Årsberetning 2014
Endnu et år præget af et højt aktivitetsniveau og stor gennemslagskraft i form af deltagelse i
debatter med aktører såvel som i medierne. Vi vil her gennemgå de enkelte fagområder samt
organisationen.
Indhold
Energi
Transport
Grønne skatter
Luftforurening
Landbrug
Kemikaliepolitik
Kommunikation
Medlemmer
Sekretariatet
Bestyrelsen
Arbejdsgrupperne
Global Økologi

side
1
7
8
9
10
13
15
19
20
20
21
21

Energi
Vi har fortsat vores arbejde præget af høj faglighed, et stort kontaktnet og intens deltagelse i
processer af relevans for fremme af energibesparelser, herunder fremme af et energisystem,
som begunstiger energibesparelser og vedvarende energi.
Og så var 2014 året, hvor Det Økologiske Råd kunne underskrive en ny flerårig rammekontrakt
med Energifonden om et forhøjet beløb og en fokuseret indsats fra 2015. Hurra for det.

Bygningsreglement 2015: Det Økologiske Råd har deltaget i arbejdsgrupperne ved både
udarbejdelsen af BR10 og udformningen af lavenergiklasse 2020. Det var derfor helt
forventet, at vi blev indbudt til at deltage i den ekspertgruppe, som skulle medvirke ved
udformningen af forslag til BR2015. Vi deltog således i hovedarbejdsgruppen og i en række
undergrupper, herunder med fokus på at få inddraget hensynet til fleksibelt energiforbrug i
BR, rentabilitetskravet og kravene til undgåelse af overophedning.
Særligt har vi brugt meget tid i debatten om hvorvidt der fortsat skulle være krav om
minimumstemperatur på indersiden af vinduer. Fronterne har været trukket hårdt op både
blandt organisationer og politikere. Vi har forsøgt at finde frem til og formidle et kompromis,
som forhåbentlig kan tilfredsstille begge parter.
Bygningsreglement 2020: Gennem deltagelse i arbejdet med BR15 og en række anden
deltagelse er det blevet klart for os, at senest ved vedtagelsen af bygningsreglement 2020 skal
der være sket nogle klare forbedringer og justeringer på en række afgørende områder,
således at BR20 ikke blot afspejler den udmeldte lavenergiklasse 2020, men vil gennemgå en
række forandringer. Vi har sat os for at lave et notat med indspil til områder, hvor der skal ske
store forandringer frem mod 2020. Notatet udkommer inden sommer.

Bygningsdirektivet: EU’s direktiv har betydning for dét danske bygningsreglement. I fokus
er f.eks. hensynet til indregning af vedvarende energi på matriklen i totalenergikravet og
definitionen af ”næsten energineutrale bygninger”. Direktivet skal revideres i 2016 og
Energistyrelsen har startet en lille arbejdsgruppe, som skal komme med indspil til de danske
ønsker til revision af direktivet. Vi er med i den lille gruppe.
Projekt fra GI om indregning af VE i totalenergikravet eller ej: Vi har ansøgt om og fået
tilskud fra Grundejernes Investeringsfond til i dybden at gennemgå, hvad det betyder, at der i
bygningsreglementet kræves, at VE produceret på matriklen skal modregnes i
totalenergikravet. Projektet fokuserer på at beskrive samtlige væsentlige effekter – positive
som negative – af denne indregning, og skal ende op med anbefalinger for fremtidig måde at
gøre det på frem mod et BR20. I projektet er også inkluderet gennemgang af
Bygningsdirektivet og formidling af projektets resultater på en måde, så det danner det
grundlæggende indspil til et kommende arbejde i en arbejdsgruppe i Energistyrelsen om
fremtidien mod BR2020.
Nye energieffektive tagboliger: Vi har indledt et samarbejde med fokus på en tilskyndende
pjece med Dansk Byggeri og Københavns kommune om anvendelse af ”byens øverste etage”
til nye boliger, hvor det økonomiske overskud herfra kan medvirke til en energirenovering af
den øvrige bygning. Tiltaget kan herved både give en prisbillig og energiøkonomisk mulighed
for indpasning af op til 22.000 nye borgere i København uden brug for ny infrastruktur. Det
går ikke hurtigt, bl.a. på grund af omstrukturering i Københavns kommune, men efter møde i
2014 ser der ud til at ske noget i 2015 med ansættelse af ny projektleder og aftale om møde i
maj.
Bæredygtige økologiske bygninger: Vi var sammen med bl.a. TI, AplusB m.fl. med på en
mindre del af tre bud på opgaver udbudt af Miljøstyrelsen. Konsortiet vandt de to, som vi nu
arbejder videre med omkring værktøjer til bæredygtigt økologisk byggeri og identifikation af
faktisk bæredygtige bygninger til brug for rundture. Herudover deltager vi i et fjerde projekt
omkring en substitutionsdatabase for ressourcer og materialer. Projekterne er næsten færdigt
og vil kunne danne grundlag for at vurdere, hvordan krrav til ressourcer og indlejret energi i
byggematerialer evt. kan medtages i et BR20.
BOLIG+: Vi deltager fortsat i styregruppen for BOLIG+, som i 2014 trådte frem i lyset igen,
idet Realia Byg gik i gang med opførelse af en egentlig BOLIG+ etageboligejendom på Søborg
Hovedgade. Det er dog især TI og SBi som fortsat er aktive, da der er opnået en PSO-bevilling
til et pænt måleprogram i bygningen i drift.
Energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMV)
Det Økologiske Råd satte i 2014 som noget nyt fokus på energibesparelser i SMV. Mange
større virksomheder har opdaget, at energibesparende investeringer har ganske korte
tilbagebetalingstider, og at det giver både innovation og bedre konkurrenceevne at reducere
sit energitab.
I forhold til den hidtidige energispareindsats har der imidlertid ikke været noget videre fokus
på de små og mellemstore virksomheder (SMV) fra energiselskaberne og andre
energispareaktørers side, idet sektoren er præget af mange mindre virksomheder, hvor det er
for dyrt at lave individuel rådgivning.
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SMV-segmentet består af meget forskelligartede virksomheder spændende fra den lille butik
til en fremstillingsvirksomhed med op til et par hundrede ansatte.
Typisk kan en tredjedel af energiregningen spares væk med overkommelige investeringer,
som tilmed kan sænke sygefraværet og øge produktiviteten, men der skal tages nogle
initiativer for at få realiseret dette potentiale.
Det Økologiske Råd tog problemstillingen op i en publikation, som blev udgivet i maj 2014. I
publikationen er skitseret 10 anbefalinger til hvilke tiltag, der kan tages for at få gennemført
flere energibesparelser i SMV’erne.
Publikationen dannede bl.a. baggrund for en workshop i februar 2015, som Det Økologiske
Råd stod for. Formålet med workshoppen var dels at udveksle de erfaringer, der er opnået til
nu med at få igangsat energisparearbejdet hos SMV og dels at fremkomme med nye forslag til
tiltag.
Deltagerne i workshoppen var specielt inviteret, idet der blev lagt vægt på, at de havde
erfaringer med at gennemføre programmer eller konkret erfaring med at bistå SMV med
energibesparelser. Målgruppen var programledere, miljømedarbejdere mm i kommuner og
regioner, Energitjenesten, energirådgivere, Dansk Energi, mfl.
Endelig udarbejdede Det Økologiske Råd og Teknologisk Institut ultimo 2014 i fælleskab et
forslag om, at der udvikles et standardløsningskatalog for SMV. Et standardløsningskatalog vil
gøre det enkelt at identificere energibesparelser og formidle energisparetilskud fra
energiselskaberne til de enkelte SMV. Forslaget blev positivt modtaget hos energiselskaberne
og i Energistyrelsen, og der vil derfor blive arbejdet videre med forslaget i 2015.
Kommunernes aktiviteter i forhold til energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Det Økologiske Råd har i 2014 været i løbende dialog med Energistyrelsens nye
Energisparesekretariat og som udløber af dette, bad Energistyrelsen Det Økologiske Råd om
at afdække kommunernes aktiviteter i forhold til energieffektiviseringer i
erhvervsvirksomheder. Undersøgelsen, der blev gennemført ultimo 2014 og primo 2015
viste, at af landets 98 kommuner har 62 kommuner energispareaktiviteter, der retter sig mod
erhvervslivet, men der er store forskelle på, hvilke og hvor mange aktiviteter, der
gennemføres. Af de 98 kommuner har 18 kommuner et højt aktivitetsniveau, 26 har et mellem
aktivitetsniveau og 54 har ingen/lavt aktivitetsniveau. Aktivitetsniveauet er højest i
hovedstadsområdet og de store kommuner.
Klima- /energimålsætninger er den drivende motivation for størstedelen af de kommuner,
som har aktivitet på området. Flere kommuner har erkendt, at det er nødvendigt at fokusere
mere på erhvervsvirksomheder, hvis de kommunale klimamål skal nås.
Erhvervsvirksomhederne står typisk for mellem 30 og 60% af CO2-udledningen i den enkelte
kommune.
Det Økologiske Råd mener, at kommunerne har en vigtig rolle og kan gøre endnu mere for at
få sat energieffektiviseringer på virksomhedernes dagsorden i kommunerne, idet de via deres
rolle som myndighed også har en autoritet og uvildighed, der betyder, at virksomhederne
lytter ekstra meget til budskaberne fra dem.
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Endelig har vi holdt foredrag og skrevet artikler om kommunernes aktiviteter i forhold til
energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder samt om energibesparelser i SMV. Det er
emner, som vi arbejder videre med i 2015.
Bioenergi
Vi deltager på mange planer i arbejde med bioenergi. Vi er bl.a. repræsenteret i regeringens
Bioøkonomi-panel - som en ud af 3 NGO-repræsentanter. Vi sad i Aktørgruppen ifm.
Energistyrelsens Biogas-taskforce frem til dennes nedlæggelse i efteråret 2014. Vi har
deltaget aktivt i høringsprocessen ift. bæredygtighedskrav for træpiller, både den europæiske
SBP, og den danske brancheaftale, som kom i november 2014. Vi holdt således oplæg på
NGO’ernes vegne ved præsentationen af brancheaftalen. Da vi samtidig deltager i europæisk
NGO-koordinering vedr. EU-regler for biobrændstoffer samt har andre projekter om biogas –
om hhv. biogas til tung transport og om brug af kildesorteret organisk husholdningsaffald i
biogasanlæg - har vi et stort overblik over bioenergiområdet, som vi kan trække på ift.
høringssvar, kontakt til politikere m.v.
Varmepumper
El er spået som den nye energibærer og varmepumpen som ”det nye oliefyr”, som skal
udbredes og erstatte oliefyrene og på sigt gasfyr i de områder, hvor der ikke er mulighed for
fjernvarme. Men det går trægt med at få varmepumperne ind i boligerne.
Det Økologiske Råd udarbejdede derfor i 2014 en publikation, hvor der er opstillet 10
anbefalinger til tiltag med henblik på at øge udbredelsen af varmepumper. En del af
anbefalingerne er baseret på erfaringer fra Sverige og Finland, hvor man har mange års
erfaring med varmepumper og har opnået en stor markedsindtrængning.
Publikationen blev til i et tæt samarbejde mellem Energistyrelsen, Dansk Energi og Det
Økologiske Råd. De tre parter arbejder i 2015 videre med at få fremmet salget af
varmepumper bl.a. med udgangspunkt i de 10 anbefalinger. Det er bl.a. besluttet, at man i
fælleskab vil gennemføre en workshop for relevante parter medio 2015.
Insero – energi – nye markedsmodeller for varmepumper: Vi har således fortsat siddet i
følgegruppen for dette projekt, da udbredelsen af varmepumper går for langsomt i Danmark,
og da Insero’s 4 projekter med nye markedsmodeller er en fin måde at forbedre udbredelsen
på.
Forsyningssikkerhed

