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Årsberetning 2015-2016
Endnu et år præget af et højt aktivitetsniveau og stor gennemslagskraft i form af udvikling af forslag og dialog
med politikere, erhverv, civilsamfund samt deltagelse i debatter med aktører såvel som i medierne. Vi vil her
gennemgå vores aktiviteter og udviklingen inden for de enkelte fagområder samt organisationen i perioden fra
sidste generalforsamling i april 2015 til primo april 2016.
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Energi, Bygninger og SMV’er
Energifonden besluttede i efteråret 2014 at yde et årligt tilskud til Det Økologiske Råd på 3 mio. kr. pr. år i årene
2015 til og med 2020. Bevillingen skal jf. kontrakten anvendes til projekter inden for hovedindsatsområderne
energibesparelser i bygninger samt små- og mellemstore virksomheder, indsatser på transportområdet og
tværgående initiativer på energiområdet.
”Arbejdsmetoden” for den flerårige rammebevilling skal bl.a. sikre videreførelse af ”det lange seje træk” og den
katalytiske og involverende brobygningsrolle, som Det Økologiske Råd hidtil har varetaget. Det betyder, at vi i
endnu større grad end tidligere skal søge at påvirke aktører, organisationer, myndigheder og politikere aktivt
gennem udarbejdelse af debatskabende fagligt stærkt funderede indspil og ved en tæt dialog med og indgåelse i
fælles processer og arbejdsgrupper.

Nyt bygningsreglement
2015 var året, hvor vi fik et nyt bygningsreglement, baseret på energiklasse 2015 i BR10. Herved blev en række
uhensigtsmæssigheder i Bygningsreglementet tydeligere. Det gælder muligheden for at indregne VE-el i
opfyldelsen af energirammerne samt reguleringen af ventilation, overophedning, byggematerialer, vinduer osv.
– som alle trænger grundigt til en ”make-over” frem mod BR20.
Vi skrev derfor et notat om behovet for grundlæggende justeringer frem mod BR20, som har dannet grundlag
for mange gode snakke og givet bred opbakning. Notatet dannede også baggrund for et projekt med
udarbejdelse af et grønt roadmap for byggeriet, som med Inno Byg som tovholder kører her i 2016. Vi er også en
del af dette projekt.
Klimarådet kom i gang i det forløbne år, og har nedsat en arbejdsgruppe specielt for bygninger, hvor vi har plads.
Dette er vigtigt, da Klimarådets kommende rapport efter sigende skulle omhandle bl.a. økonomiske virkemidler
som skatter og afgifter på varmeområdet, hvor bygninger i sagens natur er helt centralt.

Vedvarende energi i Bygningsreglementets energirammer
Det Økologiske Råd gennemførte i 2015 en større analyse om fordele og ulemper ved at medregne VE-el, fra
eksempelvis solceller og husstandsvindmøller, til opfyldelse af energirammen i bygninger. Analysen, der blev
finansieret af Grundejerenes Investeringsfond, blev afsluttet i februar 2016 med en velbesøgt inviteret
workshop.
Bygningsreglementet giver i dag mulighed for at medregne el produceret på matriklen i opfyldelse af
energirammen (energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation,
køling, varmt brugsvand og eventuel belysning). Vores analyse konkluderer, at denne medregning bør fjernes
eller væsentligt reduceres, og vi giver konkret forslag til, hvordan det kan gøres.
Fjernelse af denne mulighed i det danske bygningsreglement kræver, at dette muliggøres i både EU’s
Bygningsdirektiv og Vedvarende energi direktiv med den igangværende revision. Vi giver en række forslag til
dette, hvilket ligger fint i tråd med den danske holdning. Vi har også oversat sammenfatningen af rapporten til
engelsk og rundsendt til alle relevante parter – mhp. påvirkning af direktiv-revisionerne.
Det Økologiske Råd støtter solceller, men udbygningen med dem skal reguleres via rammebetingelserne for VEanlæg. Når de også er med i Bygningsreglementet, bliver det dobbeltregulering. De nuværende regler får
bygherren til at investere i solceller i stedet for i energibesparelser. Samtidig er det ofte ikke optimalt
samfundsmæssigt at placere VE-produktion som solceller på bygninger frem for VE-produktion andre steder i
energisystemet. Læs mere på www.ecocouncil.dk.
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Energispareordningen
Energiselskabernes energispareordning skulle revideres i 2015, hvilket har skabt stor usikkerhed om de
fremadrettede energibesparelser, som ifølge energiforliget løber frem til og med 2020.
Det Økologiske Råd har deltaget i debatten med det formål at holde ordningen stabil og forudsigelig, og med
påpegning af, at skreddet i ordningen fra rådgivning til tilskud er årsag til en fordyrelse af ordningen.
Fornyelsen af ordningen har udløst slagsmål om den organisatoriske placering af energispareforpligtelsen på elsiden på baggrund af regeringens ønske om flytning af forpligtelsen, samt debat om fordeling af den samlede
energispareindsats blandt de involverede energiselskaber.

Ny analyse af kommunikation om varmepumper fra markedets aktører
Det Økologiske Råd ønsker at varmepumper udbredes meget mere. De er velegnede uden for
fjernvarmeområderne, og de spiller godt sammen med den fremtidige situation, hvor dansk el produceres
miljømæssigt forsvarligt på vindmøller, solceller og anden VE. Men det går ikke så hurtigt med at få
varmepumperne ind i boligerne. Hindringerne er mangfoldige, men ikke uoverkommelige.
På baggrund af bl.a. en dialog med flere af markedets aktører, tog vi initiativ til, at der medio 2015 blev igangsat
en analyse af kommunikationen om varmepumper fra markedets aktører rettet mod boligejerne. Analysen
peger på at kommunikationen om varmepumper ikke er optimal, hvilket hindrer udfasning af de forurenende
oliefyr og på sigt gasfyrene.
Rapporten er udarbejdet af Advance A/S og finansieret af Dansk Energi og Energistyrelsen. Den har dannet
udgangspunkt for en møderække med markedets aktører i 2015 om en fælles kommunikations- og
markedsføringsindsats for at få udbredt varmepumperne. Dialogen med markedets aktører fortsætter i 2016.
Læs mere på www.ecocouncil.dk.

Energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMV)
Kommunerne er meget vigtige spillere i forbindelse med at få de lokale SMV til at fokusere på
energieffektivisering. Det Økologiske Råd har derfor også i 2015 fortsat arbejdet for, at kommunerne prioriterer
dette område og tager SMV’erne med i deres lokale arbejde med at få nedbragt CO2 udledningen i deres
område. Vi har en løbende dialog med flere sjællandske kommuner og erhvervsfremmeaktører herom.
Vi har taget initiativ til, at der blev holdt en konference i april 2016 for ledere og nøglemedarbejdere i de
relevante afdelinger i kommunerne som fx Teknik & Miljø forvaltninger, Erhvervsafdelinger, Energicentre m.v.
Energistyrelsen, Det Økologiske Råd, EnergiForum Danmark og KTC (Kommunalteknisk Chefforening) var
arrangørerer af konferencen og Energistyrelsen bevilligede støtte til gennemførelsen.
Når det drejer sig om den enkelte SMV, viser al erfaring, at de ikke kommer til møder o. lign., der handler om
energi. Hvis de skal have information, skal det ske via deres lokale erhvervsforeninger, brancheblade eller
lignende. Vi har derfor skrevet artikler til forskellige erhvervsblade og fagblade om energibesparelser i SMV med
henblik på at øge interessen for energieffektivisering. Derudover har vi etableret et samarbejde med udvalgte
brancheorganisationer, hvor medlemmerne i stor udstrækning er SMV’er. Det drejer sig bl.a. om Dansk Erhverv,
WEAR og Danmarks Restauranter og Caféer.
SMV’erne støtter sig ofte til de håndværkere og leverandører, der kommer i virksomhederne. Vi har også i 2015
fokuseret på uddannelse og efteruddannelse af håndværkere, installatører, rådgivere, designere mm. i
energibesparelser i SMV. Vi har i denne forbindelse holdt møder med udvalgte håndværksorganisationer (Dansk
Elforbund og TEKNIQ).
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Endelig har Københavns Kommune bedt Det Økologiske Råd om at evaluere de fem projekter om
energibesparelser, som Grønne Erhverv har arbejdet med i 2015 -2016 under handels- og serviceprojektet.
Evalueringen blev gennemført i foråret 2016.

Den nye elspareside
Elpristavlen er under bearbejdning. Vi har deltaget aktivt i arbejdet i Energitilsynet med fokus på at el-produkter
med effekt for klima eller øget VE skal beskrives bedre og tildeles forskelligt antal grønne blade efter deres
additionelle effekt for klima eller VE. I processen har vi aktivt været i dialog med Dansk Energi for at nå en fælles
forståelse af beskrivelsen af el-produkter med klimaeffekt. I skrivende stund er endelig tekst ikke nået, men
formentlig er vi nået langt nok til at Energitilsynet kan forbedre den nye elpristavles information af el-produkter
med klimavalg.

Grøntelvalg.dk
Samtidigt med den ny el-pristavle har vi arbejdet på at revidere vores klassifikation af de el-produkter med
klimavalg, som er på markedet. For heldigvis er produkterne blevet bedre over årene. Vores side grøntelvalg.dk
er blevet rost fra mange sider. Desværre tyder det ikke på, at de grønne organisationers anbefalinger bliver
overflødige lige med det samme, så arbejdet med at vedligeholde og forbedre hjemmesiden grøntelvalg.dk
fortsætter.

Reguleringen af el-netselskaberne
Som fortsættelse af vores deltagelse i el-reguleringsudvalget fik vi en plads i følgegrupperne til de
ekspertgrupper, som skulle definere en rentesats for investeringer i el-netselskaberne og for udviklingen af en ny
benchmarking-metode for el-netselskaberne, som skulle understøtte en omkostningseffektiv grøn omstilling af
den danske energisektor. Der har været en del møder, og vi har givet mange kritiske kommentarer, da arbejdet
har haft meget lidt fokus på at understøtte den grønne omstilling. Så vores engagement og samarbejde med de
andre i følgegruppen er afgørende for et brugbart resultat og for vores mulighed for at påvirke parter i
energiforliget omkring den efterfølgende udmøntning. Arbejdet er blevet forsinket og fortsætter videre i 2016.

Energisparerådet
Vi har også deltaget meget aktivt i Energisparerådet. Stor var derfor vores overraskelse, da ministeren pludselig
erklærede, at rådet ikke havde løst sin opgave, og derfor skulle nedlægges til fordel for en opsætning
af ”paneler” i Energistyrelsen. Vi har arbejdet meget aktivt for at fastholde et bredt sammensat aktivt
Energispareråd, og har inspireret mange af de øvrige parter, som deltager i rådet til at fremsende høringssvar til
nedlæggelsen i lighed med vores. Og vi ser frem til en fortsættelse af et Energispareråd i en eller anden form,
som meget gerne må involveres meget tidligt i processen med nye ideer og tiltag.

Tagboliger i København
Udnyttelse af tagetagen i eksisterende etageejendomme giver både forbedret energisituation og et økonomisk
tilskud til energirenovering af den underliggende ejendom. Vi har derfor sammen med Dansk Byggeri aktivt
arbejdet for at Københavns kommune giver bedre inspiration til, hvor og hvordan der med fordel kan etableres
flere tagboliger. Samarbejdet er understøttet af en ”støtteerklæring” fra Teknik- og Miljøborgmester Morten
Kabell, men går dog alligevel meget langsomt. Til gengæld har det mundet ud i oplæg på konference for
byggeaktører, administratorer og investorer i København, fulgt af en snarlig gentagelse i Århus og en ny i
København.

92-gruppen, EU direktiver og globalt klima
Vi deltager stadig aktivt i 92-gruppens arbejde – med mange konstruktive møder med danske embedsmænd,
som arbejder enten med udformningen af EU’s direktiver eller i forhandlingerne om det globale klima. Vores
fokus som teknisk vidende part giver et godt samspil med de øvrige organisationer.
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EU-samarbejdet
Som konsekvens af arbejdet med energi, klima og bygninger i Danmark har vi stort fokus på, hvad der sker på
EU-plan. Og netop i det forløbne år er der kommet en række udspil. Vi har således afgivet høringssvar på EUKommissionens forespørgsler på Bygningsdirektivet, VE-direktivet og Energieffektivitetsdirektivet. Og vi har med
vores tidlige høringssvar givet input til bl.a. EEB1 og CAN-E’s2 høringssvar på samme spørgsmål. Vi arbejder i god
dialog med både de danske embedsmænd, som arbejder med de nævnte direktiver, og med de EU-baserede
grønne organisationer.

