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I de sidste 4-5 år er synet på usikkerhed æn-
dret radikalt i det danske ”grundvandsar-
bejde”. Mange eksperter er begyndt at tale 
om usikkerheder, og der er udarbejdet manu-
aler for usikkerhed og følsomhedsberegnin-
ger. Et eksempel er GEUS´ ståbi for grund-
vandsmodellering /1/, hvori metoder og 
rutiner for usikkerhedsvurdering i grund-
vandsmodeller beskrives. 

Men problemet er efter min opfattelse, at 
man ikke altid fokuserer på de usikkerheder, 
der batter noget. Både fagdata-centrene som 
GEUS og rådgivende firmaer fokuserer på 
usikkerheden i grundvandsmodeller, altså de 
usikkerheder, der kan formuleres matema-
tisk. Disse udgør, efter min mening, kun en 
brøkdel af den samlede usikkerhed.

Skråsikkerhed og forsigtighedsprin-
cippet, to sider af samme sag
Som tidligere projektleder i Københavns Amt 
har jeg sammen med en række andre medar-
bejdere haft det privilegium at kunne sætte 
en række spændende projekter i værk og at 
arbejde med mange dygtige og interessante 
personer. Blandt andre, var det den nu af-
døde professor Poul Harremöes. Sammen 
med Jens Christian Refsgaard, forskningspro-
fessor på GEUS, iværksatte Københavns Amt 
en række projekter om usikkerhed/uviden-
hed, bl.a. et seminar om emnet i 2003. 

Nu er Poul Harremöes kendt og anerkendt 
i såvel Danmark som i udlandet for en lang 
række videnskabelige arbejder, medlemskab 
af forskellige videnskabelige komiteer og råd 
og ikke mindst for sin lange undervisnings-
karriere på DTU. Mange uden for teknikkens 

verden kan endvidere huske ham fra hans 
kontroverser med Bjørn Lomborg og dennes 
forenklede tankegang om miljøøkonomiens 
velsignelser. Det, som jeg altid vil huske og 
værdsætte ham for, er hans accept af, at han 
som ekspert ikke er fri for at tage fejl!

Han opfordrede, gennem sine utallige ar-
tikler og foredrag, eksperterne til at erkende 
deres fejl overfor sig selv og overfor dem de 
rådgiver. Han var én af hovedmændene bag 
en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur 
under titlen ”Late lessons from early war-
nings”. Rapporten opremser 14 eksempler på, 
hvordan menneskelige aktiviteter har forårsa-
get skadelige påvirkninger på mennesket, na-
turen og miljøet. Eksemplerne er kendte: 
”kogalskab”, forurening med asbest, benzen, 
CFC, PCB, pesticider osv. 

En ting har jeg hæftet mig ved i denne rap-
port, som Poul også nævnte gang på gang; 
netop den ”skråsikkerhed” mange eksperter 
havde udtalt sig med i de ovennævnte eksem-
pler, og de fatale konsekvenser disse udtalel-
ser havde for menneskene lang tid frem. 
Denne skråsikkerhed bunder – efter min 
mening – i deres tro på en objektiv sandhed. 
Disse eksperters skråsikkerhed, som tangerer 
religiøsitet, smitter af på os almindelige 
dødelige, der tror på autoriteterne. 

Jeg mistede min tro på den objektive sand-
hed i grundvandsbranchen, da 8 rådgivende 
firmaer, som Københavns Amt havde sat til at 
undersøge sårbarheden af et bestemt område 
ud fra samme datagrundlag, kom til vidt for-
skellige resultater, som  beskrevet i bl.a. en 
artikel af Jens Christian Refsgaard (GEUS) /2/.

I den modsatte pol findes der eksperter, 
rådgivere og teknikere, som altid anvender 
forsigtighedsprincippet i deres vurderinger; vi 
ved ikke nok om dit og dat, ergo nogle restrik-
tioner for at være på den sikre side.