Debatten om den danske forsyningssikkerhed på el-området er taget til i det sidste års tid.
Udbygningen med vedvarende energi, nedsat tilgængelighed på kabelforbindelsen til Tyskland samt fraværet af en tilstrækkelig pris på CO2 har betydet, at el-prisen i det danske
marked er meget lav.
Den lave el-pris betyder, at kraftvarmeværker i de seneste fem år er blevet lukket i stadigt
stigende omfang, således at Danmark efter en opgørelse fra den europæiske systemansvarlige
er afhængig af import af el hver uge året rundt i særlige situationer. Forsyningssikkerheden er
således tiltagende under pres, og der bør tages en række tiltag såvel politisk som af de
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ansvarlige styrelser. Disse tiltag skal imidlertid erkendes og besluttes i meget god tid, inden
de faktiske risikable situationer vil opstå.
Det Økologiske Råd udgav i november 2014 en publikation for at fremme forståelsen for
udfordringerne for den danske forsyningssikkerhed på elektricitetsområdet. Herved ville vi
gerne understrege, at den megen snak om en svigtende forsyningssikkerhed ikke må vendes
som argument mod den igangværende udbygning med vedvarende (fluktuerende) energi. I
stedet bør der gennemføres en forstærket indsats for reduktion af energibehovet gennem
energibesparelser, og der bør etableres en national fleksibilitet i elforbruget, således at
forbrug og produktion kan følges bedre ad. Endelig skal der fortsat udbygges ”lagermulighed”,
som f.eks. store varmepumper i fjernvarmen.
El-reguleringsdvalget gjorde sit arbejde færdigt i 2014, og afleverede en rapport med en lang
række anbefalinger, som var bakket op af os. Det var et meget stort arbejde, som krævede
mange kræfter og mange dialoger med de andre medlemmer af udvalget. Men på de sidste par
daglange møder lykkedes det med vores store hjælp at få hensynet til den grønne omstilling af
energisystemet og forsyningssikkerhed med som retningsgiver for udvalgets arbejde.
Forsyningssikkerhed og en forbedret rapportering herfra blev også en del af anbefalinger fra
el-reguleringsudvalget. Og der er nedsat en arbejdsgruppe til opdatering af Energistyrelsens
modeller til at give bud på fremadrettet forsyningssikkerhed. Her varetager vi
Forbrugerrådets plads i arbejdsgruppen.
Summerschool: Også i 2014 blev der gennemført en Summerschool. Vi blev bedt om at være
med i planlægningen af denne sammen med Dansk Energi og EA Energianalyse, hvilket vi
naturligvis sagde ja til. Så det blev til endnu en god Summerschool i Sorø, hvor vi var
ordstyrer på den afsluttende paneldebat. Igen i 2015 er vi med i den lille styregruppe for
Summerschool i august. Programmet ligger næsten fast, og i får flere roller med oplæg og
debatstyring i løbet af de nu kun to dage.
Det åbne land: Vi udgav i 2014 et notat om vandringen fra land til by, om energiforholdene i
de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger
i nogle områder til fordel for udvikling i andre. Mange huse på landet står tomme og er i så
dårlig bygningsmæssig stand, at de bør nedrives. I notatet kommer vi med anbefalinger til en
række initiativer, krav og lovændringer, som kan fremme bolig-oprydningen i det åbne land
og forbedre processen for en energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse.
Grønt el-valg: Vi arbejder fortsat videre med hjemmesiden, som klassificerer el-produkterne
med et klimavalg. Vi tilføjer nye produkter og er i dialog med el-handlere, som gerne vil
udvikle nye produkter. Og vi får positive henvendelser om siden, der jo gerne skulle erstattes
af en kommende forbedret El-pris-portal. Der er fortsat henvendelser om dialog om nye elprodukter, som kan vurderes højt i Grøntelvalgs klassificering. Senest med DONG’s nye elprodukt: ”Basis el med omtanke”, som vi har placeret i Klasse A.
Elpristavlen: Elpristavlen skal omlægges – også som følge af anbefalingerne fra Elreguleringsudvalget. Vi har deltaget i indledende fokusinterview i Energitilsynet, som forestår
opgaven, vi deltog i fremlæggelsesmøde og har herunder kommenteret det fremlagte forslag.
Energisparerådet: Vi finder, at Energisparerådets arbejde og de mange deltagende
repræsentanter fra organisationer m.v. er en vigtig del af bestræbelserne for
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energibesparelser i Danmark. Vi deltager aktivt i aktiviteterne, og medvirker til forarbejde for
workshops m.v. Bl.a. var vi med i planlægningen af seneste workshop om udarbejdelse af en
egentlig strategi for opnåelse af de energibesparelser, som er forudsat i Energistyrelsens fire
basisscenarier fra 2014.
Dansk Standard: Vi deltager fortsat i en arbejdsgruppe i Dansk Standard med fokus på
implementeringen af Energieffektiviseringsdirektivet EED, herunder især energisyn og
udformningen af energispareforpligtelser m.v.
92-gruppen: Som de foregående år deltager vi fortsat aktivt i flere af 92-gruppens
arbejdsgrupper omkring klima/energi samt biomasse. Vi finder, at det er vigtig på disse helt
centrale emner at bidrage til at skabe en konstruktiv samling blandt de grønne organisationer
og bistandsorganisationer. I den sammenhæng holdes en hel del møder med relevante
ministerier og med især Klima, energi og bygningsministeren. Christian Ege er formand for
92-gruppen – siden foråret 2014.
COP 20: Vi deltog i COP20 i Peru, både på grund af vores speciale i energibesparelser,
fleksible mekanismer, skibsfartens inklusion og andet, men også på grund af synergi med
vores øvrige aktivitet. I forbindelse med mødet i Lima gennemførte vi det årlige pressearbejde
for at markedsføre vurderingen af Danmark som Verdens bedste på klima og energi i den
årlige tyske CCPI’s opgørelse.
User-TEC: Vi deltager fortsat i følge-og inspirationsgruppen for det store projekt om
brugeradfærd, som ledes af SBi. Arbejdsområdet er ret nyt, men særdeles vigtigt for at få en
dybere forstelse for bygningsbrugernes faktiske handlinger med energimæssig effekt.
EU – EEB: Vi deltager fortsat i arbejdet med de Bruxelles-baserede ngo’er omkring
energibesparelser – især omkring implementeringen af Energieffektiviseringsdirektivet,
omkring fastsættelsen af EU’s 2030 målsætninger og revisionen af EU’s kvotehandelssystem.
Næste møde er fastlagt i april med fokus på implementereingen af
Energieffektivitetsdirektivet.
Undervisningsmaterialet om Den Store Energiomstilling (film, elektronisk hæfte samt
lærervejledning) – vi arbejder pt. på at få dette materiale markedsført på gymnasier m.v.
Deltagelse i andres konferencer m.v.: Vi bliver fortsat inviteret til at holde oplæg om
energibesparelser, klima, energieffektive bygninger, det fremtidige energisystem på andres
konferencer, både i Danmark og i udlandet. Vi har holdt oplæg om dansk energipolitik for
studerende for DTU Elektro sammen med Dansk Energi, vi sad i panel på Energiforum
Danmarks årsmøde, vi holdt oplæg om energibesparelser i bygninger med fokus på NEB på
konference af Byens Ejendomme. Vi blev inviteret til at være ordstyrer på en arbejdsgruppe
og paneldeltager på en konference om Omstilling nedefra. Vi holdt oplæg om ”Sustainland and
Consumeland” på en ugeopgave om bæredygtig livsstil på Københavns Åbne Gymnasium. Vi
var opponent på CONCITO’s sidste Annula Climate Outlook. Vi holdt oplæg på Dansk Byggeris
årsdag om vedvarende energi i bygninger. Vi deltog i panel omkring el-reguleringsudvalgets
endelige anbefalinger. Endelig holdt vi to oplæg på konferencer om Energisyn, som krævet i
Energieffektiviseringsdirektivet EED, på godt besøgte seminarer afholdt af Alectia.
Andet: Vi deltog i følgegrupperne for BedreBolig-ordningen og evalueringen af
energiselskabernes energispareindsats.
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Vi holdt sammen med DN og Dansk Fjernvarme et møde om geotermi. Og vi deltog igen i
Energiens Tingsted. Og vi stillede op til snak om det danske energisystem med forskere fra
bl.a. Canada og Skotland, samt medlem af Bundestag i Tyskland - plus flere studiegrupper fra
RUC. Endelig har vi igen afgivet rigtig mange høringssvar inden for klima og energi-området i
det forløbne år.