CONCITO
Efter ”revitaliseringen” af CONCITO er der nu god fart på arbejdet i de forskellige arbejdsgrupper igen. Og igen
med stor indflydelse og input fra vores side i både energi- og klimagrupperne. Dertil deltog vi aktivt i
en ”tænketanks” møderække op til COP21, hvor erfaringer fra DØR’s mangeårige deltagelse i den globale
klimaproces endnu engang kom os til gode.

Energifondens Summerschool
Energifonden gennemførte i 2015 for tredje gang en Summerschool med fokus på at forstå sammenhæng i det
samlede danske energisystem inkl. energibesparelser og transportsiden. Igen deltog vi aktivt i en lille
forberedelsesgruppe, og var på Summerschool’en repræsenteret ved hele 3 oplæg og flere workshopledelser.
Summerschool 2016 er igen vedtaget af Energifonden, og vi er i fuld gang med planlægningen i samme lille
planlægningsgruppe.

Trossamfund mod klimaforandringer
I marts afholdt vi et utraditionelt offentligt møde – det første af sin slags i Danmark - sammen med Folkekirkens
Nødhjælp og Politiken, hvor repræsentanter for fire trossamfund (Folkekirken, katolikker, muslimer og jøder)
fortalte om hvorfor man som troende bør deltage i kampen mod klimaforandringerne og i det hele taget i
arbejdet for et mere bæredygtigt samfund og dermed en god fremtid for vores børnebørn. Et velbesøgt møde
med god stemning, og gode musikalske indslag af bl.a. Isam B. fra Outlandish. Der var god pressedækning.

BOLIG+
BOLIG+ holdt i 2015 10 års jubilæum, men denne gang med særdeles godt indhold, idet den første BOLIG+
etagebebyggelse nu er opført på Søborg Hovedgade i Gladsaxe. Det oprindelige projekt med BOLIG+, som blev
støttet af Elsparefonden, Realdania og EUDP synger derfor på sidste vers, idet vi kun mangler den endelige
formidling af alle den gode læring, på hjemmesiden www.boligplus.org.

Bioenergi
Bioenergi er mange ting – fast, flydende og gasformigt - og vi er aktive på mange fronter. Vi arbejder videre med
politikudvikling på bioenergi – i forlængelse af det princippapir, som bestyrelsen vedtog i 2013. Vi er
repræsenteret i regeringens Bioøkonomipanel, sammen med DN og WWF. Vi ser afbrænding af fast biomasse til
kraftvarme-formål som en overgangsløsning for at slippe hurtigst muligt af med især kul. Men det er ikke en
varig løsning. Samtidig er det afgørende, at den biomasse som anvendes er så bæredygtigt produceret som
muligt. Her følger vi kritisk arbejdet med branchens bæredygtigheds-certificering. Vi har haft flere dialog-møder
med Dansk Energi og Dongenergy – og er nu også kommet med i Energistyrelsens følgegruppe herom.
Biogasproduktion ser vi som et led i den langsigtede løsning – forudsat at det produceres på basis af bi- og
affaldsprodukter, dvs. ikke på afgrøder, som ellers kunne bruges som fødevarer. Biogas medfører en synergi,
hvor det kan gavne både klimaet, vandmiljøet og ressourcekredsløbet. Bl.a. kan det skabe en bedre udnyttelse af
1
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næringsstoffer i økologisk jordbrug, og biogas kan fødes ind på naturgasnettet og på sigt – sammen med
forgasnings-gas – erstatte naturgassen. Herved kan det både anvendes til tung transport og spille en vigtig rolle i
at afbalancere den fluktuerende vindkraft og dermed skaffe plads til mere vind i systemet. Det kræver en
certificering, hvilket Energinet.dk har udviklet, i form af såkaldt bionaturgas, se nedenfor.
Vi støtter også i begrænset omfang produktion af 2. generations bioetanol, men anvendelse i personbiler
(iblanding i benzin) ser vi ikke som en langsigtet løsning, idet personbiler skal over på el. Vi er åbne over for at
der i de nærmeste årtier skal bruges et mix af VE-brændstoffer i transportsektoren for at slippe af med de
fossile. Men vi foretrækker el til personbiler og biogas til tunge køretøjer (dog også her el i det omfang det kan
lade sig gøre). Vi har udarbejdet et nyt princippapir om biogas versus bioraffinaderier, med udgangspunkt i at
der må prioriteres ift. anvendelse af de begrænsede halmressourcer – under hensyn til at dele af halmen bør
nedmuldes for at bidrage til bevarelse af jordens kulstofindhold og dermed langsigtede frugtbarhed. Bestyrelsen
har tilsluttet sig dette papir d. 15. marts. Undervejs har vi diskuteret det med forskere og med repræsentanter
for bioraffinaderi-konceptet. Vi har netop taget initiativ til et afklaringsseminar om biogas versus bioraffinaderier
og metanol-produktion, sammen med Danmarks Naturfredningsforening og IDA (Ingeniørforeningen) – afholdes
formentlig i maj.
Vi deltager fortsat aktivt i NGO-samarbejdet i 92-gruppens bioenergi-gruppe samt i det europæiske NGOsamarbejde om bioenergi.

Branchedeklarering for bionaturgas
For at fremme produktion og afsætning af opgraderet biogas, kaldet bionaturgas, deltager vi aktivt i en proces
faciliteret af Energinet.dk med henblik på at fastlægge spilleregler for det danske salg af bionaturgas. Det er ikke
let, da alle selskaberne skal blive enige, og da bionaturgas ikke er en helt enkel og entydig sag at arbejde med. Vi
forventer dog et godt resultat om ikke så lang tid, hvor der er enighed om anvendelse af
dokumentationsprincipper for CO2 fortrængning ved brug af bionaturgas samt en række flere ting.