Begge opfattelser er efter min mening en 
måde at skjule den kendsgerning, at mange af 

vore beslutninger træffes på baggrund af helt 
andre hensyn end eksakte videnskaber.

Det er vigtigt at understrege, at mine syns-
punkter ikke nødvendigvis er de samme, som 
dem Københavns Amt havde eller har til 
problemstillingen. 

Gråzonen mellem viden og ikke-vi-
den
Poul Harremöes viste også, at der ikke findes 
en klar skillelinie mellem det vi ved, og det vi 
ikke ved. Der findes i forhold til menneskel-
ige aktiviteter få områder, hvor vi kan være 
”skråsikre” i vore udtalelser. Det drejer sig om 
naturlove, som forudsiger noget, der kan ob-
serveres eller valideres efterfølgende. En sol-
formørkelse kan f.eks. forudsiges på sekun-
det, og rumfartøjernes baner kan beregnes 
eksakt ud fra vor viden om tyngdekraften og 
andre lignende naturlove. Så er der mange 
andre områder, hvor vi ikke umiddelbart kan 
validere vore antagelser, eller det tager man-
ge år før konsekvenserne af vore beslutninger 
bliver synlige, og områder hvor vi mangler vi-
den. Vandkredsløbet, interaktionen mellem 
grundvand og overfladevand og vandbalancen 
er  gode eksempler på sådanne emneområ-
der. Vor manglende viden på området er så 
fortræffeligt beskrevet i Miljøstyrelsens rap-
port ” Vidensstatus for sammenhængen mel-
lem tilstanden i grundvand og overfladevand 
/3/.

Det er netop denne gråzone mellem viden 
og ikke-viden, som efter min mening fører til 
misforståelser og forkerte beslutninger, hvis 
den forties af eksperter, rådgivere og viden-
skabsfolk. 

Værktøjet er ikke altid en hjælp
Det er en almindelig vedtagelse, at model-
lerne er et nyttigt værktøj til organisering af 
vor viden, data og til udarbejdelse af progno-
ser om de fremtidige forhold. Men i forhold 
til usikkerhedsvurderingerne betyder opstil-
ling af modeller faktisk en forøgelse af den 
samlede usikkerhed. Udover den usikkerhed, 
som input parametrene er behæftet med, in-
troducerer vi som teknikere en række for-
hold, som ikke eksisterer ude i den ”rigtige” 
verden. Begreber som diskretisering, randbe-
tingelser, stationær og dynamisk situationer, 
ligevægt, homogenitet, isotropi osv. eksiste-
rer kun i vore modeller. Herudover er der en 
række modeltekniske finurligheder, som vi 
introducerer, fordi vore matematiske formler 
ikke er tilstrækkelige, bl.a. problemer med 
konvergens og forholdsreglerne herimod!

I det følgende eksempel er jeg flink og ser 
bort fra modellernes ”ophobende” effekt på 
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usikkerheder for forståelsens og nemhedens 
skyld.  

Et eksempel på nutidig praksis
Eksempelet drejer sig om en sag om effekten 
af en ekstra indvinding på en nærliggende 
mose med sjældne planter. Der er således tale 
om en i Danmark stærkt truet naturtype.

Til hjælp for sagsbehandlingen har ansø-
geren fået udarbejdet en grundvandsmodel. 
Modellen er opstillet og kalibreret efter alle 
kunstens regler. Det simulerede potentiale 
har samme form som potentialekortet fra et 
par år siden, og modellen kan vise indvin-
dingsoplandet for kildepladsen før og efter 
den ekstra indvinding. Niveauet for det simu-
lerede potentiale er generelt højere, men in-
den for det fastsatte nøjagtighedskriterium. 

Grundvandssænkning efter den ekstra ind-
vinding har modellen beregnet til 0,11 meter 
og usikkerheden er angivet til +/-20 %. Alle er 
tilfredse, og den pågældende myndighed kan 
vurdere sagen. 