Transport
Mere fleksibel adfærd og holdninger til transport
Projektet Fleksibel Transport-adfærd overordnede formål er at reducere CO2 udledningen fra
privat transport gennem en mere fleksibel transportadfærd og ved hjælp af
holdningsbearbejdelse af de unge i og omkring byerne. Udover en generel videnopbygning og
styrkelse af netværk med de øvrige interessenter på transportområdet, har vi gennemført
kvalitative (fokusgrupper) og en kvantitativ (survey) undersøgelser.
Vi har arrangeret og afholdt debatmøde ved Folkemødet på Bornholm i samarbejde med
øvrige interessenter, herunder DSB, Cyklistforbundet, FDM og LetsGo, med fokus på
rollefordelingen i transportdebatten.
I tæt samarbejde med kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese gennemførte vi i efteråret
en online kampagne og annoncering med fokus på unge byboeres transportvaner.
Kampagnens koncept bestod bl.a. af et kampagnesite (Trafiktypen.dk) en Facebook-App
kaldet ”Trafiktype-testen” en test med 10 spørgsmål og 9 mulige trafiktyper (resultater) samt
konkurrence om transport-relaterede præmier. Testen blev taget over 10.000 gange.
Kampagnen blev understøttet af PR om bl.a. unges transportvaner og holdninger til transport
(survey-resultater), samt debatindlæg polarisering i transportdebatten.
Op til jul lavede vi endvidere en særudgave af ”Trafiktype-testen” – ”Hvordan kommer du
hjem fra julefrokosten-testen?”.
Derudover arrangerede og deltog vi i street-events i København, Odense og Århus under
European Mobility week 2014, hvor vi satte fokus på de forskellige transportformer.
Overordnet set har den digitale kampagne fungeret godt i forhold til formålet, om at bidrage
til en ny fortælling om mere fleksibel transportadfærd og information om nye
transportformer.
I 2015 forventer vi at lave og offentliggøre en rapport om unge i de større byers viden og
holdninger til transport. Derudover søger vi fortsat fastholde debatten og
holdningsbearbejdelsen gennem sociale medier og PR.
Elbiler
DØR har gennemført tre større konferencer om elbiler i hhv. Aalborg, Århus og Odens som led
i et større informationsprojekt. På konferencen i Odense bød Klima-, Energi- og
Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen velkommen og hele Odense Rådhusplads var
dækket af en stor udstilling af elbiler. Eventen blev dækket af TV og aviser. Ligeledes har vi
fortsat udviklingen af vores projekt med elbiler i delebilsflåder. Vi har taget flere elbiler ind og
opgraderet med lynladestandere, der kan fjernaflæses for at øge det tidsrum elbilerne kan
bruges i.
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El-cykler
DØR har startet et stort el-cykelprojekt rettet mod store specifikke målgrupper: Ældre,
gigtpatienter, lungepatienter og folk med langt til arbejde. Dvs. målgrupper, der i høj grad
bruger bil i dag, men som forhåbentligt kan erstatte bilen med el-cykler, der giver det
nødvendige ”ekstra skub”. Næsten 1.400 respondenter besvarede projektets spørgeskema og
heraf var langt de fleste interesserede i at teste en el-cykel. 10 testpersoner blev udvalgt til test
af el-cykler. Testperioden slutter i april 2015, hvorefter der laves en erfaringsopsamling og
resultaterne præsenteres på konferencer i hele landet.
Biogas til tung transport
Vores store demonstrationsprojekt om biogas til tung transport er ved at være færdigt, og vi
har med projektet vist at det kan lade sig gøre at omstille renovationskøretøjer til gas i
praksis, ligesom vi har demonstreret at man kan opnå betydelige CO2-besparelser ved at
bruge biogas til tung transport. Projektet finansieres af Trafikstyrelsen, men det indgår i
samspil med vores øvrige arbejde med biogas, som finansieres af Energifonden. Resultaterne
blev offentliggjort på en velbesøgt konference d. 16. april 2015, som blev åbnet af
transportministeren.
Biobrændstoffer
Vi har arbejdet en del med den kommende ændring af EU-reguleringen af bio-brændstoffer.
Det har været vigtigt for os at sikre fremtiden for reelt bæredygtige biobrændstoffer, der
leverer CO2-besparelser.
Lastbiler
På trods af at lastbiler står bag en stadig stigende del af CO2-udledningen fra vejtransporten,
gøres der meget lidt for at mindske denne udledning. En af de ting vi har fokuseret på har
været at få en ændring igennem på ”Vægt- og dimensionsdirektivet”, der muliggør skabelsen
af mere aerodynamiske, energieffektive og sikre lastbiler end i dag. Den forventede CO2besparelser på reguleringen, der er kommet igennem forventes at ligge på op til 5% CO2reduktion. Desværre forventes reguleringen først endelig implementeret i 2021 efter pres fra
lastbilproducenterne.