Produktpolitik
Energieffektiviseringer i produkter er en vigtig brik i forhold til at mindske energiforbruget og leverer allerede
ganske betydelige energi- og CO2-besparelser.
De vigtigste værktøjer er EU's energimærkningsordning og Ecodesign-direktivet, der fastsætter bindende
miljøkrav til produkter med særlig vægt på energiforbruget. Vores hovedaktivitet inden for området har været
vores arbejde i EU-projektet MarketWatch, hvor vi igennem de sidste 3 år i samarbejde med en lang række
NGO’er i andre EU-lande, har undersøgt i hvilken grad butikker og produkter i EU overholder de gældende
regler. Samlet har det betydet tjek af over 100.000 produkter og 700 butikker. I Danmark har arbejdet foregået i
samarbejde med Forbrugerrådet tænk, hvor vi sammen har tjekket over 100 butikker – både fysiske butikker og
webbutikker.
Vores danske undersøgelsesresultater har ført til, at vi i samarbejde med Energistyrelsen, Danske Erhverv og
FEHA har opstillet et mål om, at der maksimalt må være fejl i 10 % af mærkningen i sommeren 2016.
Udover MarketWatch-projektet har vi også undersøgt implementeringen af energimærket på støvsugere og
offentliggjort vores resultater for at sikre at forbrugerne hurtigere får de oplysninger de har krav på.
Vi har ligeledes arbejdet med den igangværende revision af Energimærkningsdirektivet, der ser ud til at blive en
klar forbedring i forhold til de eksisterende regler. Som det ser ud nu, bliver det nemmere for forbrugeren at
gennemskue energimærkerne, fordi alle får ens skala fra A-G. Ligeledes kommer der et produktregister, så det
bliver nemmere at føre tilsyn med produkterne på det europæiske marked – også til glæde for de mange
virksomheder, der lever op til reglerne.
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Transport og luft
Mere fleksibel adfærd og holdninger til transport
Projektet Fleksibel Transport-adfærd har som overordnet formål at reducere CO2 udledningen fra privat
transport gennem en mere fleksibel transport adfærd og ved hjælp af holdningsbearbejdelse af de unge i og
omkring byerne.
I løbet af 2015 har vi i tæt samarbejde med kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese udviklet og produceret
en række visuelle budskaber om transport (infografikker), som deles gennem sociale medier. Derudover har vi
udfordret transportvaner til en festival i Den Økologiske have i Odder.
I 2016 offentliggør vi en rapport om unges viden og holdninger til transport i de større byer. Samtidig laver vi en
postmåling på unges adfærd og holdninger til transport, mens vi fortsat søger at fastholde debatten og
holdningsbearbejdelsen gennem sociale medier og PR.
Overordnet set bidrager projektets kommunikative aktiviteter til at skabe en ny fortælling om mere fleksibel
transport adfærd og information om nye transportformer, der skal bane vejen for en mere bæredygtig
transport.

Vejtrafik og luftforurening
Vi har gennemført en række målinger af luftforurening fra trafik i København og Århus og har kommunikeret
målingerne effektivt via pressen og præsentationer på borgermøder m.v. Desuden har vi igen påklaget Danmarks
nye luftkvalitetsplan til Kommissionen, da essensen i planen er at opfylde EU's grænseværdi for skadelig
luftforurening ved at flytte luftmålestationen i København længere væk fra vejen i stedet for at reducere
luftforureningen fra trafikken. Vi har i den forbindelse haft foretræde for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, der
efterfølgende nægtede at lade Miljøstyrelsen flytte målestationen. Imidlertid har Miljøstyrelsen påklaget denne
afgørelse til Vejdirektoratet, der er en statsinstitution og derved alt andet lige giver Miljøstyrelsen lov til at flytte
målestationen, så luftforureningen ikke reduceres til trods for, at vejtrafikkens luftforurening årligt koster ca. 300
for tidlige dødsfald i København. Som særlige mediebegivenheder har DØR deltaget i tre indslag i DR Kontant om
luftforurening. Internationalt har vi målt luftforurening og præsenteret målingerne for pressen i Mexico, Tjekkiet,
Slovakiet og Østrig samt på en poster session i Tyskland. Desuden deltager DØR aktivt i EEBs (European
Environments Bureau) luftforureningsgruppe. DØRs arbejde med vejtrafik blev primært finansieret af
Europanævnets Pulje B og LIFE-projektet: Clean Air.

Brændefyring
Luftforurening fra brændefyring er Danmarks mest sundhedsskadelige og dyreste miljøproblem. Men det er
samtidig et af landets mest oversete miljøproblemer. DØR har arbejdet målrettet for at informere om forurening
fra brændefyring og foreslået en lang række løsningsmuligheder. Herunder at brændefyring afgiftsbelægges efter
hvor mange timer ovnen bruges, hvor meget den forurener (gammel/ny), og hvor den er placeret (by/land).
Forbruget registreres af en lille temperaturmåler i skorstenen - med en fjernaflæst logger. Hermed kan ejeren
beskattes efter, hvor mange timer denne har ild i ovnen og hvor store sundhedsskader brugen af brændeovnen
skaber. I overensstemmelse med ”forureneren betaler princippet”. Dermed kan brændefyring sidestilles
afgiftsmæssigt med alle andre opvarmningsformer. Vismændene (Det Miljøøkonomiske Råds formandskab)
betegnede i deres seneste årsrapport denne måler som den samfundsøkonomisk mest effektive metode til
beskatning af brændefyring og vurderede at den ville spare 300-400 for tidlige dødsfald årligt i Danmark og give
en samfundsøkonomisk gevinst på 3-4 mia. kr årligt. Vi har genoptaget dialogen med ordførerne om dette
afgiftsforslag – også fordi det var brændeafgiftens fallit som forhindrede at der blev lagt afgift på biomasse, også
til fjernvarme- og kraftvarmeværker.
Vi har desuden foretaget en lang række målinger af forurening fra brændefyring og deltaget som vejleder i en
række afgangsprojekter på landets universiteter. På den internationale front har vi målt luftforurening og
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præsenteret målingerne for pressen i Tjekkiet, Slovakiet og Tyskland samt på en biomassekonference i Tyskland.
DØRs arbejde med forurening fra brændefyring blev finansieret af Climate Works Foundation og LIFE-projektet:
Clean Heat.

