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Årsberetning – april 2012-april 2013
Det forløbne år har været præget af stor og bred aktivitet med stor gennemslagskraft. Vores arbejde
har ligget inden for de samme områder som hidtil – energibesparelser, klima, trafik, landbrug og
kemikalier. Hertil kommer grønne skatteomlægninger som et tværgående område. Inden for de
områder vi har valgt, udfylder vi en vigtig rolle og er på flere felter blandt de førende NGO’er i
Danmark – det gælder bl.a. inden for energibesparelser, grønne skatteomlægninger, luftforurening
og kemikaliepolitik – ligesom det gælder på særlige områder inden for landbrug, især fremme af
miljøteknologi. Vi er samtidig en af de danske NGO’er, som har størst ekspertise på EU's miljø-,
energi- og klimapolitik, idet vi drager meget stor fordel af de europæiske paraplyorganisationer vi
er tilknyttet. Vi følger løbende debatten og forhandlingerne i EU inden for vores prioriterede
områder, og skriver til danske medier om væsentlige EU-sager.
Det skal bemærkes, at klima- og energiområdet i det følgende er beskrevet mere detaljeret end de
øvrige områder. Dette skal ikke tages som udtryk for vægtningen af Rådets arbejde – selv om dette
fortsat er vores største område.

Klima, energi og byggeri m.v.
Energieffektivitetsdirektivet (EED)
DØR havde en bevilling fra European Climate Foundation (ECF) i 2012 til at sikre maksimalt pres
på den danske regering for at presse på for et ambitiøst direktiv. Vores opgave blev i høj grad at
skabe kommunikation mellem de danske forhandlere, de øvrige danske aktører (især ngo’er og
dansk Energi) og de Bruxelles baserede ngo’er. Dette lykkedes ganske godt, især var samarbejdet i
Danmark godt, det lykkedes at lægge et pres på de danske topforhandlere, og endelig lykkedes det
at bearbejde de europæiske ngo’er til at stille krav, som understøttede både ambitioner og den
danske forhandlingslinje som formandskab for EU. Undervejs arrangerede vi i samarbejde med
WWF-Tyskland en konference i Berlin, hvor de danske forhandlere, Dansk Energi og danske
virksomheder fremlagde masser af win-win situationer for det hovedsageligt tyske publikum.
Energiskattedirektivet
Bevillingen fra ECF dækkede også arbejde med at fremme et ambitiøst
minimumsenergiskattedirektiv. Vi havde en god dialog med den danske chefforhandler, og kunne
dermed give information til hovedaktøren fra ngo-side, som er Transport&Environment. Vi
arrangerede flere møder i København, og arrangerede sammen med Green Budget Europe (GBE) en
politikermiddag i Berlin, hvor både de danske forhandlere og ansvarlig i Kommissionen fremlagde
de gode ideer bag Kommissionens forslag. Dette blev efterfulgt af et strategiseminar – også med
deltagelse af den danske chefforhandler og Kommissionen. Vores indsats var vellykket, men
desværre ser det ikke ud at kunne lykkes at komme i hus med direktivet.
European Environmental Bureau (EEB)
DØR deltager også på dette område i EEB’s arbejdsgrupper. Arbejdsgruppen omkring grønne
fiskale reformer har ligget lidt stille på grund af skiftende ansættelser i EEB. DØR deltog i
”årsmødet” i Paris. Modsat har arbejdsgruppen for energieffektivitet været mere aktiv, i forbindelse
med EED, hvor der er etableret et samarbejde mellem en række paraplyorganisationer i Bruxelles.
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Dette samarbejde har indkaldt til flere møder i Bruxelles, og holder konference i april om EU’s
2030 mål og implementeringen af EED.
Aktion for at undgå en nedsættelse af erhvervenes energi- og miljøafgifter
Forud for lanceringen af regeringens vækstplan var DØR på banen med, at afgiftsniveauet for
erhvervslivet ikke skulle nedsættes, fordi det er væsentligt – både for klima, miljø og den
langsigtede konkurrenceevne, at virksomheder tænker og handler klima- og ressourcebevidst. Der
blev sendt breve til Finansministeren, Skatteministeren, Erhvervsministeren og Miljøministeren
samt til en række af Folketingets udvalg, herunder Skatteudvalget. Der blev også holdt møde med
regeringspartiernes ordførere samt skrevet til LO og 3F. I alle sammenhænge blev det fremhævet, at
afgiftsnedsættelser og nedsættelse af selskabsskatten er en meget dyr måde at skabe arbejdspladser
på, og at grøn vækst er den omkostningseffektive og fremtidssikre udviklingsvej. Det Økologiske
Råd havde hellere set en intelligent tilbageførselsordning for de konkurrenceudsatte, energiintensive
virksomheder. Men vækstplanen indeholdt desværre netop sænkninger af grønne afgifter – på dette
punkt har regeringen lyttet til DI og andre erhvervsorganisationer.
Grønt el-valg
I forbindelse med, at forsyningspligten for el-forbrugere omlægges, skal de fleste danskere tage et
el-valg. Fra officiel side henvises til Elpristavlen, som desværre er ganske ringe omkring
beskrivelse af de el-produkter som har en større eller mindre klima-effekt. DØR lancerede derfor en
hjemmeside www.grøntelvalg.dk, hvor vi beskriver, forklarer og klassificerer de eksisterende elprodukter, som har en større eller mindre positiv effekt for klimaet og/eller for mere vedvarende
energi i fire klasser fra A – D.
Hjemmesiden støttes af DK Naturfredningsforening(DN), WWF, Energitjenesten og Danmarks
Aktive Forbrugere og er blevet endog meget godt modtaget af brugerne.
Princip-papir bioenergi
Som følge af de mange diskussioner, der har kørt både i Det Økologiske Råd, mellem NGO’erne og
i samfundet i øvrigt, har DØRs bestyrelse nogle gange drøftet overordnede principper for
anvendelse af bioenergi. Det er udmøntet i et notat, som er færdiggjort i april 2013, layoutet og lagt
på DØRs hjemmeside. Notatet udtrykker principper, bl.a. om at fødevarer ikke skal bruges til
energiformål, og at vi skal være restriktive med at anvende areal alene til energiformål. Men det
siger samtidig, at vi skal søge synergier, hvor vi kan udnytte bioenergi, samtidig med at vi varetager
hensyn til biodiversitet, den globale fødevareproduktion m.v. – idet vi ikke på kort sigt kan udfase
fossile brændstoffer uden en vis anvendelse af bioenergi.
92-gruppens bioenergigruppe
Vi deltager aktivt i denne gruppe, som bl.a. arbejder med bæredygtighedskriterier for bioenergi –
både fast biomasse, flydende biobrændstoffer og biogas. Vi har bl.a. i fællesskab kommenteret EUkommissionens forslag fra oktober 2012 til ændring af VE-direktivet og
brændstofkvalitetsdirektivet, bl.a. mht. Indirect Land Use Change (ILUC). Vi har også indgået i
gruppens dialog med centrale aktører, bl.a. Dongenergy og Bio Refinery Alliance.
Vi deltager i særlig grad i debatten om biogas, herunder brug af biogas til såvel kraftvarme som
transport
92-gruppens energi og klimagruppe
DØR fortsætter naturligvis vores arbejde i denne paraplygruppe for 23 ngo’er i Danmark. Vi
fokuserer vores indsats mere på EU og det danske niveau, selv om vi også deltager i f.eks.