Grønne skatter m.v.
En mærkesag i 2014 har også været behovet for, at bilafgifterne omlægges mhp. at fremme
salget af de mest brændstofeffektive biler. Forslaget er bl.a. præsenteret for skatteministeren,
ligesom vi har forsøgt at få det inddraget i diskussioner af dansk økonomi inden for
rammerne af Det Europæiske Semester.
Der er i 2014 udarbejdet et hæfte om fordelen både for både miljø og klima og for
beskæftigelsen ved i højere grad at beskatte via grønne afgifter frem for via indkomstskat.
Hæftet beskæftiger sig med, hvordan man kan øge afgiftsniveauet uden at skade
konkurrenceevnen og den sociale balance, ligesom hæftet bringer en beregning, der viser, at
frygten for, at højere afgifter giver for ustabil finansiering af velfærdsstaten er stærkt
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overdrevent. Dertil kommer en lang række forslag til, hvor der er behov for at hæve
afgiftsniveauet for at nå de klima- og miljømæssige mål. Hæftet er sendt i trykken.
I projektet FREE Communication sammen med GBE i Bruxelles indgår Det Økologiske Råd
aktivt i arbejdet med at fremme brugen af grønne afgifter i andre europæiske lande. Det
Økologiske Råd indgår både i diskussioner af kommunikationsstrategi og i udarbejdelse af
materialer, der kan bruges som inspiration for organisationer og myndigheder, der har lyst til
at arbejde med problemstillingen samt indgår i møder i Bruxelles. Der er bl.a. udarbejdet fakta
ark om erfaringen med et højt afgiftsniveau i forhold til konkurrenceevne, den sociale balance,
NOx afgiften i Sverige, bilbeskatningen i Danmark, afgifters og indkomstskats påvirkning af
beskæftigelse, etc. Fakta Arkene er efterspurgte i forbindelse med diverse arrangementer,
fordi de er så konkrete.
Der er lavet et nyt undersite om afgifter på Det Økologiske Råds hjemmeside, som er gået i
luften i april 2015.
Det Økologiske Råd har for første gang valgt at indgå aktivt i diskussionerne om dansk
økonomisk politik inden for rammerne af EU's Europæiske Semester og indgår også i
Kontaktgruppen for 2020-strategien. Fokus har været fremme af en mere dynamisk og
fremtidssikker bilbeskatning og på afgifter på procesenergi inden for Handel og Service. Der
er udgivet et hæfte på både dansk og engelsk, sammen med 4 andre NGO’er - om vækst og
bæredygtighed. Det har været en aktivitet, som har givet mulighed for at fremlægge politik og
ønsker i nye sammenhænge, hvor vi ikke som udgangspunkt har helt så stærke relationer,
bl.a. Økonomi- og Indenrigsministeriet og ikke mindst EU’s DG Environment.

Luftforurening
Trafik
DØR har gennemført en række målinger af luftforurening fra trafik og kommunikeret
målingerne via pressen og præsentationer på borgermøder m.v. Desuden har DØR påklaget
Danmarks nye luft-kvalitetsplan til Kommissionen, da essensen i planen er at opfylde EU's
grænseværdi for skadelig forurening ved at flytte luftmålestationen væk fra den forurenende
vejtrafik i stedet for at reducere luftforureningen fra trafikken markant, så grænseværdien
opfyldes, der hvor målestationen står nu.
Brændefyring
DØR har udgivet et nyt temahæfte (Forurening fra Brændefyring), der sammenfatter den
nyeste viden om luftforurening fra brændefyring. Hæftet er finansieret af Miljøstyrelsen,
Astma-Allergi Danmark og den store europæiske klimakampagne Soot-free for the climate. I
forbindelse med hæftets udgivelse blev der afholdt møder i hele landet for kommunale
miljøsagsbehandlere, hvor der blev sat fokus på kommunernes reguleringsmuligheder og
lavet erfaringsudveksling. Desuden har DØR målt luftforurening fra brændefyring for Grøn
Guide Allerød. Endelig har DØR deltaget i en arbejdsgruppe med brændeovnsbranchen
(DAPO), skorstensfejerlauget, Århus Universitet, SBI og Astma-Allergi Danmark for i
fællesskab at finde løsninger på luftforureningen fra brændefyring.
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Skibstransport
DØR har været tovholder på to store internationale konferencer om luftforurening fra
skibstransport (incl. havne), der blev afholdt på Christiansborg og Hotel Hilton i Københavns
Lufthavn. Disse events blev arrangeret sammen med en række danske og internationale
aktører. På konferencerne var både oplæg fra Miljøministeren og chairman for MEPC (FN’s
øverste myndighed for regulering af forureningen fra international skibsfart). Konferencerne
var massivt dækket af både national og international presse - herunder mange udenlandske
journalister fra bl.a. Wall Street Journal. Desuden holdt DØR oplæg på en stor
shippingkonference i London og en i Europaparlamentet.
Arbejdsmiljø
DØR har gennemført målinger af luftforureningen med dieselpartikler hos Københavns
Postcenter og Pakker City hos Post Danmark, samt ved metrobyggeriet, for at vurdere evt.
arbejdsmiljøproblemer for de ansatte. Desuden har DØR undervist
arbejdsmiljørepræsentanter fra 3F i arbejdsmiljørisici relateret til dieselpartikler.
Internationalt arbejde
DØR har arbejdet målrettet på at få endnu bedre international regulering af luftforureningen,
der er et grænseoverskridende problem. Særlig i relation til EU's nye NEC-direktiv, der bliver
afgørende for at få nedbragt den grænseoverskridende luftforurening i EU. Endelig har DØR
understøttet det lokale arbejde med bekæmpelse af luftforureningen i en lang række lande:
Mexico, Tjekkiet, Østrig, Slovakiet m.v. via lokale målinger af luftforurening og tilknyttet
pressearbejde.
Radon
Igen i år gennemførte DØR en stor radonundersøgelse (denne gang i Vanløse), hvor der blev
målt radon i 22 testhuse. Resultaterne fik stor opmærksomhed i lokalaviserne og blev
præsenteret på et meget velbesøgt borgermøde.