Personbiler
2015 blev stærkt præget af Volkswagens svindel med testresultater. Vi brugte skandalen til at skabe et bredere
fokus på bilindustriens manipulering med testresultater og vigtigheden af at få ændret det samlede testsystem.
Vi har fortsat vores arbejde for at fremme elbiler. Det har vi bl.a. gjort gennem vores projekt ”Elbiler i fleksible
flåder”, hvor vi konkret igennem en årrække har haft elbiler i en delebilsflåde, for dels at teste mulighederne for
udbredelse af elbiler i såkaldte fleksible flåder, og dels for at mange mennesker fik en nem mulighed for at få
erfaringer med elbiler på en uforpligtende måde. Projektet blev i 2015 afsluttet med et seminar hvor erfaringerne
blev drøftet med aktører på området.
DØR har også gennemført et større formidlingsarbejde om miljø- og klimafordele ved elbiler i landets største aviser.
Projektet blev finansieret af Valby Lokaludvalg i København.
Vi har sideløbende arbejdet for at fremme elbiler politisk både nationalt og på EU-plan og har bl.a. medvirket i
Advisory board for Copenhagen Electrics.

Tung transport
Den tunge transport er på mange måder miljømæssigt en større udfordring end personbiler. I vores arbejde har
vi primært fokuseret på effektivisering af selve køretøjerne og på at få øget brugen af alternative drivmidler.
Selvom lastbiler står for ca. ¼ af vejtransportens CO2-udslip, er der indtil videre ikke stillet EU-krav om
brændstofeffektivitet som man har på person- og varebiler. USA er her langt foran EU, og vi har derfor arbejdet
for at skabe opbakning til en ny EU-regulering på området. Vi bakker samtidig op om andre tekniske løsninger, der
kan mindske CO2-udledningen, som fx forbedret aerodynamik, computerbaseret chaufførvejledning, platooning
m.m. Effektiviseringen er dog ikke nok til at få mindsket CO2-udledningen tilstrækkeligt. Derfor er det nødvendigt,
at få vedvarende energi ind som drivmiddel i den tunge transport. I et land som Danmark er biogas en god løsning.
Derfor har vi i samarbejde med Københavns Kommune, Scania, E.ON og OK, haft et pilotprojekt, der introducerede
biogas til brug i skraldebiler i Københavns Kommune. Projektet indeholdt konkret etablering af en gastankstation
og 4 gasskraldebiler og har medført at alle Københavns skraldebiler nu kommer til at køre på biogas.

El-cykler
DØR har afsluttet sit store el-cykelprojekt rettet mod specifikke målgrupper: Ældre, gigtpatienter, lungepatienter
og folk med langt til arbejde. Projektet blev afsluttet med fem meget velbesøgte konferencer afholdt med
kommuner fordelt i hele landet og ved udgivelse af en lille folder om de mange miljø- og klimafordele ved elcykler
sammenholdt med biler, fire solstrålehistorier om elcykler samt en række vigtige sikkerhedsforhold vedr. brug af
elcykler. Vores arbejde med elcykler blev finansieret af Trafikstyrelsen.

Skibstrafik
DØR har været medarrangør af to store internationale konferencer om luftforurening fra skibstrafik, der blev
afholdt hos Danmarks Rederiforening og i Europaparlamentet. Disse events blev arrangeret sammen med en lang
række danske og internationale aktører. På konferencerne var både oplæg fra præsidenten for MEPC (FN’s øverste
myndighed for regulering af forureningen fra international skibsfart) og formanden for Europaparlamentets
Transportudvalg. På den hjemlige front har vi sammen med Danmarks Rederiforening haft foretræde for to
Folketingsudvalg for at få politikerne til at fokusere mere på håndhævelse af de eksisterende miljøregler for
skibstrafik. Vores arbejde med forurening fra skibstrafik blev finansieret af European Climate Foundation.
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Arbejdsmiljø
DØR har gennemført målinger af luftforureningen med dieselpartikler for SELI Denmark, der borer tunnelerne til
den kommende metrocityring. Formålet var at vurdere evt. arbejdsmiljøproblemer. Rapporten blev efterfølgende
brugt som bevismateriale i Landsretten. Endelig har DØR gennemført en række filtertests af partikelfiltre på
forskellige byggepladser.

Transportgruppen
Vi har fortsat en aktiv transportgruppe, som består af eksperter fra alle dele af feltet transport, klima og miljø.
Gruppen mødes fortsat regelmæssigt og diskuterer aktuelle og principielle spørgsmål på transportområdet. Vi
har f.eks. diskuteret den mangelfulde kontrol med udledning af luftforurening og CO2 fra biler i EU, set i lyset af
skandalen med snyde-software, som startede med Volkswagen og fortsatte med andre bilmærker. Dette har
ledt frem til at vi har valgt dette som tema for vores offentlige møder ifm. generalforsamlingen d. 20.4.2016,
hvor eksperter fra ind- og udland vil fortælle om dette emne.

Grønne afgifter og grøn økonomi
Den tidligere regering igangsatte en analyse af, om skattesystemet kan understøtte den grønne omstilling bedre
end i dag. Det Økologiske Råd indgår i følgegruppen. Vi venter stadig på et resultat, som næppe bliver særligt
ambitiøst.
I foråret 2015 udarbejdede Det Økologiske Råd hæftet ”En visionær og bæredygtig beskatning, som
opsummerede grundlæggende udfordringer, løsningsmodeller og principper i forbindelse med en grøn
skattereform samt en række konkrete forslag til afgiftsændringer. Hæftet kom fra trykkeriet samme dag, som
der blev udskrevet valg. Derfor blev distributionen udsat til Folketingets åbning. Her blev hæftet sendt til to
folketingsudvalg, 3 ministre, de politiske partier, flere ministerier og styrelser og en række organisationer og
institutioner med interesse i afgiftspolitik. Hæftet kan også ses som et indspil i overvejelserne om et
afgiftssystem, der bedre understøtter den grønne omstilling.

Analyse af barrierer for større anvendelse af overskudsvarme
Det Økologiske Råd udarbejdede i efteråret en analyse af barriererne for yderligere anvendelse af
overskudsvarme og de muligheder, der umiddelbart er for at fremme processen ved at skrue på nogle elementer
i lovgivningen om overskudsvarmeafgiften og afgiften på el til varmepumper. Analysen er blevet brugt i det
videre arbejde med varmepumper.

