må undergå en forandring, om det så betyder en nedgang i den materielle velstand, hvis ikke 

der findes en forsvarlig måde at udnytte ressourcerne på. I lovforslaget bliver et grundlæggende 

princip, om at forureneren betaler, også nedfældet.  

”Et af de grundlæggende principper i lovforslaget går ud på, at ansvaret for forureningen af 

miljøet påhviler enhver i samfundet, og at det således er den, der forurener, der selv skal 

betale for forureningsbekæmpelsen.” (Marquard 1972: 388). 

Miljøbeskyttelsesloven bliver stadfæstet i 1973, og dens formål er: ”at tilvejebringe et egnet grundlag 

for den fremtidige indsats mod forurening og miljøforringelse.” (Marquard 1973: 144). Samme år bliver 

forureningsministeriet til et miljøministerium. Statsminister Anker Jørgensen, udtaler i sin åb-

ningstale i Folketinget: ”Oprettelsen af et selvstændigt miljøministerium afspejler et stadig større behov 

for at styre samfundets fysiske og miljømæssige udvikling. (…) Det kræver, at vi udnytter vore geografiske 

ressourcer efter en fornuftig plan, og at vi ikke ødelægger det fysiske miljø omkring os med forurening” 

(Jørgensen 1973: 80). 

Staten italesætter altså forurening og miljøforringelse som de problematikker, der kræver en be-

skyttelse af miljøet. Både forurening og miljøforringelse har konsekvenser for det fysiske miljø. Be-

hovet for at styre og tilvejebringe en særlig anvendelse af naturens ressourcer er en konstruktion, 

som staten gør til genstand for sin politiske regulering med en videnskabelig forståelse af naturen 

som et kredsløb, der formår at opretholde og forny sig selv. 
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3.2.2 Naturens kredsløb 

” (…) ressourcer som f.eks. ferskvand, landbrugsvarer og træ, der til stadighed fornys, gælder, 

at de indgår i et naturligt kredsløb. Strømmen igennem kredsløbet sætter her en grænse for, 

hvor meget vi kan udnytte af de pågældende ressourcer. Vi kan f.eks. konstatere, at vort 

stigende behov for ferskvand i visse områder fører til indgreb i vandbalancen i søer og vand-

løb, som fra et miljøsynspunkt er meget betænkelige. Dette betyder, at vi må foretage en 

vurdering af, hvordan vi fremover skal udnytte de forhåndenværende vandressourcer.” (Ni-

elsen 1975: 1711-12). 

Staten begynder at problematisere brugen af naturressourcer. Hvor den forrige periode handlede 

om, hvordan menneskelig aktivitet forurener jordens ressourcer, som skader andres muligheder for 

at bruge samme ressource, problematiserer staten nu, at der er en grænse for brugen af de naturlige 

ressourcer. Der er altså sket et skift i kommunikationen. Baggrunden er en forståelse af naturen 

som et kredsløb. Hvor hurtigt naturen formår at regenerere sig selv, sætter en grænse for, hvor 

meget mennesket kan udnytte ressourcen. Det handler om, hvordan det er muligt at bruge ressour-

cen uden at misbruge den. Eksemplet med ferskvand viser, hvordan staten problematiserer natu-

rens kredsløb, og at den menneskelige aktivitet fører til indgreb i vandbalancen, altså vandets evne 

til at forny sig selv. At undgå at skade naturens balance bliver dermed gjort til genstand for politisk 

regulering, hvor det bliver statens opgave at løse, hvordan det er muligt at udnytte naturen i frem-

tiden uden at skade den. Der er dermed en begrænsning for anvendelsen af naturressourcerne, hvis 

balancen skal opretholdes. 

” (…) den naturlige ressource, træ, kan ikke fremskaffes i ubegrænsede mængder. Der er 

ganske vist ikke mangel på træ i dag globalt set. Men meget af verdens træ vokser på steder, 

hvor udnyttelse er teknisk vanskelig og derfor meget kostbar. (…) Der arbejdes med metoder 

til at frembringe mere træ, men disse metoder vil først få større betydning om mange år.” 

(Nielsen 1975: 1716). 

Ligesom menneskelig aktivitet har indvirkning på ferskvandets naturlige balance, har brugen af 

træ som produktionsressource også en indvirkning på skovenes balance. Staten problematiserer, at 

træ ikke er en ubegrænset ressource og fremhæver, at der ikke er decideret mangel på træ, men at 

det kan være teknisk vanskeligt og omkostningsfyldt at udnytte ressourcen. Det er altså ud fra et 

økonomisk rationale, at staten vil arbejde med, hvordan det er muligt at frembringe mere træ. På 

den måde er der en reversibel forståelse af, hvordan problemerne løses. Der er en tro på, at det er 

muligt at vende udviklingen og frembringe mere træ. Skaderne på naturens balance er altså ikke 
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så store, at de ikke kan genoprettes. En anden løsning til at omfavne problemet med grænsen for 

brugen af naturens ressourcer er at spare på naturressourcerne. Her introducerer staten genanven-

delse som en økonomisk forvaltningsmodel. 

”De nævnte forhold understreger behovet for at overveje, hvorledes vi ved øget genanvendelse 

kan spare på vort forbrug af naturressourcer. Hertil kommer, at genanvendelse kan være et 

væsentligt led i forureningsbekæmpelsen, fordi stofferne ikke kastes bort, men bringes til-

bage i kredsløbene, og at øget genanvendelse vil kunne få en gunstig indflydelse på vor va-

lutabalance og på beskæftigelsen.” (Nielsen 1975: 1712). 

Genanvendelse som løsning bliver koblet til forureningsspørgsmålet og svarer på nogle af de foru-

reningsproblematiseringer fra forrige periode. Netop fordi genanvendelse sikrer, at stoffer og af-

fald ikke udledes i naturen – og dermed forurener – men i stedet bliver genanvendt og bringes 

tilbage i kredsløbene. Fra at staten udelukkende så naturen som en produktionsressource, begyn-

der staten at se naturen som et cirkulært system, som det er muligt at intervenere i og regulere på. 

Det som samfundet tidligere har betragtet som affald kan genbruges, og denne forvaltningsmodel 

har samtidig en gunstig indvirkning på valutabalancen og beskæftigelsen, men altså også på miljøbe-

skyttelsen, fordi forurening undgås. 

”Det, vi i dag betragter som affald, indeholder en del materialer, som kan bruges igen. Gen-

anvendelse er en betegnelse for de processer, der indsamler og bearbejder disse, så de atter 

kan anvendes som råvarer eller halvfabrikata. Genanvendelse er således en del af et kreds-

løb, idet de producerede materialer skal kunne afsættes og forbruges.” (Nielsen 1975: 

1713). 

Med forståelsen af naturen som et cirkulært kredsløb, er der ikke længere noget, der hedder affald 

– i hvert fald ikke ’naturligt affald’. Alt hvad der kommer fra naturen kan føres tilbage til naturen 

og bruges igen. Denne cirkulære forståelse anerkender, at naturen som en affaldscontainer, der 

formår at nedbryde alt, hvad den får tilført, ikke længere findes. Med princippet om genanvendelse 

løser staten også problemet med de knappe ressourcer ved at opretholde et cirkulært kredsløb. 

Genanvendelse mindsker derudover behovet for at importere fra udlandet og sikrer en dansk pro-

duktion, som øger beskæftigelsen. I den forstand ser staten genanvendelse som en økonomisk for-

delagtig forvaltningsmodel for samfundsøkonomien. Det er ikke en bekymring om ’naturens til-

stand’, der træder frem i statens kommunikation, men derimod en bekymring om ’økonomiens til-

stand’. 



 45 

"Øget genanvendelse vil i sig selv kunne skabe beskæftigelse, fordi vi bl.a. erstatter en import 

med dansk produktion. Genanvendelse vil desuden på længere sigt kunne indvirke positivt 

på valutabalancen og derved medvirke til en økonomisk stabilitet, der er en af forudsætnin-

gerne for en yderligere forbedring af beskæftigelsessituationen." (Nielsen 1975: 1712). 

3.2.3 Problemerne med genanvendelse 

Genanvendelse som løsning fører dog til nye problematiseringer, der særligt handler om, hvordan 

genanvendelse rent praktisk bliver mulig i samfundet. Miljøministeren fremhæver: ”Genanvendelse 

er en rigtig måde at spare naturressourcer på. (…) Jeg finder det (…) afgørende, at vi nu kommer i gang med 

en bred debat om, hvorledes samfundet bør gribe problemerne omkring genanvendelse an. ” (Nielsen 1975: 

1710). 

Staten tvivler altså ikke på, at genanvendelse som forvaltningspraksis er den rette løsning på foru-

reningsproblematikken og de begrænsede ressourcer. Problematiseringen handler i stedet om, 

hvordan genanvendelsespraksissen bliver mulig. Staten fremhæver i den sammenhæng ansvarlige 

subjekter og slår fast, at det er en samfundsopgave at sikre det nødvendige samspil mellem sektorer: 

”En forøget genanvendelse forudsætter således et samspil mellem en række sektorer i sam-

fundet. Dette samspil må forudses i et vist omfang at skulle styres fra samfundets side. I 

modsat fald risikerer man, at de samfundsmæssige fordele ved øget genanvendelse forsvin-

der. Genanvendelse kan gennemføres på mange forskellige måder og med vidt forskellige 

konsekvenser for forbrugerne, for affaldsbehandlingen og for erhvervslivet.” (Nielsen 1975: 

1714). 

Det er altså samfundet, der har ansvaret for, at genanvendelse bliver en mulig løsning. I den forbin-

delse italersætter staten både sektorer, virksomheder og forbrugere som dem, der kan vanskeliggøre 

genanvendelsen, fordi de ikke nødvendigvis træffer beslutninger ud fra et samfundsøkonomisk 

synspunkt. Samtidig kan det også have konsekvenser for forbrugere, affaldsbehandlingen og er-

hvervslivet, fordi der er tale om en større omlægning. Det bliver dermed statens opgave at sørge for 

at opretholde den naturlige balance, som ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv er det rette re-

guleringsteknik. Staten regulerer altså ikke længere blot ud fra individuelle hensyn, men også et 

kollektivt hensyn. Det er ikke naturens tilstand, men samfundsøkonomiske hensyn der problema-

tiseres. Rationalet bliver dermed, at der skal foretages en afvejning mellem de forskellige økono-

miske hensyn. 
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"Det er imidlertid klart, at der - både for så vidt angår beskæftigelsessituationen og valuta-

balancen - nødvendigvis må ske en afvejning af de positive og negative sider, således at man 

finder frem til de samfundsøkonomiske forsvarlige måder at øge genanvendelsen på." (Ni-

elsen 1975: 1712). 

Staten fremhæver behovet for at afveje, hvilke positive og negative effekter genanvendelse har på 

beskæftigelsen og valutabalancen. Det er kun rationelt at øge genanvendelsen, hvis det er sam-

fundsøkonomisk forsvarligt.  

”Overgangen til øget genanvendelse må dog ske gradvis, idet den visse steder – f.eks. dér, 

hvor øget genanvendelse medfører omlægning af produktionen af ’nye’ enheder – eventuelt 

kan medføre nedlæggelse af arbejdspladser.” (Nielsen 1975: 1712) 

Omvendt er genanvendelse også en løsning, der kan have en positiv indvirkning på valutabalancen. 

Staten fremhæver blandt andet, at kemikalieindustrien længe har genanvendt kemikalieaffald og 

har fundet en procedure, som har vist sig at være valutabesparende. Samtidig har genanvendelsen 

mindsket forureningen fra virksomhederne og har altså en positiv indvirkning på miljøbeskyttel-

sen. Der opstår altså en form for både-og-tankegang. Det er ikke miljøbeskyttelsen, der i sig selv er 

målet for en øget genanvendelse, men det har vist sig, at forvaltningsmetoden også har en gavnlig 

effekt på miljøet. 

”Kemikalieaffald har således længe været genanvendt i kemiske virksomheder for at opnå 

størst muligt udbytte af processerne. Genanvendelse virker her valutabesparende og medfø-

rer desuden mindskede udledninger af forurenede stoffer fra virksomhederne.” (Nielsen 

1975: 1725-26). 

Forureningen af kemiske stoffer er en ny problematisering, der begynder at træde frem i statens 

kommunikation. Staten problematiserede allerede i forrige periode luftforurening, men begynder 

nu at problematisere, hvordan kemisk fremstillede produkter i sig selv er forurenede. Staten frem-

hæver, at de kemisk fremstillede produkter er et resultat af den industrielle og teknologiske udvik-

ling. 

3.2.4 Syntetisk fremstillede produkter 

”I takt med velstandsstigningen har vi kunne lægge stadig større vægt på at sikre vor sund-

hedstilstand, og vi har stillet stigende krav om beskyttelse af miljøet. Samtidig har forsknin-

gen på sundheds- og miljøområdet udvidet vor viden. Vi er blevet klar over, at vor 
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sundhedstilstand og naturens kredsløb er påvirkelige i langt højere grad, end man tidligere 

har troet.” (Matthiasen 1977: 2304). 

Den stigende velstand har for Danmark betydet to ting. For det første beskriver staten, hvordan den 

gunstige økonomi har muliggjort, at der til stadighed kan lægges endnu større vægt på beskyttelsen 

af sundheden og miljøet. Med en intensivering af forskningen står det nu klart, at sundhedstilstan-

den – som blev benævnt i forrige periode – og naturens kredsløb, som er beskrevet i det forgående 

afsnit, er påvirkelige. Faktisk i langt højere grad end man tidligere har troet. For det andet har vel-

standsstigningen også øget væksten i produktion og forbrug, hvor den industrielle og teknologiske 

udvikling frembringer nye produkter og produktionsmetoder. 

”Spraydåserne er et af de praktiske og bekvemme produkter, som den industrielle og tekno-

logiske udvikling har givet os. Spraydåserne er samtidig et eksempel på, at væksten i pro-

duktion og forbrug og den hurtige fremkomst af nye produktionsmetoder og produkter har 

øget risikoen for, at mennesker og miljø udsættes for uønskede virkninger.” (Matthiasen 

1977: 2303-4). 

Staten begynder altså at problematisere den industrielle og teknologiske udviklings indflydelse på 

den menneskelige sundhed og naturen. I den forbindelse problematiserer staten kemiske stoffer 

og produkter, og begynder altså at skelne mellem stoffer, som er velkendte fra naturen og stoffer, 

som er fremstillet af syntetisk vej. Det har en betydning for genanvendelsen som forvaltningspraksis. 

”Mennesket og naturen udsættes for langt flere kemiske påvirkninger i dag end for nogle 

10år siden. Nogle af de stoffer, vi udsættes for, er velkendte fra naturen, men anvendes nu 

i helt andre mængder end tidligere. Andre stoffer er fremstillet af syntetisk vej. Nogle stoffer 

udgør et særligt problem, fordi de vanskeligt nedbrydes i naturen, ophobes i omgivelserne og 

eventuelt genfindes i fødekæderne.” (Matthiasen 1977: 2308). 

De syntetisk fremstillede produkter fremstiller staten som nogle, der vanskeligt nedbrydes i natu-

ren. Det viser, hvordan staten begynder at iagttage naturens evne til at nedbryde ikke-naturligt 

affald. Det besværliggør spørgsmålet om genanvendelse fx i forhold til plast. Plastikforbruget pro-

blematiseres altså, fordi naturen har svært ved at nedbryde det. Men på trods af det pres på miljøet, 

som plast medfører, fremhæver staten, at det ud fra et økonomisk synspunkt ikke giver mening af 

genanvende det. Økonomien vinder altså over miljøet, og staten iagttager det som praktisk talt 

urealistisk at genanvende plast. 
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” (…) genanvendelse af plast er forbundet med store tekniske og økonomiske vanskeligheder. 

Der benyttes forskellige typer plast til de forskellige plastgenstande, vi benytter i vor hverdag. 

Plast fremstillet ved genanvendelse af en blanding af disse typer har meget ringe fysisk styrke 

– de forskellige typer skyr populært sagt hinanden. Genanvendelse af plast fra den almin-

delige forbruger vil derfor kræve en så omfattende sortering, at dette i praksis må betragtes 

som urealistisk.” (Nielsen 1975: 1719). 

3.2.5 Ozonlaget 

Problematiseringen af de syntetisk fremstillede produkter, sætter også gang i en problematisering, 

der handler om, hvordan kemiske stoffer ophobes i omgivelserne og forurener luften. Det gælder 

blandt andet spraydåser. 

”Et teknisk problem ved spraydåsen er at finde stoffer – drivmidler – der kan bringe dåsens 

indhold ud i forstøvet form. (…) Stofferne er imidlertid kommet under mistanke for på læn-

gere sigt at kunne nedbryde en del af ozonlaget, som findes i den øvre del af atmosfæren.” 

(Matthiasen 1977: 2303). 

Hvor staten tidligere problematiserede forurening af de nedre luftlag i forhold til luftforening fra 

transport og virksomheder, begynder staten nu at problematisere den øvre del af atmosfæren og 

risikoen for en delvis nedbrydning af ozonlaget. Spraydåserne udleder kemiske stoffer, som der er 

en mistanke om, på længere sigt, kan påvirke ozonlaget. Nedbrydningen af ozonlaget opstår altså 

som et potentielt problem i statens kommunikation og som noget, der kan have konsekvenser på 

længere sigt – men altså i en ubestemt fremtid. Staten frygter, at det kan have konsekvenser for 

livet på jorden. 

”Ozonlaget beskytter livet på jorden mod ultraviolet stråling fra verdensrummet. Følgen af 

en delvis nedbrydning af ozonlaget vil blive forøget ultraviolet stråling. Det frygtes at kunne 

føre til klimaændringer og øget forekomst af hudkraft.” (Matthiasen 1977: 2303). 

Ozonlagets beskyttelse bliver altså gjort til genstand for politisk regulering, hvor der frygtes, at 

nedbrydningen af ozonlaget kan føre til klimaændringer og øge forekomsten af hudkraft. Det er 

altså stadig miljøet, klimaændringer, og sundheden, hudkraft, der problematiseres. Løsningen på 

problembet er en samfundsmæssig regulering. Ligesom ved genanvendelse er rationalet et spørgs-

mål om afvejning med formålet om at sikre en løsning, der er mest nyttemaksimerende for sam-

fundsøkonomien. Det er igen det kollektive hensyn, som frembringer et behov for regulering. 
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”Vi må for varegrupper, som kan tænkes at indebære en risiko for sundhed og miljø, vurdere 

risikoen i forhold til den samfundsmæssige nytte. Og vi må indstille os på en samfundsmæs-

sig regulering med udgangspunkt i en sådan vurdering. Gør vi ikke det, vil konsekvenserne 

være, at vi på lidt længere sigt skal acceptere økonomiske og menneskelige omkostninger 

ved at genoprette skader, når de er sket. Samtidig ville vi løbe risikoen for, at der sker skader, 

som vi ikke kan genoprette.” (Matthiasen 1977: 2305). 

Staten argumenterer for, at en samfundsmæssig regulering er nødvendig. Hvis ikke samfundet gri-

ber ind og begynder at regulere på området, vil det have store økonomiske og menneskelige kon-

sekvenser. En manglende regulering øger risikoen for, at der sker skader, som ikke kan genoprettes. 

Staten begynder altså at problematisere irreversible konsekvenser ved forureningen af ozonlaget. 

Der bliver fremhævet nogle potentielt uoprettelige skader. I den forbindelse påpeger staten, at op-

gaven bliver at forebygge skaderne frem for at genoprette skaderne, efter de er sket. Denne løsning 

har kontinuitet fra forrige periode, hvor forebyggelse blev set som den rette løsning på forurenings-

problemerne netop ud fra et samfundsøkonomisk hensyn. 

”Denne forebyggende indsats forudsætter imidlertid, at man overalt i samfundet er sig an-

svaret for problemerne bevidst og villig til at påtage sig sin del af byrderne. Det er afgørende, 

at problemerne løses i samarbejde mellem offentlige myndigheder, forbrugerne og erhvervs-

livet. Sundheds- og miljøhensyn vil herved i højere grad komme til at præge alle de beslut-

ninger, der træffes om produkters udvikling, fremstilling og anvendelse.” (Matthiasen 1977: 

2305). 