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financierings-debatten i regi af FNs klimakonvention (UNFCCC), og deltager i de jævnlige
dialogmøder, som 92-gruppen holder med Klima, energi og bygningsminister Martin Lidegaard.
UNFCCC i Doha
Vi deltog i COP 18 i Doha, måske for sidste gang. I Doha skulle Kyoto-protokollen nemlig
forlænges og i den sammenhæng skulle der indgås en aftale om, hvad man gjorde med de enorme
overskud af rettigheder til udledning af drivhusgasser. Dette er DØR’s kernekompetance i 92gruppen, hvorfor det gav mening at deltage. Fremover vil DØR nedtrappe sin aktivitet omkring
internationalt klima.
El-reguleringsudvalget
DØR fik en plads i det smalle nationale udvalg, som skal vurdere hele reguleringen af el-sektoren.
Deltagelsen har flere aspekter. Arbejdet i el-reguleringsudvalget skrider nemlig ret langsomt
fremad, med en del opstartende afstemning af viden og fokus for udvalgets arbejde. Dette
foranlediger en del positiv netværksdannelse mellem aktørerne, som alle prøver at skynde på
arbejdet, så el-reguleringsudvalget ikke kommer håbløst bagefter virkeligheden. Første egentlige
indsats lå omkring omlægningen af forsyningspligten, hvilket afstedkom en relativt skarp, men også
positiv dialog, som nok skal resultere i et fornuftigt kompromis fra 2014.
Dialogmøder om kraftværkernes situation og Energinet.dk’s strategiplaner
På baggrund af den alvorlige økonomiske situation for landets centrale og decentrale
kraftvarmeværker har DØR haft flere møder med aktører for at skabe grundlag for
handlingsforståelse og for sammen at kunne sætte en dagsorden for debat af dette særdeles vigtige
element i den samlede omstilling af den danske energisektor fra fossil produktion til energieffektiv
vedvarende energibrug.
Bygningsrenoveringsstrategien
DØR fik en plads blandt de 40 organisationer, som skal udarbejde et brugerdrevet politisk indspil til
en bygningsrenoveringsstrategi. Og DØR repræsenterer samtidig Forbrugerrådet i denne gruppe.
DØR har derefter haft hele tre medarbejdere repræsenteret i fire af de seks undergrupper, som
arbejdede med forskellige bygningssegmenter og fokus. Og vi har påtaget os en ledende rolle i den
ene af undergrupperne, nemlig etageboliggruppen.
DØR har været endog meget aktiv i denne proces, og medarbejderne har skrevet over 20 af de
initiativforslag, som de 6 arbejdsgrupper (med omkring 170 deltagere i alt) har indmeldt til videre
bearbejdning. Især har vi fokuseret på at levere forslag, som havde et meget langt fokus frem mod
2050, hvor både KlimaKommissionen og Statens Byggeforsknings Institut peger mod en
omkostningseffektiv halvering af energiforbruget i danske bygninger.
Energisparerådet
DØR har en plads i Energisparerådet. Efter nedlæggelsen af Go’ Energi var både GO’ Energis
arbejdsopgaver og funktionen af Energisparerådet noget usikker. DØR har taget en række dialoger
med centrale parter blandt andet for at sikre forsættelsen af anbefalinger for varmepumper, og for
håndværkerlisten. En af DØRs vigtige roller i Energispareudvalget er at sikre en fornuftig
pragmatisk dialog mellem forskellige organisationsinteresser, hvilket lykkes ganske godt gennem
netværksarbejde og engagement i f.eks. workshops, hvoraf den seneste om efteruddannelse af
håndværkere i energirenovering og skabelse af markedstræk efter kompetencen var ganske meget
påvirket af DØR. Og som heldigvis gik ret godt.
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WindMade – RenewableMade
DØR var involveret i udformningen af kriterier m.v. for WindMade fra starten i 2010. Vi har haft et
par møder med WindMade efterfølgende, ligesom vi har god dialog med de to danske el-handlere
SE Big Blue og VindEnergiDanmark, som begge er ”leverandører” til WindMade. Dette har
resulteret i, at DØR nu er inviteret med på en EU Intelligent Energy ansøgning sammen med bl.a.
WindMade og WWF med formål at skabe et nyt bredere dækkende kvalitetscertifikat
”RenewableMade”.
ECOlabel
DØR har også over flere år været involveret i dialogen med den finske naturfredningsforening om
udviklingen af et såkaldt kvalitetsmærke for brug af oprindelsesgarantier. Det har været et tungt
arbejde, hvor det dog er lykkedes DØR (i samarbejde med DN) at få sat fokus på, at der med et
sådant mærke skal skabes en additionel udbygning med vedvarende energi, hvilket der ikke var
indtænkt fra start. Vi er dog stadig stærkt kritiske over for mærket, da additionaliteten består i
indbetaling af et MEGET lavt beløb pr. kWh. Beløbet skal så bruges hhv. til naturforbedringer ved
eksisterende store vandkraftværker og til investeringer i udbygning med vedvarende energi.
Hovedproblemet består i, at det foreslåede beløb er 100 gange lavere end den viste danske
betalingsvilje for tilsvarende kvaliteter. Vores holdning er, at miljøorganisationerne simpelthen
sælger sin støtte alt for billigt.
Dansk Standard
DØR var inviteret til at holde oplæg for en CEN-baseret udvalg, som arbejder med klassifikation af
energispareordninger i en række lande i medfør af EED. Som udløber af dette møde blev vi inviteret
til at deltage i en permanent arbejdsgruppe i Dansk Standard. Arbejdsgruppen arbejder med
implementeringen af EED og muligheder og behov for standardiseringer.
Summerschool
På baggrund af oplæg fra DØR med baggrund i tilsvarende Summerschool fra Oregon, USA, blev
DØR af Energifonden bedt om at arrangere en Summerschool i august 2013 for de relevante
energipolitiske aktører. Grundideen er, at med de store skift, der kan ses for dansk energipolitik er
det særdeles gavnligt, hvis de centrale aktører får et nogenlunde ensartet og opdateret billede af
fakta og udfordringer fremover, bl.a. det nødvendige stærke samspil mellem de traditionelt opdelte
energisektorer. DØR har påtaget sig opgaven og har udarbejdet program, og står over for
invitationer af oplægsholdere, debattører og inviterede deltagere. Indsatsen finansieres af
Energifonden udover vores almindelige projektbevilling.
Vækststrategi for energi og klima
DØR havde en plads i denne gruppe under vækststrategi-arbejdet. Det har desværre mest været de
store danske virksomheder, som har kørt arbejdet, hvorfor DØR kun har fået mindre
påvirkningsmuligheder af det endelige udspil. Alligevel fik vi i sidste fase rettet nogle graverende
ringe forslag til det bedre.
Reform af rammevilkårene for solceller:
Vi har fortsat aktivt søgt indflydelse på debatten om rammebetingelserne for solceller i Danmark –
frem til indgåelsen af aftalen mellem forligspartierne bag energiaftalen. Vi havde i 4. Kvartal 2012
en intensiv dialog med mange parter om fremme af fornuftige rammevilkår for solceller. Det
Økologiske Råd var bl.a. hovedforfatter på det fælles udspil ”Fuld sol over Danmark” på vegne af
14 branche, miljø- og forbrugerorganisationer. Den 25. oktober havde vi sammen med Dansk