Nedsættelse af afgift på el til varmepumper
Der er brug for at nedsætte elafgiften for el til varmepumper for at øge udbredelsen af varmepumperne, som
spiller en vigtig rolle i fremtidens el og varmeforsyning pga. sin fleksibilitet og muligheden for fjernstyring. Derfor
foreslår vi en målrettet nedsættelse af elafgiften på varmepumper. Der er i den forbindelse også lavet en
analyse af det provenutab, som staten mister ved, at ubeskattet biomasse får lov til at vinde frem på bekostning
af ikke mindst varmepumper. Ønsket om at få beskattet biomasse og brændefyring har været et tema på flere
møder med politikere. Der er udarbejdet en henvendelse herom målrettet politikere, embedsmænd og fagfolk.
WWF og Danmarks Naturfredningsforeningen er med på henvendelsen, men det undersøges for tiden om også
erhverv vil være med. Det Økologiske Råd er stærkt imod tanker om en generel nedsættelse af elafgiften, fordi
det er vigtigt at opretholde incitamentet til at købe energieffektive elapparater og til at bruge el med omtanke.
Samtidig er der fortsat meget fossilt brændsel i elproduktionen.
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Bilafgifter
Vi har i efteråret 2015 lavet en grundig analyse af det faldende provenu fra bilafgifterne, der blev revideret i
2007, hvor man skønnede, at de ville være provenuneutrale. Vi påviste at afgiftsprovenuet fortsat vil falde,
hvilket bør begrunde en revision af reglerne. Vi har både i pressen og i samtaler med politikere foreslået
bilafgifter, der følger den teknologiske udvikling, så incitamentet til at vælge de mest energieffektive biler
genindføres. Og vi har søgt at opbygge alliancer med andre organisationer om dette forslag.

PSO tariffen
Vi har i foråret 2016 været en af de toneangivende i debatten om finansieringen af den grønne omstilling. Vi er
fortalere for at opretholde en finansiering over PSO tariffen, og tilpasse den i nødvendigt omfang som krævet af
EU. Trods aktuel uro giver PSO systemet den mest stabile ramme om den grønne udbygning frem for en
finansiering over finansloven, hvor der tit i 11. time skal findes en mia. kr til f.eks. sundhed eller ældre. Det er
også mest naturligt, at alle elforbrugere med få undtagelser bidrager til at finansiere omstillingen til fossilfrie
løsninger, hvilket ikke vil være tilfældet med en finansiering over personskatterne eller via en forhøjet elafgift,
hvor husholdningerne kommer til dække langt hovedparten af finansieringen. Budskaberne er formidlet via tre
store landsdækkende dagblade og via DR. WWF og Danmarks Naturfredningsforening har været
medunderskrivere og aktive på pressefronten.

Green Budget Europe projektet
En trediedel af indsatsen på skatte- og afgiftsområdet er knyttet til et flerårigt europæisk projekt. Det går ud på
at få kommunikeret – og kommunikeret bedre – om fordelene ved en grøn skattereform, hvor
energibesparende, miljørelaterede og sundhedsfremmende afgifter får stigende betydning, mens
indkomstskatterne sænkes: ”Skat på skidt. Det gode går frit” – eller ”Tax what we burn, not what we earn”. Der
er i det forløbne år udarbejdet 6 fakta ark (på engelsk), der kan bruges som inspiration i andre EU-lande om,
hvordan man kan finansiere velfærdsstaten ”stabilt” med afgifter, om den danske bilbeskatning, om den svenske
NOx afgift, om hhv. den mængde- og vægtbaserede affaldsafgift, plastikposeafgiften. Derudover er der lavet en
analyse af civilsamfundets betydning i forbindelse med danske skattereformer med grønne islæt. Derudover har
Det Økologiske Råd deltaget i flere møder i hhv. Bruxelles og Berlin. Sidstnævnte sted blev der givet oplæg om
den danske bilbeskatning i et forum, der både rummede myndighedspersoner, industri og NGO’er. Som led i
dette projekt deltager vi også i semesterprocessen, hvor de afgiftsmæssige mærkesager fremføres bl.a. i
kontaktudvalget for 2020 strategien under Udenrigsministeriet og i møder med repræsentanter for
Finansministeriet.

Det Miljøøkonomiske Råd
Vi repræsenterer fortsat Forbrugerrådet i Det Miljøøkonomiske Råd. Årets rapport fra vismændene handler
især om luftforurening samt energi&klima. På det første område har vi set en betydelig enighed mellem
vismændene og os, bl.a. om at anerkende problemet med luftforurening fra brændefyring (se også afsnit om
luftforurening). Således foreslår vismændene en afgift på brændefyring, og de peger direkte på en model
udviklet af Det Økologiske Råd med afgift på den tid man har ild i sin brændeovn – hvilket løser alle de
problemer, som knyttede sig til forslaget om en brændeafgift, som den forrige regering fremsatte i starten af
2014.
På energi&klima-området har vi derimod fortsat stor uenighed med vismændene, som foregiver at EU's system
for handel med CO2 kvoter faktisk virker – og på den baggrund tager afstand fra danske mål og virkemidler inden
for den kvoteomfattede sektor.
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Kemikaliepolitik
Inden for det sidste år er der på kemikalieområdet hovedsageligt arbejdet på fire projektområder.
1.
2.
3.
4.

