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Præsentation af min forskning ved et internationalt 

videnskabeligt arrangement 
 

Mit projekt går ud på at deltage i en international konference. Konferencen er 
årsmødet for International Society of Environmental Toxicology and Chemistry 
(SETAC), der samler omkring 2000 miljøforskere fra hele verden. I 2013 
finder mødet sted i Glasgow (Skotland) i perioden 12. - 16. maj. COWIfonden 
støtter dette projekt ved at dække alle rejseudgifter, ophold i Glasgow og 
konferencegebyr. 

Jeg forsker i livscyklusanalyse (LCA). LCA er studiet af produkters og 
ydelsers miljøpåvirkning. Konferencen er det største mødested i Europa for 
LCA forskere. Der er flere formål med at deltage i konferencen. For det første 
får jeg muligheden for at blive opdateret på den nyeste forskning og udvikling 
inden for mit felt. For det andet får jeg kontakt med andre forskere og kan 
udvide mit professionelle netværk, og muligvis indgå i nye 
samarbejdsrelationer. Endelig kan jeg sprede resultaterne af min egen 
forskning og dermed øge dens synlighed. 

Mit bidrag til konferencen er: 

 at repræsentere min forskergruppe: Det Dansk Center for 
Miljøvurdering på Aalborg Universitet, 

 at være medformand for en præsentationssamling. Temaet for 
mødesamlingen er, hvordan LCA tager højde for bæredygtighedens tre 
søjler: 

 miljø, samfund og økonomi. Sammen med formanden, udvælger 
medformanden 

 talerne fra en liste med foreslåede præsentationer. På konferencen 
introducerer jeg talerne,  

 fungerer som diskussionsleder og stiller spørgsmål til talerne, hvis der 
ikke er spørgsmål fra salen. 

 præsentere min forskning i miljømæssig påvirkninger og økonomiske 
omkostninger ved brug af kadmiumholdige gødningstyper i landbruget.  

 
Kadmium er et tungmetal med toksiske egenskaber. Den udledes til jorden 
med gødningsprodukter, de ophobes i jorden og i de afgrøder der dyrkes på 
jorden. Når mennesker spiser disse afgrøder kommer kadmium ind i deres 
kroppe. I det lange løb kan denne eksponering via kosten medføre alvorlige 
sundhedsskader. Sundhedspåvirkninger udgør så til gengæld en skjult 
samfundsomkostning. Den forskningsmæssige udfordring er at beregne de 
økonomiske omkostninger ved udledning af kadmium til jorden. Denne 
forskning har mange anvendelsesmuligheder. For eksempel bidrager den til 
den igangværende debat om nytten af og risiciene ved brug af slam til 
gødning i Danmark. I tilgift giver undersøgelsen et nyttigt teknisk indblik i LCA-
forskningen og det er grunden til at det er vigtigt at præsentere dette arbejde 
på konferencen. 