Der er bare enkelte problemstillinger, som 
man har overset. Man mangler viden om en 
række processer og mekanismer fra regndrå-
ben falder på jorden, og til det tidspunkt vi in-
dvinder den som vand. Derfor laver vi en 
række abstraktioner:

Abstraktion nr. 1
Man har bl.a. ikke oplysninger om trykniveau-
et/vandstanden i de sekundære magasiner i 
området og derfor vælger man at se bort fra, 
hvad der sker i det sekundære magasin som 
følge af potentialeændringer i det primære 
magasin. Modellens simulerede potentialeæn-
dring bliver derfor lagt til grund for vor vur-

dering, som om man har at gøre med for-
bundne kar, hvor sænkningen et sted 
resulterer i umiddelbare sænkninger af 
samme størrelsesorden et andet sted. Her 
ved vi, at vor viden ikke er tilstrækkelig, men 
vælger at gå videre.

Abstraktion nr. 2
Man ved heller ikke ret meget om forholdet 
mellem det terrænnære grundvand og over-
fladevandet. Man ved f.eks. ikke meget om 
sammenhængen mellem klimatiske ændrin-
ger tilbage i tiden og deres påvirkning på 
vandstanden i mosen. Og man ved slet ikke 
noget om alle de drænrør, der i sin tid er be-
gravet i markerne på kryds og tværs. Man ab-
straherer derfor fra disse forhold, og antager 
at vandstanden i mosen kun er påvirket af 
ændringerne i trykniveauet i de sekundære/
primære magasiner. Her har man ingen viden 
om sin egen ”uvidenhed”, men vælger at fort-
sætte.

Abstraktion nr. 3
Nu har man ved de ovennævnte abstraktioner 
bevæget sig fra det dybereliggende primære 
grundvandsmagasin og op på overfladen dvs. 
mosen og de sjældne planter. Her ved man 
noget om de enkelte planter. Man ved f.eks., 
at nogle uddør ved længere tørkeperioder, 
hvorimod andre vil udbrede sig til større om-
råder. Men hvor ”smertegrænsen” er, dvs. 
hvor stor og hvor længe reduktionen af vand-
føringen kan accepteres, er der ingen der kan 
fortælle os. Her anvender man som regel ”for-
sigtighedsprincippet” og formulerer en mål-
sætning om, at vandstanden i mosen ikke må 
sænkes overhovedet. 

Naturmyndigheden afviser ansøgningen ud 
fra forsigtighedsprincippet, men de, der ad-
ministrerer grundvandet, giver tilladelsen ud 
fra regionplanens målsætning om, at drikke-
vandet er højere prioriteret end vådområ-
derne! 

Modellen og usikkerhedsangivelsen bliver 
slet ikke brugt i de beslutninger, som betyder 
noget for sagens udfald! De anvendes alene 
som et alibi for, at vore vurderinger er baseret 
på en række antagelser og abstraktioner, fordi 
man ikke ved nok om emneområdet. Man ab-
straherer således fra det man ikke ved noget 
om, og taler om noget, der kan udtrykkes 
matematisk. 

Som det forhåbentlig fremgår af 
ovennævnte, så er de angivne 20 % usikker-
hed fuldstændig ligegyldig i forhold til de 
enorme ophobninger af usikkerhed og uviden-
hed, som ikke kan udtrykkes matematisk! De 
20 % kunne for den sags skyld være 80 %, 100 
%, 200 % eller mere endnu. I mit eksempel 
betyder den angivne usikkerhed på +/-20 %, 
at grundvandssænkningen kan variere fra 
0,088 til 0,132 meter grundet den ekstra ind-
vinding!

Grundvandsmodeller og usikkerhedsangiv-
elserne er desværre blevet den nye version af 
”Kejserens nye klæder”, hvor kun nogle få kan 
se herlighederne, men de er gode til at over-
bevise os andre om dem! Man accepterer og 
bruger enorme samfundsmidler til noget, der 
er, hvis ikke direkte vildledende, så i hvert 
fald ligegyldigt. Og da det hele foregår under 
jorden, ja, så findes der mange ”sandsigere” i 
vor branche. Som Hans Jørgen Henriksen 
(GEUS), én af hovedmændene bag ”Ståbi for 
grundvandsmodellering” udtrykker det meget 
rammende med et citat fra Niels Steensen: 
”Skønt er det vi ser, skønnere det vi erkender, 
men langt det skønneste er det, som vi ikke 
fatter” /4/.