-4-

Solcelleforening, Tekniq og Dansk Byggeri foretræde for Folketingets Klima- energi- og
bygningsudvalg. Den 12. november deltog vi med den samme aktørkreds i møde med
klimaministeren og embedsværket. Og vi deltog ligeledes i et større opfølgende møde hos
klimaministeren d. 26.11., med deltagelse af alle involverede parter. Senest har ændringsforslag der
begrænser støtten til markplacerede solcelleanlæg været i høring i april 2013. Det udestår fortsat at
få en afklaring af hvilke muligheder der skal gælde for boligforeninger, solcellelaug og kommunale
institutioner mv. Vi fortsætter med at følge området og arbejde for fornuftige rammevilkår.
Teknologisk Instituts arbejde med solceller
Teknologisk Institut kører et større projekt om bygningsplacerede solceller for at fjerne de
forhindringer, der findes for udbredelsen af solceller – med fokus på bygningsintegrerede solceller.
Det er udfordringer af teknisk, økonomisk, planlægningsmæssig, produktionsmæssig eller æstetisk
karakter. På baggrund af den rapport om Bygningsintegreret Energiproduktion som vi tidligere på
året har udarbejdet for VE-Byg under Dansk Byggeri blev vi inviteret til at deltage i en fokusgruppe
samt holde oplæg på åbningskonferencen/ -workshoppen ”Bygningsintegreret solenergi” den 2.
oktober. Vi har henover vinteren og foråret deltaget i en række møder i en rådgivningsarbejdsgruppe på Teknologisk Institut om de juridiske rammer.
Ny udgave af rapport om Bygningsintegreret Energiproduktion
I samarbejde med og med betaling fra VE-Byg under Dansk Byggeri udgav vi i august 2012 en
udvidet og opdateret udgave af rapporten ”Bygningsintegreret energiproduktion – Kortlægning af
det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion”. Håbet er at
rapporten vil bidrage til at øge kendskabet til bygningsintegrerede VE-løsninger blandt installatører,
andre håndværkere, arkitekter, ingeniører og private husejere, med henblik på at overkomme den
æstetiske/arkitektoniske barriere som eksisterer i nogle kommuner og blandt nogle husejere.
Energiforbedringer i sommerhuse
Vi har med succes sat fokus på mulighederne for at realisere energibesparelsespotentialet i landets
godt 200.000 sommerhuse. Hæftet ”Spar penge og energi i dit sommerhus – Anbefalinger til
energiforbedringer i sommerhuset”, blev færdiggjort i marts 2012. I sommeren 2012 gennemførte
vi den formidlingsmæssige del af indsatsen, hvor vi fik omtale i en lang række medier herunder
Politiken, Teknik & Miljø, Energiforum Danmark, Nyhedsbladet Dansk Energi, samt en lang række
lokalaviser. Endelig har hæftet været omtalt i Mestertidende.dk og i ProjectZeros nyhedsbrev
ZeroNyt. Herudover har vi tilbudt en række kommuner at indgå et formidlingssamarbejde, hvor vi
tilbyder hæftet gratis og kommunerne så står for videreformidlingen til sommerhusejerne ved brug
af forskellige kanaler. Der var en stor efterspørgsel, hvorfor 1. oplag blev trykt i 10.500
eksemplarer, som i løbet af maj måned var revet væk. Foruden kommuner har vi formidlet
anbefalingshæftet til lokale Energitjenester, Fritidshusejernes Landsforening, og ikke mindst til
medlemmerne af installatørenes brancheorganisation Tekniq via websiden Ren1ergi.dk. I 3. kvartal
genoptrykte vi hæftet i 22.000 eksemplarer, hvorved det potentielt når ud til mere end hver tiende
danske sommerhus.
Ressourceeffektivitet på dagsordenen for produktivitetskommissionen
I maj 2012 skrev vi til Erhvervs- og vækstministeren og formanden for produktivitetskommissionen
med en opfordring til at ressourceproduktivitet tænkes ind som en vigtig del af
produktivitetskommissionens analysearbejde, og at det udgør et væsentligt supplement til
kommissionens primære fokus på arbejdskraftproduktivitet. Opfordringen blev sendt sammen med
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COWI, da DI og Dansk Erhverv sprang fra. Desværre har det indtil videre ikke haft større
indflydelse på kommissionens arbejde.
Diskonteringsrenten
Vi har fortsat arbejdet for sænkning af diskonteringsrenten – med at opbygge alliancer med andre
parter - bl.a. med kronik i Information, ”Analyse” i Politiken sammen med Concito, og velbesøgt
konference i september sammen med Dansk Fjernvarme og DK Vindmølleforening. Det er for
første gang i mange år lykkedes at få en vis bevågenhed i pressen på dette vigtige, men ”nørdede”
emne.
Roskilde Klimaråd
DØR deltager i praksis her via personlig udpegning af en DØR-medarbejder. Klimarådet er
sammensat af ressourcepersoner og giver en god indgang til at påvirke en kommunes indsats (med
held) og modsat at kunne anvende tankerne og overvejelser i Roskilde kommune i debatten med
andre kommuner.
Strategisk energiplanlægning og kommunernes varmeplanlægning
Det er et stigende problem, at kommunerne varmeplanlægger efter geografisk afgrænsede områder
og ofte efter at opfylde egne målsætninger om reduktion af CO2. Her arbejder DØR aktivt for at få
den kommunale planlægning til at tage hensyn til de behov, som Danmark nationalt vil få især for
fleksibel produktion til understøttelse af en udbygget forsyning fra vind. Vi deltog således i mødet
mellem kommuner og interessenter arrangeret af Energistyrelsen og KL om dette, og vi arbejder for
at få fremskyndet udspil om nationale behov for kapacitet, og især for, at de økonomiske rammer så
tilpasses dette behov, så de rigtige beslutninger efter nationale behov også er de økonomisk rigtige
beslutninger i kommunerne.
EU 2030 målene
EU fremlagde for nylig sin grønbog for EU mål i 2030. DØR arbejder aktivt især i godt samarbejde
med WWF og Dansk Energi omkring af lægge pres på de danske forhandlere om at stille ambitiøse
og nødvendige krav til både CO2 reduktion, udbygning med VE og energibesparelser. Og vi
forsøger at arbejde med de Bruxelles baserede organisationer på samme områder.
Klimaledelsesnetværket i Grontmij samt håndbogen Grøn liv og praksis