Citatet fremskriver, hvem der er ansvarlige for at løse problemet. Det bliver en forudsætning, at 

alle i samfundet er villige til at påtage sig sin del af byrderne. Og så er det afgørende, at proble-

merne løses i samarbejde mellem offentlige myndigheder, forbrugere og erhvervslivet. Der optræder 

altså positioner, hvor det bliver muligt at agere som ansvarlig offentlig myndighed, ansvarlig forbruger 

og ansvarlig virksomhed. Samtidig skal miljø- og sundhedshensyn integreres i langt højere grad i alle 

beslutninger fra produktion til forbrug herunder produkters udvikling, fremstilling og anvendelse. Der 

er derfor behov for en øget samfundsregulering for at beskytte ozonlaget. 

”Et forsøg på at beskytte ozonlaget i den ydre atmosfære gennem et isoleret dansk forbud 

mod anvendelse af et bestemt drivmiddel i spraydåser ville være uden virkning. Forbud mod 

eller påbud om anvendelse af visse materialer i dansk fremstillede produkter kan påvirke 

danske varers konkurrencemuligheder, hvis en tilsvarende regulering ikke finder sted i andre 

lande.” (Matthiasen 1977: 2308). 
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Problematiseringen af ozonlaget sætter altså i gang i en ny problematisering, der handler om Dan-

marks konkurrenceevne. Luftforurening er gået fra at være et lokalt anliggende – i den forstand at 

staten i forrige periode udelukkede problematiserede den lokale og landsomfattende forurening – 

til et globalt anliggende, der nu italesætter en forurening, der skader ozonlaget. Der er dermed 

også tale om en grænseoverskridende forurening – som er enhver form for forurening, der kan 

spredes over landegrænser. Både forureningen forskydes fra lokal til global, men det samme gør 

løsningen. Staten italesætter, at der er behov for en international aftale for at sikre, at miljøkrav 

ikke udnyttes til at lægge hindringer for handlen landene imellem. 

”Det igangværende arbejde inden for EF har da bl.a. også det sigte at forhindre, at de sund-

heds- og miljømæssige krav til produkterne bruges til at lægge hindringer i vejen for hande-

len med varer mellem landene.” (Matthiasen 1977: 2311). 

Det er igen det samfundsøkonomiske argument og det økonomiske rationale, der træder frem i 

kommunikationen. En dansk miljøregulering er kun ansvarlig for så vidt, at det ikke svækker kon-

kurrenceevnen. Netop derfor problematiserer staten, at international regulering er nødvendig. Sta-

ten problematiserer, at det vil have for store omkostninger for samfundsøkonomien, hvis Danmark 

går forud for den almindelige udvikling - og dermed er uansvarligt. 

”For et land af Danmarks størrelse vil det være forbundet med overordentlig store vanske-

ligheder og omkostninger – både for erhvervslivet og for det offentlige – at gå forud for den 

almindelige udvikling i Vesteuropa og USA på dette område.” (Matthiasen 1977: 2312). 

Den stigende internationalisering af miljøpolitikken begynder altså langsomt at få sit indtog i sta-

tens kommunikation, efterhånden som problematikkerne bliver globale, selvom der først for alvor 

sker et i skift i kommunikation fra lokal til global i næste periode med offentliggørelsen af Brund-

landtrapporten og vedtagelsen af Agenda 21. 

3.2.6 Analytisk opsamling 

Kendetegnet for denne periode er koblingen mellem forurening og beskyttelse af det fysiske miljø. 

Staten begynder at problematisere Jordens fysiske omgivelser som et gensidigt påvirkningsforhold 

mellem menneskelig aktivitet og naturen. I perioden er det styrende rationale samfundsøkonomisk, 

hvor der foretages en afvejning af, hvad der er samfundsmæssigt ansvarligt. Staten begynder at 

problematisere naturen som et kredsløb og fremhæver, at naturens evne til regenerering sætter en 

grænse for brugen af de naturlige ressourcer. Naturen kan bruges, men ikke misbruges. Genanven-

delse fungerer som en økonomisk forvaltningsmodel af naturens ressourcer, der sikrer naturen 
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anvendes i balance med dens kredsløb. I den forbindelse er det særligt erhvervssektorerne, som er 

ansvarlige for at genanvende. Fra at staten udelukkende betragtede naturen som en produktions-

ressource, begynder staten – med idéen om naturens kredsløb og genanvendelse – at se naturen 

som et cirkulært system, som er muligt at intervenere i og regulere på. Staten begynder også i pe-

rioden at problematisere ressourcer, som både naturen har svært ved at nedbryde, og som er svære 

at genanvende. I kommunikation indtræder også en problematisering af ozonlaget, og hvordan ke-

miske stoffer fra fx spraydåser ophobes og forurener luften. Beskyttelse af ozonlaget bliver gjort til 

genstand for politisk regulering med argumentet om, at nedbrydelse af ozonlaget kan føre til kli-

maændringer og øge risikoen for hudkræft. Med problematiseringen af ozonlaget forskyder miljø-

politikken sig til et mere internationalt niveau, fordi forureningen begynder at sprede sig over lan-

degrænser. Det kræver ifølge staten international regulering på området. 

 

Problematisering Ansvar Rationale 

Anvendelsen af naturens res-
sourcer 

Genanvendelse 

Nedbrydning af ozonlaget 

Sektorer, virksomheder og for-
brugere, offentlige myndigheder 

Affaldshåndteringen 

Den teknologiske og industrielle 
udvikling 

Afvejning mellem økonomiske 
og sundhedsmæssige hensyn 

Forureneren betaler 

Samfundsøkonomi (valutaba-
lance, konkurrenceevne og be-
skæftigelse) 
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3.3 MENNESKET FORRYKKER JORDENS BALANCE (1986-1996) 

Genealogiens tredje periode har fået titlen ’Mennesket forrykker jordens balance’. Den strækker 

sig fra 1986 til 1996. Perioden er først og fremmest karakteriseret ved, at miljøpolitik bliver et 

spørgsmål om at opretholde den økologiske balance. Hvor forrige periode viste, hvordan staten 

iagttager naturen som et kredsløb, hvis evne til at regenerering sætter begrænsning for anvendel-

sen af naturressourcerne, begynder staten nu at problematisere opretholdelsen af naturens økolo-

giske balance som et spørgsmål om betingelserne for livet. Perioden viser, hvordan Brundtlandrap-

porten, Rio-konferencen og vedtagelsen af Agenda 21 for alvor er med til at forskyde miljøproble-

matiseringer fra at være lokale til globale anliggender, hvilket igangsætter et holistisk syn på ver-

denssamfundets fremtidige udvikling. Fire overordnede problematiseringer bliver analyseret i pe-

rioden. Den første problematisering omhandler den økologiske balance, og herefter bliver bæredygtig 

samfundspolitik problematiseret. De sidste to problematiseringer omfavner miljøpolitikkens globale 

dimension og beskriver verdenssamfundets økologiske krise og det økologiske råderum. 

3.3.1 Den økologiske balance 

I 1986 begynder staten at problematisere behovet for at genoprette naturen, der nu har taget så 

meget skade af den menneskelige udnyttelse af dens ressourcer. En af statens fire overordnede 

sigtelinjer i miljøpolitikken bliver at beskytte, pleje og genoprette natur (Christensen 1986: 12437). 

"For at beskytte naturen i tide er det nødvendigt løbende at følge plante- og dyrelivets ud-

vikling under samfundets skiftende påvirkninger." (Christensen 1986: 12442). 

Hvor miljøindsatsen i 1970’erne primært blev betragtet ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, 

udtrykker staten nu en bekymring for naturtilstanden og den menneskelige aktivitets konsekvenser 

for plante- og dyrelivets udvikling. Staten italesætter samtidig et behov for at handle i tide og mar-

kerer dermed en tidshorisont, inden for hvilken det er nødvendigt af at genoprette naturen. Der er 

dog tale om en ubestemt fremtid. 

"Naturens mangfoldighed af dyre- og plantearter er på retur, også i de marine områder. En 

række arter trues endda af udryddelse. Denne udviklingstendens skal vendes. De økologiske 

balancer i naturen er grundlaget for vores eksistens. Alle har pligt til at sikre naturen til 

fremtidige generationer, også som dyrkningsgrundlag." (Christensen 1986: 12441). 

I denne periode bygger staten videre på forestillingen om naturen som et kredsløb og anvender 

begrebet den økologiske balance som betegnelse for naturens evne til at regenerere sig selv. Hvor 
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forrige periode viste, hvordan staten begynder at iagttage naturen som et kredsløb, hvis evne til at 

regenerering sætter begrænsning for anvendelsen af naturressourcerne, begynder staten nu at pro-

blematisere naturens økologiske balance som et spørgsmål om betingelserne for eksistens. Staten 

påpeger, at naturens økologiske balance er forudsætningen for liv. Hvis naturen ikke kan opret-

holde dens økologiske balancer og dermed dens reproduktive økologiske mekanismer, bliver 

grundlaget for eksistens ødelagt. Der sker altså et markant skift i kommunikationen, hvor miljøpo-

litikken nu begynder at operere med en eksistensproblematik. Staten problematiserer, at skaderne 

på den økologiske balance potentielt kan medføre uoprettelige skader som fx udryddelse af dyre- og 

plantearter. Alene af den grund har alle pligt til at sikre naturen til fremtidige generationer. Staten 

aktualiserer, at vi aktivt skal beskytte naturens reproduktive mekanismer for at sikre naturen til 

fremtidens generationer. Staten markerer samtidig, at den nuværende udviklingstendens skal vendes 

og ligesom i sidste periode aktualiseres en reversibilitet. Det er muligt at stabilisere den økologiske 

balance og undgå at ødelægge grundlaget for eksistens og udryddelsen af dyre- og plantearter. 

Genstanden for miljøpolitikken bliver dermed at opretholde naturens økologiske balance og sikre 

grundlaget for liv. 

”Samfundsudviklingen og den stadig mere intensive udnyttelse af naturen har imidlertid for-

rykket og skadet den økologiske balance. En særlig indsats til forbedring af naturens kreds-

løb og vilkårene for plante- og dyreliv er derfor nødvendig (…).” (Dybkjær 1988: 917). 

Staten begynder at fremhæve, at samfundsudviklingen og den medfølgende naturudnyttelse har 

forrykket og skadet den økologiske balance. En samfundsudvikling, hvor naturens økologiske ba-

lance ikke har været i stand til at afbalancere og opsuge samfundets intensive udnyttelse. Naturens 

grundlæggende evne til at reproducere og søge balance er skadet. Staten problematiserer, at ska-

derne udfordrer vilkårene for plante- og dyreliv og påkræver en politisk indsats. En indsats, der skal 

mindske presset på den økologiske balance, inden potentielle irreversible skader som fx udryddelse 

af plantelivet bliver virkelighed. På den måde bliver begrebet den økologiske balance en miljøpolitisk 

balancemålsætning for samfundets brug af naturens ressourcer. Dermed bliver den økologiske ba-

lance dels et begreb til at problematisere samfundsudviklingens indflydelse på naturtilstanden – 

og dels et begreb til at argumentere for, at brugen af naturressourcer skal gøres til genstand for 

regulering for at undgå irreversible skader på eksistensgrundlaget. Staten skal altså aktivt hjælpe 

med at opretholde naturens økologisk balance. 

”Naturens ressourcer kan udnyttes, uden at den økologiske balance skades uopretteligt. Re-

geringen stræber derfor efter at fastlægge en samlet politik for vore samfundsmæssige akti-

viteter, som er bæredygtig også på lang sigt.” (Christensen 1987: 4511). 
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Problematiseringen af den økologiske balance igangsætter nye problematiseringer. Staten begyn-

der at fremhæve, at samfundsmæssige aktiviteter skal omlægges. Staten abonnerer på forestillingen 

om, at naturudnyttelsen kan fortsætte uden at skade den økologisk balance irreversibelt. Men dét 

forudsætter en omlægning af samfundsaktiviteterne. Løsningen bliver at gøre samfundsaktivite-

terne bæredygtige. Rationalet bag begrebet ’bæredygtig’ trækker linjer til Brundtlandrapporten ud-

givet af FN’s Verdenskommission for Miljø og Udvikling i 1987. Under den danske titel ’Vores 

Fælles Fremtid’ beretter rapporten, at atmosfæren, dyreliv og planteliv gennemgår katastrofale for-

andringer. Rapporten fastlægger, at miljøproblemerne i stigende grad er globale og sætter for første 

gang fokus på global bæredygtighed, der blive defineret som: ”en udvikling, som opfylder de nuvæ-

rende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”. To år 

efter udgivelsen af Brundtlandrapporten udtrykker staten: 

”Økonomisk udvikling og et enormt energiforbrug i den industrialiserede verden, kombineret 

med befolkningseksplosion og fattigdomsproblemer i udviklingslandene med deraf følgende 

miljøødelæggelser, har skabt en kraftig forøgelse af drivhusgasser og ozonnedbrydende stof-

fer i atmosfæren. Dette kan føre til ozonlagets nedbrydning og historiske klimaændringer 

på Jorden, som på afgørende vis kan ændre livsbetingelserne for det økologiske kredsløb og 

den biologiske variation, ændre forudsætningerne for folks sundhed og fremtidsmuligheder 

som sådan.” (Dybkjær 1989: 2954). 

I statens kommunikation indtræder en global miljøproblematisering forårsaget af øget drivhusgas-

ser og ozonnedbrydende stoffer i atmosfæren – altså forurening af hele planeten Jordens luftlag. 

Denne problematisering trækker kontinuitet til forrige periode, hvor staten påpegede, at kemiske 

produkter som spraydåser ophober kemiske stoffer i luften og skader ozonlaget. Staten markerede 

altså, at forureningen også kunne være grænseoverskridende, og forureningsproblematikken for-

skød sig fra et lokalt til globalt anliggende. Det globale perspektiv indtræder igen i kommunikation. 

Denne gang er årsagen ikke begrænset til kemisk fremstillede produkters udledning. Staten pro-

blematiserer derimod hele den globale samfundsudvikling som en, der potentielt kan ødelægge 

den økologiske balance og ændre forudsætningerne for livet på jorden. Eksistensproblematikken 

indtræder i kommunikationen, hvor samfundsudviklingen udfordrer naturens livsbetingelser og 

biologisk mangfoldighed og heraf forudsætningerne for menneskets fremtidsmuligheder. Miljø-

problematikken bliver fremhævet med en risikohorisont, hvor menneskets fremtidsmuligheder 

ikke nødvendigvis er sikret. Staten problematiserer, hvordan den nuværende udvikling og udled-

ning af ozonnedbrydende stoffer potentielt kan føre til ozonlagets nedbrydning og historiske kli-

maændringer. Det er altså potentielle problemer, som kan blive aktuelle, hvis forøgelsen af 
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ozonnedbrydende stoffer fortsætter. Det er især industrilandene med deres øgede vækst og energi-

forbrug, som staten fremhæver som ansvarlige for forøgelsen af ozonnedbrydende stoffer i atmo-

sfæren. Miljøproblemer bliver nu betragtet ud fra et globalt perspektiv og henter forskellige år-

sagsforklaringer på tværs af landegrænser – blandt andet befolkningstilvækst, økonomisk udvik-

ling og energiforbrug. Der indtræder en kollektiv ansvarlighed, hvor særligt de industrialiserede 

lande bliver fremhævet som ansvarlige for udviklingen. 

”Siden fremkomsten af Brundtlandsrapporten i 1987 og regeringens handlingsplan i 1988 

er de globale miljøproblemer for alvor kommet i fokus. Udfordringerne er enorme, og succes 

med løsningen er af afgørende betydning for den fortsatte velstandsudvikling. Flere og flere 

har erkendt, at de industrialiserede landes og mange andre landes levevis i mange henseen-

der ikke er miljø- og naturmæssige bæredygtig.” (Dybkjær 1990: 7960). 

I bæredygtighedsproblematikken bliver miljø koblet til velstand, hvor staten fremhæver, at de glo-

bale miljøproblemer udfordrer muligheden for det fortsatte velstandsniveau. Staten gør altså op med 

samfundets fortsatte velstandsniveau som en selvfølgelighed og påpeger, at miljø og velstand er 

gensidigt afhængige. Velstanden afhænger af, hvordan natur- og miljøproblemerne håndteres. De 

optræder som en potentiel forhindring eller begrænsning for velstandsudviklingen. Staten udpeger 

industrilandene som ansvarlige, hvor det især er måden, industrilandene lever på, som er uhensigts-

mæssig og problematisk ud fra et miljømæssigt perspektiv. 

”Fremtidige generationers muligheder skal bestå – vi skal bruge af renterne, ikke kapitalen. 

Derfor skal produktions-, vare- og stofstrømme, ja alt samfundsliv, foregå på en måde, der 

ikke forringer naturgrundlaget, der er forudsætningen for vor fremtidige udvikling.” (Dyb-

kjær 1990: 4785). 

At samfundet kan fortsætte velstandsudviklingen og samtidig sikre fremtidige generationers mu-

ligheder er ikke længere garanteret. Miljøpolitikkens målsætning tager udgangspunkt i bæredyg-

tighedsrationalet: Fremtidige generationers muligheder skal bestå. Det kræver, at samfundslivet ikke 

forringer den økologiske balance og dermed naturgrundlaget, som netop er betingelsen for frem-

tidig udvikling. Staten aktualiserer et behov for at øge samfundsreguleringen. Det bliver en miljø-

politisk opgave at sikre, at samfundslivet og dets udvikling kan fortsætte uden at nedbryde natur-

grundlaget. Omlægning af samfundet bliver altså gjort til genstand for den miljøpolitiske regule-

ring. 
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3.3.2 En bæredygtig samfundspolitik  

”Opgaven er at omsætte rigtige tanker og principper om bæredygtighed og klodens overle-

velse – som formuleret i Brundtlandrapporten – i konkret handling som led i en sammen-

hængende samfundspolitik. Dette skal ske inden for hvert enkelt politikområde – i industri-

politikken, landbrugspolitikken, i energipolitikken, i trafikpolitikken osv. De miljømæssige 

mål og midler bliver hermed en integreret del af handlinger på andre politikområder.” (Dyb-

kjær 1989: 3952). 

Problematiseringen af samfundets ressourceudnyttelse og skadelige effekter på den økologiske ba-

lance stiller nye krav til miljøpolitikken. Politikken skal nu sættes i et bredere samfundspolitisk 

perspektiv, hvor hele samfundet skal gentænke og forbedre ressourceudnyttelsen. Målet bliver at 

etablere en bæredygtig samfundspolitik, hvor hvert politikområde integrerer Brundtlandrapportens 

principper om bæredygtighed og jordens overlevelse. Med bæredygtighedsrationalet og eksistens-

problematikken skal miljøpolitiske målsætninger integreres på tværs af landegrænser og sektorer. 

Der sker dermed en forskydning fra at betragte miljøpolitikken som et isoleret område til, at miljø-

politiske målsætninger skal integreres på tværs af landegrænser og sektorer. 

”Miljøpolitikken skal samtidig ses i en større samfundspolitisk sammenhæng. Kodeordet er 

bæredygtig samfundspolitik, der bygger på langsigtede perspektiver, og som går på tværs af 

landegrænser og traditionelle skel og sektorer.” (Dybkjær 1990: 4785). 

For at undgå at skade den økologiske balance irreversibelt argumenterer staten for at omlægge 

samfundslivet med udgangspunkt i en bæredygtig samfundspolitik. Det vil sige en politik, der bygger 

på langsigtet perspektiver og bryder med traditionelle skel på tværs af landegrænser og sektorer. 