Landbrug
Landbrugsområdet i DØR har udover de ansatte været beriget med hjælp fra et par meget
dedikerede og aktive frivillige medarbejdere gennem hele året.
Fremtidens landbrug
Det Velux-støttede projekt ”Fremtidens landbrug” er for alvor kommet ud over rampen. Det
udføres i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Københavns
Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. I januar 2015 udgav vi den store
Hovedrapport, og i februar og marts holdt vi to velbesøgte konferencer i henholdsvis
København og BRX med præsentation og debat om scenarierne. Der har været stor interesse
fra politikere, andre organisationer og forskere samt journalister omkring begge konferencer.
Ved konferencen i København – med plads til 240 deltagere - var der så stor søgning, så vi
måtte afvise 30-40 deltagere, og også i BRX var der et par hundrede tilmeldte.
Hovedrapporten præsenterer projektets analysedel med udvikling af scenarier, opstilling af
Multikriteriemodellen, efterbehandling samt effektberegning af miljømæssige og
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socioøkonomiske konsekvenser. Vi har desuden gjort meget ud af at beskrive politiske
virkemidler, som er nødvendige for at nå målsætningerne i scenarierne, samt en analyse af
finansieringsbehovet og en finansiering via landbrugsstøtteordningerne og Naturfonden.
Til illustration for scenarierne har vi fået udarbejdet 4 små animationsfilm, som kort og klart
fortæller om indholdet i scenarierne, samt et computerspil beregnet på gymnasie- og
landbrugsskoleelever, se nedenfor. Både film og spil er produceret af Postwork. Det er således
den samme streg, der går igen i filmene og i spillet. Vi har fået megen ros for den klare
formidling via filmene, både ifm. at filmene blev udsendt til alle deltagere på konferencen i
København, og ifm. konferencen i BRX.
Ammoniakforurening indgår også i scenariearbejdet. Det er et af landets største og dyreste
miljøproblemer og skal reduceres med 24 procent inden 2020. Derfor satte Det Økologiske
Råd fokus på ammoniak på endnu en konference på Christiansborg den 9. december 2014.
Her var ca. 50 nøglepersoner samlet omkring en række virkeligt oplysende indlæg om de
kommende beslutninger i EU og DK omkring NEC-direktivet. Udover de 3 projektpartnere fik
vi brancheforeningen Dansk Miljøteknologi som medarrangører og flere af dens
medlemsvirksomheder deltog. Konferencen blev afsluttet med en paneldebat med fødevareog miljøordførere: Lone Loklindt (R), Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Erling Bonnesen (V).
Hjemmesiden www.fremtidenslandbrug.dk giver adgang til alt materialet fra analysearbejdet,
inkl. visning af animationsfilmene. Her er også adgang til en række artikler og nyheder fra
projektet og med omtale af projektet. Vi har desuden oversat nogle væsentlige
informationsmaterialer om projektet og scenarierne til engelsk, som kan ses via den engelske
underside.
Spillet Fremtidens Landbrug giver unge på landbrugsskoler og gymnasier chancen for at lære
om landbrug, miljø og bæredygtighed på en ny og spændende måde. Eleverne bliver sat til
forhandlingsbordet som landmænd, miljøaktivister, erhvervsledere og lokalpolitikere. Ved
spillanceringen på Rungsted gymnasium 18. november blev et af forhandlingsbordene efter
første spilrunde overtaget af virkelighedens spillere, som var inviteret med i dagens
anledning: Formanden for Landbrug og Fødevarer Martin Merrild tog landmandskasketten
på, formanden for Det Økologiske Råd Bo Normander var miljøaktivist, borgmester Morten
Slotved (C) Hørsholm kommune agerede borgmester, mens chefkonsulent i Dansk Industri
Morten Løber var direktør.
Spillanceringen blev modtaget med stor mediebevågenhed. Spillet vandt desuden i januar
2015 EU-Kommissionens pris for bedste formidling af landbrugspolitiske emner i 2014 i
kategorien innovativ kommunikation - ”CAP Communication Awards 2014” i Bruxelles. Der
var 146 deltagere i konkurrencen. Adgang til spillet om fremtidens landbrug samt nyheder
om spillet sker fortsat fra hjemmesiden.
CAP-reform og national implementering
Det var et travlt forår i 2014 omkring reformprocessen af EU’s landbrugspolitik (CAP) og den
danske beslutning om fleksibilitet 30 juli. Vi har været initiativtager til et samarbejde med DN
og DOF, hvor vi har udarbejdet et notat med 9 argumenter for dansk overflytning af
landbrugsstøtte til landdistriktsmidlerne. Materialet blev præsenteret på minihøring
arrangeret af DN og DØR i Den Sorte Diamant for politikere fra flere folketingsudvalg. Det er
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vores overbevisning, at høringen var medvirkende årsag til, at vi trods alt fik den danske
beslutning om at overføre 5-7% af landbrugsstøtten til Landdistriktspolitikken.
Vi deltog i EEB’s Agriculture arbejdsmøde og konference i Athen 5-7 maj, i Bruxelles 16-17.
september og igen et par dage forud for konferencen i Bruxelles den 4. marts 2015. Vi har
deltaget i en række dialogmøder i Naturerhvervsstyrelsen om dansk implementering af
reformen. Desuden løbende dialog og svar til presse, studerende og politikere om
landbrugsreformen.
Fokus blandt de europæiske NGO’er er fortsat at følge landenes nationale implementering af
reformen og de nye landdistriktsprogrammer. Desuden slikker vi sårene efter en reform, som
ikke gav benefit for miljøet i EU, og debatten om strategien for NGO’ernes arbejde frem mod
næste reform er i fuld gang. Her spiller vi i høj grad ind med de danske erfaringer og
erfaringerne fra projektet og scenarierne.
Faustine Defossez fra EEB har været yderst aktiv omkring forberedelserne til konferencen i
Bruxelles, hvor det lykkedes at få den nye landbrugskommissær Phil Hogan til at medvirke
med keynote-talen, og en række centrale stakeholders fra relevante europæiske
organisationer medvirkede med indlæg. Herved lykkedes det at nå maksimalt ud til
europæiske beslutningstagere og interesseorganisationer med budskaber fra
scenariearbejdet og projektet.
Generelt landbrugspolitisk arbejde
Projektet Fremtidens landbrug fortsætter med debatfasen resten af 2015. Det er en stor
tilfredsstillelse, at projektet skaber rum for, at vi kan køre videre ud fra de mange positive
reaktioner på fremlæggelsen af scenarierne, som vi har fået. Dette vil ske i form af artikler,
færdiggørelse af debathæftet, deltagelse i møder og dialoger om videre arbejde med
scenarierne.
Gennem året har vi løbende fulgt de landbrugspolitiske aktiviteter i DK, og vi har deltaget i
den offentlige debat, herunder:











