
Inddragelse af bæredygtighed i hverdagsbeslutninger 

Bedre karakterisering af usikkerheder i resultater om miljømæssig 
bæredygtighed skal gøre dem mere nyttige i beslutningsprocesser.  

 

Problemet med bæredygtighed 
Klimaforandringer, luftforurening, samt belastningen, der udøves på menneskets sundhed og 
økosystemerne af pesticider, lægemidler og andre kemikalier er alle eksempler på 
miljømæssige udfordringer, som vores samfund står over for i dag. Af den grund bliver det 
mere og mere relevant at sikre, at miljømæssig bæredygtighed inddrages i beslutninger 
blandt politikere, industrien og forbrugere. Men processen med at vurdere konsekvenserne af 
produkters levetidscyklus for klimaet, ressourcer, mennesker og økosystemer omfatter 
komplekse data og modeller. Derfor er resultater fra miljømæssige konsekvensvurderinger 
underlagt høj og dårligt karakteriseret usikkerhed. Det er et problem, da det er vanskeligt at 
anvende usikre resultater som et grundlag for beslutningstagning, især når usikkerheden er 
dårligt karakteriseret.  

Løsninger til sikring af bedre beslutningsstøtte 
For at øge brugen af bæredygtighed i beslutningstagning vil professor John Evans fra 
Harvard TH Chan School of Public Health in Boston (USA) besøge forskere fra DTU mellem 
august og december 2017. John Evans vil samarbejde med DTU-forskere for at finde måder 
til bedre at karakterisere variabilitet og usikkerhed, hvad angår forbindelsen mellem udledning 
af kemikalier og konsekvenserne for mennesker og miljøet. Dette vil omfatte DTU-forskere fra 
Division of Quantitative Sustainability Assessment (QSA) og fra Global Decision Support 
Initiative (GDSI). Samarbejdet vil fokusere på 'exposure biology', miljøovervågning og 
sygdomsovervågning, modeller for transport, skæbne og dosisrespons, samt statistiske 
værktøjer til understøttelse af LCA-vurderinger. Målet er at identificere og gå videre med den 
forskning, der er nødvendig for at forstå fælles forekomster af stressfaktorer såsom 
kemikalier, mål såsom mennesker og økosystemer, tid og rum, og hvordan disse aspekter 
skal fastholdes for at forstå sygdomsbyrden og andre konsekvenser.   

På vej mod et mere bæredygtigt samfund 
Det vigtigste resultat fra samarbejdet vil være en række retningslinjer og udgivelse af 
konsensusopbyggende dokumenter, der på effektiv vis skal adressere usikkerheder forbundet 
med forbindelsen mellem udledninger og konsekvenser, med det formål at gøre resultater om 
miljømæssig bæredygtighed mere nyttige i beslutningsprocesser. Disse dokumenter skal 
forbedre forståelsen af bæredygtighedsresultater og øge inddragelsen af menneskers 
sundhed og miljømæssige og bæredygtighedskonsekvenser på alle beslutningsniveauer. I 
sidste ende vil samfundet drage fordel af samarbejdet, da det vil blive nemmere at 
identificere, hvilket valg medfører færre miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser, og 
derved samtidigt gøre produktsystemer mere miljømæssigt bæredygtige, hvilket vil medføre 
færre indvirkninger forårsaget af luftforurening og udledning af andre kemikalier.  