Bæredygtighedsrationalet igangsætter en forestilling om, at miljøproblemerne kræver en kollektiv 

indsats. Staten aktualiserer således et opgør med at tænke samfundspolitikken i traditionelle op-

delinger mellem sektorer. Hvor miljøpolitikken tidligere handlede om, at specifikke erhverv skulle 

optimere ressourceforvaltningen blandt andet gennem genanvendelse, aktualiserer målsætningen 

om en bæredygtig samfundsudvikling behovet for, at alle samfundets sektorer omlægges. 

”Naturen og miljøet er grundlaget for velfærdssamfundet. Derfor skal vi tage afgørende hen-

syn til miljøinteresserne. Vi må gøre op med den opfattelse, at miljøet blot er en sektor, hvis 

interesser kan vige for økonomiske og erhvervsmæssige interesser. Miljøinteresserne er ikke 

noget, der kommer oveni og bagefter. Miljømæssige og økonomiske interesser er og skal 

tilgodeses som ligevægtige og gensidigt afhængige.” (Dybkjær 1988: 991). 
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Staten problematiserer altså opfattelsen af, at økonomiske interesser bør prioriteres højere end 

miljøinteresser. Miljøindsatsen skal hverken behandles isoleret eller trække sig tilbage for økono-

mien. Fremfor at betragte miljøpolitikken som en isoleret politik, skal der tilvejebringes en hel-

hedsorientering, hvor økonomi og miljø vurderes i harmoni og som gensidige afhængige. Hvor 

1970’erne var præget af en politisk afvejning mellem miljø og samfundsøkonomiske omkostninger, 

anser staten nu begge områder som ligevægtige. Naturen og miljøet er en forudsætning for vel-

færdssamfundet – ligesom økonomi. For at sikre en bæredygtig udvikling skal miljøpolitikken ind-

drages i den samfundsøkonomiske udvikling, hvor miljøpolitikkens opgave er at guide andre sek-

torer og sikre, at miljøhensyn i stigende grad bliver integreret i det politiske beslutningsgrundlag. 

Det gælder fx inden for energi og transport. 

”Vi skal lære at træffe økologiske beslutninger, netop fordi vores samfund er sektoriseret og 

specialiseret. Vi bliver ikke verdensmestre fra den ene dag til den anden. Dette understreger 

på den anden side behovet for en ny, fremtidssikret miljøpolitik, der kan være ledesnor for 

de beslutninger, der træffes med hensyn til energi, trafik, industri, økonomi osv.” (Dybkjær 

1989: 3952). 

For at tage afgørende hensyn til miljøinteresserne på samme niveau som økonomiske og erhvervs-

mæssige interesser, skal vægten og målet med miljøpolitikken forskydes. Vi skal lære at træffe nye 

beslutninger, og beslutningerne skal være økologiske, altså skal beslutninger om samfundets ud-

vikling træffes med jordens økologiske balance in mente. Staten argumenterer for en bæredygtig 

løsning, hvor oprydningsindsatsen skal erstattes med en forebyggende indsats. Vejen mod en bæ-

redygtig udvikling afhænger af, at miljøindsatsen opprioriteres, og miljøinteresserne integreres i 

produktionen. Fremfor at rydde op og rense naturen efter brugen fx ved at fortynde forurenede 

vandmiljø eller rense spildevandet, skal miljøinteresserne integreres i produktionen for at opnå en 

forebyggende effekt før brugen af naturen. En forudsætning for at sikre en fremtidig bæredygtig 

udvikling bliver således, at miljøpolitikken ændrer fokus fra oprydningsindsats til forebyggelsesind-

sats: 

”Dette skal sikres først og fremmest ved at forskyde vægten i miljøindsatsen fra fortynding, 

rensning og deponering til en forebyggende indsats, hvor miljøinteresserne integreres i pro-

duktionen. Vi skal med andre ord arbejde os frem mod sikringen af en bæredygtig udvikling, 

hvor miljøproblemer på forhånd så vidt muligt er elimineret.” (Dybkjær 1988: 991). 

For at tilvejebringe en bæredygtig udvikling fremhæver staten, at industrien spiller en central rolle. 

Det er især produktionsvirksomhederne, som har ansvaret for at omlægge deres produktion til 
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bæredygtig produktion. Løsningen bliver en forebyggende indsats, hvor miljøhensyn indbygges i 

produktioner og den vej forbedrer ressourceudnyttelsen og minimerer spild. Denne tilgang bliver 

senere beskrevet som renere teknologi.  

”Vi må se i øjnene, at der ikke vil være ressourcer nok i det kommende århundrede, hvor 

forhåbentligt langt flere lande kommer med i udviklingsprocessen. Derfor kan vi lige så godt 

først som sidst lære at genanvende mere, »recyklere/reinkarnere« flere materialer og frem-

stille produkter, der efter endt brug kan indgå i naturens kredsløb.” (Møller 1992: 1523). 

Staten fremhæver det cirkulære produktions- og forbrugssystem som løsningen på at optimere res-

sourceudnyttelsen, hvilket trækker kontinuitet til forrige periode med problematiseringen af gen-

anvendelse. Samtidig præsenterer staten ideen om, at det er muligt at fremstille produkter, som 

kan indgå i naturens kredsløb og dermed ikke forurener. Staten aktualiserer altså behovet for at 

mindske produktionen af kemiske produkter. Det kræver en omlægning, hvor virksomhederne skal 

tilrettelægge produktionen anderledes med formålet om at anvende naturressourcerne mest effektivt 

blandt andet ved at bruge renere teknologi. Teknologisk udvikling bliver altså fremhævet som en 

forudsætning for at tilvejebringe en bæredygtig samfundsudvikling.  

“Indførelse af renere teknologi har til formål gennem forebyggelse at mindske miljøbelast-

ningen ved forbedret ressourceudnyttelse og ved minimering af spild. Overgangen til renere 

teknologi vil indebære, at virksomhederne allerede ved tilrettelæggelsen af produktionen og 

ved valget af produktionsmetoder inddrager miljøhensyn i deres beslutninger.” (Dybkjær 

1988: 920). 

Renere teknologi bliver det styrende element i den forebyggende miljøindsats. Ved at omstille til 

renere teknologi skal industrien tage et medansvar i at fremme en bæredygtig udvikling og omstille 

aktiviteter fra forurenende til miljøvenlige, altså aktiviteter som tager hensyn til miljøet. Staten pla-

cerer dermed industrien – private aktører – i en central rolle i forhold til at sikre bæredygtig ud-

vikling.   

”Princippet om renere teknologi gøres med lovreformen til et styrende element i den forebyg-

gende miljøindsats. Formålet er – ud fra et helhedsperspektiv – at påvirke den teknologiske 

udvikling i retning af miljøvenlige produktions- og forbrugsmønstre med henblik på at søge 

undgået, at forurening opstår i den primære produktionsproces eller i senere led af vare- og 

produktkredsforløbet.” (Dybkjær 1990: 7964). 
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Samtidig bliver det økonomiske princip forureneren betaler anvendt som miljøpolitisk værktøj til at 

fremme virksomhedernes brug af rene teknologier og dermed sikre en mere miljøvenlig adfærd. 

Tillige vil staten bruge tilskud som middel til at stimulere industrien til innovation inden for renere 

teknologier. Der skal nu skabes økonomiske incitamenter, der gør det attraktivt for virksomhe-

derne at tage ansvar for deres interaktion med miljøet ved at omlægge til en mere bæredygtig pro-

duktion. På den måde fungerer både afgifter og tilskud som reguleringsteknikker, der skal sikre 

omstillingen til en bæredygtig produktion med renere teknologi. 

”Princippet om, at »forureneren betaler«, er et grundlæggende princip både i dansk miljøpo-

litik og efterhånden også i det international miljøsamarbejde. Et middel er at søge forure-

ning eller forbrug af råstoffer reduceret ved afgifter på belastende produkter, processer eller 

affald. Afgifter er i realiteten mere fleksible for virksomhederne end den traditionelle regel-

regulering. Tilsvarende kan tilskud anvendes til fremme af udvikling af miljøvenlige produk-

ter og processer.” (Dybkjær 1990: 7962). 

3.3.3 Verdenssamfundets økologiske krise  

”Et hovedbudskab fra Rio er, at der skal mere styr på den økologiske samfundshusholdning 

nationalt og internationalt. Vi må styre stof-, materiale- og energistrømmene bedre i vore 

samfund og så vidt muligt minimere strømmene. Mere skal produceres for mindre.” (Schlü-

ter 1992: 2674). 

Fem år efter publiceringen af Brundtlandrapporten afholdes Rio-konferencen. Her bliver hand-

lingsplanen for bæredygtig udvikling – Agenda 21 – vedtaget af Danmark og 178 andre lande. 

Agenda 21 er en handlingsplan for bæredygtig udvikling af Jorden i det 21. århundrede. Den un-

derstreger de enkelte landes ansvar for at sikre en bæredygtig udvikling og behovet for internatio-

nalt samarbejde, der tilsammen skal sikre, at samfundsaktiviteternes påvirkninger af naturen mi-

nimeres. På konferencen underskrev 155 lande samtidig en konventionen om biologisk mangfol-

dighed (Auken 1995: 26). 

”Menneskets påvirkning af omgivelserne er steget meget kraftigt de sidste 50 år gennem 

befolkningstilvækst og teknologisk udvikling og har nået et niveau, hvor en stor del af natu-

ren tager uoprettelige skader. Det sker direkte ved, at naturområder inddrages til produktion 

af fødevarer og ved, at dyrkningsjorde og græsningsjorde overudnyttes og ødelægges. Indi-

rekte sker der det ved, at ressourceudnyttelse og forurening forbruger eller ødelægger de 

naturlige ressourcer.” (Auken 1995: 30). 
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Staten begynder at sætte mennesket over for naturen. Hvor staten tidligere har fremhævet menne-

skeheden indirekte gennem samfundsudviklingen og dens medfølgende aktiviteter såsom indu-

strielle processer, bliver selve menneskeheden eksplicit problematiseret. Menneskets eksistens 

påvirker jordens omgivelser og forårsager uoprettelige skader på naturen. Der sker samtidig et mar-

kant skift i kommunikation i forhold til problematiseringen af irreversible skader. Tidligere påpe-

gede staten, at den økologisk balance potentielt kunne blive skadet irreversibelt. Nu fremhæver 

staten, at samfundsudviklingen har forårsaget skader, der ikke kan genoprettes. Staten begynder 

samtidig at sondre mellem direkte og indirekte påvirkninger af naturen. Direkte påvirkninger, når 

naturområder bliver anvendt i produktionen, og dyrkningsjorde overudnyttes. Indirekte, når res-

sourceudnyttelse eller forurening ødelægger naturlige ressourcer. Begge påvirkninger skyldes den 

stigende befolkningsvækst, teknologisk udvikling og produktion af fødevarer – menneskesamfun-

det er årsagen til, at naturens evne til regenerering er blevet skadet irreversibelt.   

”Menneskesamfunds ødelæggelse af deres eget naturgrundlag er ikke noget nyt. (…) Det nye 

er ikke problemernes karakter, men deres udbredelse og omfang og den stadig mere uafvi-

selige dokumentation af deres årsager.” (Auken 1995: 17). 

At samfundets aktiviteter påvirker og ødelægger naturgrundlaget blev problematiseret med 

Brundtlandsrapporten. Staten fremhæver, at miljøproblemernes nye karakter er, at forringelsen af 

den økologiske balance sker hurtigere og i et større omfang. Samtidig fremhæver staten, at doku-

mentationen af årsagerne efterhånden bliver mere indiskutabelt.  

”Samtidig er der opstået en række miljøproblemer, som er globale i egentlig forstand – med 

konsekvenser for hele klodens befolkning. Der sker en nedbrydning af ozonlaget, som be-

skytter os mod solens ultraviolette stråler. Ved ophobning af drivhusgasser i atmosfæren er 

drivhuseffekten forøget, så jordens temperatur stiger, og klimasystemet påvirkes. Truslerne 

mod den biologiske mangfoldighed er først i de senere år blevet alment erkendt som globalt 

problem. Udryddelsen af plante- og dyresamfund, arter, individer og deres gener er et uop-

retteligt tab for det globale samfund.” (Auken 1995: 18). 

Igen bliver en markant irreversibilitet problematiseret, idet truslerne mod den biologiske mang-

foldighed og deraf udryddelsen af plante- og dyrearter er et uopretteligt tab for det globale sam-

fund. Problematikken sættes igen i et globalt perspektiv. Denne gang fordi, de uoprettelige skader 

i en egentligt forstand har konsekvenser for hele menneskeheden – klodens befolkning. Det er 

altså skader, som bringer menneskets egen overlevelse i fare. Igen bliver eksistens problematiseret 
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i miljøpolitikken og denne gang med en horisont, hvor menneskets egen overlevelse ikke er garan-

teret. Staten udtrykker: 

”Begrundelsen for at opretholde en biologisk mangfoldighed er den enkelte, at mangfoldig-

heden er nødvendig for menneskets egen overlevelse.” (Auken 1995: 30). 

Menneskets egen overlevelse bliver udpeget som den ultimative horisont og konsekvens af den 

menneskelige aktivitets effekter på kloden. Hvis ikke miljøpolitikken sikrer, at den biologiske 

mangfoldighed opretholdes, er menneskelivets overlevelse på spil. Dermed bliver sikringen af den 

biologiske mangfoldighed gjort til genstand for politisk regulering. Staten fremhæver, at verdens-

samfundet står i en økologisk krise. 

”Verdenssamfundet står midt i en økologisk krise. Krisens mange enkelte elementer er dag-

lige indslag i nyhedsmedierne. Drivhuseffekt, ørkendannelse, huller i ozonlaget, udryddelse 

af planter og dyr og forurening af drikkevand er blevet velkendte begreber og indgår i vore 

diskussioner med stigende vægt over for gammelkendte temaer fra økonomien og sikker-

hedspolitikken.” (Auken 1995: 3). 

Miljøproblemerne rækker langt ud over landegrænser og sætter verdenssamfundet i en økologisk 

krise. Staten fremhæver samtidig, hvordan problemerne nu er så store, at de overtager den politiske 

dagsorden over for gammelkendte temaer fra økonomien og sikkerhedspolitikken. Den økologiske krise 

står højt på den politiske dagsorden. Med begrebet verdenssamfundet demonstrerer staten tydeligt, 

at problemet er globalt. Det samme er løsningen. 

”Den økologiske krise kan kun overvindes ved en fælles indsats af hele verdenssamfundet og 

kun, hvis de økonomiske stærkeste magter og grupperinger for alvor vil det. Hvad end Dan-

mark gør, er det indlysende, at en isoleret indsats kun vil få begrænset betydning.” (Auken 

1995: 3). 

Staten problematiserer, at en fælles indsats fra hele verdenssamfundet er nødvendig, hvis den øko-

logiske krise skal overvindes. Dermed aktualiserer staten et behov for et globalt, kollektivt miljø-

ansvar på tværs af landegrænser. Miljøindsatsen kan ikke kun reduceres til enkle lande, men kræ-

ver derimod et globalt samarbejde. Tillige aktualiserer staten, at den globale miljøindsats også er 

afhængig af verdenssamfundets stærkeste magter.  

”Den økologiske krises grundlæggende problem kan imidlertid ikke reduceres til enkelte 

spektakulære begreber. Det drejer sig nemlig om den måde, den industrialiserede verden 
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producerer på. Sådan som der produceres i dag, kan verdens økosystem ganske enkelt ikke 

bære, at den tredje verden opnår den samme levestandard, som vi har i dag. Det er natur-

ligvis uantageligt. Den tredje verden har samme krav på velstand og velfærd som de, der 

blot kom først. Derfor drejer krisen sig ikke blot om nogle nok så truende enkeltproblemer, 

krisen stiller grundlæggende spørgsmål til vores måde at leve på.” (Auken 1995: 3). 

Problemerne med miljøudviklingen er blevet så udbredt og omfattende, at alle lande skal inddrages. 

Problematikken drejer sig ikke om enkeltproblemer, men har derimod et holistisk sigte og udfor-

drer menneskets adfærd og dets måde at leve på. Hvor det i forrige periode handlede om at regulere 

på naturens kredsløb og indføre nye metoder såsom genanvendelse, bliver det i denne periode 

nødvendigt at omlægge hele verdenssamfundet. Det handler om at skabe en bæredygtig verden og 

sikre, at fremtidige generationer – men også udviklingslandene – har ens muligheder for at opnå 

den samme levestand, som den industrialiserede verden. Det trækker en kontinuitet helt tilbage 

fra 1900-tallet, hvor staten problematiserede den lige ret til naturressource.  

3.3.4 Det økologiske råderum 

For at konkretisere og operationalisere kravet om bæredygtig udvikling begynder staten at anvende 

begrebet det økologiske råderum. 

”Regeringen vil (…) i den kommende fireårsperiode forstærke indsatsen for at skabe bred 

forståelse blandt befolkning og erhvervsliv for at etablere en langsigtet dansk miljøpolitik, 

der sikrer det økologiske råderum.” (Auken 1995: 30). 

Det økologiske råderum handler om at sætte navn og størrelser på rammerne for fremtidens pro-

duktion og forbrug samt rammer for, hvad naturpåvirkningen skal holdes inden for. Ud fra et glo-

balt perspektiv defineres det økologiske råderum som ’den mængde naturressourcer (luft, vand, jord, 

mineraler, energikilder, naturarealer, planter og dyr m.v.), der kan bruges pr. år, uden at vi forhindrer frem-

tidige generationer i at få adgang til den samme mængde og kvalitet’ (Auken 1995: 27). Staten begynder 

at problematisere det økologiske råderum ud fra en bæredygtighedsrationalitet. Netop at fremti-

dige generationers mulighed skal sikres, er en bæredygtighedsfigur, det henter kontinuitet fra of-

fentliggørelsen af Brundtlandrapporten. Staten udtrykker: 

”Hvert menneske har ret til sin del af det økologiske råderum. Alle skal have mulighed for 

at opnå den materielle velfærd, som det økologiske råderum og den teknologiske formåen 

tillader.” (Auken 1995: 27). 
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Idéen om at alle har ret til sin del af det økologiske råderum trækker linjer tilbage fra slutningen 

af 1900-tallet, hvor staten betragter naturressourcerne som en ligeret, hvor forurening blev proble-

matiseret, fordi den skadede andres mulighed for at bruge ressourcen. Det økologiske råderum er 

et politisk begreb, der konstruerer en tidsramme for, hvornår samfundet skal holde sig inden for 

det økologiske råderum. Der åbner dermed muligheden for en politisk intervention. 

”Tidsrammen skal være så lang, at det økonomisk og teknologisk vil være muligt at gen-

nemføre omstillingen, men alligevel så kort, at den opleves som en aktuel forpligtelse. Tids-

perioden skal endvidere være så kort, at omstillingen sker hurtigt nok til at hindre ressour-

cemæssige og økologiske sammenbrud i overgangsperioden.” (Auken 1995: 28). 

Det økologiske råderum er altså en løsning, der skal konkretisere og operationalisere kravet om 

bæredygtig udvikling. Det er et forsøg på at omfavne kompleksiteten, som bæredygtighedsrationa-

let igangsætter med omlægningen af hele verdenssamfundet. Det handler om, hvordan omlægningen 

til et bæredygtig samfund skal foregå og i hvilket tempo. Der er en tro på, at det er muligt at vende 

udviklingen. Mennesket har skabt den økologiske krise og skal vende udviklingen, inden ressour-

cemæssige og økologiske sammenbrud. Staten begynder altså at problematisere et potentiel sammen-

brud som en ultimativ horisont. For at undgå det potentielle sammenbrud, skal samfundet omlæg-

ges til et bæredygtigt samfund. Staten fremhæver, at denne omlægning kræver løsninger, som øko-

nomien og teknologien muliggør. I den forstand skal der være tid nok til, at det er økonomisk og 

teknologisk muligt at gennemføre omlægningen, men tiden skal alligevel være kort nok til, at det 

opleves som en aktuel forpligtelse at igangsætte handling. Det økologiske råderum bliver dermed 

et miljøpolitisk greb, der med idéen om forpligtelse og en fastlagt tidsramme begynder at aktuali-

sere et beslutningspres, der stiller krav til en økonomisk og teknologisk udvikling inden for en 

bestemt tidshorisont. 