Deltaget i høring i Folketingets Miljøudvalg om Naturfonden 5. februar.
Møder med fødevareminister Dan Jørgensen med 92-gruppen, både i januar 14 og 15,
samt bilateralt under Folkemødet i juni
Møder med Miljøminister Kirsten Brosbøl: Bilateralt 18. juni og med Det Grønne
Kontaktudvalg 22/8. Herunder dialog med ministeren og Miljøstyrelsen om NLKanbefalinger, bl.a. om at stille krav om anvendelse af moderne sprøjteudstyr i det
konventionelle landbrug.
7. maj holdt vi oplæg på Folketingets miljøudvalgs høring om vandplaner
Dialogmøde med repræsentanter fra Miljøministeriet april og oplæg for
Naturerhvervsstyrelsen i juni – begge om ”Fremtidens Landbrug”
Høringssvar vedr. randzoner i april og efterafgrøder i juli
Kommentering af rapport fra AgroTech om klimagasemissioner fra landbruget
Den 6. september oplæg og debat med Lejres borgmester Mette Touborg, ca 40
deltagere.
Oplæg i Miljøstyrelsen på 2 workshops om Emissionsbaseret regulering, jf. anbefaling
fra Natur- og Landbrugskommissionen
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Deltaget i ICROFS kick-off møde om videnssyntese om Økologi i Nyborg
Dialogmøde med Per Kølster, Økologisk Landsforening, 21. januar
Deltaget i DN konference om 100 % økologi, 27. februar
DØRs deltagelse i Energistyrelsens Biogas-task-force og i regeringens
Bioøkonomipanel (se energi-afsnittet) er også særdeles relevant fro vores landbrugsarbejde.
DØR har deltaget i møderne i koordineringsgruppen for
Naturerhvervsstyrelsens ”Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler og
arealregulering”
Medlem i bestyrelsen for Promilleafgiftsfonden, Frugt og Grønt – bestyrelsesmøde 15.
september
DØR har bistået DRs Detektor-redaktion med en analyse af de borgerliges udspil fra
november om landbrug og vandmiljø, mht. dets effekt på vandmiljøet.
Deltaget i undervisningsaktiviteter, flere indslag og debatarrangeneter på TV,
adskillige artikler i forskellige medier, interviews med journalister og studerende fra
ind- og udland.
Pressemeddelelser udsendt om randzoner 2/4, om Økologiudspil 17/6, om CAP 5/2,
21/5 og 31/7

Vores deltagelse i de løbende landbrugspolitiske aktiviteter tjener på den ene side til, at vi
holder os bredt orienteret om udviklingen inden for landbrugserhvervet og den politiske
regulering af samme. Samtidig udgør det i høj grad et forum, hvor vi kommer ud med ideer fra
vores projektarbejde – både som færdige anbefalinger og i ideudviklingsfasen.

Kemikaliepolitik
Vi afholdt i april 2014, i samarbejde med DI og Dansk Erhverv, et seminar om substitution af
farlige kemikalier og processer, hvor omkring 30 organisationer, virksomheder og
embedsfolk diskuterede muligheder, fordele og barrierer i forhold til substitution af
problematiske kemikalier. Efterfølgende er der sket meget på området for substitution og Det
Økologiske Råd er bl.a. kommet med i Advisory Board på Kemi i Kredsløb - partnerskab for
substitution af skadelige stoffer. Med et samlet budget på knap 20,5 mio DKK skal
partnerskabet (ledet af TI og DHI) skabe et samarbejde med virksomheder, forskere og
eksperter, hvor der arbejdes for at udskifte problematiske stoffer i virksomhedernes
produkter til gavn for vækst og beskæftigelse. Etableringen af partnerskabet er en af
hjørnestenene i Regeringens Kemikalieindsats.
Vi er også medlem af Miljøministeriets kemikalieforum, som på initiativ af Kirsten Brosbøl
blev oprettet i april 2014. Medlemmerne omfatter en bred kreds af interessenter på
kemikalieområdet. Formålet er at sikre videndeling, dialog, og samarbejde på
kemikalieområdet og skal desuden bidrage til, at initiativer i Kemikalieindsats 2014-2017
forankres og koordineres på tværs af myndigheder og interessenter.
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Størstedelen af arbejdet er rettet mod EU, da kemikaliepolitikken primært er reguleret på EUniveau. I 2014 tog vi fat på sidste del af det 3-årige projekt ’Bedre regulering af kemikalier’,
som vi har udført i samarbejde med RUC og DTU med støtte fra Villum(Velux)-fonden.
Projektet har fokus på tre kerneområder: hormonforstyrrende stoffer, samvirkende effekter
af kemikalier (ofte refereret til som kombinationseffekter) samt nanomaterialer. Som
afslutning på projektet, afholdt vi den 4. februar 2015 en konference, hvor vi gjorde status for
de uløste problemer med kemikalier.
Oplægsholderne besvarede spørgsmål såsom: Hvor stod vi i 2011 – ved projektets start videnskabeligt og politisk? Hvilke mål havde vi sat os? Hvor langt er vi forskningsmæssigt og
politisk nået i dag? Er der beviser/indikationer på, at vi bør stramme reguleringen? Hvad har
Danmark bidraget med i EU? Hvad har Villum-projektet bidraget med? Og hvilke problemer er
stadig uløst? Ligger der vækstmuligheder for danske virksomheder i at være på forkant med
fremtidig lovgivning?
Vigtige aktører på området var repræsenteret – forskere, politikere, miljøorganisationer og
erhvervsliv.
Som afslutning på projektet udarbejdede vi en sidste Call-for-action publikation, hvor vi for
alle vores tre fokusområder (hormonforstyrrende stoffer, kombinationseffekter og
nanomaterialer) skitserede de største politiske mangler inden for reguleringen (primært med
fokus på REACH). Her gjorde vi desuden status på udviklingen siden vores første tre Call-foraction publikationer, som blev udgivet i 2012. Vi havde oprindeligt opført 21 punkter, hvor
der særligt manglede en politisk indsats. Ingen af disse er i dag løst og kun for fem af
punkterne kunne vi konkludere, at der er taget indledende skridt til mulige løsninger. Resten
er stadig alvorlige politiske mangler, som har negative konsekvenser for mennesker og miljø.
Vi følger løbende det kemikaliepolitiske arbejde på EU-niveau, og særligt processen omkring
at finde egnede kriterier for hormonforstyrrende stoffer har fyldt meget. Allerede i juli 2013
havde EU-Kommissionen deadline for fuldførelsen af dette arbejde, men det er af flere
omgange blevet udsat. Senest er en ny deadline sat til primo 2016. Vi har derfor brugt mange
ressourcer på at informere og rejse debat for at presse på, at processen holdes i gang. I
oktober 2014 lancerede Kommissionen en offentlig høring for kriterier for
hormonforstyrrende stoffer. Høringen var åben i tre måneder. I denne periode deltog vi
meget aktivt i et samarbejde med en lang række europæiske NGO’er omkring at gøre høringen
tilgængelig for enhver. Kommissionen havde udarbejde en meget teknisk kompliceret høring,
som i dette samarbejde blev gjort brugervenlig, så man ikke behøvede at være fagekspert for
at svare. Dette førte til 20.440 høringssvar fra europæiske borgere via vores platform, som
var tilgængelig på syv sprog – herunder dansk
(https://www.no2hormonedisruptingchemicals.org/da).
Denne slags arbejde sker i samarbejde med vores europæiske netværk, koordineret af
paraplyorganisationen European Environmental Bureau (EEB), som DØR er medlem af.
Månedlige telekonferencer og halvårlige (som minimum) fysiske møder gør, at vi løbende er
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orienteret om udviklingen på området. Hermed er vi godt klædt på til at påvirke danske
embedsfolk og politikere, herunder også EU-parlamentarikere.
Vi har på denne måde også været medafsendere af en række fælles NGO-holdningspapirer,
bl.a.:
 Mere end 100 organisationer, herunder Det Økologiske Råd, har i et brev opfordret
USA og EU til at holde kemikalieregulering udenfor TTIP-forhandlingerne. Juli 2014
 Miljø- og sundhedsorganisationer, herunder Det Økologiske Råd har sendt et brev til
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) for at udtrykke deres påskønnelse af den
ECHA-producerede video om forbrugernes ret til viden (”right to know”). Juli 2014
 27 NGO’er sender fælles brev til President Jean-Claude Juncker ’The role of Chief
Scientific Adviser’. August 2014
Særligt via vores hjemmeside og Facebook-side opdaterer vi desuden løbende vores
medlemmer og andre interesserede på vigtige kemikalieemner. Desuden bruger vi i stadig
højere grad Twitter til især at gøre opmærksom på nye publikationer, møder, seminarer og
lignende.
Vi har desuden bidraget med en række artikler og indlæg i diverse medier – aviser, radio, TV bl.a.:
 DR Ultra. Lone Mikkelsen har medvirket i UltraNyt (nyhedsudsendelse for unge). Juni
2014
 DR Kontant. Lone Mikkelsen har medvirket i Forbrugermagasinet Kontant. Oktober
2014
 Forsiden på Politiken. Legepladsens jord kan være giftig. Juni 2014
 Global Økologi. EU har stadig ikke tilstrækkeligt kontrol af kemikalier. Juni 2014
 Altinget/Miljø, Altinget/Sundhed og Altinget/Fødevarer. Organisationer: Læg afgift på
fluorstoffer. Sept. 2014
 Samvirke (oktober): Må børn bruge neglelak
 Altinget/Miljø (oktober): KemiWatch skal skabe modvægt til industrien
 Politiken (oktober): Debat: Plastik truer vores havmiljø
 Kristeligt Dagblad (januar): Er det selvmodsigende at tale om bæredygtighed i
modeindustrien?