Indeklimaet i børneværelser – tværgående projekt mellem kemi, luftforurening og energi
Plastikforurening af (vand)miljøet
Oplysning til danskere om EU’s kemikaliepolitik
Mere reparation og mindre affald – med inklusion af flygtninge og asylansøgere

Ad 1) Indeklimaet i børneværelser
Projektet om indeklima i børneværelser er et samarbejde mellem flere fagområder i Det Økologiske Råd. Ud
over kemikalieområdet er energi- og luftforureningsområdet også med inde over.
I projektet bliver 17 børneværelsers indeklima gransket ved at måle på temperaturudsving, CO2-indhold, fugt,
kemikalier (ftalater og organofosfater) og partikler, hvoraf de fleste er forhold, man som forældre kan gøre
noget ved. Indretningen af børneværelset bestemmer f.eks. i høj grad, hvilke kemikalier børn udsættes for. Et
nymalet værelse og nye møbler kan afgive relativt store mængder kemikalier til luften. Det samme gælder
legetøj og elektronik. Udluftning er vigtig, og tidligere studier viser, at særligt børneværelser bliver luftet mindre
ud end andre rum. Dette projekt munder ud i konkrete råd til forbedring af indeklimaet i de enkelte hjem og
desuden en slutrapport, som vil opstille en række mere generelle råd. Tidligere forskning på området bliver
naturligvis inkluderet i rapporten.
Realdania støtter projektet som del af en generel indsats for at styrke kampen mod dårligt indeklima.
DR Kontant følger undervejs to familier i projektet og der bliver filmet ved de besøg vi aflægger. Her bliver
familierne bl.a. interviewet og der bliver taget støvprøver til kemikalieanalyser i børneværelset.
Desuden er Politiken solo på historien, hvor de løbende vil bringe artikler når vi får nye resultater på bordet.
Vi har gennemført en lang række målinger af luftforurening på børneværelser fra stearinlys og madlavning.
Målingerne viser, at forureningen meget hurtigt breder sig fra stue og køkken til børneværelser og forurener luften
på disse til høje niveauer. Løsningen er at undgå eller minimere brugen af stearinlys, bruge emhætte og lufte
grundigt ud i boligen efter stearinlys og madlavning.
Udover børneværelsesprojektet har vi igen i år gennemført en stor radonundersøgelse (denne gang i Valby), hvor
der blev målt radon i 22 testhuse. Resultaterne fik stor opmærksomhed i lokalaviserne og blev præsenteret på et
meget velbesøgt borgermøde. Projektet blev finansieret af Valby Lokaludvalg.
Ad 2) Plastikforurening af (vand)miljøet
Projektet om plastikforurening er et samarbejde med miljøorganisationen Plastic Change og brancheforeningen
Plastindustrien. VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har givet en fælles bevilling på 8,9 millioner kroner til
projektet ’Et hav af muligheder’, der skal bidrage til at få mængden af mikro- og makroplast i havmiljøet
dokumenteret, kilderne til forureningen kortlagt og forureningen reduceret på sigt. Projektet er opdelt i fire
dele:

1. Bænken og spanden. Sigter på at udvikle en grøn forretningsmodel, der skal demonstrere
den samfundsmæssige værdi i at indsamle og genanvende plastaffaldet fra kysterne lokalt i
stedet for at eksportere en værdifuld ressource.
2. Plastfri Roskilde Fjord. Delprojektet skal identificere væsentlige kilder til plastikforurening i
fjorden samt vurdere omfanget, sammensætningen og betydningen af belastningen fra
plastikforureningen. Dette arbejde skal munde ud i anbefalinger af strategier til at mindske
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miljøbelastningen for derved at forbedre den økologiske kvalitet af fjorden samt de
services, som fjorden bidrager med til det lokale opland.
3. Forbruger app og europæisk dialog. Det er denne arbejdspakke, som Det Økologiske Råd er
mest involveret i. Arbejdet har til formål at skabe en øget grøn forbrugerbevidsthed i
Danmark. Der vil blive udarbejdet en app, som kan hjælpe forbrugerne til en bæredygtig
ændring i deres adfærd omkring plejeprodukter og kosmetik med mikroplast. Dette skal
danne basis for en national debat blandt befolkningen, industrien og politikere – i Danmark
og EU – omkring brugen og substitution af mikroplast. Desuden skal det skabe grundlag for
konkrete handlinger og løsninger hos politikere og i industrien.
4. Skønheden og Udyret er en fotokonkurrence, som skal forankre problematikken i bl.a.
dykker- og sejlersamfundene, bl.a. i samarbejde med relevante interessenter, som f.eks.
dykkerklubber, sejlerforeninger, Havmiljøvogterne osv. Alle parter har en interesse i et rent
havmiljø, og konkurrencens visualiserende element vil bidrage til at styrke danske
interesseorganisationers engagement i arbejdet for et plastfrit hav. Der vil ske en
formidling i samarbejde med Den Blå Planet – akvariet i København.
Ad 3) Oplysning om EU’s kemikaliepolitik
I projektet fra Europanævnet, hvor vi skal oplyse danskere om EU med den kemikaliepolitiske vinkel, er der bl.a.
en del mediearbejde. I perioden 1. april 2015 til d.d. har vi i alt haft godt 100 medieomtaler på kemi-området.
Dette dækker artikler, kronikker, læserbreve og debatindlæg, bl.a. i Organictoday.dk, Politiken, Altinget, Bedre
Hjem, Ritzau Fokus, Jydske Vestkysten, Samvirke, Ingeniøren, DR (både net og radio P1).
Ad 4) Mere reparation og mindre affald
I 2015 fortsatte vi desuden samarbejdet i reparationsnetværket, hvor vi, sammen med en række partnere
(herunder Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup, Storskrald.dk og Copenhagen Ressource Institute) sætter
fokus på reparation som alternativ til ’brug og smid væk’-kulturen. Generelt har reparationsprojektet fået en
tilfredsstillende medieomtale. Særligt skal fremhæves: deltagelse i DR's Magasinet Penge, interview i TV2's Go'
morgen Danmark og en stor artikel i Samvirke.
Det Økologiske Råd sidder fortsat med i Kemikalieforum, som på initiativ af tidligere miljøminister Kirsten
Brosbøl (S) blev oprettet i april 2014. Her har vi bl.a. været med til at udarbejde et fælles EU-politisk brev, hvor
alle gruppens interessenter (som spænder over miljø- og forbrugerorganisationer, fagforeninger, industri,
erhverv og forskere) kom til enighed om fem områder, hvor der mangler fælles stærke EU-regler. De fem
punkter, hvor Kemikalieforum kalder på handling fra Kommissionen er:







Kvaliteten af ECHA-registreringer
Udfasningen af særligt problematiske kemikalier (SVHC-stofferne)
Hormonforstyrrende stoffer
Nanomaterialer
Import af artikler der indeholder kemikalier, der inden for EU er underlagt registrering.