”Det økologiske råderum kan kun fastlægges, såfremt der opstilles en række kriterier for, 

hvad der også ud fra en langsigtet vurdering vil give en acceptabel naturtilstand og miljø-

kvalitet, og som vil indebære et acceptabelt ressourceforbrug.” (Auken 1995: 28). 

Det økologiske råderum handler samtidig om at opstille kriterier for en acceptabel naturtilstand. 

Begrebet fungerer som en politisk målestok, staten konstruerer for at kunne vurdere, hvad der er 

en acceptabel naturtilstand og miljøkvalitet. Det er altså ikke naturen selv, som sætter grænser for 

menneskets indvirken, men derimod staten der vurderer, hvilken naturtilstand samfundet kan leve 

med. Staten foreslår selv mulige kriterier for, hvordan sådanne grænser for en acceptabel naturtil-

stand kunne se ud: 
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”CO2-indholdet i atmosfæren må ikke overstige nuværende niveau på ca. 360 ppm. Dyrk-

ningsgrundlaget skal opretholdes og biodiversiteten sikres, og tabet af næringsstoffer og 

spredningen af miljøfremmende stoffer skal minimeres. Det samlede forbrug af fornybare 

ressourcer, f.eks. træ eller fisk, må ikke overstige den aktuelle tilvækst.” (Auken 1995: 28). 

Staten fremhæver derudover, at det økologiske råderum problematiserer de globale spørgsmål, men 

at det ikke betyder, at den nationale indsats glemmes. Det vidner om en kompleksitetet. Selvom 

miljøproblematikken er en global opgave, der skal løftes af verdenssamfundets kollektive ansvar, 

betyder det ikke, at de lokale miljøforhold forsvinder. 

”Med henblik på at sikre en bæredygtig udvikling er begrebet det økologiske råderum først 

og fremmest udtryk for en målestok for menneskers indvirken på miljøet og naturen i en 

større sammenhæng. Dette må dog ikke føre til, at den lokale indsats i natur- og miljøpoli-

tikken glemmes.” (Auken 1995: 29). 

Det økologiske råderum bliver således et miljøpolitiske redskab til at sikre en bæredygtig sam-

fundsudvikling ved at kontrollere menneskers indvirken på naturen. Det bliver statens miljøpoliti-

ske målsætning at sikre en miljøpolitik, som respekterer det økologiske råderum – både nationalt 

og internationalt. 

”Fremtidens udfordring er således af få accepteret en natur- og miljøpolitik, der i stigende 

grad respekterer det økologiske råderum, og lader eventuel tvivl komme naturen og den men-

neskelige sundhed til gode. Denne udvikling skal på samme tid være økologisk forsvarlig, 

socialt acceptabel og økonomisk farbar – både nationalt og internationalt.” (Auken 1995: 

29). 

3.3.5 Analytisk opsamling 

Denne periode er især centreret om statens problematisering af Jordens økologiske balance som 

et spørgsmål om betingelserne for eksistens. Det er særligt i denne periode, at staten begynder at 

betragte naturens økologiske balance som en forudsætning for liv på Jorden, og at samfundets nu-

værende udviklingstendens skal vendes om, hvis ikke den økologiske balance skal skades irrever-

sibelt. I 1987 udkommer Brundtlandrapporten, som igangsætter en bæredygtighedsrationalitet, der 

bliver særlig definerende for perioden. Med rapporten igangsættes en global miljøproblematise-

ring, hvor hele den globale samfundsudvikling fremhæves som problematisk i forhold til Jordens 

økologiske balance. Det skyldes særligt de industrialiserede landes vækst og energiforbrug, som 

har forøget ozonnedbrydende stoffer i atmosfæren. I perioden begynder samfundets stigende 
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velstandsudvikling at blive problematiseret, og staten fremhæver behovet for at omlægge hele sam-

fundet ud fra en bæredygtighedspolitik for at undgå irreversible skader på den økologiske balance. 

Med Brundtlandrapportens principper om bæredygtighed igangsættes behovet for at integrere mil-

jøhensyn i andre politikområder, sektorer og særligt i industrien, som skal omlægge til renere tek-

nologi. I perioden indtræder også et opgør med økonomipolitikken som prioriteret før miljøpoli-

tikken – de skal nu anses som ligevægtige og gensidige afhængige. Dette gælder ikke kun i Dan-

mark, men i hele verdenssamfundet. Miljøpolitikken bliver karakteristeret som udbredt og omfat-

tende, hvor problematikken ikke længere handler om enkeltproblemer i forskellige lande, men 

derimod om indtræder på et holistisk niveau, hvor det handler om at opretholde den økologiske 

balance globalt for at undgå irreversible skader og dermed forringe Jordens betingelser for liv. 

 

Problematisering Ansvar Rationale 

Naturen økologiske balance 

Bæredygtig samfundspolitik 

Den økologiske krise 

Omstilling til renere tekno-
logi 

Uoprettelige skader 

Biologisk mangfoldighed 

Holistisk problem 

Samfundsudviklingen (økono-
misk udvikling, energifor-
brug, industrialiserede ver-
den, befolkningseksplosion) 

Samfundsmæssige aktiviteter 

Industri, landbrug, energi, 
transport 

Verdenssamfundet 

Naturens ressourcer kan ud-
nyttes, så længe det er bære-
dygtigt 

Globalt perspektiv 

Miljø og økonomi er ligebe-
rettigede og afhængige af 
hinanden 

Fremtidige generationers 
muligheder skal bestå 
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3.4 MENNESKET ØGER JORDENS TEMPERATUR (1997-2015) 

Konstitutionshistorien sidste periode hedder ’Mennesket øget jordens temperatur’. Den forløber 

fra 1997 og slutter med vedtagelsen af Parisaftalen i 2015. Først og fremmest er perioden kende-

tegnet ved, at staten begynder at aktualisere forandringer i klimaet som et resultat af menneske-

skabte drivhusgasudledninger. Hvor tidligere perioder særligt har beskæftiget sig med forurening 

og den økologiske balance, er det i denne periode især Jordens opvarmning, som bliver problema-

tiseret. Perioden starter med at vise, hvordan udledning af drivhusgasser bliver problematiseret. 

Det igangsætter en problematisering af uundgåelige klimaforandringer, som forklares yderligere 

med Jordens globale opvarmning og den dertilhørende reduktionsindsats. Perioden afsluttes med 

Parisaftalen.  

3.4.1 Udledning af drivhusgasser (CO2) 

”Jordens atmosfære virker i princippet som et drivhus, der holder på varmen fra solen. Det 

er atmosfærens indhold af drivhusgasser, som skaber drivhuseffekten. (…) Den væsentligste 

menneskeskabte drivhusgas er CO2.” (Auken 1999: 91) 

Hvor forrige periode handlede om menneskets påvirkning af den økologiske balance, begynder 

staten nu med begrebet drivhuseffekt at problematisere generelle klimaændringer som en konsekvens 

af temperaturstigninger forårsaget af menneskeskabte udledninger af drivhusgasser (CO2). Staten 

begynder således at problematisere, hvordan luften eller atmosfæren bliver forurenet med drivhus-

gasudledninger fra forurenende stoffer.  

”Den første rapport fra FN’s Klimapanel i 1990 forudser inden for de næste 100 år en global 

gennemsnitlig temperaturstigning på mellem 1,5⁰C og 4,5⁰C, såfremt de menneskeskabte 

udledninger af drivhusgasser fortsætter på nuværende niveau. Temperaturstigningen vil give 

en gennemsnitlig havstigning på omkring 0,5 m og markante klimaændringer. Ændret for-

deling af nedbøren vil medføre udtørring af nogle af verdens vigtigste kornarealer til følge. 

En ændring af de store havstrømme er også en mulighed.” (Auken 1995: 791). 

 
1 I statens kommunikation bliver klimaændringerne defineret for første gang i den natur- og miljøpolitiske 
redegørelse fra 1995. Selvom redegørelsen fra 1995 falder uden for tidsrammen af denne periode i genealo-
gien, er de enkelte definitioner hentet fra 1995-redegørelsen med henblik på at sikre forståelsen af definiti-
onerne, som staten abonnerer på. Dette gælder begrebet ’klimaændringer’ og ’Menneskeskabte drivhusgas-
ser’ 
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Staten abonnerer på FN’s Klimapanels forudsigelser om, at menneskeskabte udledninger af driv-

husgasser kan øge den globale gennemsnitstemperatur og medføre grundlæggende ændringer i 

klimaet. I citatet fremhæver staten, hvilke ændringer i klimaet stigende temperaturer potentielt kan 

medføre. I kommunikationen peger staten på synlige konsekvenser for jordens omgivelser såsom 

udtørring af kornarealer, store havstrømme og ændret nedbør. I kommunikationen bliver målinger af 

drivhusgasudledninger og temperaturstigninger nu fremhævet som et redskab til at udpege risi-

koen for klimaændringer. I citatet bliver risikoen for en global temperaturstigning betonet som et 

potentielt problem, der kan blive aktuelt inden for de næste 100 år, hvis de menneskeskabte udled-

ninger af drivhusgasser fortsætter på nuværende niveau. 

”De gasser, som i relation til problemet om menneskeskabte klimaændringer er aktuelle, er 

primært kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N20).” (Auken 1995: 80) 

Staten fremhæver, at nogle drivhusgasser udledes af mennesket, og det er særligt dem, som er pro-

blematiske i forhold til at fremme klimaændringer. Forestillingen om menneskeskabte klimaæn-

dringer indtræder eksplicit i statens kommunikation. Det er nemlig udledning af drivhusgasser fra 

menneskelige aktiviteter, der bliver udpeget som årsagen til klimaændringer. Problematiseringen 

af menneskets drivhusgasudledninger igangsætter nye problematiseringer. Ved at sondre mellem 

forskellige typer af drivhusgasser og deres effekt på klimaet, begynder staten at udpege bestemte 

sektorer, som er særligt belastende. 

” (…) Udledningerne af CO2 på energisektorområdet stammer især fra el- og varmprodukti-

onen, som er ansvarlig for mere end 45 pct. af de samlede udledninger. På transportområdet 

er det især vejtrafikken, som dominerer med 12 pct. af de samlede udledninger. Landbruget 

står for 17 pct. af udledningerne, hvoraf godt og vel halvdelen stammer fra lattergas fra 

landbrugsjord og resten fra husdyrhold.” (Auken 1999: 319) 

Med opgørelser over enkelte sektorers udledninger af CO2-udslip udpeger staten transportsekto-

ren, landbrugssektoren og særligt energisektoren som ansvarlige for Danmarks samlede udslip: 

”Forbruget af fossile brændsler giver de største miljømæssige problemer i energisektoren, 

fordi brugen resulterer i udledning af bl.a. CO2 til atmosfæren. CO2 er den vigtigste menne-

skeskabte årsag til den øgede drivhuseffekt.” (Auken 1999: 316). 

Fossile brændsler problematiserer staten som det største miljømæssige problem i energisektoren. 

Råstofferne (olie og kul), som energisektoren anvender, bliver påpeget som problematiske, fordi 

anvendelsen udleder CO2. Energiproduktionen bliver dermed set som en aktivitet, der bidrager 
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markant til den globale drivhuseffekt og jordens globale temperaturstigning. Målinger af CO2-ud-

slip fungerer på denne måde som et værktøj til at udpege, hvordan bestemte sektorer og deres 

aktiviteter og produktionsmetoder belaster miljøet og udgør en risiko for menneskeskabte klima-

ændringer. 

”Fossile brændsler (kul, olie og naturgas) dækker i dag ca. 90 pct. af det danske energifor-

brug, hvilket medfører en betydelig belastning af miljøet. Ved forbrændingen af disse 

brændsler udledes blandt andet CO2, der fører til en forøgelse af den globale drivhuseffekt.” 

(Auken 1999: 319) 

For at begrænse de forventede menneskeskabte klimaændringer, skal det globale udslip af drivhus-

gasser, særligt CO2 reduceres. Løsningen bliver at igangsætte en international reduktionsindsats. 

”Indsatsen for at begrænse de forventede menneskeskabte klimaændringer består hovedsa-

geligt i at reducere det globale udslip af drivhusgasser, specielt CO2.” (Auken 1999: 14). 

En reduktionsindsats som løsning tager udgangspunkt i vedtagelsen af Kyotoprotokollen i 1997, 

hvor 160 af verdens lande indgik en aftale om at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 

5 procent frem mod 2012. Danmark skal, som følge af en EU-aftale, bidrage til denne reduktion 

ved at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 procent sammenlignet med 1990. 

”Det vigtigste internationale instrument til at nedbringe udslip af drivhusgasserne er FN’s 

Klimakonvention, herunder protokollen fra Kyoto-mødet i 1997. (…) EU har forpligtet sig i 

forhold til Kyotoprotokollen, og inden for EU er der indgået aftaler om efterlevelse af for-

pligtelserne.” (Auken 1999: 14). 

Internationale aftaler om at nedbringe udslippet af drivhusgasser – på tværs af landegrænser – 

bliver altså et politisk instrument, som skal forpligte landene til at reducere deres udslip. Pligtnor-

mer indtræder i miljøpolitikken, hvor forpligtelse til kvantitative målsætninger, der sigter mod et 

fremtidigt perspektiv (frem til 2012) bliver et vigtigt, fælles styringsværktøj i indsatsen mod at re-

ducere verdenssamfundets drivhusgasudledninger. Denne løsning aktualiserer idéen om, at lan-

dene er forpligtet til at reagere på de menneskeskabte klimaændringerne. Kyotoprotokollens mål-

sætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 5 procent frem mod 2012 aktu-

aliserer samtidig en komprimeret nutid, hvor landene skal levere reduktionsresultater inden for et 

bestemt tidsrum. Der bliver nu konstrueret en slutdato for, hvornår landenes indsatser skal være 

gennemført. Aftaler om reduktionsforpligtelser trækker kontinuitet til forrige periode, hvor begre-

bet det økologiske råderum aktualiserede behovet for at forpligte lande til at gennemføre en 
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bæredygtig omstilling inden for en afgrænset tidsperiode – uden at en konkret horisont var fastlagt. 

Med det internationale mål om at reducere udledningen af drivhusgasser frem mod 2012 etableres 

et politisk beslutningspres, hvor der skal træffes beslutninger om at tilrettelægge en målrettet og 

effektiv indsats for at reducere CO2-udslippet: 

”Indsatsen mod drivhusgasser kræver en krafttig reduktion af CO2-udslippet, hvor målene 

efter Kyoto-mødet er et første skridt, som vil kræve en målrettet og effektiv indsats verden 

over.” (Auken 1999: 561) 

Den internationale reduktionsindsats formuleret i Kyotoprotokollen bliver altså verdenssamfun-

dets løsning til at nedbringe risikoen for, at den globale middeltemperatur stiger. Der er således 

en tro på, at udviklingen kan vendes. Bindende forpligtelser inden for en fastlagt tidsramme bliver 

et miljøpolitisk instrument, som har til formål at kontrollere og nedbringe luftforurening med en 

vis temporalitet ved at sætte begrænsninger for landes interaktion med naturen – deres drivhus-

gasudledninger. Kyotoprotokollen og de europæiske reduktionsforpligtelser igangsætter således 

behovet for en handlingsindsats, der kan imødekomme reduktioner inden for den fastlagte tids-

ramme. Staten prioriterer særligt en reduktionsindsats i energisektoren, der skal omlægges ved at 

erstatte produktionen af fossile brændsler med renere energikilder.  

”For at reducere energisektorens belastning af miljøet er der i Danmark igangsat en positiv 

forandringsproces for den danske energisektor, der nu bevæger sig i en mere bæredygtig 

retning. Den valgte strategi er baseret på 3 hovedelementer: Omlægning til renere brændsler 

herunder specielt vedvarende energi, øget energieffektivitet særlig gennem samproduktion af 

el og varme, samt energibesparelse i slutforbruget.” (Auken 1999: 320) 

Staten problematiserer den nuværende teknologi og adresserer behovet for en forandringsproces. 

Gamle teknologier – fossile brændsler – skal udfases, og nye teknologier skal opfindes og imple-

menteres. Samtidig skal energieffektiviteten øges, altså skal nuværende teknologier også optimeres 

for at imødekomme reduktionsforpligtelserne. Den igangsatte forandringsproces eller omstilling 

af energisektoren viser, hvordan problematiseringen af menneskeskabte drivhusgasudledninger, 

og de internationale reduktionsforpligtelser forudsætter løsninger, der kræver indgreb i andre po-

litikområder. På den måde bliver andre politikområder – i dette tilfælde energipolitikken – en del 

af løsningen i forhold til opnå miljøpolitikkens reduktionsmålsætninger. Denne tilgang trækker 

kontinuitet til forrige periode, hvor staten påpegede, at en bæredygtig samfundsudvikling kræver 

en omlægning af hele samfundet, hvor miljøpolitikken guider andre sektorer og sikrer, at miljøhen-

syn i stigende grad bliver integreret i det politiske beslutningsgrundlag på andre områder som fx 
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energipolitikken. Det gælder ikke kun energipolitikken, men også transportpolitikken og land-

brugspolitikken.  
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3.4.2 Uundgåelige klimaforandringer  

I 2006 begynder staten for alvor at kommunikere begrebet ’klimaforandringer’, der er en betegnelse 

for øget temperaturstigningerne som et resultat af stigende udledning af drivhusgasser.   

”Indsatsen skal fokusere på en national klimatilpasningsstrategi om, hvordan man kan imø-

degå konsekvenser for natur, dyre og planteliv som følge af ændringer i klimaforhold over 

de kommende år.” (Hedegaard 2006: 6). 

Staten problematiserer en potentiel fremtid med ændringer i klimaforholdene. En fremtid, som vil 

have negative konsekvenser for livet på Jorden. Staten aktualiserer nødvendigheden af at iværk-

sætte en national klimatilpasningsstrategi. I 2007 opretter staten et egentligt klimaministerium, som 

bliver slået sammen med energiministeriet under titlen Klima- og Energiministeriet. Det nye mi-

nisterium overtager miljøministeriets sagsområder, der omhandler den nationale og internationale 

klimaindsats: 

‘At bestemme, at der oprettes et Klima- og Energiministerium, således at der til dette mini-

sterium overføres følgende sagsområder: Fra miljøministeriet: Sager vedrørende den natio-

nale og internationale klimaindsats (…)” (Jordal, Nielsen & With 2008: 42).  

Staten får nu en specialiseret enhed, der er ansvarlig for at igangsætte og varetage klimapolitikken. 

To år efter udkommer den første klimapolitiske redegørelse, hvor klima- og energiminister, Connie 

Hedegaard redegør for den klimapolitiske indsats. Hun indleder med: 

“Hvert år sender vores industri, vore biler og alle andre menneskelige aktiviteter stadig flere 

drivhusgasser ud i atmosfæren. Hvis ikke udviklingen stoppes og de globale drivhusgasud-

ledninger nedbringes mærkbart, vil verden opleve markante klimaforandringer med vold-

somme konsekvenser for mennesker, dyr og planter. Og det haster, hvis kloden skal undgå 

de værste klimaforandringer. Alligevel kan vi ikke afværge alle klimaforandringer. Derfor 

forestår også en stor opgave med at tilpasse os de uundgåelige klimaforandringer.” (Hede-

gaard 2009: 1). 