Reparation: I tilknytning til kemikalieområdet arbejder vi på et projekt om fremme af
reparation af elektronik, med midler fra Miljøstyrelsens Pulje til Grønne Ildsjæle. Projektet er
udført i tæt samspil med Miljø- og EnergiCenteret i Høje-Taastrup, Storskrald.dk – som
udgiver Reparationsguiden.dk - Copenhagen Resource Institute, Amager Ressource Center og
Danmarks Naturfredningsforening. Dette projekt giver os mulighed for at følge regeringens
arbejde med ressourcestrategien, hvor der netop er kommet et øget fokus på ressourcer i
cirkulation bl.a. igennem øget reparation. Som led i projektet er reparationsguiden.dk blevet
opdateret, og der er udviklet en app, som gør guiden mere brugervenlig.
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Kommunikation
Det sidste år har været et rigtigt godt år. Vi har haft en stor gennemslagskraft. Det ekstra
fokus vi igennem det sidste år har givet til vores kommunikation og de medier vi bruger, har
gjort en stor forskel for vores gennemslagskraft ligesom det har åbnet op for at nå ud til en
bredere målgruppe.
Medieomtale
Pressemeddelelser er et fast element i den løbende kommunikation. De bliver konsekvent lagt
på hjemmesiden, og i nogle tilfælde også fulgt op af et kald til udvalgte journalister.
Fagmedarbejderne yder selv en stor indsats for at formidle deres stof, og da de har opbygget
en høj grad af troværdighed i forhold til medierne, bliver de ofte brugt som kilder– også i
sammenhænge, hvor vi ikke selv har taget initiativet.
Medieovervågningen via Infomedia vidner om god gennemslagskraft.
Samlet set blev DØR her omtalt i 1393 artikler i perioden fra 01.01.14 – 31.12.14. Grafen
nedenfor viser antallet uge for uge. De fleste omtaler foregår på webmedier som politiken.dk,
altinget.dk samt på diverse interesseorganisationers hjemmesider. Men der er også mange
artikler i trykte medier. Af udvalgte medier kan det nævnes, at Politiken.dk bragte 45 artikler,
Information bragte 30 artikler, mens lokalmedierne stod for 129 artikler.

Følgende diagram illustrerer fordelingen af omtaler i de skrevne medier. Desværre er det
ikke muligt at medregne fagmedarbejdernes medvirken i tv- og radioudsendelser.
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Artikler

Web-medier

Magasiner

Landsdækkende aviser

Regionale/lokale aviser

Ugeaviser

Div. andre

Digitale platforme
Igennem det sidste år har vi lavet en målrettet intern prioritering i forhold til vores
digitale platforme. Den har primært været rettet mod Facebook, nyhedsbrevet og
Linkedin. De mest benyttede platforme har det forgangne år været Ecocouncil.dk,
Facebook (FB), Twitter og nyhedsbrevet. Derudover har vi en række mindre
hjemme/facebook-sider, ligesom vi også bruger Linkedin og Google+. På næste side er lidt
nøgletal for udviklingen i brugen af udvalgte platforme i perioden.
Ecocouncil.dk
Vores hovedhjemmeside har det seneste år også oplevet en pæn fremgang i antallet af
brugere.

Fremgang fra 2013-14 til 2014-15
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Linkedin

Der er tale om en ganske betydelig fremgang på alle platforme. Nedenfor ses udviklingen i
antal brugere.
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Vi har primært fokuseret på, at gøre navigation på hjemmesiden nemmere og mere
overskuelig for brugerne samtidig med at vi har brugt en del energi på sikkerheds- og
tekniske-opdateringer. Antallet af nyheder m.m. på hjemmesiden har igennem det sidste
år været en del højere end tidligere, og sammen med den øgede tilgang til primært
facebook – hvor vi tit linker til hjemmesiden – er det formentlig de primære årsager til
fremgangen.
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Facebook
På Facebook har vi haft et ganske forrygende år med en fremgang i antallet, der følger os,
på hele 352 %. Ud over den almindelige tilgang skyldes dette formentlig dels at vi laver
flere opslag ligesom både det sproglige og det visuelle indhold er blevet højnet, samt at vi
har et brugt mindre beløb på markedsføring af siden. Vi har generelt en ret god respons på
vores opslag; primært i form af likes og delinger.
Twitter
Det sidste år har vi øget antallet af følgere markant. Antallet er faktisk blevet mere end
fordoblet. Vi er gået fra 440 til 934 følgere. Vores følgere inkluderer journalister,
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politikere, NGO-kolleger, ildsjæle og erhvervsliv. Vi har primært benyttet platformen til at
dele pressemeddelelser samt markedsføre vores arrangementer og eksempelvis
afstemningen af CAP-Awarden (se nedenfor). Enkelte fagmedarbejdere bruger også
Twitter til deres faglige kommunikation.
Nyhedsbrev
2014 har også været et godt år for vores nyhedsbrev, som udkommer én gang om
måneden. Antallet af abonnenter er det seneste år steget fra 1175 til 1452. Ud over den
almindelige tilgang, har vi i det forløbne år gjort en ekstra indsats i forhold til at afprøve
forskellige opsætninger, ligesom vi har lavet en målrettet annoncering. Nyhedsbrevet
indeholder seneste nyheder, giver appetitvækker for Global Økologi og vores kommende
arrangementer, og så er det godt til markedsføring af vores publikationer.
Kommunikationspris
Hjemmesiden www.fremtidenslandbrug.dk er blevet videreudviklet og det interaktive
landbrugsspil ’Fremtidens Landbrug’ er blevet markedsført i både ind- og udland. Spillet
blev i november 2014 nomineret til EU’s pris for bedste formidlingsindsats om
landbrugspolitik, ”The 2014 CAP Communication Award”, som det også gik hen og vandt i
januar 2015.
Folkemødet på Bornholm: Vi deltog igen i 2014 med stort udbytte på Folkemødet. Her er
mulighed for både at deltage i paneldebatter og høre gode oplæg. Og frem for alt for at få en god
snak med vigtige samarbejdsparter, som har tid til snak. Endelig delte vi igen i år ud af vores
målrettede hæfter og pjecer.
Ny kommunikationsplan
For at understøtte den gode udvikling i vores kommunikation er vi i gang med at udarbejde en ny
kommunikationsplan – den seneste er fra 2012 - baseret på vores hidtidige erfaringer, samt den
udvikling der er sket i vores muligheder for at kommunikere vores budskaber.