DØR deltager stadig i dette netværk, som har en række ressourcepersoner fra Project Zero,
Middelfart kommune, trykkeribranche, universiteter (CBS, AAU) og mange flere. DØR har
endvidere skrevet et par artikler til de to håndbøger om klimaledelse og Grøn lov og praksis.
Deltagelsen giver både brugbar viden om situationen på andre områder og giver en god og bred
netværksdannelse.
CONCITO
DØR deltager stadig i CONCITO’s arbejde i bygningsgruppen (som dog har ligget noget stille i
2012) og i systemgruppen, hvor der har været taget store sværdslag mellem medlemmerne og
CONCITO’s sekretariat og bestyrelse omkring især skifergas, men også om CONCITO’s arbejde
med biomasse og bæredygtighed. For nylig har Velux-fondene støttet et 3-årigt projekt i Green
Budget Europe med DØR som projektdeltager – som følger op på et tilsvarende nationalt projekt i
Concito. I forbindelse hermed har vi fået opbygget et godt samarbejde med CONCITO og deres
energiafgiftsprojekt.
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Bæredygtige byggematerialer – byggevareforordningen
DØR deltager fortsat i denne arbejdsgruppe, hvor vi repræsenterer Forbrugerrådet. En stor del af
arbejdet er ikke særligt relevant for DØR, men deltagelsen har givet god viden om gennemførelsen
af den nye byggevareforordning, som har et nyt element ”bæredygtig” med.
Ecodesign
Der har været rigtigt meget gang i færdiggørelsen af flere forordninger indenfor Ecodesigndirektivet og derfor har vi også haft travlt med at give inputs til processen. Det har bl.a. drejet sig
om krav til kedler (Oliefyr, gasfyr og varmepumper) og vandvarmere, der har et stort
besparelsespotentiale. Derudover er færdiggjort ecodesignkrav til computere og krav til
netværksstandby og kaffemaskiner, støvsugere og printere. Sammen med de allerede tidligere
gennemførte ecodesignkrav betyder dette at Ecodesign ved årets udgang forventes at have sparet 89 % af EUs energiforbrug - eller næsten halvdelen af 2020-målet om en 20% energieffektivisering.
Udover at deltage i høringerne har vi også deltaget i arbejdet i vores europæiske arbejdsgruppe på
området - Coolproducts, deltaget i et seminar i Europaparlamentet omkring det fremtidige arbejde
med Ecodesign, set i lyset af erfaringerne fra andre lande, samt ECEEE konferencen Ecodesign &
Inovation, der også var støttet af Energifonden. For yderligere at oplyse omkring Ecodesign har vi
lavet danske undertekster til coolproducts filmen - Ecodesign for dummies
(http://youtu.be/dEppLBDMhwg )
Energimærkning og markedsovervågning
Samtidig med ecodesignkravene er der på flere af produkterne samtidig lavet nye
energimærkningskrav, som vi også har givet inputs til. Igen har det specielt været kravene til kedler,
der har været i fokus på grund af denne produktgruppes store betydning.
Derudover har vi fortsat vores markedsovervågning af dæk og TV - de senest tilkomne
energimærker. Vi har arbejdet på at samle vores arbejde med markedsovervågning af TV (butikker,
netbutikker og tilbudsaviser) i en lille rapport, der forventes offentliggjort i 2. kvartal.
Derudover har vi været i dialog med pristjenester på nettet for at få dem til at inddrage
energieffektivitet som et søgeparameter i forbindelse med søgninger på fjernsyn.
Energi i miljømærkerne
Der har også været gang i kriterieudviklingen hos miljømærket svanen hvor vi bl.a. har deltaget i
høringerne omkring energikravene til miljømærkede fjernsyn samt brød og bagerier.
Oplæg på andres konferencer og seminarer og workshops
DØR bliver inviteret løbende til at holde oplæg på konferencer, seminarer, skoler, årsmøder, work
shops o.lign. Siden sidste generalforsamling i DØR har vi holdt over 30 af sådanne oplæg lige fra
Dansk Byggeri årsmøde, seminar for energiforskningsinstitutionerne, bygningskonstruktøruddannelsen, Carbon 20 om energisparesamarbejde i små og mellemstore virksomheder,
Fredensborg kommune, Hovedstadens forsyning om Hovedstadens varmeplanlægning, i samarbejde
med Dansk Energi for stærkstrøms-studerende fra DTU og mange flere.
BOLIG+
BOLIG+ har holdt sin slutkonference, hvor erfaringerne blev givet videre i form af den dertil
oprettede hjemmeside Boligplus.org. Dog skal DØR holde oplæg om BOLIG+ på NZEB (net-zero
energy buildings)konferencen den 30.4. som eksempel på, hvordan et ikke opført byggeri kan have
stor indflydelse på udviklingen i Danmark, idet det bl.a. var BOLIG+ som var årsag til at vi nu har
en 2020 klasse. BOLIG+ er dog ikke mere død, end at der fortsat er lidt midler til at engagere sig i
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et Realdania projekt, som måske kommer op at stå i Holstebro. Og så har styregruppen for BOLIG+
inkl. DØR lovet at ville agere følgegruppe.
Svensk projekt om CO2-reducerende virkemidler i landene langs Østersøen
DØR var i 2012 dansk partner i et lille svensk projekt om beskrivelse af nationale virkemidler med
CO2 reducerende effekt. DØR lavede en beskrivelse af 37 elementer ud fra den nationale
rapportering til EU suppeleret med vedtagelserne i energiforliget 2012 Og fik efterfølgende et par
øvrige grønne organisationer til at prioritere virkemidler sammen med os selv.
Polsk projekt om energieffektivitet
Dette projekt om energieffektivitet i regi af Institute for Sustainable Development havde i 2012
DØR som projektpartner. DØR leverede således tre interviews med forskelligt fokus, som blev
oversat til polsk og lanceret på en kendt polsk website. Interviewene ligger på DØR’s engelske
hjemmeside. Desuden var vi i Warszawa. Her holdt vi oplæg om danske erfaringer med
energibesparelser for de polske ngo’er, vi holdt pressemøde, og i regi af den danske ambassade
holdt vi møde med den danske Eksportkreditfond og en polsk rådgiver/investeringspartner. Vi holdt
også oplæg om danske erfaringer med energibesparelser i virksomheder på en stor konference i det
polske økonomiministerium.

