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overblik over miljøområdet. Det gælder ikke blot når det drejer sig om alle de mange specifikke

miljøproblemer, men nok så meget når det drejer sig om de forskellige temaer, principper, regler og
virkemidler, der har været anvendt eller debatteret, siden miljøet for alvor kom på dagsordenen i anden

halvdel af 1960?erne. Oplysninger og overvejelser er typisk spredt ud på mange forskellige slags kilder, og
disse kilder er ofte af forholdsvis specialiseret art.

Antologien Humanøkologi. Miljø, teknologi og samfund tilbyder læseren en række indføringer i nogle af de
tematikker, som har stået i centrum i de seneste tiårs miljødebat. Der introduceres både til brede emneområder
som eksempelvis energiplanlægning, miljøregulering, miljøetik og miljøøkonomi, og til en række af de mere
specifikke temaer, der har haft en særlig bevågenhed det seneste tiår: den politiske forbruger, liberalisering,
livscyklusvurdering, miljøledelse, naturkvalitet, vandmiljøplaner, forsigtighedsprincippet etc. Bidragene

nøjes ikke med at være neutralt introducerende. De kan samtidig ses som engagerede indlæg i den standende
miljødebat.

Antologiens forfattere er knyttet til Institut for Samfundsudvikling og Planlægning på Aalborg Universitet og
underviser på uddannelsen i Humanøkologi (http://www.humanoekologi.auc.dk).
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