Medlemmer
 I starten af 2015 var antallet af medlemmer 874 og 129 abonnenter. Medlemstallet er relativt
stabilt i forhold til sidste år, hvilket er et positivt tegn, da det ellers de senere år har været
svagt faldende. Vi har en opfattelse af at vi har rigtigt mange loyale medlemmer og at evt.
udmeldelse sjældent beror på manglende støtte, men snarere en økonomisk prioritering.
 Vi forsøger forsat at øge det generelle kendskab til foreningen og vores arbejde, i håb om at
få flere medlemmer, og forventer i den forbindelse at opdatere vores medlemsfolder i 2015.
 I 2014 og starten af 2015 har vi gjort en større indsats for at få flere af vores eksisterende
medlemmer til at give et fast årligt støttebidrag. Dette sikrer os offentlig driftsstøtte
(Tips&Loto) som velgørende forening og giver os ret til at modtage fradregsberettigede
gaver. Samtidig øger det vores frie midler som organisation. Vi har kontaktet samtlige af
vores medlemmer enten pr. mail eller brev med opfordring til at lave en aftale om et fast
årligt støttebidrag, der opkræves sammen med kontingentet. Indsatsen og antallet af faste
støttebidrag er gået over al forventning og der er nu mere end 15% af vores medlemmer,
som giver støttebidrag.
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Sekretariatet
Sekretariatets størrelse har været svagt stigende i nogle år – pt. svarer det omregnet til 11,5 fuldtidsstillinger – fordelt på en del flere personer. Hertil kommer 3-4 frivillige og pt. én i job-medløntilskud. Det kan nævnes at kommunikationsmedarbejderne Ulla Skovsbøl og Christian Nyborg
fratrådte hhv. i september og december 2014, og er blevet erstattet af Trine Seidelin Hagen, der
tidligere har arbejdet som presse- og kommunikationskonsulent i Danmarks Radio og i Totalkredit.
Trine varetager nu hele kommunikationsfeltet i samarbejde med den øvrige kommunikationsgruppe
(Anne Mette Krøjer, Jeppe Juul og Gustav Bech), incl. den digitale kommunikation (hjemmeside,
sociale medier og nyhedsbrev). Desuden er Ivan Jankovic ansat som kommunikationsmedarbejder i
job-med-løntilskud 15. april til 1. august
Lone Mikkelsen, kemikaliemedarbejder holder orlov fra 1. maj til 1. september. Kemiområdet
varetages (på lavt blus) af Christian Ege i denne periode, idet der ikke er opnået projektpenge.
Reparationsprojektet varetages af trine Seidelin. Der arbejdes på at skaffe nye projektbevillinger på
kemi-området.
Sara Vincentzen startede i december som deltids-projektmedarbejder på energiområdet.
D. 1.6. flytter DØR til Kompagnistræde 22, 3. i dejlige nye lokaler. Hele baghuset på Blegdamsvej
skal rømmes.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har haft mange spændende debatter i det forløbne år, bl.a. om
-

DØRs landbrugsområde samt kemikalieområdet
Energibesparelser i SMV’er
Energisystemet og forsyningssikkerhed
Grønne skatteomlægninger
Vandafledning og regnvand
Kommunikationsstrategi
Luftforurening – evt. sagsanlæg mod staten for manglende overholdelse af EU's
grænseværdi for kvælstofdioxid
Hvordan får vi klima og miljø mere på dagsordenen i den kommende valgkamp?

Desuden har vi forberedt valg af ny formand efter generalforsamlingen. Bo Normander har trukket
sig ifm. at han er rejst til Grønland (i 1 år) – efter at have ydet en rigtig god indsats i 5 år som
formand. Christian Ege blev i januar udpeget som midlertidig formand, indtil den nye bestyrelse
konstituerer sig, formentlig d. 8. juni.
Forretningsudvalget (FU) har som sædvanlig varetaget økonomi og personale sammen med
sekretariatslederen, plus taget stilling i aktuelle politiske spørgsmål, både på møder og via mail.
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Arbejdsgrupper
Transportgruppen er fortsat vores største og mest aktive arbejdsgruppe, med 10-12 medlemmer.
Den mødes 6-8 gange om året og har livlig mail-kommunikation derimellem. Gruppen drøfter og
giver sparring på DØRs transportprojekter og politiske udspil og har f.eks. taget initiativer inden for
fremme af gods på bane – samt drøftet regeringens arbejde med ”Roadmap for en fossilfri
transportsektor 2050”, hvor flere af gruppens medlemmer har været med i en følgegruppe – som
dog i praksis ikke blev inddraget ret meget.
På landbrugsområdet er der en mindre gruppe, men denne omfatter et par frivillige som har lagt et
meget stort arbejde, især i tilknytning til Velux-projektet, se ovenfor.
Gruppen om bygninger og energi har ikke været indkaldt i en længere periode, men startede op igen
i marts, bl.a. med at drøfte DØRs arbejde med energikrav i bygningsreglement 2015 og 2020.
På kemikalieområdet er der ikke en formaliseret gruppe, men vi trækker på et antal eksperter, som
jævnligt yder os bistand.
Herudover er DØR involveret i en række andre miljøspørgsmål, hvor arbejdet især varetages af
frivillige, i samspil med sekretariatslederen og i nogle tilfælde andre bestyrelsesmedlemmer. Det
gælder arbejdet med klima- og miljøaspekterne af forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem
EU og USA (TTIP) hhv. Canada (CETA). Tobias Sørensen deltager meget aktivt på DØRs vegne i
TTIP-netværket, som består af en række NGO-repræsentanter. Vi følger også atomkraftområdet og
var medarrangører af en konference i marts om mulige atomaffaldsdepot-steder i Danmark.
Vi indgår også i kampagnen for at få pensionskasser til at frasælge investeringer i fossil energi – i
første omgang kul, tjæresand m.v. – med Ansvarligfremtid.dk som drivende kraft, og som led i en
international kampagne for ”divestment”.

Global Økologi
Vi har i 2014 udgivet fire numre af Global Økologi og har desuden for første gang lavet et særtryk
udelukkende med tema-artikler om fremtidens landbrug. Særtrykket blev uddelt i forbindelse med
vores afsluttende konference i februar om Velux-projektet om ‘Fremtidens Landbrug’.
I de fire numre har vi blandt andet lavet et fyldigt tema-nummer om grøn transport med artikler om
elbiler, busser på biogas, luftforurening fra trafikken og renluftzoner , delebilsordninger i USA,
elcykler, kollektiv trafik, letbaner og meget mere.
Vi har også set på hormonforstyrrende stoffer, og kemiske stoffer, der kan give børn hjerneskader.
Økonomien har vi også rundet med et helt tema-nummer, hvor vi har sat fokus på grønne afgifter og
omlægning af afgiftssystemet, så det fremmer grønt forbrug og reducerer forbruget af klodens
ressourcer. Grønne skattereformer er afgørende for klima- og energipolitikken, men på europæisk
plan har det været op ad bakke for grønne skattereformer, kunne vi konkludere med hjælp fra vores
europæiske samarbejdspartnere.
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I samme nummer kunne vi påvise med hjælp fra Oil Change International, at vi i et erklæret grønt
foregangsland som Danmark stadig giver ca. tyve gange så meget i støtte til fossile brændsler som
til vedvarende energi.
Vi har et godt samarbejde til andre blads redaktioner og organisationer og forsøger hele tiden at
udvide samarbejdet. Det gælder især NOAHs nye tidsskrift Nyt Fokus. Det gælder Vedvarende
Energis blad, Råstof, medarbejdere i Danmarks Naturfredningsforening og mange andre.
Redaktionen er blevet forstærket med nye medlemmer i det forløbne år, bl.a. Ib Salomon, der er er
tidligere miljø- og videnskabsjournalist på efterløn samt Peter Bjerregaard, der er klimaredaktør på
Ræson og aktiv i Omstilling Nu. Det Økologiske Råds bestyrelse har været repræsenteret med Bo
Asmus Kjeldgaard og Kåre Press-Kristensen. Hertil kommer Peder Agger, Ulla Skovsbøl, Claus
Wilhelmsen og Gustav Bech.
Vi har et godt samarbejde og får nogle livlige og spændende diskussioner om prioriteringer, form
og journalistik, når vi giver efterkritik og idéudvikler på de kommende numre.

På Det Økologiske Råds vegne
Christian Ege, sekretariatsleder og fungerende formand
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