Kemikalier
Kemikaliepolitikken er stort set helt domineret af EU-regulering. Alligevel foregår der et meget
stort arbejde på kemikalieområdet i Danmark. Dels fordi vi har en tradition for at være forrest på
området, og dels fordi det rent forureningsmæssigt er vigtigt for Danmark at holde f.eks.
grundvandet rent.
I 2012 har vi fortsat fulgt den europæiske kemikaliepolitik tæt ikke mindst i kraft af vores tætte
samarbejde med vores europæiske netværk, herunder i høj grad paraplyorganisationen European
Environmental Bureau (EEB). Fra deres hovedsæde i Bruxelles orienterer de deres grønne
medlemsorganisationer om udviklingen på området, og vi får dermed seneste nyt. Udvalgte nyheder
forsøger vi herefter at videreformidle til danske borgere ved at kommunikere igennem diverse
medier. Via debatindlæg og læserbreve forsøger vi ligeledes at være en del af debatten og skabe
modvægt til industriens holdninger til national og europæisk kemikalielovgivning. Vi opfordrer, via
disse kommunikationsveje, myndighederne til at handle, f.eks. ved at rejse forslag i EU om at
forbyde stofferne. Desuden bruger vi medieopmærksomheden til at vejlede forbrugerne til at gå
efter de miljømærkede varer, med det europæiske miljømærke Blomsten eller det nordiske
miljømærke Svanen, hvis de vil undgå hormonforstyrrende stoffer.
På vores hjemmeside samt under vores gruppe på Facebook opdaterer vi løbende vores medlemmer
og andre interesserede omkring de kemikalieemner, vi mener, det er vigtigt at have fokus på.
I juni viste en større undersøgelse, foretaget af Pesticide Action Network (PAN) Europe, at
pesticidrestindholdet i europæisk frugt og grønt generelt var langt højere end de fastsatte
grænseværdier. På denne baggrund lavede vi en pressehistorie, som de fleste danske medier tog, og
det medførte herefter en del presseomtale i Danmark, hvor vi samtidig fik udbredt kendskabet til
Danmarks pesticidstrategi i offentligheden samt fik lagt et pres på embedsfolk og politikere om at få
lavet lovstramninger.
I juli, mens Roskilde Festival stod på, brugte vi timingen til at oplyse om de store mængder af
bisphenol A, man som forbruger bliver udsat for ved megen brug af konserves (f.eks. dåseøl). På
denne måde får vi oplyst borgerne (og endda en svær målgruppe; de unge) om én af manglerne ved
reguleringen af kemikalier.
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I august deltog vi i debatten om det danske forslag om et nationalt forbud af fire ftalater.
Herigennem fik vi oplyst borgerne om manglende inkludering af hormonforstyrrende stoffer i den
europæiske kemikalielovgivning. Desuden oplyste vi om Danmarks ret til at handle på nationalt
plan ved brugen af det såkaldte forsigtighedsprincip.
Desuden har vi bl.a. yderligere haft følgende medieindslag bragt:
”Vinylgulvet er farligt for dit spædbarn” – Ingeniøren 27.06.12
Debatindlæg: ”Astrid Krag, forbyd nu ftalater” – Politiken d.12.11.12
Artikel om kemikalielov i Nyhedsmaskinen (en webbaseret nyhedsside iværksat af studerende på
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole) – november
Debatindlæg: ”Ingen farlig kemi i vores tøj, tak” – Politiken, november
Opinionsindlæg med Europa-Parlamentariker Christel Schaldemose: ”Få styr på kemikalierne” –
Information d.03.12.12
Indlæg til 92-gruppens nyhedsbrev om ftalater i medicinsk udstyr
Artikel i Miljø og Sundhed - ”Små koncentrationer af hormonforstyrrende stoffer kan være langt
mere potente end høje doser” – december

I september (uge 39) deltog vi som foredragsholder under Dansk Naturvidenskabsfestival.
Festivalen er med til at stimulere børn og unges interesse for de emner de bliver ”udsat” for. Vores
oplæg, som blev holdt for gymnasieelever, omhandlede den europæiske kemikalielovgivning og
hvordan man som land og som borger kan være med til at skærpe loven. Oplæggene blev afsluttet
med en åben debat om problemerne ved en for svag europæisk lovgivning på kemikalieområdet.
I november bidrog vi igen i år med et oplæg på Kemiens Dag arrangeret af Miljøstyrelsen og Dansk
Industri. Dette omhandlede, hvordan vi kan få bedre kontrol af hormonforstyrrende stoffer – i EU
og i Danmark. Hormonforstyrrende stoffer bør omfattes af autorisationspligten i EU – på linje med
CMR-stoffer (de kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionsgiftige stoffer).
Vi har i marts udsendt filmen ”Farlig kemi i blodet”. Den findes nu på DVD og online på
www.youtube.com i både dansk og engelsk udgave. Filmen omhandler problematikken ved, at der
er hormonforstyrrende ftalater i medicinsk udstyr. Ftalater findes mange steder, men er især et
problem på hospitaler, da det her er særligt sårbare grupper, der udsættes for disse farlige
kemikalier. Dette er grupper som for tidligt fødte babyer, børn, gravide samt kronisk syge. Man har
vidst i over 30 år, at ftalater har skadelige virkninger på dyr og mennesker, og en stadigt voksende
bunke af videnskabelige rapporter understøtter denne viden. Så hvorfor findes disse ftalater
stadigvæk på hospitalerne? Denne film undersøger problematikken.
Desuden følger vi løbende den danske implementering af nye EU-regler, og afgiver høringssvar når
f.eks. EU-specialudvalget fremsætter forslag som f.eks. ”forbud mod import, salg og fremstilling af
cadmiumholdige varer og blandinger”, ”Kommissionens forslag om tilføjelse af testmetoder
(REACH)”, ”forslag til revision af miljøkrav for svanemærkning af tekstiler, skind og læder” og
"forlængelse af gyldigheden af 2 produktgrupper i den europæiske miljømærkeordning
(Blomsten)".
I maj 2012 udgav vi ’Farlige kemiske stoffer kan erstattes’ på dansk og engelsk. Hæftet er en
opfølgning på et hæfte af samme titel fra 2006 og forklarer bl.a. substitutionsprincippet og REACH
og har substitutionshistorier fra danske og europæiske virksomheder og offentlige institutioner,
hvor man har substitueret med succes.
Sidst men ikke mindst er vores opfølgning til et tidligere udarbejdet undervisningsmateriale
(Kemikalier, Miljø og Sundhed) færdigskrevet og ligger nu hos layouteren. Materialet er blevet
væsentligt udbygget og henvender sig til det højeste niveau af biologi, kemi og samfundsfag på de
gymnasiale uddannelser samt til de første år på visse universitetsuddannelser, såsom Miljøkemi og
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Sundhed på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, miljø- og
sundhedsuddannelser på AAU, RUC og SDU samt Nanoteknologi & Miljø på Danmarks Tekniske
Universitet. Det vil ikke blive trykt i papirform, men vil ligge til gratis download på vores
hjemmeside.