Citater viser, hvordan staten begynder at betragte klimaforandringerne som en aktualitet, der kræ-

ver politisk handling. Forandringerne i klimaet er ikke længere et potentielt problem, men derimod 

reelle forandringer, verden vil opleve. Hvornår verden vil opleve forandringerne, præciseres ikke i 

kommunikationen, og dermed aktualiserer staten fortsat en ubestemt fremtid. Samtidig problema-

tiserer staten, at alle menneskelige aktiviteter øger udledningen af drivhusgasser i atmosfæren og 
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dermed forårsager klimaforandringer. Nu bliver der ikke fremhævet bestemte lande, industrier el-

ler sektorer. Derimod bliver alle menneskelige aktiviteter og deres udledning af drivhusgasser frem-

hævet som problematiske i forhold at fremme voldsomme konsekvenser for livet på jorden. I kom-

munikationen begynder staten at nuancere klimaforandringerne. Nogle forandringer fremhæves 

som afværgelige, andre som uundgåelige. I sondringen mellem klimaforandringer, der kan forhin-

dres og klimaforandringer, som ikke kan forhindres, markerer staten en irreversibilitet. 

Staten problematiserer, at Jordens økologiske balance har været udsat for skader, som har affødt 

forandringer i klimaet med konsekvenser, der ikke kan afværges. Udviklingen er uundgåelig, og 

verden vil uanset hvad opleve klimaforandringerne. Med sondringen mellem afværgelige og uund-

gåelige klimaforandringer fremhæver staten behovet for at prioritere klimaindsatsen. Konsekven-

serne af de uundgåelige klimaforandringer skal prioriteres højst. Løsningen bliver at igangsætte 

en klimatilpasningsindsats. Her fremtræder rationalet om, at hvis ikke vi kan forhindre klimaforan-

dringerne, må vi handle ved at tilpasse os konsekvenserne, som forandringerne afføder. I kommu-

nikationen indtræder et nyt tidsperspektiv, idet klimaindsatsen bliver fremhævet som en hastende 

opgave. Staten opererer fortsat med en ubestemt fremtid – det er ikke fastlagt, hvornår klimafor-

andringerne rammer – men modsat tidligere, tvivler staten ikke længere på, om verden vil opleve 

klimaforandringerne. I kommunikationen fremtræder erkendelsen af, at verden vil opleve klima-

forandringer, som kræver handling nu. Staten fremhæver klimaindsatsen som presserende. 

”FN’s klimapanel (IPCC, The Intergovernmental Panel on Climate Change) gjorde det i 

2007 klart, at der er brug for handling nu, hvis vi skal undgå de værst tænkelige konsekven-

ser af klimaforandringer: Vandstanden stiger, ørkener spreder sig og vejret bliver mere eks-

trem.” (Hedegaard: 2009: 2). 

I 2007 udkommer FN’s Klimapanel med en ny rapport. Den fremlægger observationer af, at den 

globale luft- og havtemperatur stiger, is smelter og havniveauet stiger globalt (IPCC 2007). Netop 

FN’s forudsigelser om klimaet abonnerer staten på og aktualiserer nødvendigheden af handling nu, 

hvis de værste konsekvenser af klimaforandringer skal undgås. Med udgangspunkt i klimapanelets 

konklusioner igangsættes et beslutningspres, der fremhæver, at håndteringen af klimaforandringer 

er presserende. Stigningen i vandstanden, udbredelsen af ørkener og ekstreme vejrforhold er alle 

billeder på synlige konsekvenser af klimaforandringerne, som staten fremhæver. Problematikken 

og alvorligheden bliver nu konkretiseret ved at fremhæve, hvordan og hvilke forandringer Jorden 

vil gennemgå. 
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”Europa kan ligesom resten af verden i fremtiden opleve for eksempel voldsommere over-

svømmelser, hedebølger og kraftige storme. Derfor er vi i EU-landene nødt til at tilpasse os 

fremtidens klima. EU Kommissionens Hvidbog om klimatilpasning er et godt udgangspunkt 

for en langsigtet tilpasningsstrategi. Regeringen vil søge i rette tid at planlægge og forberede 

nødvendige tiltag.” (Hedegaard 2009: 6). 

Som konsekvens af klimaforandringerne kan oversvømmelser, hedebølger og kraftige storme blive 

fremtidens klima. Denne mulige fremtidshorisont kræver, at europæiske lande planlægger og for-

bereder sig på forandringerne gennem tilpasning. Det handler om at fastlægge en langsigtet til-

pasningsstrategi, som skal mindske risikoen for de værste konsekvenser som fx oversvømmelser 

eller kraftige storme. At sikre sig mod klimaets forandringer bliver altså en politisk opgave, staten 

tager ansvar for: 

“Regeringen vil fremme, at klimaforandringer integreres i planlægning og udvikling på den 

mest hensigtsmæssige måde. Myndigheder, erhvervssektorer, forskningsinstitutioner og pri-

vatpersoner skal være i stand til at reagere rettidigt og ad hoc til de fremtidige klimaforan-

dringer, der uundgåeligt vil komme.” (Hedegaard 2009: 15). 

FN’s forudsigelser, fremtidsscenarier og advarsler om klimaet begynder altså at blive tænkt ind i 

statens klimapolitiske regulering. Myndigheder, erhvervslivet, videnskaben og privatpersoner skal 

være i stand til at reagere rettidigt, og så alle blive integreret som at ansvarlige for at sikre den 

nødvendige tilpasning. Tilpasningsindsatsen bliver altså en politisk indsats, som aktualiserer nød-

vendigheden af, at hele samfundet – fra erhvervssektorer til privatpersoner skal tage klimaforan-

dringerne alvorligt. Samfundets aktører skal integrere klimaforandringer i samfundsudviklingen 

med henblik på at øge mostandsdygtigheden over for de uundgåelige klimaforandringer og dermed 

mindske samfundets sårbarhed over for klimaændringerne. 

3.4.3 Den globale opvarmning  

“Jorden er blevet varmere i løbet af de sidste hundrede år, hvor den globale middeltempera-

tur er steget med ca. 0,74° C. Der er udbredt enighed om, at en drivhuseffekt som følge af 

menneskets aktiviteter er ansvarlig for en stor del af denne opvarmning.” (Hedegaard 2009: 

2). 

Staten markerer, at den globale middeltemperatur er steget. Jorden er blevet varmere, og der er 

udbredt enighed om, at det er et resultat af menneskets aktiviteter. I kommunikationen indtræder 
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et markant skift. Fra at tale om klimaforandringerne som noget, verden vil opleve i en ubestemt 

fremtid, markerer staten nu, at den globale opvarmning er en realitet – Jorden er blevet varmere.  

“Hvis jorden opvarmes mere end 2 grader ifht. førindustriel tid, kan konsekvenserne af kli-

maforandringerne blive meget voldsomme. At holde de globale temperaturstigninger under 

2 grader-målet kræver, at de globale udledninger af drivhusgasser topper indenfor 10-15 år, 

og at der sker en halvering af de globale udledninger i 2050 sammenlignet med 1990.” 

(Hedegaard 2009: 4). 

I citatet bliver menneskelig belastning af Jorden reduceret til et målbart og kvantitativt perspektiv 

– 2 grader. Staten begynder at problematisere en maksimumgrænse for Jordens opvarmning og 

markerer en risikogrænse for den globale opvarmning. Hvis Jordens temperatur stiger mere end 2 

grader i forhold til den førindustrielle tid, kan det have meget voldsomme konsekvenser. Staten arbej-

der nu med en ultimativ horisont, som er en maksimumsgrænse for stigning i Jordens temperatur. 

I kommunikationen indtræder en komprimeret nutid, hvor den fastsatte risikogrænse – 2 grader – 

kræver handling. Handlingen skal sikre, at temperaturen ikke overstiger de 2 grader. Derfor skal 

de globale drivhusgasudledninger ramme højdepunktet inden for 10-15 år, og de globale udlednin-

ger i 2050 halveres sammenlignet med niveauet i 1990. Igen aktualiseres kvantitative faktorer, der 

sammenlignes med fortiden; De globale udledninger skal halveres sammenlignet med 1990. Staten be-

gynder altså at sammenligne fortiden med nutiden for på den måde at problematisere klimaforan-

dringerne og målsætningerne for at løse dem. I takt med at Jordens opvarmning bliver fremhævet 

som et resultat af menneskelige aktiviteter såsom industrielle processer, begynder staten at nuan-

cere ansvaret. Bestemte lande bliver fremhævet som særligt ansvarlige, idet nogle samfund har 

fremmet klimaforandringer mere end andre. Det er især den industrialiserede verden. 

“Landene i den industrialiserede verden bærer det største ansvar på grund af den historiske 

udledning af drivhusgasser. Derfor er det også Danmarks holdning, at industrilandene skal 

vise lederskab i den internationale klimaindsats. Som et industrialiseret land skal Danmark 

også forpligte sig til et bindende reduktionsmål frem mod 2020, som lever op til anbefalin-

gerne fra FN’s klimapanel.” (Hedegaard 2009: 4). 

I citatet argumenterer staten for, at industrialiserede lande bærer det største ansvar for udlednin-

gen af drivhusgasserne, der opvarmer jorden. De industrilandene bliver både anset som problemet, 

men også som en del af løsningen. På den ene side fremhæver staten, at industrilandene med deres 

store udledning er den primære årsag til den globale opvarmning og dermed klimaforandringerne. 

Samtidig aktualiserer staten, at industrilandene skal vise lederskab for at mindske opvarmningen. 
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Lande som har været årsagen til problemet, forpligter sig til at tage ansvar for løsningen. Det har 

en kontinuitet til princippet om, at forureneren betaler. Alligevel påpeger staten, at en klimaind-

sats på tværs af industrilande og udviklingslande er nødvendig, hvis den globale opvarmning skal 

holdes under 2 grader: 

“Så selvom de industrialiserede lande reducerer udledningen af drivhusgasser til nul, vil det 

ikke være nok til at holde den globale opvarmning nede under 2 grader. Derfor skal alle 

lande med. Indsatsen i de industrialiserede lande skal suppleres af en yderligere målbar 

indsats fra de mest udviklede udviklingslande.” (Hedegaard 2009: 4). 

Sammen med de industrialiserede lande skal de mest udviklede udviklingslande også sætte målbare 

kriterier for indsatsen mod global opvarmning. I 2010 fremhæver klima- og energiministeren, 

Lykke Friis, at: 

”Klimapolitikken skal bidrage til at begrænse den globale opvarmning. Der er behov for en 

betydelig indsats, hvis EU’s målsætning på en reduktion på mellem 80 og 95 pct. af de 

globale udledninger frem til 2050 i forhold til 1990 skal opnås.” (Friis 2010: 1). 

Klimapolitikken skal bidrage til at begrænse den globale opvarmning ved at reducere globale ud-

ledninger. Staten refererer til EU’s målsætninger om at reducere udledningen med 80-95 procent 

frem til 2050 og understreger behovet for betydelig handling, hvis denne fremtidige målsætning 

skal opnås. Igen aktualisereres et beslutningspres, hvor målsætningerne skal imødekommes inden 

for en bestemt, fastsat tidsramme – frem til 2050.  

”EU’s klima- og energipakke indebærer som noget nyt, at Danmarks forpligtigelse i perioden 

2013-2020 er årlig. Det vil sige, at Danmark hvert år skal leve op til et reduktionsmål, som 

skærpes år for år frem mod 2020 – den såkaldte reduktionssti.” (Friis 2010: 4). 

Staten begynder nu at fastlægge årlige mål, som skal sikre de nødvendige reduktioner, der kan 

bidrage til EU’s 2020-mål om at reducere udledningerne med 20 procent sammenlignet med 1990. 

De årlige mål bliver fremhævet som en reduktionssti. Der indtræder altså en forestilling om, at et ur 

tikker. Det er derfor nødvendigt med handling, som kan vise årlige reduktionsresultater. Samtidig 

bliver det nødvendigt at tænke længere frem og dermed fastlægge reduktionsforpligtelser, der ræk-

ker ud over 2020. Klimapolitikkens målsætninger opererer altså med er flerstemmig tidshorisont, 

der både opererer på årsbasis, men også længere frem. 
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”Danmark bør tænke langsigtet og lægge en klimapolitisk kurs, der både omfatter mulighe-

den for en øget forpligtelse frem til 2020, men som også ser ud over 2020. Til dette sidste 

formål har Regeringen nedsat en Klimakommission.” (Friis 2010: 5). 

3.4.4 Klimatilpasning og reduktionsindsats 

”Det er regeringens målsætning, at Danmark på lang sigt skal være uafhængigt af fossile 

brændsler – olie, kul og gas. (…) En sådan målsætning betyder, at det danske samfund de 

kommende år skal gennemgå en markant omstilling. Vi skal finde nye måder at producere 

og anvende energi, at transportere os, at producere varer og landbrugsprodukter, samt at 

bygge på. Opgaven vil berøre alle dele af det danske samfund. Vi skal alle inddrages og 

påtage os et medansvar.” (Hedegaard 2009: 7). 

Forbruget af fossile brændsler er i tidligere perioder blevet fremhævet som problematisk i forhold 

til udledningen af drivhusgasser. Denne gang bliver det fremhævet som regeringens målsætning, 

at Danmark skal være uafhængigt af fossile brændsler. Klimapolitikken henter dermed løsningen 

til at reducere udledningen af drivhusgasserne i energipolitikken, hvor omlægning af energipro-

duktionen fra fossile brændsler til vedvarende energi bliver den primære løsning til at mindske 

den globale opvarmning. Målet om at udfase fossile brændsler kræver, at samfundet gennemgår en 

markant omstilling. En omstilling, der ikke kun berører energisektoren, men også inddrager alle 

dele af det danske samfund. Hvor staten tidligere har udpeget, at bestemte sektorer skulle omlæg-

ges, aktualiserer staten nu et kollektivt samfundsansvar, som alle udledende sektorer skal påtage.  

”At Danmark på længere sigt skal blive uafhængigt af fossile brændsler. Den 28. september 

2010 kommer Klimakommissionen med sit bud på, hvordan dette kan realiseres i praksis. 

Regeringen vil efterfølgende i indeværende valgperiode følge op med en plan for, hvornår og 

hvordan målet om uafhængighed af fossile brændstoffer kan nås.” (Friis 2010: 1). 

Målet om et fossilfrit samfund fastlægges således ikke ud fra, hvornår det er nødvendigt i forhold 

til klimaet. Derimod bliver fastlæggelse af målet et spørgsmål om at undersøge, hvordan og hvornår 

det bliver muligt for Danmark at udfase fossile brændsler på en realistisk måde, hvor realistisk 

defineres som retfærdig og omkostningseffektivt.  

”At vores klimaindsats skal være omkostningseffektiv og gennemføres inden for rammerne 

af en holdbar økonomisk politik. Omstillingen af det danske samfund skal ske med så få 

samfundsøkonomiske omkostninger som muligt.” (Friis 2010: 1). 
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Klimaindsatsen skal tilrettelægges, så den er omkostningseffektiv, det vil sige med færrest sam-

fundsøkonomiske omkostninger. På den måde fastlægger staten, at klimapolitikken først og frem-

mest er realistisk, hvis den gennemføres inden for rammerne af en holdbar økonomisk politik. Øko-

nomien bliver således determinerende for klimaindsatsens ambitionsniveau – ligesom den var det 

i 70’erne. 

”Før der træffes omkostningstunge beslutninger, bør der foretages en afvejning af det sam-

lede omkostningsbillede for forskellige ambitionsniveauer i forbindelse med klimatilpasning. 

Der skal ikke tilpasses for lidt og for sent – men heller ikke for meget og for tidligt. Klima-

forandringerne sker ikke fra den ene dag til den anden, men vil være en langstrakt proces.” 

(Friis 2010: 7). 

Staten fremhæver, at der er forskellige ambitionsniveauer i forhold til klimatilpasningen. Ambiti-

onerne afspejler forskellige idéer om, hvornår og hvor meget der skal klimatilpasses. Omkostnin-

gerne ved de forskellige ambitionsniveauer skal afvejes med det samlede omkostningsbillede, in-

den der træffes beslutninger. Økonomien bliver determinerende for klimapolitikkens handlerum, 

idet argumentationen bag klimapolitiske beslutninger skal hentes i det økonomiske perspektiv. 

Selvom staten har markeret en komprimeret nutid og fremhævet behovet for handling, abonnerer 

den alligevel på forestillingen om, at klimaforandringerne er en langstrakt proces, der ikke sker fra 

den ene dag til den anden. Derfor handler det om at balancere klimatilpasningen ved at finde det 

rigtige niveau samt timing for indsatsen – ikke for lidt, men heller ikke for meget, og ikke for sent, 

men heller ikke for tidligt. Det er således en balanceafvejning mellem tid og niveau, der styres af 

det samledes omkostningsbillede. Herved fremhæver staten, at ambitionsniveauet skal sættes på 

baggrund af, hvad der er realistisk.  

”Vi skal være ambitiøse, men vi skal frem for alt være realistiske. Bliver den grønne omstil-

ling dyr for stat og erhvervsliv - og dermed forringer konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse 

- er der heller ingen i udlandet, der finder den danske vej attraktiv. Derfor skal klimaind-

satsen tilrettelægges sådan, at den på én og samme tid er omkostningseffektiv og understøt-

ter vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne for dansk erhvervsliv.” (Lilleholt 2015: 2). 

Hvis klimaindsatsen og dermed omstillingen af samfundet bliver for dyr og forringer konkurren-

ceevnen, væksten og beskæftigelsen, er klimaindsatsen urealistisk. Hvis klimaindsatsen derimod 

kan bidrage til løsningen af samfundets økonomiske problemer, er indsatsen realistisk. Klimapo-

litikken bliver med andre ord fremhævet som en politik, der ikke alene kan gennemøres af hensyn 
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til klimaet, men derimod skal understøtte samfundsøkonomiske instrumenter såsom vækst, beskæf-

tigelse og konkurrenceevne.   

3.4.5 Parisaftalen (2 grader)  

”Danmark står sammen med resten af verden overfor betydelige udfordringer på klimaom-

rådet. Den 12. december 2015 lykkedes det i regi af UNFCCC at indgå en global klimaaf-

tale på COP21 i Paris. Paris-aftalen sætter rammerne for den fremtidige globale indsats for 

at mindske og håndtere klimaforandringerne. Aftalen indeholder en målsætning om at 

holde den globale temperaturstigning under to grader og en opfordring til at arbejde for at 

begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader. Herudover fastsættes en langsigtet vision om, 

at de globale udledninger skal toppe så hurtigt som muligt og derefter reduceres hurtigt.” 

(Lilleholt 2015: 3). 

I 2015 underskriver staten Parisaftalen. En klimaaftale, som skal begrænse opvarmningen af Jorden 

ved at sikre, at den globale temperaturstigning holdes under 2 grader. Sammen med resten af ver-

denssamfundet vedkender staten, at den ultimative maksimumgrænse for Jordens temperaturstig-

ning er 2 grader, og dette kræver en langsigtet vision om at reducere udledningerne. 

”Uden reduktioner i de globale udledninger af drivhusgasser vil den globale temperatur i 

slutningen af århundredet ifølge FN’s Klimapanel være steget med 4 °C (3,2-5,4 °C) siden 

industrialiseringen begyndte. En sådan temperaturstigning vil ifølge FN’s Klimapanel føre 

til meget høj risiko for alvorlige, udbredte og uoprettelige konsekvenser for mennesker og 

økosystemer.” (Lilleholt 2015: 4). 

Hvis ikke Parisaftalens mål om at reducere udledningerne af globale drivhusgasser og dermed 

holde den globale temperaturstigning under 2 grader bliver overholdt, vil Jordens temperatur stige 

med 4 grader siden det førindustrielle niveau. Det vil medføre meget høj risiko for alvorlige, udbredte 

og uoprettelige konsekvenser for Jordens økosystemer og dermed livet på Jorden. Med Parisaftalen 

erkender staten altså, at mennesket – med dets udledninger af drivhusgasser – har potentiale til at 

ødelægge Jordens grundlæggende økologiske mekanismer og dermed undergrave Jordens fysiske 

betingelser for liv. På den anden side af 2 grader er der potentielt risiko for, at livet på Jorden ikke 

kan eksistere. Ud fra statens kommunikation kan Parisaftalen anses som en klimaftale, der har 

opgaven om at sikre menneskehedens overlevelse som sin ultimative horisont. Med statens forplig-

telse til den globale klimaftale bliver Jorden og menneskets overlevelse gjort til genstand for 
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klimapolitik. En politik, der bygger på erkendelsen af, at mennesket har potentiale til at undergrave 

Jordens livsbetingelser.  