Ovennævnte betragtninger skal ikke op-
fattes som en ”maskinstorm” på modeller og 
usikkerhedsvurderinger. Tværtimod; jeg 
mener, som Poul Harremöes også gjorde, at 
man netop skal tage emnet alvorligt, tale 
åbent om det og ærligt indrømme vor videns 
begrænsninger.

Jeg tror, at alle parter i en sag, kan forstå 
dette udgangspunkt og indgå mere konstruk-
tivt i løsning af opgaverne. Alle interessenter 
skal, efter min mening, helt fra starten tage 
stilling til og formulere, usikkerhederne af be-
tydning for vurderingerne. På denne måde 
kan man målrette vore aktiviteter og bestræ-
belser på at beskytte det dyrebare grundvand.
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Forslag til fremgangsmåde for 
usikkerhedsvurderinger
De mange amtslige/kommunale teknikere 
samt private rådgivere fik på et seminar, som 
Københavns Amt afholdt i 2003 lejlighed til at 
debattere og afprøve et værktøj til beskrivelse 
af usikkerhed og uvidenhed. Delt op i arbejds-
grupper om grundvand og overfladevand, 
skulle deltagerne sætte tal på usikkerhederne i 
løsning af to konkrete opgaver. Det fremgik 
også klart her, at det ikke er de numeriske 
usikkerheder, der er afgørende for tekniker-
nes vurderinger og beslutninger, men de ikke-
numeriske som er meget vanskelige at be-
skrive. 

Skemaet for de ikke numeriske faktorer er, 
for ovennævnte eksempel, vist på side 24. Ske-
maet er modificeret af undertegnede i forhold 
til det oprindelige skema /5/ .

Skemaet udfyldes med ikke numeriske ud-
sagn som: stor, middel, lille. 

I det ovennævnte eksempel vil bedømmel-
seskriterierne bidrage mest til den samlede 
usikkerhed/uvidenhed i sagen. Man har ikke 
faste (målbare) kriterier for, hvornår der er 
tale om en negativ påvirkning og ej heller en 
definition for en bæredygtig indvinding i for-
hold til naturen. Disse ”grænseværdier” og kri-
terier skal først fastsættes i et samarbejde mel-
lem alle involverede interessenter, før man går 
videre med evt. opstilling af en grundvands-
model med tilhørende usikkerhedsangivelser, 
som kan angives i tal i skemaet øverst på 
denne side.

Ovennævnte kan umiddelbar virke som ba-
nale overvejelser, som alle foretager mere eller 
mindre ubevidst. Men først efter strukturering 
af ens viden/ikke-viden, kan man få øje på de 
egentlige faktorer af betydning for vore vur-
deringer. Man får også en ide om, i hvilken 
rækkefølge disse faktorer skal undersøges.

Konklusion
Jeg har forsøgt at opridse konturerne for en 
ny måde at betragte usikkerheden på i arbej-
det med miljøet. At det, der betyder noget i 
ens vurderinger og beslutninger ikke i første 
omgang er de numeriske usikkerheder, men 
en række ”løse ender”, hvor ”ikke-viden” er 
fremherskende. At man skal overveje brugen 
af dyre modeller før en stillingstagen til de 
virkelig betydelige usikkerheder. At vi som 
teknikere skal være ærlige overfor hinanden, 
om det vi ved og det vi ikke ved. Endelig at 
det kræver meget mod hos os, som rådgivere 
og hos vore kunder i statslige/amtslige og 
kommunale administration at indrømme, at 
de benyttede værktøjer ikke altid er fejlfrie 
og at vore vurderinger ikke altid objektive. 
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