Landbrug
Landbrugsområdet i DØR er stadig relativt begrænset personalemæssigt. Der er adskillige
personaler, som berører området, men det samlede timetal er fortsat under hvad der svarer til en
fuldtidsansat. Vores nye Velux-projekt har imidlertid styrket området, således at vi samlet set er i
stand til at følge med og tage initiativer på en lang række områder. Dette skyldes også, at vi har fået
tilknyttet flere gode frivillige, som har lagt et rigtig godt og kvalificeret stykke arbejde på området.
Husdyrsager
Vi har siden 2007 påklaget en lang række husdyrsager, i mange tilfælde pga. manglende opfyldelse
af lovens krav om anvendelse af Best Available Technology (BAT) mht. ammoniakfordampning og
udvaskning af kvælstof og fosfor. Vi har fået medhold i næsten samtlige sager, som er afgjort – 447
ud af 477 afgjorte sager i perioden 2007-12. Flere sager er bortfaldet, fordi landmanden har trukket
sin ansøgning, eller frivilligt har opfyldt DØRs krav. Klagerne har ført til en langt bedre praksis i
kommunerne, således at vi nu kun klager i ganske få tilfælde. Klagegebyret er nedsat til 500 kr.
Klagegebyret tilbagebetales hvis vi vinder sagen – vi har derfor fået hovedparten af de penge hjem
igen, som har været betalt til gebyrer.
BERAS Implementation
BERAS er et 3-årigt EU-projekt under Baltic Sea Region Program. Det Økologiske Råd er dansk
partner i projektet. Projektet er medfinansieret fra Landbrugets Promilleafgiftsfond,
Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler samt EU-nævnet. Projektets formål er at få udbredt
et lavinput-koncept, som vi kalder Økologisk Kredsløbs Landbrug (ERA) i hele Østersøregionen.
Konceptet er et vigtigt bud på et virkemiddel, som kan reducere udledningen af næringsstoffer til en
stærkt eutrofieret Østersø – både som alternativ til det intensive landbrug i den vestlige del af
regionen og som udviklingsmål for landbruget i Østeuropa. En anden gren i projektet er
opbygningen af Bæredygtige Fødevarenetværk – et samarbejde mellem landmænd,
forarbejdningsvirksomheder, myndigheder og offentlige og private forbrugere. Konceptet ses også i
Matrix – Her sidder DØR med i styregruppen i et stort projekt under NaturErhvervsstyrelsen.
Beras Implementation indeholder en bred vifte af aktiviteter. Der lægges stor vægt på
netværksaktiviteter mellem partnere fra alle landene omkring Østersøen, inkl. Rusland og
Hviderusland samt Norge. Hermed indeholder projektet generelt et element af erfaringsudveksling
og inspiration mellem partnerne, som har væsentlig betydning for den faglige udvikling og
politikudvikling.
Sammen med en konsulent fra Økologisk Rådgivning har vi udvalgt 3 gårde, som er
demonstrationsgårde for ERA-konceptet. Demonstrationsgårdene blev officielt indviet i juli ved et
arrangement, som gav en del presseomtale. Vi deltager samtidig i et fælles arbejde mellem
deltagerlandene omkring udarbejdelse af guidelines for drift og omlægning til ERA – dette arbejde
udføres primært af konsulenten fra Økologisk Rådgivning. Et par af bøgerne herfra oversættes til
dansk og forventes at blive et værdifuldt indspark til rådgivningstjenesten.
Politikudvikling udgør en vigtig del i projektet, både i relation til den fælles landbrugspolitik CAP
og i relation til nationale poltikker. Her er en væsentlig udfordring, at forholdene er så fantastisk
forskellige imellem landene, både geografisk og miljømæssigt og ift. udvikling af den statslige og
regionale regulering. F.eks. er den danske bogføringsmodel ift. udbringning af næringsstoffer på
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markerne helt unik – ingen andre lande har en sådan registrering på markniveau. DØR spiller en
central rolle i projektets policy-arbejde.
”Vi deler et hav”
I forbindelse med Det Økologiske Råds deltagelse i BERAS Implementation har vi søgt og fået
midler fra bl.a. Undervisningsministeriets Tips & Lottomidler til at udarbejde et
undervisningsmateriale for elever i 5.-6. klasse om sammenhængen mellem maden på tallerkenen,
landbrugets produktionsformer og havmiljøet i Østersøen. Vi har produceret hæftet ”Vi deler et
hav,” som er udkommet og trykt i 5000 eksemplarer, og hjemmesiden www.videlerethav.dk med
opgaver, ekskursionsforslag og lærervejledning. På hjemmesiden kan bogen downloades gratis på
dansk, engelsk og litauisk. Andre BERAS samarbejdspartnere er desuden på vej med oversættelser
til svensk, finsk, estisk, tysk og evt. russisk.
Dette arbejde udgør sammen med et sommerkursus for universitetsstuderende en central del af
Beras-projektets undervisningsdel.
Velux-projektet: Fremtidens landbrug
Velux-projektet udføres i samarbejde med en række meget kompetente forskere fra Institut for
Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU og fra Institut for Agroøkologi, AU, med DØR som
projektleder. Projektet opstiller scenarier for bæredygtige udviklingsveje for dansk landbrug og
dokumenterer disse ud fra miljømæssige, klimatiske og socio-økonomiske indikatorer ved brug af
nyeste datasæt fra AU. Projektet gennemfører en Multikriterieanalyse, som belyser sammenhænge
og muligheder ved samstilling af en lang række forskellige parametre. Målet er at bidrage med
dokumenterede bæredygtige udviklingsveje, som kan indgå i en nødvendig debat om fremtidens
landbrug.
Vi har sammen med vores partnere gennemført et forløb med et fremtidsværksted for at afsøge
hvilke centrale scenarier, der skal indgå i projektet. Vi arbejder nu med indsamling og opstilling af
data, udvælgelse af kriterier og indikatorer samt opstilling af scenarier.
Det er en central del af projektet at projektets ideer og resultater skal sættes i spil i en offentlig
debat. På nuværende tidspunkt er vi i gang med opbygning af projektets hjemmeside,
fremtidenslandbrug.dk og vi har holdt det første møde om formidling gennem
undervisningsmaterialer og interaktiv præsentation af resultaterne.
Vi har desuden som en del af projektet arrangeret et velbesøgt seminar om reduktion af
sprøjtemidler, herunder via nye teknologier, på Christiansborg 14. januar 2013.
CAP og EEB
Vi har fulgt reformprocessen omkring EU’s landbrugspolitik (CAP) gennem de seneste år, bl.a. i
kraft af vores deltagelse i EEB’s landbrugsgruppe. Der er en god synergi omkring CAP-arbejdet
idet dette har relevans for både Velux, Beras og Europanævnet. I forbindelse med det danske
formandskab afholdt vi sammen med EEB, DOF/Birdlife og DN en stor konference på
Christiansborg 2. marts 2012 om reformen af landbrugspolitikken i EU. Samtidig var vi vært ved et
heldagsmøde for EEB’s landbrugsgruppe samt for en ekskursion med præsentation af bredden inden
for danske landbrug. Sammen med DOF sendte vi et åbent brev til Helle Thorning forud for
Rådsmødet, og vi formåede at få en lang række af de grønne organisationer i Det Grønne
Kontaktudvalg samlet om en fælles appel til de danske medlemmer af Europaparlamentet. Vi har
desuden deltaget og medvirket på en række møder og konferencer gennem året, hvor vi har fremmet
vores synspunkter på området.
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Natur- og Landbrugskommissionen
Det Økologiske Råd har været med i følgegruppen til regeringens Natur og Landbrugskommission
og her deltaget i en række møder. Vi har indsendt input til deres arbejde fokuseret på områder, hvor
vi mente at kunne påvirke ud over hvad der alligevel ville blive behandlet i kommissionen, f.eks.
omkring CAP, brug af BAT, også indenfor sprøjte- og jordbehandlingsteknologier samt mulighed
for anvendelse af low-input-landbrug som alternativ til udtagning af jord. Flere af disse punkter er
medtaget i kommissionens endelige anbefalinger. Vi har desuden haft et bilateralt møde med
formanden, og vi holder offentligt møde ifm. generalforsamlingen d. 24. april 2013, hvor både Jørn
Jespersen, Ida Auken og Mette Gjerskov vil deltage.
Det grønne kontaktudvalg
DØR er medlem af Det Grønne Kontaktudvalg og har sammen med dem deltaget i møder med
Fødevareministeren og Miljøministeren. Medlemskabet bidrager til vores viden på naturområdet,
mens vi kan bringe viden om miljø og CAP ind i samarbejdet. Vi har desuden fungeret som talerør
mellem et tilsvarende samarbejde mellem udviklingsorganisationerne og de grønne organisationer,
idet vores arbejdsfelt er bredere end mange andre organisationers.