3.4.6 Analytisk opsamling 

Denne periode er karakteriseret ved, at staten først og fremmest begynder at problematisere for-

højet temperaturstigninger som et resultat af menneskeskabte drivhusgasudledninger, som indu-

strilandene bærer det største ansvar for. Det er en periode, hvor skaderne på Jordens økologiske 

balance fremhæves som irreversible med voldsomme konsekvenser for mennesket. Staten begynder 

at tilknytte sig internationale reduktionsforpligtelser med formålet om at mindske belastningen af 

Jorden mindst muligt – dette sker blandt andet på baggrund af Kyotoprotokollen. Perioden er ka-

rakteriseret ved, at staten ikke længere betragter forandringer i klimaet som et potentielt problem 

men derimod som et synligt problem. I kommunikation begynder staten at fremhæve, hvordan sam-

fundet skal forberede sig på uundgåelige klimaforandringer, som vil komme. Med referencer til 

IPCC aktualiserer staten, at vandstanden vil stige, ørkener sprede sig og vejret blive ekstremt. Det 

er også med udgangspunk i IPCC’s forudsigeler om temperaturstigninger, at staten begynder at 

problematisere, at Jorden har en maksimumgrænse for en temperaturstigning på 2 grader. I kom-

munikation indtræder en komprimeret nutid og beslutningspres, hvor Jordens globale opvarmning 

som et resultat af menneskeskabte klimaforandringer kræver radikal handling. Hertil igangsættes 

blandt andet en retfærdig og omkostningseffekt omstilling af energisektoren med målet om et fos-

silfrit samfund. Perioden afsluttes med underskrivelsen af Parisaftalen, hvormed staten vedkender, 

at den ultimative horisont for klimapolitikken er at sikre Jordens og menneskets overlevelse. 

Problematisering Ansvar Rationale 

Menneskeskabte klimaændringer 

Global opvarmning 

Uundgålige klimaforandringer 

CO2-udslip 

Alvorlige, udbredte og uoprettelige 

skader 

 

Energisektoren, landbrugssektoren  

EU, FN 

Myndigheder, videnskaben, privat-

personer, erhvervslivet 

Industrilande og udviklingslande 

Handling 

Internationale reduktions-

forpligtelser 

Klimatilpasning 

Vækst, beskæftigelse og 

konkurrenceevne 
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KAPITEL 4: EROBRINGEN AF DET ANTROPOCÆNE RUM 

Formålet med den synkrone analyse er først og fremmest at aktualisere konklusionerne fra den 

diakrone analyse. Som den diakrone analyse har vist, peger den antropocæne diskurs mod en und-

tagelsestilstand. Vores genealogi slutter med Parisaftalen og 2 graders-målsætningen som den ab-

solutte grænse for den globale opvarmning. Den antropocæne diskurs fremstiller sig selv som en 

undtagelsestilstand, netop fordi Jordens overlevelse er på spil. Jordens overlevelse er blevet proble-

matiseret flere gange i løbet af diskursens konstitutionshistorie, men bliver først for alvor gjort til 

genstand for miljø- og klimapolitisk regulering i 2015, hvor staten underskriver Parisaftalen og 

dermed eksplicit abonnerer på den antropocæne diskurs, og den undtagelsestilstand den peger 

mod på den anden side af de 2 grader. Hvordan man overhovedet kan italesætte Jordens overlevelse 

som en undtagelsestilstand i samtiden, er bestemt af den konstitutionshistorie, vi har optrevlet og 

minutiøst beskrevet fra 1880 til 2015. Historien tilbyder nogle politiske aspekter, som danner de 

mulighedsbetingelser, inden for hvilken den antropocæne diskurs kan italesættes i samtidens rum 

(fra 2015 til 2019). Samtidig rummer den hele den kompleksitet, som ligger i de 2 grader med frag-

menter tilbage fra 1880. Den antropocæne diskurs’ tilblivelseshistorie tilbyder altså, at vi nuanceret 

kan beskrive, hvad der er på spil i samtiden. Med udgangspunkt i vores synkrone analysestrategi i 

kapitel 2, vil vi med Agambens begreb om undtagelsestilstand og lejren, som det rum der åbner sig, 

i undtagelsestilstanden, analysere, hvordan den aktuelle antropocæne politik (al politik som kobler 

sig til Parisaftalens 2 grader) er i en kamp om at erobre det antropocæne rum, hvori alt er muligt 

og intet bestemt. Vi vil fremvise to strategier – klimaradikalismen og klimarealismen – som i det 

antropocæne rum kæmper om at erobre rummet. Vi vil vise, hvordan klimaradikalismen kæmper 

for at ophæve den politiske doktrin, som er blevet synlig i undtagelsen, og hvordan klimarealismen 

forsøger at forsvare politikken. Konkret skal analysen svare på arbejdsspørgsmålet: Hvordan åbner 

den antropocæne diskurs for et politisk handlerum, der står til rådighed for erobring? 

4.1 MENNESKEHEDENS OVERLEVELSE PÅ JORDEN 

Eskatologien om Jordens undergang etablerer en form for undtagelsestilstand, hvor det nøgne liv 

– livet i biologisk forstand – bliver synligt. Det er, når det nøgne liv bliver synligt, at vi befinder os 

i en undtagelsestilstand. Når undtagelsestilstanden bliver en regel, åbner sig et politisk rum, hvor 

alt er muligt. 

Det nøgne liv bliver synligt i det antropocæne rum, fordi den antropocæne diskurs sætter menne-

skehedens overlevelse på spil. Det nøgne liv har en værdi i sig selv, som ikke er defineret af en 

bestemt retsstat eller en bestemt politisk doktrin. Den antropocæne politik har hele kloden og livet 
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som sådan som genstand. Det handler om overlevelse. Socialdemokratiet problematiserer netop 

overlevelse i deres klima- og miljøudspil. 

”Vi har brug for en eksistentiel diskussion med hinanden om, hvordan vi lever som menne-

sker og samfund på denne planet. Klimaet, naturen, planter og dyr har en værdi i sig selv. 

Og samtidig handler den udfordring, vi står over for, om meget mere end alene hensynet til 

vores klima og miljø. Det handler dybest set om vores muligheder for at overleve.” (Social-

demokratiet 2018: 4). 

Socialdemokratiet problematiserer, at klimaet, naturen, planter og dyr har en værdi i sig selv. Agam-

ben ville sige, at det netop er det nøgne liv, som bliver synligt. Det er livet uden nogen form for 

politisering, der træder frem i kommunikationen – livet i sig selv. Socialdemokratiet uddyber, at det 

dybest set handler om vores muligheder for at overleve. Når det blotte liv – livet som sådan – bliver 

synlig i det politiske rum, afpolitiserer politikken sig selv. At det nøgne liv netop er ekskluderet fra 

politik, er præcis dét, der konstituerer politikken. Når det nøgne liv så træder frem, opstår et rum, 

hvor alle regler er ophævet, og dét giver anledning til på ny og radikalt at formulere spørgsmål om 

staten og den politiske doktrin. Socialdemokratiet siger ligefrem, at vi har brug for en eksistentiel 

diskussion med hinanden om, hvordan vi lever som mennesker og samfund. Den antropocæne diskurs 

konstituerer altså et særligt rum, hvor der kan stilles spørgsmålstegn til alt. Alternativet har også 

fremlagt et udspil, hvor de giver deres bud på en anden verden. 

”Vi står i dag over for en ny nødvendighed, som bryder med den gamle ‘nødvendighedens’ 

politik. En nødvendighed, der ikke kender grænser. Vi er med klimakrisen indtrådt i en helt 

ny geologisk epoke, hvor mennesket i kraft af vores dominans i det samlede økosystem er 

blevet en reel kraft, der bevæger, udfordrer og omformer jorden.” (Alternativet 2018: 1). 

Med citatet stiller Alternativet spørgsmålstegn til den gamle nødvendighedens politik. De hævder, at 

vi er trådt ind i en ny form for nødvendighed. Undtagelsestilstanden har synliggjort, med Agambens 

begreb, den suveræne magt. Den selvfølgelige nationalstat og retssamfundet, som netop har poli-

tiseret livet i livsformer som borger og restsubjekt, bliver afsløret eller synliggjort i undtagelsestil-

standen. Den dominerende magt – økonomiens selvfølgelighed – bliver konstitueret, når livet in-

kluderes i det politiske rum, fordi politikken som sådan er afhængig af livets eksklusion. Når den 

dominerende magt bliver synlig, bliver det muligt at spørge, hvad forholdet mellem politik og livet 

så er. Alternativet beskriver denne nye nødvendig, som en nødvendighed, der ikke kender grænser. 

Med ét problematiserer Alternativet nationalstaternes nødvendig. Alternativet stiller spørgsmåls-

tegn til, om det overhovedet giver mening at snakke om nationalstater og grænser, når vi befinder 
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os i en geologisk epoke, hvor mennesket er blevet en reel kraft, der bevæger, udfordrer og omformer 

Jorden. 

 ”Vi har forestillet os den hypotetiske situation, at vi ikke kender vores fødested, køn, sociale 

status eller plads i samfundets hierarki. Hvordan ville vi indrette verden, hvis vi ikke vidste 

noget om vores egen situation eller geografiske placering?” (Alternativet 2018: 2). 

Alternativet fremhæver eksplicit, hvordan de har forestillet sig en verden, hvor de politiske kate-

gorier – som netop er blevet synlige i undtagelsestilstanden – er ophævet. Hvor vi ikke kender 

fødested, køn, social status eller plads i samfundets hierarki, hvad Agamben ville kalde naturtilstanden. 

Ud fra denne hypotetiske situation stiller de spørgsmålet: Hvordan ville vi da indrette verden? 

”I Alternativet tror vi på, at det er muligt at skabe en anden verden. Men det kræver både 

mod og nytænkning, hvis vi skal forandre hele det internationale system, som har skabt og 

fortsat forværrer krisen i vores globale økologiske og økonomiske systemer.” (Alternativet 

2018: 4). 

Den antropocæne diskurs etablerer altså en form for undtagelsestilstand – et politisk rum – hvor 

alle regler er ophævet, og alt derfor er muligt. Det åbner dermed også for muligheden for at erobre 

rummet. En strategi til at erobre det antropocæne rum er, hvad vi har kaldt, klimaradikalismen. Den 

kræver mod og nytænkning for at forandre hele det internationale system, som har skabt krisen og 

undtagelsen. Den gør op med det etablerede og fordrer en radikal ny retning for verdenssamfundet. 

Klimaradikalismen kommer også til udtryk, når Socialdemokratiet siger, at der er brug for en ny 

tilgang til klimapolitikken og en ny måde at sætte mål på. 

” (…) vi står nu i en ny situation. Det giver ikke længere mening at måle vores fremgang alene 

på mængden af vindmøller og solceller. Eller på et tal for CO2-reduktion. Sigter vi alene 

efter CO2-reduktioner, risikerer vi ikke at få en bred nok indsats. Sigter vi alene efter ved-

varende energi, sådan som regeringen lægger op til, får vi ikke landbrugets CO2-udledning 

med. Og bliver vi ikke bedre til at bruge og lagre den grønne strøm, bliver omstillingen ikke 

en succes. Der er brug for en ny tilgang til klimapolitikken. Der er brug for en ny måde at 

sætte mål på. Vi mener både, at ambitionerne skal hæves, og at indsatsen skal bredes ud.” 

(Socialdemokratiet 2018: 22). 

Socialdemokratiet fremhæver i deres politik, at vi nu står i en ny situation. I det antropocæne rum 

giver det ikke længere mening fx at måle fremgang alene ud fra mængden af grønne løsninger og 

CO2-reduktioner. Det viser samtidig noget om kompleksiteten i den antropocæne politik. Der er 
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ikke brug for enkelte løsninger og målsætninger, men der er brug for at opfinde en ny måde at sætte 

mål på. På den måde problematiserer klimaradikalismen, hvordan det overhovedet giver mening at 

opstille målsætninger i dag. 

”Der er med andre ord ikke bare brug for en række enkeltstående forslag. Der er brug for en 

ny, grøn samfundskontrakt. Vi skal love hinanden, at vi som individer og som samfund skal 

leve hundrede procent inden for klodens grænser, og at vi er villige til at gennemføre det, der 

skal til.” (Enhedslisten 2019: 3). 

I Enhedslistens klimaplan kommer klimaradikalismen som strategi også til syne som et forsøg på 

at erobre det antropocæne rum. De nævner, at der er brug for en ny form for samfundskontrakt – 

en grøn samfundskontrakt. En kontrakt hvor vi alle – individer som samfund – skal love hinanden, at 

vi skal leve inden for klodens grænser. Der er altså brug for en helt ny social orden, hvor det er klodens 

grænser, der skal determinere samfundsordenen – ikke økonomien. På den måde gør klimaradika-

lismen op med en gældende samfundskontrakt mellem staten og borgerne. 

Inden for rammerne af undtagelsestilstanden udfolder der sig altså en særlig antropocæn politik, 

hvis mål er at redde kloden, og løsningen findes i en radikal anderledes politik og samfundsorden. I 

den forstand bliver Jordens overlevelse et narrativ, som klimaradikalismen forsøger at erobre ved 

at sige, at vi skal handle radikalt anerledes nu. Men som vores genealogi konkluderede rummer den 

antropocæne diskurs en enorm kompleksitet. Jordens undergang er den ultimative horisont, hvis 

verdenssamfundet ikke formår at holde den globale opvarmning på under 2 grader. En strategi til 

at håndtere det antropocæne er klimaradikalismen, som gør op med det etablerede. Men i det an-

tropocæne rum findes også en anden strategi, som vi har valgt at kalde klimarealismen. Den handler 

om, hvordan vi inden for rammerne af det nuværende paradigme løser klimakrisen og sikrer men-

neskehedens overlevelse. Socialdemokratiet fremlægger, at det netop er inden for rammerne af de 

danske løsninger, at det er muligt at redde Jorden. 

”Og der er ét område, hvor Danmark kan gøre den absolut største forskel for verden. Det 

kan vi, når det gælder vores klima og miljø. For det første, fordi vi tør gå forrest med store 

visioner. Om en fremtid, hvor vi lever, bor, producerer og transporterer os selv på en måde, 

der ikke ødelægger vores klima og miljø. En fremtid med mere ren luft og færre skadelige 

kemikalier. Og en fremtid, hvor langt færre dyr og planter trues af udryddelse. I det 19. og 

20. århundrede skabte vi produktions- og velfærdssamfundet. I det 21. århundrede gør vi 

det bæredygtigt. For det andet, fordi vi kan. Og for det tredje, fordi der er brug for det.” 

(Socialdemokratiet 2018: 4). 
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Klimarealismen præsenterer altså en anden strategi til at håndtere det antropocæne, som står i 

modsætning til klimaradikalismen. Hvor klimaradikalismen forsøger at erobre det antropocæne 

rum ved at italesætte behovet for en ny samfundspolitik og gentænkning af statens rolle, forsøger 

klimarealismen at erobre rummet ved at sige, at det netop er den nuværende samfundsorden – den 

politiske doktrin og de gamle kategorier – der kan redde Jorden. Det er de kategorier, der har mu-

liggjort det 19. og 20. århundredes produktions- og velfærdssamfund, som hele det danske samfund 

har nydt og nyder godt af. Samtidig henviser klimarealismen til, at det er muligt at skabe et bære-

dygtigt samfund, som ikke skader Jorden, så længe vi lever, bor, producerer og transporterer os på 

måder, der ikke ødelægger klimaet. Så længe vi sørger for en renere luft med færre skadelige kemika-

lier. Og så længe at der tages hensyn til dyr og planters udryddelse. Klimarealismen repræsenterer 

dermed den kompleksitet, vi har fremskrevet i den antropocæne diskurs’ konstitutionshistorie. 

Som Socialdemokratiet skriver: ”Heldigvis starter vi ikke fra bunden i Danmark. Vi er allerede i gang.” 

(Socialdemokratiet 2018: 7).  

4.2 GLOBAL RADIKALISME OG LOKAL REALISME 

Skelnen mellem lokal og global er et aspekt af den antropocæne diskurs i statens kommunikation, 

som skaber et mulighedsrum for, hvordan der kan tales om ansvar i samtiden. Det er samtidig en 

skelnen, der, i det antropocæne rum, er en politisk kamp om og derfor ikke er sedimenteret. Netop 

i forhold til ansvarets grænser er der politik på spil, hvor klimaradikalismen og klimarealismen hver 

især forsøger at definere ansvarlighedens grænser. 

”Meget af den luftforurening, vi har i Danmark, kommer fra vores nabolande. Og i det store 

CO2-regnskab udgør Danmark kun en lille del. Men vi skal tage vores ansvar på os, være 

et globalt udstillingsvindue for grønne løsninger og gennem handling vise andre lande, at de 

også kan og skal gøre mere. Alene kan vi ikke skabe en grønnere fremtid og bremse klima-

forandringerne, men sammen kan vi gøre en verden til forskel.” (VLAK-regeringen 2018: 

5). 

Den tidligere VLAK-regering beskriver altså, at vi faktisk allerede er nået langt i Danmark, hvad 

angår reduktionen af drivhusgasser. Den luftforurening, vi har i Danmark, kommer fra udlandet. 

Det er klimarealismen, der taler. Strategien forsvarer, at Danmark ikke kan stoppe drivhusgasud-

ledningerne på globalt plan, men at det i stedet er realistisk, at vi kan være et udstillingsvindue for 

grønne løsninger for verden, og den vej være med til at bidrage til at skabe en bedre verden for det 

globale samfund – uden nødvendigvis at ophæve nationalstaternes grænser fuldstændig. 
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Klimarealismen fremstiller sig selv som et realistisk syn på omstillingen til et grønnere samfund. 

Det har taget tid og er en kompleks omstilling, der ikke bare sker over natten. 

”Danmark har gennem årtier sat nye standarder med vores indsats for klima og miljø. Vi er 

altid gået til udfordringerne på det grønne område med en tro på, at vi kan løse dem – ikke 

alene, men sammen med andre lande. Danmark skal også i fremtiden være i front og præge 

udviklingen i Europa og globalt. Som grønt foregangsland kan vi inspirere andre til hand-

ling.” (VLAK-regeringen 2018: 4). 

Klimarealismen hævder, at det er realistisk for Danmark at handle lokalt med at være i front og 

præge udviklingen globalt ved at være et grønt forgangsland. Klimarealismen beskriver, hvordan 

det har taget årtier at nå dertil, hvor vi er i dag. Modsat mener klimaradikalisterne, at Danmark skal 

gøre mere. Ikke kun inspirere, men også lede verden i den globale omstilling, hvilket kræver en 

overvindelse af den nuværende politiske doktrin. 

”Det vil kræve overvindelse at få Danmark til at gå foran andre lande. Men vi kan ikke 

lurepasse, men vi venter på, at de mest tøvende lande følger med. Stik mod manges opfat-

telse er Danmark ikke nogen klimaduks. Samlet set har vi et af verdens største klimaaftryk 

pr. indbygger – selvom det er meget skævt fordelt. Danmark er i international sammenhæng 

et afsindigt forurenende, afsindigt rigt og afsindigt teknologisk udviklet land. Den position 

skal vi udnytte til at lede verden an i den nødvendige grønne omstilling.” (Enhedslisten 

2019: 7). 

Der er dermed også en kamp mellem klimarealisterne og klimaradikalisterne om, hvor stort et an-

svar Danmark har for den globale klimakrise. På en ene side udgør Danmark kun en lille del i det store 

CO2-regnskab. På den anden side har vi et af verdens største klimaaftryk pr. indbygger. Fælles er dog, 

at Danmark skal tage ansvar for at gøre noget globalt, om det så er at inspirere eller gå foran og 

lede den globale udvikling. 