Luftforurening fra trafik, brændeovne m.v.
Det Økologiske Råd har intensiveret sit arbejde med at bekæmpe den stærkt skadelige
luftforurening, der forårsager store helbredsskader og naturødelæggelser i Danmark og på globalt
plan. I Danmark dør forsat omkring 3.000 personer for tidligt hvert år pga. luftforureningen, og
landbrugets ammoniakforurening er en af hovedårsagerne til destruktion af næringsfølsomme
terrestriske økosystemer. Samtidig arbejdes med at sætte fokus på forureningen med sodpartikler
(black carbon), der er en meget vigtig årsag (nogle forskere siger den næstvigtigste efter CO2) til
isafsmeltning i Arktis og derved global opvarmning.
Vi arbejder bl.a. med:
- Vejtrafik: Overholdelse af EU's grænseværdier via strammere miljøzoner i byerne.
- Ikke-vejgående maskiner: Partikelforurening fra entreprenørmaskiner og lokomotiver.
- Skibsfart: Reduktion af luftforureningen gennem regionalt/internationalt samarbejde.
- Luftfart: Renere luft til ansatte i lufthavne i Danmark og på internationalt plan.
- Brændefyring: Helbreds- og klimaeffekter af brændefyring i Danmark og Norden.
- Energiproduktion: Muligheden for at nedbringe NOx-forureningen (kvælstofoxider) via
afgifter.
- Landbrug: Muligheden for at nedbringe forureningen med ammoniak fra landbruget.
- Radon: Indeklimaforurening med radon fra undergrunden i parcelhuse.
Vi har udsendt følgende publikationer:
- Air pollution in airports (engelsk, tysk, fransk og spansk).
- Air pollution from metro construction sites (engelsk, dansk og italiensk).
- Measurements of ultrafine exhaust particles in Bratislava (engelsk og slovensk).
- Indeklimaforurening fra brændefyring i Allerød.
- Luft- og støjforureningen på Gasværksvejens skole.
Vi har holdt følgende præsentationer:
- Luft- og Støjforureningen på Gasværksvejens skole (Forældreinitiativet Sikker Skolevej).
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Ingen betalingsring … hvad nu ? (Rådet for Bæredygtig Trafik).
Luftforureningen i Indre By (Red Søerne / Indre By Lokaludvalg).
Ren Luft zone i København (Miljøstyrelsen).
Luftforureningen i København (Trængselskommissionen).
Luftens kvalitet i Danmark – hvilke krav skal vi stille? (IDA).
The air quality in Copenhagen (CEPTA, Bratislava).
Cleaner shipping: Eco labeling as a driving force (Aalborg Universitet).
The need for maritime action (Aalborg Universitet).
Forurening med ultrafine partikler (Dansk Metal).
Ultrafine exhaust particles in airports (3F / Europarlamentet).
Forurening fra brændefyring (Energitjenesten Bornholm).
Solutions: Wood burning (ICCI / EEA).

Større samarbejdsprojekter:
- Soot free for the climate campaign (koordineret af DUH, Berlin).
- LIFE+: Clean air Europe (koordineret af VCD, Berlin).
- Interreg: SAIL (koordineret af Provinsje Fryslân, Holland)
Mange af projektresultaterne har løbende været gengivet omfangsrigt i både dags- og fagpressen.
Trafik i øvrigt
Vi arbejder fortsat på projekter, finansieret af Trafikstyrelsen, om dels elbiler, dels biogas til tung
trafik. Projekterne adskiller sig fra de fleste af vores andre projekter ved at være meget praksisnære,
idet vi sammen med partnere skal have konkrete køretøjer til at rulle på vejene. Især biogasprojektet
giver mange udfordringer med at få partnere til at samarbejde, overvinde bureaukratiske barrierer
m.v. Men det er også spændende at få ting til at ske i den virkelige verden og vise gode eksempler
for andre. Se i øvrigt nedenfor om trafikgruppen.

Oplysning om EU's miljøpolitik
Som det er fremgået fylder information og debat om EU's miljøpolitik meget på alle vores
fagområder. Vi har fortsat bevilling fra Europanævnet – den såkaldte pulje B – til dette arbejde. Vi
skriver til aviser og tidsskrifter, bliver interviewet til elektroniske medier og udbygger løbende
vores hjemmeside med EU-stof.

Kommunikation
Kommunikationsarbejdet har især siden sommeren 2012 været præget af forandringer. Efter Tina
Blædel fratrådte jobbet som kommunikationsmedarbejder og redaktør for Global Økologi er
arbejdsområdet blevet opprioriteret og fordelt mellem tre forskellige medarbejdere. Gustav Bech er
redaktør for Global Økologi (11 timer ugentligt) og varetager i mindre omfang
kommunikationsopgaver. Ulla Skovsbøl arbejder med kommunikation, pressemeddelelser samt
undervisningsmidler i tilknytning til de projekter, som har budgetteret med det (i alt 15 timer
ugentligt). Christian Nyborg Mortensen arbejder med at udvikle og administrere de digitale
kommunikationsplatforme, samt assisterer ved kommunikationsopgaver ad hoc.
Desuden fungerer sekretær Anne Mette Krøyer som webmaster.
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Kommunikationsplan
I løbet af efteråret er der blevet udarbejdet en kommunikationsplan for Det Økologiske Råd med
følgende målsætninger.
En vis strømlining af DØRs publikationer og materialers grafiske og æstetiske udtryk.
Mere præcise målgruppeovervejelser især når det gælder publikationer.
Bedre markedsføring af publikationer.
Bedre mediekontakt og et mere udbygget og opdateret netværk af personkontakter.
Oprettelse af en lukket, fuld netversion af Global Økologi – for medlemmer
Vurdering af, om Global Økologi skal være en e-publikation og evt. netavis på længere sigt.
Forbedret fremtræden i de sociale medier på nettet.
Bedre profilering i specialmedier og lokalmedier.

En del af målsætningerne i planen er allerede ved at blive ført ud i livet.
I årets første måneder gik arbejdet i gang med at udvikle en mere strømlinet visuel identitet. Dette
arbejde skal udmunde i en designmanual indeholdende grafiske elementer og retningslinjer. Første
etape med at rentegne logo er netop afsluttet.
Vi har også intensiveret vores brug af de digitale medier. Vi har strømlinet hjemmesiden
www.ecocouncil.dk og udvidet vores tilstedeværelse på de sociale medier. Ud over Facebook er vi
nu også at finde på Twitter – hidtil kun med engelsksprogede meddelelser - for at komme tættere på
politikere og journalister i Europa. Vi har netop besluttet også at starte Twitter på dansk. Samtidig
har vi etableret os på Issuu.com, som er et socialt medie der giver os mulighed for at præsentere
vores mange publikationer på en moderne og mere fleksibel måde end hidtil.
Generelt har der også været fokus på at øge effektmålingen af vores kommunikation. De nye
digitale kommunikationskanaler giver os mulighed for det i større omfang end hidtil.

Global Økologi
Det Økologiske Råds kvartalsmagasin, Global Økologi har været igennem en større omstilling, efter
at Gustav Bech sidste sommer afløste Tina Læbel på posten som redaktør.
Både bladets layout, prioritering af stoffet og præsentationen af de enkelte artikler er ændret. Vi
håber det kan være med til at gøre Global Økologi lettere tilgængelig og åbne bladet for nye læsere.
De første 4-6 sider indeholder korte nyhedsorienterede artikler og noter. Herefter følger 4-6 sider
med leder, kommentarer og debat, som vi forsøger at gøre så aktuel som muligt.
Efter opinionsstoffet kommer magasinets indhold af baggrund, analyser og reportager fra ind- og
udland. Som et fast element i hvert nummer finder man en analyse, skrevet af en eller flere af rådets
faglige medarbejdere. På den måde håber vi at skabe en sammenhæng og synergi mellem Det
Økologiske Råds arbejdsområder og bladets indhold.
Global Økologi favner i sit indhold bredere end noget andet dansk miljømagasin og skal fortsat gøre
det. Her kan man læse om klimaforandringer, biodiversitet, grøn omstilling, hormonforstyrrende
stoffer, EU´s landbrugspolitik, vedvarende energi, trafikpolitik, luftforurening og meget andet.
Global Økologi indeholder i sin nye version flere korte artikler og et større udvalg af emner
behandles i hvert nummer, men uden at læserne går glip af de lange uddybende artikler med plads
til perspektiv.
Også tema-konceptet har vi ændret. I stedet for et stort tema, der fylder det meste af bladet, har vi
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indført et nyt mere fleksibelt tema-koncept for at kunne dække både i dybden og i bredden. Det
giver ofte plads til to-tre mindre temaer, men udelukker ikke et større, enkelt tema, som fx det
energi-tema, vi er på vej med i juni-nummeret.
Global Økologi har en stor redaktionsgruppe, som mødes efter hvert nummer for at give efterkritik
og idéudvikle og planlægge næste nummer. Der er et godt samarbejde med gode og konstruktive
diskussioner, både på det helt konkrete og jordnære plan men også om mere principielle og
overordnede emner inden for journalistik og formidling.

Arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsen har holdt 6 møder, heraf 1heldags- og 5 aftenmøder. Der har på hvert møde været en
faglig/politisk temadiskussion – idet forretningsudvalget primært tager sig af den økonomiske og
personalemæssige ledelse. Der har bl.a. været meget udbytterige temadiskussioner om bioenergistrategi (om fast biomasse, biobrændstoffer, indirekte arealeffekter (ILUC), biogas, organisk affald
m.v.), om DØRs optræden ift. regeringen (hvordan balancerer vi imellem at være kritiske og
anerkende at regeringen gør det bedre end den tidl. Regering på det grønne område?), om DØRs
kommunikationsplan, herunder Global Økologi, opfølgning på energiaftalen fra marts 2012, med
vægt på bygningsrenoveringsstrategien, samt om trængselskommissionen, hvor DØR har en
repræsentant. Herudover har sekretariatet som sædvanlig haft stor gavn af bestyrelsesmedlemmer
som sparringspartnere i det daglige arbejde.

Arbejdsgrupper
Trafikgruppen er fortsat aktiv og mødes jævnligt – med ca. 1½ måneds mellemrum, samt har mailkorrespondance mellem møderne. Flere medlemmer lægger frivillig arbejdskraft i at følge sager til
dørs. F.eks. repræsenterer Susanne Krawack DØR i Trængselskommissionen. Takket være denne
gruppe er DØR aktive på et langt bredere felt end de projekter, som sekretariatet arbejder på. F.eks.
har vi rejst debatter om afgifter på gods på vej og bane, om omlægning af bilafgifter, og deltaget i
debatten Havnetunnel i København. Flere af gruppens medlemmer yder uvurderlig ekspertbistand i
det daglige.
Også gruppen om bygninger og energi holder møder – om end med lavere frekvens, og medlemmer
medvirker med sparring i hverdagen.
På landbrugsområdet har vi som nævnt ovenfor inddraget flere meget aktive frivillige – uden at
have en egentlig gruppe med regelmæssige møder. På kemi-området har der i længere tid ikke været
en gruppe, som mødes regelmæssigt, men vi trækker på enkeltpersoners ekspertise. Vi har tanker
om at prøve at genstarte gruppen – centreret omkring et par mere konkrete arbejdsopgaver.
Tidligere har det været problemet, at det blev for meget envejskommunikation, hvor sekretariatet
informerede om sit arbejde.

Medlemmer
Antallet af individuelle medlemmer har svinget omkring 1000-1050 de seneste år. Vi lavede en
medlemskampagne december 12 til marts 13, hvor vi trak lod om nogle præmier mellem
nyindmeldte. Resultatet var begrænset. Vi mangler fortsat de gode ideer til at blive flere
medlemmer. De mindre kampagner vi har lavet har netop kunnet holde trit med de udmeldelser, der
ellers er – men dette viser jo også nødvendigheden af at lave den slags kampagner. Vi har løbende
de seneste år fået flere kollektive medlemmer – nu 28 - herunder et par relativt store virksomheder.
Der er fortsat et godt potentiale for flere kollektive medlemmer.
Bo Normander, formand og Christian Ege, sekretariatsleder
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