”Kan vi gøre endnu mere? Måske. Men vi skal huske, at det jo går ud på at redde klimaet, 

og derfor vil SF ikke lave bogholdergevinster ved at komme med forslag, hvor hovedvirknin-

gen bare er at flytte produktion til andre lande, hvor der endda er risiko for, at produktionen 

bliver mere klimabelastende end den tilsvarende produktion i Danmark. Det gavner jo ikke 

klimaet. Det er også derfor den grønne kamp i EU er så vigtig. I stedet for at flytte produktion 

skal vi mindske efterspørgslen efter klimabelastende produkter som kød og flyvning og 
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samtidig gøre hvad vi kan for at nedbringe klimabelastningen pr. produceret enhed.” (SF 

2019: 2) 

Klimarealismen bruger det globale klima som en argumentation for, at en lokal indsats er en for-

udsætning for at redde klimaet. Danmark skal ikke gå så langt foran, at produktionen blot flyttes 

til udlandet, fordi samfundets efterspørgsel på produkter som kød og flyvning ikke bare ændrer sig 

fra den ene dag til den anden. Og hvis det netop er det globale klima, der skal reddes, så skal der 

ikke tages så radikale skridt, at Danmark blot flytter en produktion, der dermed bliver mere klima-

belastende, fordi vi i Danmark er så skarpe på den grønne energi. Det er klimarealisternes argu-

mentation. Den samme realisme, forklarer VLAK-regeringen i forhold til landbruget. 

”På landbrugsområdet skal drivhusgasudledningen og luftforureningen mindskes. Det skal 

ske på en måde, så danske landmænd fortsat er konkurrencedygtige. Hvis danske land-

mænd taber konkurrencen med landmænd i lande, der forurener mere end os, gavner det 

ikke miljøet.” (VLAK-regeringen 2018: 5). 

Klimaradikalismen hævder modsat, at det slet ikke giver mening at tænke den antropocæne politik 

inden for statens rammer, fordi det handler om at skabe en bedre verden, ikke et bedre Danmark: 

”Alternativets globale politik handler om at skabe en bedre verden. Ikke om at pleje snævre danske inte-

resser.” (Alternativet 2018: 1). 

Klimaradikalismen hævder dermed, at ansvarlig politik kun kan have hele verden som genstand og 

ikke kan tage hensyn til snævre danske interesser. På den måde tilsidesætter strategien økonomiske 

hensyn som fx Danmarks konkurrenceevne. 

”Udfordringerne med klima og ekstrem ulighed kender ingen grænser, men er globale i deres 

natur. Det må vores svar også være. Evnen til samarbejde på tværs og til at se ud over snævre 

nationale interesser bliver i den forbindelse altafgørende. Vi bliver nødt til at tage udgangs-

punkt i problemerne og overveje, hvordan vi skal organisere os for at løse dem – og ikke som 

nu tage udgangspunkt i det nuværende system og se, hvad der er muligt.”  (Alternativet 

2018: 4). 

Alternativet hævder ligefrem, at klimaudfordringerne er globale i deres natur – og dermed aldrig 

har været andet. Svarene på klimaudfordringerne må dermed også være det. Når klimaradikalismen 

fremlægger en strategi, der hævder, at klimaudfordringerne er globale i deres natur, afviser den 

dermed også al anden politik, der siger det modsatte. Svaret på klimaudfordringen kan ikke være 

andet end globalt. Samtidig italesætter strategien, at klimaudfordringerne bliver nødt til at tage 
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udgangspunkt i problemerne, altså Jordens overlevelse, og det er den, der definerer, hvordan vi skal 

organisere os for at løse klimaforandringerne. Alternativet hævder, at det ikke er muligt at tage 

udgangspunkt i det nuværende system og finde løsningerne inden for rammerne af det etablerede. 

På den måde hæver klimaradikalismen sig over politikken og siger, at det netop er uden for poli-

tikken, at de nødvendige svar skal findes. Det er i den forstand, at politikken afpolitiserer sig selv. 

Radikale Venstre fremlægger også, hvordan det kræver et opgør mod de, der har parkeret deres kli-

maambitioner. 

”Tør vi, kan vi. Men det kræver et opgør med politiske ledere, der har parkeret deres kli-

mambitioner. Finder vi det mod, kan vi til gengæld hæve den grønne overligger – ikke bare 

for Danmarks klimaindsats, men for hvad resten af verden drømmer om og sigter imod.” 

(Radikale 2019: 4). 

Klimaradikalismen hævder også, at hvis bare vi tør og finder mod, så kan vi hæve den grønne over-

ligger. De reducerer altså spørgsmålet om Jordens overlevelse til et særligt mod. Det handler om at 

turde gøre op med politiske ledere, som de hævder, har parkeret deres klimaambitioner. Også So-

cialdemokratiet abonnerer på, at vi skal turde satse på nye idéer. Det handler altså igen om et sær-

ligt mod, der skal til. Hvis modet er der, kan Danmark gå forrest og dermed skabe en bedre verden: 

”Danmark har før vist, at vi kan gå forrest for at skabe en bedre fremtid. Og at vi tør satse 

på nye idéer. Verden har brug for, at vi gør det igen.” (Socialdemokratiet 2018: 10). 

Verden har altså brug for nye idéer. Men Socialdemokratiet bruger også klimarealismen strategisk, 

idet de siger, at Danmark har vist det før.  

4.3 SKAL VI OMSTILLE I DAG ELLER I MORGEN? 

Klimarealismen og klimaradikalismen forsøger hver især at definere tempoet for løsninger i den 

antropocæne politik. Politiske beslutningers tidshorisont bliver dermed også diskuteret af klima-

radikalisterne og klimarealisterne. Netop sondringen i tid er et aspekt af den antropocæne diskurs. 

Det vil sige spørgsmålet om, hvor lang tid samfundet har til at handle og finde løsninger, der kan 

sikre Jordens overlevelse. Klimaradikalismen fremstiller en komprimeret nutid, hvor der er brug 

for handling nu. 
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”For at EU kan bidrage med sin fair del til den globale klimakamp, skal vi drastisk og ef-

fektivt mindske brugen og produktionen af fossile brændsler. Vi skal starte med at forbyde 

indvinding af fossile brændsler nu – både på land og offshore.” (Alternativet 2018: 26). 

Alternativet foreslår, at den Europæiske Union bør nedsætte et internationalt forbud mod frem-

skaffelsen af fossile brændsler nu. Der er altså behov for radikal ændring, hvor verdens primære 

energikilde – fossile brændsler – skal udfases. Klimaradikalismen repræsenterer en strategi, som 

ikke handler om at udfase fossile brændsler i et tempo og en omstilling, hvor verdenssamfundet 

kan følge med. De argumenterer for, at der slet ikke er tid til langsomme beslutninger. Derimod 

aktualiserer klimaradikalismen en komprimeret nutid, som kræver omgående handling – gennem 

forbud. Fossile brændsler skal udfases i dag. Vi har travlt. Klimarealismen har et andet syn på sagen. 

 ”Vi vil derfor i lighed med andre lande indføre et stop for salg af nye dieselbiler i Danmark 

fra 2030. Og vi vil have flere elbusser og mere miljøvenlige brændeovne. (…) Det er med så 

langt et varsel, at alle har en rimelig mulighed for at forberede sig på det.” (Socialdemo-

kratiet 2018: 30). 

Modsat klimaradikalismen påpeger klimarealismen, at udfasningen af fossile brændsler og tekno-

logier skal gennemføres med langt varsel. Samfundet skal have mulighed for at forberede sig på 

udfasningen – det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Derimod hævder klimare-

alismen, at udfasningen skal tilrettelægges med en temporalitet, der bliver fastlagt efter samfun-

dets mulighed for at omstille. ”Regeringens mål er ambitiøse og ikke uden udfordringer. For eksempel er 

elbiler stadig alt for dyre i forhold til benzin- og dieselbiler. Vi er helt afhængige af, at teknologiudviklingen 

går hurtigere.” (VLAK-regeringen 2018: 4). 

Klimarealismen hævder også, at tempoet for udfasningen af fossile brændsler afhænger af tekno-

logien. Den grønne teknologi – fx elbilerne – skal modnes og er på nuværende tidspunkt alt for 

dyrt for samfundet. Samtidig er rammerne heller ikke til, at alle bare kan købe en elbil, hvis den 

almene forbruger så at sige skal have råd. Klimarealismen argumenterer for, at det kræver en om-

stilling, der er større end som så. Hvis alle fik en elbil i morgen, ville infrastrukturen til opladningen 

slet ikke være klar, og løsningen er dermed urealistisk. 

”Vi skal skabe de rigtige rammer, så målsætningen kan nås. Infrastrukturen til opladning 

og afgiftssystemet skal understøtte den teknologiske udvikling. Samtidig kræver det mar-

kante ændringer i det nuværende afgiftssystem, så der fortsat er finansiering af vores vel-

færdssamfund.” (VLAK-regeringen 2018: 17). 
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I det antropocæne rum markerer klimarealismen igen den politiske doktrin og nødvendigheden af 

at bevare gamle, økonomiske kategorier. Den daværende VLAK-regering påpeger, at målsætninger 

om omstilling til grønnere teknologier kun er realistiske, hvis afgiftssystemet understøtter den tek-

nologiske udvikling, som kan modne teknologien. At prioritere støtte til den teknologiske udvik-

ling kræver, at afgiftssystemet tilrettelægges på en måde, hvor det ikke er på bekostning af vel-

færdssamfundets finansiering. 

4.4 SKAL VI PANIKKE NU? 

Sondringen mellem menneskeskabte klimaforandringer som et teoretisk eller synligt problem er 

også et aspekt, der optræder i den antropocæne diskurs, og som muliggør italesættelse i det antro-

pocæne rum. Klimaradikalismen bruger de synlige forandringer til at fremhæve alvorligheden og 

aktualiteten af menneskets indvirken på Jorden. Klimaradikalisterne bruger blandt andet den 

varme sommer i 2018 som symptom på klimaforandringerne og markerer et opgør med dem, som 

tvivler på, om forandringerne er menneskeskabte. 

”Oven på den varme sommer i 2018 – den varmeste vi nogensinde har målt – må klimafor-

andringernes alvor være gået op for alle. Også for dem, der stadig tvivler på, om forandrin-

gerne er menneskeskabte. Det skulle man i hvert fald tro.” (Radikale 2019: 3). 

Klimaradikalisterne bruger forudsigelserne om temperaturstigninger og synlige konsekvenser så-

som storme, oversvømmelse, tørke og klimaflygtninge til at advare mod en dommedagstilstand, der 

drastisk vil ændre livet på Jorden – både for flygtninge, for Danmark og for verden. Enhedslisten 

bruger dommedagstilstanden og de synlige vejrfænomener til at markere en panik. En panik om, 

at vores børns fremtid er underlagt en enorm risiko for, at livet – som vi kender det – vil blive 

forandret. Klimaradikalisterne advarer mod, at kommende generationer vil opleve en forandret ver-

den, hvor Jorden vil reagere med voldsomme klimaudsving. 

”Lige nu er verden hastigt på vej mod en temperaturstigning på 3,2-3,6 grader. Det vil få 

omfattende og dommedagsagtige konsekvenser allerede for næste generation. De børn, der 

i dag tumler rundt på legepladsen i flyverdragter, vil opleve en forandret verden med øde-

læggende storme, oversvømmelser, tørke, hungersnød og klimaflygtninge i millionvis. Det vil 

drastisk forandre livet, som vi kender det, også i Danmark.” (Enhedslisten 2019: 6). 

Mens klimaradikalisterne primært betragter klimaforandringerne som menneskeskabte, erkender 

klimarealisterne, at det også findes en naturlig forandring af klimaet. En forandring, som altid har 

fundet sted og er en naturlig udvikling. På den måde markerer klimarealisterne, at de synlige 
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forandringer i klimaet ligeså godt kan være et symptom på naturlige forandringer såvel som men-

neskeskabte eller bare være udspring i vejret. Ingen ved det med sikkerhed. Samtidig markerer 

klimarealisterne, at uanset årsagen – menneskeskabte eller naturlige forandringer – skal fornuftens 

stemme handle og finde pragmatiske løsninger. For klimarealisterne er det dermed ikke ansvarligt 

at panikke. 

”Menneskeskabte klimaforandringer forårsaget af udledning af CO2 og andre drivhusgasser 

optræder sammen med den naturlige udvikling af klimaet, som altid har fundet sted. Disse 

to faktorer skaber tilsammen de klimaforandringer, som vi i disse år er vidne til. Vi kan 

vælge at lade stå til eller handle og afbøde konsekvenserne af forandringerne. Dansk Fol-

keparti vælger at handle med fornuftens stemme og de pragmatiske løsninger.” (Dansk Fol-

keparti u.å.). 

Også Socialdemokratiet fremhæver, at vi strengt taget ikke er sikre på, at vejrudsvingene er et re-

sultat af klimaforandringerne, selvom meget tyder på det. 

”Jorden er fem milliarder år gammel. Vi ved strengt taget ikke, om jorden på noget tidspunkt 

i dens historie har været varmere, end den er nu. Men vi ved, at 2015, 2016 og 2017 blev de 

varmeste år, der nogensinde er mål.” (Socialdemokratiet 2018: 4). 

4.5 FORBRUG ELLER VÆKST? 

Skelnen mellem forbrug på den ene side (produktionsressource) og bæredygtighed (den cirkulære 

forståelse) er også et aspekt af den antropocæne diskurs, som har skabt mulighedsbetingelser for, 

hvordan man overhovedet kan italesætte eskatologien. Modsat klimarealismen, mener klimaradi-

kalismen ikke, at det er muligt at omstille verdenssamfundet til et bæredygtigt ud fra det eksiste-

rende systems præmisser. 

”Det er ikke muligt at skabe en reel bæredygtig omstilling med respekt for natur, miljø, klima 

og mennesker på det eksisterende systems præmisser. Vi skal derfor gentænke organisering, 

økonomi og den måde, vi handler, forbruger, produktudvikler og producerer på. Vi skal 

stoppe med at sætte lighedstegn mellem vækst, fremgang og udvikling. Vækst er meningsløs 

og decideret farlig, når den ikke sker med respekt for livet på Jorden og klodens begrænsede 

ressourcer.” (Alternativet 2018: 22). 

Klimaradikalismen forsøger altså at erobre det antropocæne rum med en strategi, der handler om, 

at vi skal gentænke organisering, økonomi og den måde, vi forbruger, produktudvikler og producerer 
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på. Det er igen et forsøg på at gøre op med det etablerede. At det netop er økonomien og velstanden, 

der er skyld i, hvordan vi misbruger naturressourcerne. De italesætter en reel bæredygtig omstilling 

og vedkender sig dermed, at løsningen på klodens begrænsede ressourcer er bærdygtighed, men at 

klimarealismens ambition om at omstille til et bæredygtigt samfund ikke er det. Forklaringen er, 

at bærdygtig udvikling hos klimarealisterne ikke hæver sig over politik. Den fortsætter med sit 

enøjet fokus på vækst, og at væksten og beskyttelsen af kloden er gensidigt afhængige af hinanden. 

Alternativet beskriver væksten som meningsløs og decideret farlig, fordi den ikke er hævet over poli-

tikken, men skabt af den. Noget som netop er blevet synligt med det nøgne livs inkludering i poli-

tikken. Derimod skal politikken tage udgangspunkt i en respekt for livet på Jorden og klodens 

begrænsede ressourcer. Klodens overlevelse skal være det ultimative mål, og det er større end de 

politiske målsætninger, fremhæver klimaradikalisterne. Det handler ikke om politik. Det handler 

om livet på Jorden. Enhedslisten problematiserer også det etablerede systems fokus på økonomisk 

ansvarlighed. 

”På Christiansborg er der megen snak om økonomisk ansvarlighed. Man kan ikke bruge 

penge, man ikke har, hedder det. Samme snusfornuft mangler, når det kommer til klimaet. 

Men vi skal have gjort bindingerne i klimapolitikken lige så håndfaste som i den økonomiske 

politik.” (Enhedslisten 2019: 9). 

I citatet er igen et tegn på klimaradikalisternes strategi. Strategien udfordrer den politiske doktrins 

– nødvendighedens politik og økonomisk ansvarlighed – endegyldige mål om vækst. Enhedslisten 

fremhæver, hvordan det etablerede system – Christiansborg – længe har haft en fornuftighedens 

politik som den ultimative politik. Som de skriver ’man kan ikke bruge penge, man ikke har’. De me-

ner, at denne fornuftighedens politik skal overdrages til klimaet. Samme snusfornuft bør gælde for 

klimaet ’man kan ikke bruge af en klode, man ikke har’. Det er det argument, der er større end poli-

tikken selv, og det er dermed ikke en bestemt ’økonomisk nødvendighed’, som hæver sig over po-

litikken. 

”Den 2. august sidste år var den dag på året, hvor verden opbrugte de ressourcer, som det 

ellers tager et år at reproducere. Hvert år rykker den dag længere frem i kalenderen. På 

globalt plan forbruger vi, hvad der svarer til 1,7 jordkloder. Sagt på en anden måde: Vi 

bruger for mange ressourcer.” (Socialdemokratiet 2018: 33). 
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Socialdemokratiet fremhæver, hvordan vi bruger, hvad der svarer til 1,7 jordkloder. Klimaradikalis-

men hævder altså, at klodens grænser – og livet som sådan – bør tilsidesætte al anden politik. Uden 

en klode kan alt andet være ligemeget. Det er dermed en politik, der afpolitiserer sig selv. Det er 

kloden, der skal i centrum, hævet over alt andet. Hvis der ikke sker en radikal ændring i vores 

forbrugsmønstre, organisering og produktion nu, har vi ikke nogen klode, og den er forudsætningen 

for livet. Men klimarealisterne har, hvad de selv kalder et mere realistisk og nuanceret syn på væk-

sten – og de mener, at hvis den tilsidesættes, så er der slet ikke mulighed for at udvikle og anvende 

de renere teknologier, der netop skal til for at stoppe drivhusgasudledningen og sikre Jordens over-

levelse. 

”At sætte den økonomiske vækst i stå, er den helt forkerte måde at gribe problemet an på. 

Kun et velstående land i økonomisk fremgang vil kunne udvikle og anvende de nye og renere 

teknologier. At forsøge at løse problemet ved at sænke væksten er ikke vejen frem.” (Nye 

Borgerlige u.å.). 

Klimarealisterne argumenterer altså for, at væksten er en forudsætning og ikke en forhindring. At 

tilsidesætte væksten vil i sig selv undergrave muligheden for at løse klimakrisen. Klimarealisterne 

fremhæver, at der ikke er de frempustede modsætninger mellem klima og vækst. 

” (…) også herhjemme opsættes der ofte modsætninger mellem klima og vækst. Der er dem, 

der mener, at væksten og forbruget må vige for at redde klimaet og miljøet. Omvendt er der 

dem, der mener, at vi ingen problemer har. At vi bare kan fortsætte ufortrødent uden om-

tanke for mennesker og miljø.” (Socialdemokratiet 2018: 6). 

Klimarealisterne forholder sig altså nøgternt til, at der er flere forskellige holdninger til, hvad væk-

sten har af konsekvenser for klimaet og klodens overlevelse. De fremhæver, hvordan klimaradika-

listerne mener, at væksten og forbruget må vige fuldstændig for at redde klimaet. Og så fremhæver 

de en helt tredje position, som slet ikke forholder sig til klimaet – klimabenægterne. Klimareali-

sterne bruger de to sider til at fremlægge sin egen realistiske strategi. Det ikke er en, der mener, 

at væksten kan fortsætte uden omtanke for klimaet eller mener, at væksten skal vige fuldstændig 

for klimaet. I stedet er strategien en, der forholder sig til realistisk til væksten. 

”Begge synspunkter glemmer helt, at vi i Danmark ikke bare er lykkedes med at kombinere 

de to hensyn. Vi er lykkedes med at gøre dem til hinandens forudsætninger. Der er i dag en 

sammenhæng mellem på den ene side større vækst og flere job og på den anden side et 

bedre klima og miljø.” (Socialdemokratiet 2018: 6). 
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Klimarealismen fremhæver altså, hvordan vi i Danmark har formået at gøre de to til hinandens 

forudsætninger. Det er ikke noget, der bare er sket fra den ene dag til den anden, men er en 135 

års lang og kompleks historie, der allerede har løst flere at de miljøproblemer, som klimaradikali-

sterne ser bort fra, når de reducerer kompleksiteten til et spørgsmål om liv og død. 

”Vi har ikke ladet markedet klare sig selv. Vi har turdet regulere, og vi har udvalgt områder, 

som vi har satset mere på end andre. Det har været en succes. For mange år siden besluttede 

vi f.eks. at bekæmpe vandspild og satse på bedre vandkvalitet. Og i dag eksporterer Dan-

mark vandteknologi for milliarder.” (Socialdemokratiet 2018: 5-6). 

Klimarealismen forsøger også at adressere, at klimaradikalisterne puster sig op og laver politik på 

følelser, uden at det reel har nogen effekt. De fremhæver, hvordan tiltag kan føles gode, og i den 

forstand kan Jordens eskatologi kan være forførende. Men klimarealisterne siger, at det ikke giver 

mening at iværksætte tiltag på følelser, hvis de ikke har nogen reel effekt. 

”Nye Borgerliges klimapolitik baserer sig på fornuft, videnskabelighed og re-

alisme. Problemerne skal adresseres rationelt, baseret på videnskabelighed 

og dokumenterbare effekter. I dag er tilgangen i for høj grad baseret på fø-

lelser. Tiltag iværksættes, fordi de føles gode, men uden at de har en reel 

effekt.” (Nye Borgerlige u.å.). 

4.6 DELKONKLUSION 

Vores aktualiseringsanalyse viser samlet set det rum, hvor den antropocæne politik udspiller sig. 

Som nævnt definerer vi den antropocæne politik, som al politik der er koblet op på Parisaftalens 

målsætning om at holde den globale opvarmning på under 2 grader. Med Agambens begreb om 

undtagelsestilstanden og forståelsen af lejren som et eksempel på et rum, hvor alle regler er ophæ-

vet, og alt dermed er muligt, kan vi se, at der i samtiden udspiller sig en politik, hvor intet er selv-

følgeligt. Med menneskehedens overlevelse – det nøgne liv – som en del af rummet, bliver nødven-

dighedens politik og den økonomiske doktrins udbredelse synlig. Noget som tidligere har været 

selvfølgeligt og skjult, men som netop den antropocæne diskurs udfordrer, fordi den hævder, at der 

findes noget uden for politikken. Den antropocæne politik fremstiller dermed sig selv som en und-

tagelsestilstand, og der udspiller sig en politik, hvor intet er selvfølgeligt, og alt skal argumenteres 

for. Der er politik på spil om, hvordan samfundet skal indrettes i denne undtagelsestilstand. 
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Analysen viser, hvordan to strategier forsøger at erobre det antropocæne rum. Det er klimaradika-

lismen og klimarealismen. Klimaradikalismen er en strategi, der forsøger at afpolitisere politikken 

ved at fremhæve, at der er noget uden for politikken. Der er noget større end politikken selv, og 

det er Jordens overlevelse. Strategien reducerer kompleksiteten til at handle udelukkende om Jor-

dens overlevelse, og i den forstand er det et greb, der er svær at argumentere imod. Klimaradika-

lismen argumenterer for, at der er behov for en eksistentiel diskussion om, hvordan vi lever som 

samfund og mennesker på Jorden. Netop fordi det dybest set handler om vores muligheder for at 

overleve. Samtidig fremhæver strategien, at der er brug for en ny nødvendighedens politik, som gør 

op med den gamle nødvendig. Klimaradikalismen fremhæver sig selv som en, der gør op med det 

etablerede og derfor er den naturlige politik i denne undtagelsestilstand. Den beskriver, at det 

kræver mod, vilje og nytænkning at forandre hele det internationale system. Der er brug for en ny 

grøn samfundskontrakt, hvor alle – individer som samfund – skal love hinanden at leve inden for 

klodens grænser og er villige til at gennemføre, det der skal til. Klimaradikalismen fører en global 

politik for at skabe en bedre verden og tilsidesætter dermed, at der er noget, der hedder nationale 

interesser. Startegien fremstiller sig selv som selvfølgelig, og den hævder, at klimaudfordringerne 

er globale af deres natur. Samtidig fremlægger strategien, at det er umuligt at skabe en reel bære-

dygtig udvikling med respekt for natur, miljø, klima og mennesker på det eksisterende systems 

præmisser. Væksten er meningsløs og decideret farlig, når den ikke tager hensyn til livet på jorden 

og klodens begrænsede ressourcer. Hele samfundsopbygningen skal altså gentænkes. Klimaradi-

kalismen fremstiller sig selv som den eneste rigtige løsning på klimaforandringerne og brugen af, 

hvad der svarer til 1,7 jordkloder. 

På den anden side står klimarealismen som strategi, der på samme måde som klimaradikalismen 

forsøger at erobre rummet, som den antropocæne diskurs har frembragt. Det er stadig Jordens 

overlevelse, som er på spil. Men modsat klimaradikalismen, hævder klimarealismen, at det netop 

er inden for den nuværende samfundsorden og den politiske doktrin, at det er muligt at løse kli-

makrisen. Den stiller sig i direkte modsætning til klimaradikalismen og argumenterer for, at tiltag 

der baseres på følelser og iværksættes, fordi de føles gode, ikke har nogen reel effekt i virkelighe-

den. I stedet bygger klimarealismen på fornuft, videnskabelighed og realisme. Den er baseret på 

videnskabelighed og dokumenterede effekter. Strategien fremlægger kompleksiteten ved klima-

krisen og siger, at der er brug for en lang række løsninger for at kunne leve op til Parisaftalens 

målsætning om at holde klodens temperatur på under 2 grader, som også den antropocæne konsti-

tutionshistorie viser. Klimarealismen henviser til, at det før har været muligt at skabe produktions- 

og velfærdssamfundet i det 19. og 20. århundrede og derfor også er muligt at skabe et bæredygtigt 

samfund i det 21. århundrede, hvor vi lever, bor, producerer og transporterer os på måder, der ikke 
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ødelægger Jordens fysiske betingelserne for liv. Strategien italesætter, at vi ikke starter fra bunden 

og allerede er i gang med omlægningen af hele samfundet. Klimarealismen argumenterer for, at 

det ultimative mål er at redde klimaet, og at radikale handlinger uden hensynstagen til den nuvæ-

rende efterspørgsel på fx kød og flyvning, hvor afgifter eller forbud i Danmark blot vil resultere i, 

at produktionen flytter til udlandet, ikke er hensigtsmæssig for klimaet. De argumenterer for, at 

Danmark generelt er et grønt foregangsland, når det gælder produktionen sammenlignet med an-

dre lande. Hvis det danske landbrug fx taber konkurrencen til landmænd i lande, som forurener 

mere end Danmark, så gavner det ikke klimaet, men det modsatte. 

Samlet set kan vi udlede, at der i det antropocæne rum i hvert fald optræder to strategier, der for-

søger at erobre det nye politiske rum, som er skabt af den antropocæne diskurs. Rummet er skabt 

af undtagelsestilstanden, men der sker en form for dobbelt undtagelsestilstand, fordi de to strate-

gier er gensidigt umulige. De er hinandens modsætninger, og i den forstand kan man hævde, at 

kommunikationen i det antropocæne rum er paradoksal. Den dobbelte undtagelsestilstand skal 

forstås som, at klimaradikalismen bliver undtagelsestilstanden for klimarealisterne, da klimareali-

sterne netop forsøger at forsvare det etablerede, og dermed er afhængig af klimaradikalisternes 

eksklusion. 
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KAPITEL 5: KONKLUSION 

Specialets overordnede ambition har været at svare på problemformuleringen: Hvordan er den an-

tropocæne diskurs blevet konstitueret, og hvilke implikationer har det på den politiske doktrin? Det har vi 

undersøgt med udgangspunkt i statens kommunikation om miljø- og klimapolitik fra 1880 til 2019. 

I specialet har vi argumenteret for, at staten abonnerer på en antropocæn diskurs i 2015 med un-

derskrivelsen af Parisaftalen. En aftale, hvor Danmark sammen med 194 andre lande forpligter sig 

til at holde den globale temperaturstigning på under 2 grader. Formålet med specialets første ana-

lyse var at optrevle historien om de 2 grader ved at svare på det analytiske spørgsmål: Hvordan er 

den antropocæne diskurs blevet konstitueret historisk? 

Historien starter i 1880 og slutter i 2015, hvor vi har vist, hvordan jordens fysiske betingelser for liv 

over tid er blevet gjort til genstand for statens miljø- og klimapolitiske regulering med udgangs-

punkt i Foucaults begrebsapparat. Vi opdelte historien i fire overordnede perioder, som samlet 

viser den antropocæne diskurs’ konstitutionshistorie henholdsvis: Mennesket forurener Jordens res-

sourcer (1880-1971), Mennesket presser Jordens kredsløb (1972-1985), Menneske forrykker Jordens ba-

lance (1986-1998) og Mennesket forandrer Jordens klima (1999-2015). 

Mennesket forurener Jordens ressourcer (1880-1971) 

Den antropocæne diskurs bygger på en 135 års lang historie af problematiseringer. Den første pe-

riode viser, hvordan staten for første gang gør jordens fysiske betingelser for liv til genstand for 

politisk regulering gennem en forureningsproblematik, der muliggør en politisk intervention i na-

turen. Problematiseringen starter lokalt som et forureningsproblem, hvor forurening udelukkende 

dukker op som et problem, fordi den enes brug af naturressourcen kan skade naturkvaliteten og 

dermed den andens legitime ret til at forbruge den. I denne periode er der en idé om, at alle har 

’lige ret’ til naturressourcerne. Problemerne er primært lokale (forstået som inden for Danmarks 

grænser) som blandt andet forurening af ferske vande, salte vande og luftforurening. Det økono-

misk rationale er styrende i perioden, hvor løsningerne på problemet bliver vurderet ud fra, hvad 

der bedst kan betale sig. Staten vurderer fx, at det bedre kan betale sig at forebygge end at bekæmpe 

forureningen. 

Mennesket presser Jordens kredsløb (1972-1986) 

Den forrige periode fører til oprettelsen af forureningsministeriet, som hurtigt bliver til miljømi-

nisteriet. I perioden begynder staten at problematisere selve anvendelsen af naturressourcerne, 

som bliver gjort til genstand for den miljøpolitiske regulering. Kendetegnet for perioden er en 
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kobling af forurening og beskyttelse af det fysiske miljø. Miljøet forstået som de fysiske omgivelser 

med et gensidigt påvirkningsforhold mellem menneskelig aktivitet og naturen, hvis tilstand er af-

hængig af, hvordan de naturlige ressourcer udnyttes. Staten begynder at betragte naturen som et 

kredsløb, hvor naturen sætter grænser for forbruget, fordi den ikke kan reproducere sig i det tempo, 

samfundet forbruger af dens naturkapital. Det handler i denne periode om at udnytte naturen uden 

at misbruge den, hvor misbrug forstås som overforbrug. Løsningen bliver at betragte naturen som 

et cirkulært system, hvor idéen om genanvendelse indtræder. Rationalet er stadig primært økono-

misk. 

Mennesket forrykker Jordens balance (1986-1998) 

Konstitutionshistoriens tredje periode er først og fremmest karakteriseret ved, at miljøpolitik bli-

ver et spørgsmål om at opretholde den økologiske balance. Hvor forrige periode viser, hvordan 

staten iagttager naturen som et kredsløb, hvis evne til at regenerering sætter grænser for anven-

delsen af naturressourcerne, begynder staten nu at problematisere opretholdelsen af naturens øko-

logiske balance som et spørgsmål om betingelserne for livet. Perioden viser samtidig, hvordan 

Brundtlandrapporten, Rio-konferencen og vedtagelsen af Agenda 21 for alvor er med til at forskyde 

miljøpolitikken fra at være et lokalt til et globalt anliggende, hvilket igangsætter et holistisk syn på 

verdenssamfundets fremtidige udvikling. Det handler om, hvordan verdenssamfundet kan opret-

holde den økologiske balance på et globalt niveau. Perioden er kendetegnet ved en bæredygtig-

hedsrationalitet. 

Mennesket forandrer Jordens klima (1999-2015) 

Den sidste periode i genealogien handler om, hvordan staten begynder at betragte grundlæggende 

forandringer i klimaet som et resultat af menneskabte drivhusgasudledninger. Begreber som CO2, 

drivhuseffekt og udledninger bliver kendetegnende for perioden. Det er samtidig en periode, hvor 

man begynder at sætte internationale reduktionsforpligtelser- og mål for klimaet, hvilket igang-

sætter en komprimeret nutid, der kalder på handling. Rationalet i denne periode er dermed hand-

lingsrationalet. Perioden og dermed hele historien afsluttes med vedtagelsen af Parisaftalen 2015. 

Den antropocæne diskurs’ konstitutionshistorie er specialets største bidrag, og den viser i sig selv 

nogle af de implikationer, den antropocæne diskurs har på den politiske doktrin. Den samfunds-

økonomiske forestilling er den dominerende rationalitet i de to første perioder, hvor der udeluk-

kende træffes beslutninger ud fra økonomiske hensyn. Men i genealogiens tredje periode og med 

bæredygtighedsrationalet starter det første opgør mod den samfundsøkonomiske selvfølgehed, 

hvor miljø ikke længere skal kommen oveni og bagefter, men skal sidestilles med økonomien. At 
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der overhovedet stilles spørgsmålstegn til den politiske doktrin, er en implikation i sig selv. Men 

for at fremhæve genealogiens bidrag svarer specialets anden analyse på det analytiske spørgsmål: 

Hvordan åbner den antropocæne diskurs et politisk handlerum, der står til rådighed for erobring? 

Erobringen af det antropocæne rum 

Den anden analyse bygger på et synkront snit i samtiden fra 2015-2019 og viser samlet set det rum, 

hvor den antropocæne politik udspiller sig. Med Agambens begreber om undtagelsestilstand og 

lejren, bliver det muligt at betragte det antropocæne rum som en undtagelsestilstand, hvor intet er 

selvfølgeligt, og alt dermed er muligt. Der er tale om en undtagelsestilstand, fordi det nøgne liv – 

menneskehedens overlevelse – bliver synlig i politikken. Når det nøgne liv inkluderes i politikken, 

kommer det frem til offentligt skue, at der er noget uden for politikken. Der er noget, der er hævet 

over politikken, og det er Jordens overlevelse. I dette antropocæne rum har vi fremanalyseret to 

strategier, der hver især forsøger at erobre rummet ved at fremstille sig selv som selvfølgelige nød-

vendigheder, men som også er gensidigt umulige. 

Den ene strategi, har vi valgt at kalde klimaradikalismen, og den bygger på eskatologien om Jordens 

undergang. Det er en strategi, der forsøger at afpolitisere politikken ved at fremhæve, at der findes 

noget uden for politikken, som er større end politikken selv. Klimaradikalismen reducerer kom-

pleksiteten til et spørgsmål om liv og død. Den fremstiller sig selv som den naturlige løsning på 

klimafordringerne og hævder, at der er brug for en ny nødvendighedens politik, der gør radikalt op 

med den gamle nødvendighed (den politiske doktrin), hvis klimakrisen skal løses. Den hævder, at 

det er umuligt at skabe en reel bæredygtig udvikling på det eksisterende systems præmisser.  

Den anden strategi har vi valgt at kalde klimarealismen. Den hævder modsat, at det udelukkende 

er inden for den nuværende samfundsorden og politiske doktrin, at klimakrisen løses. Den argu-

menterer for, at tiltag baseret på følelser ikke har nogen reel effekt i virkeligheden. Klimarealismen 

hævder, at radikale handlingen uden hensynstagen til fx efterspørgsel kan være direkte skadeligt 

for klimaet, hvis produktionen blot flytter til udlandet. Strategien henviser også til, at omstillinger 

tager lang tid, men Danmark allerede er langt. Vækst er derudover en forudsætning for at kunne 

udvikle renere teknologi, der er en nødvendig del af omstillingen. 

Den antropocæne diskurs synliggør den politiske doktrin i undtagelsestilstanden. I den er intet 

selvfølgeligt og dermed heller ikke den samfundsøkonomiske forestilling. Men diskursen er stadig 

ikke sedimenteret, og det vi kan sige, og som er svaret på vores problemformulering er: Den politi-

ske doktrin er ikke længere en selvfølgelighed eller en nødvendighed. Der er lige nu en kamp i 

gang om at definere dens rolle fremover. Det er implikationerne på den politiske doktrin. 



 99 

5.2 ANALYTISK SELVKRITIK 

I vores synkrone analyse kommer vi frem til to specifikke strategier for erobringen af det antropo-

cæne rum i samtiden. Den ene har vi kaldt klimaradikalismen og den anden klimarealismen. Em-

pirien i den synkrone analyse er udspil fra forskellige partier. På den baggrund kunne man være 

tilbøjelig til at kritisere analysens udsigelseskraft og påpege, at analysen blot afspejler en partipo-

litiske og idelogisk uenighed, der er blevet reduceret til to strategier med fx Alternativet som kli-

maradikalismen og Venstre som klimarealismen. Vi vurderer alligevel, at analysen leverer et bidrag, 

der rækker længere end blot at afspejle en partipolitisk uenighed. Pointen med analysen er nemlig, 

at det, at der overhovedet bliver sat spørgsmålstegn ved den politiske doktrin, afspejler en impli-

kation. At der overhovedet er behov for, at begge sider – både klimaradikalismen og klimarealismen 

– skal argumentere for deres positioner og fremstille sig som selvfølgelige nødvendigheder marke-

rer et nyt rum, hvor den politiske doktrin er ophævet. 

En selvkritik af vores analysestrategi er brugen af Foucaults genealogi. Selve genealogien – som 

analysestrategi – var hensigtsmæssigt i forhold til vores erkendelsesinteresse og tilgang, vi startede 

specialet med. Vi ønskede at bruge historien til at optrevle og af-selvfølgeliggøre den antropocæne 

diskurs. Det kunne vi med Foucaults genenalogi. Men genealogien kombineret med vidensarkæo-

logien som analytisk redskab var for vores vedkommende svær at strukturere og balancere analysen 

ud fra. Det gjaldt både under analysen af empirien og i selve fremskrivningen af analysen. Som 

alternativ kunne vi have brugt Luhmanns semantikanalyse, som netop også bruger historien, men 

samtidig tilbyder nogle konkrete kategorier sag, tid og social, som vi bedre kunne have struktureret 

analysen ud fra. 

5.3 POLITISK LEDELSE 

Agamben præsenterede hans teori om undtagelsestilstand, lejr og det nøgne liv lang tid før, at den 

generelle antropocæne diskurs i samtiden blev etableret. Vi har alligevel med hans begreber om 

undtagelsestilstanden, lejren og det nøgne liv analyseret, hvordan den antropocæne diskurs frem-

stiller sig selv som en radikal politik i samtiden – en undtagelsestilstand. Det viser noget om, at 

Agamben med hans undtagelsestilstand fanger et bredere empirisk fænomen, end blot den antro-

pocæne diskurs, som vi problematiserede i specialet. Undtagelsespolitikker findes i miljø- og kli-

mapolitikken, som vi blandet andet viser med specialet, men undtagelsespolitikker findes også 

andre steder. Selv viser han det fx med integrationspolitikken. Pointen er, at Agamben med hans 

undtagelsespolitik problematiserer et større fænomen end blot den antropocæne diskurs, vi un-

dersøger. Vores analyse af den antropocæne diskurs som en undtagelsespolitik er blot et indspark 
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i Agambens diagnose. Men netop ved at være et indspark bekræfter det, at undtagelsespolitikker 

kan diagnosticere politisk ledelse i dag. Netop en politisk ledelse i samtiden, som præsenterer sig 

selv som radikal anderledes – som en nødvendighed. 
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