Brevet blev i oktober sendt til Kommissionen og ECHA og blev desuden præsenteret på en konference i
Kommissionen, ’REACH and beyond – challenges and possible options for improvement’. I februar 2016 blev der
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nedsat endnu en arbejdsgruppe, der skal arbejde med nedsættelsen af kriterier for hormonforstyrrende stoffer,
som af Kommissionen er blevet lovet fremsat inden sommeren 2016. Dette er et vigtigt fokus på
kemikalieområdet i Det Økologiske Råd, da disse kriterier skulle have været defineret af Kommissionen tilbage i
december 2013. Og først efter en afgørelse ved EU-domstolen i december 2015, hvor Kommissionen blev dømt
for nøl, er der kommet skred i processen. Det er nu afgørende, at de kriterier der bliver fastlagt er videnskabeligt
stærke og dermed kommer til at medtage alle de kemikalier der mistænkes for at være hormonforstyrrende.
Vores mål er, at de vil blive reguleret på samme vis, som f.eks. de kræftfremkaldende stoffer.
Vi sidder desuden fortsat med i Advisory Board på ’Kemi i Kredsløb - partnerskab for substitution af skadelige
stoffer’. De første samarbejder er skabt med virksomheder, der målrettet arbejder for at udskifte problematiske
stoffer i deres produktion eller i deres endelige produkter til gavn for vækst og beskæftigelse – og til gavn for
arbejdsmiljø og forbrugerne. Partnerskabet er en af hjørnestenene i Regeringens Kemikalieindsats. Projektejer
er Teknologisk Institut og DHI.
Desuden deltager vi i en række fagrelevante følgegrupper – f.eks. i Forbrugerrådet Tænk Kemi og i
Miljøstyrelsen.

Landbrug
Fremtidens landbrug-projektet
I det Velux-støttede projekt ”Fremtidens landbrug”, som udføres i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut
for Agroøkologi og Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, udgav vi i starten af
2015 den store Hovedrapport, og vi holdt to velbesøgte konferencer i henholdsvis København og BRX med
præsentation og debat om scenarierne. I slutningen af 2015 samlede vi op på projektarbejdet i et debathæfte,
som udkom i forbindelse med den seneste konference 3. februar 2016 i Århus, hvor der igen var fuldt belagt på
alle pladser.
Hovedkonklusionerne fra projektet er, at vi i så stort omfang som muligt skal gå efter en mere grundlæggende
og systemisk omlægning af landbruget til mere robuste og sunde systemer – det kan i vidt omfang være til
økologisk jordbrug – men også i form af udtagning eller ekstensivering af jord. Vi påviser, hvorledes vi med en
videreudvikling af det økologiske jordbrug kan nå helt op til 50% økologisk jordbrug, f.eks. via øget fokus på
klima, vandmiljø og bynære behov. Det kan bl.a. ske ved at introducere biogas i de økologiske systemer.
En fuld omlægning af dansk jordbrug er ikke realistisk inden for en overskuelig fremtid. Derfor er der samtidig
behov for en yderligere indsats ift. det industrialiserede og intensive konventionelle landbrug. Det gode budskab
er, at det er muligt at nå frem til langt mere bæredygtige systemer end i dag, ved øget brug af højteknologiske
virkemidler og ved at udnytte synergimuligheder – i hvert fald i relation til klima, vandmiljø og natur samt
indtjeningsmuligheder for landmændene. Dyrevelfærd og internationale relationer har kun i mere begrænset
omfang indgået i vores arbejde.
En finansiering af den skitserede omlægning af dansk landbrug er mulig ved at overføre øgede midler fra den
direkte landbrugsstøtte fra EU til miljøstøtten i Landdistriktsprogrammet, samt at beskæftigelseseffekten af
omlægningen er minimal set i lyset af den faldende beskæftigelse, der forudses som en fortsat udvikling ud fra
Business As Usual.
Vi har samtidig udbygget hjemmesiden www.fremtidenslandbrug.dk , som giver adgang til vores analyser og
scenarieudvikling, inkl. visning af de 4 små animationsfilm om scenarierne. Her er også adgang til en række
artikler og nyheder fra projektet.
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Vi har løbende arbejdet for reduktion i brug af pesticider, i form af høringssvar, indlæg i medier m.v. Pesticider
var også emnet på et offentligt møde sammen med Politiken 26. januar 2016. Her blev det slået fast, at
pesticider er skadelige for sundhed og miljø, og der blev fremlagt flere muligheder for at sænke forbruget af
pesticiderne.
Der har været opmærksomhed og stor interesse omkring alle konferencer, og vi har deltaget i en række møder
og debatter om fremtidens landbrug – herunder på Miljøstrategisk Årsmøde på Ålborg Universitet i november
2015, på debatmøde hos Jordbrugsakademikerne i februar 2016 og som blogger i Tværfagligt Fødevareforum.
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. Vi arbejder på at skabe mulighed for, at spillet kan videreføres
efter projektets afslutning.

CAP-reform og national implementering
Sammen med de europæiske NGO’er slikker vi sårene efter en reform, som ikke gav benefit for miljøet i EU, og
fokus er nu på strategien for NGO’ernes arbejde frem mod næste reform. Her spiller vi i høj grad ind med de
danske erfaringer og erfaringerne fra projektet og scenarierne. Vi deltog i EEB’s Agriculture arbejdsmøde i
Milano sommeren 2015 og i Bruxelles i marts 2016.
Vores specielle danske fokus i relation til CAP er muligheden for, at der kan overføres yderligere midler fra
landbrugsstøtten til miljøstøtte. CAP-reformen giver den danske (og de øvrige) regering mulighed for i august
2017 at træffe beslutning om yderligere overflytning af penge. Vi har fået penge fra Europanævnet til et par
konferencer/møder om dette i 2016.
Samtidig har vi i marts indgået i en fælles henvendelse til Kommissionen, hvor vi påpeger behovet for et Fitness
Check af den fælles landbrugspolitik – ud fra at politikken ikke leverer ift. de ønskede målsætninger for CAP’en.

Generelt landbrugspolitisk arbejde
Det er en stor tilfredsstillelse, at projektet Fremtidens landbrug har skabt rum for, at vi både har kunnet arbejde
videre med scenarierne og debatten om fremtidens landbrug, samtidig med at vi har kunnet følge og deltage i
debatten om løbende landbrugspolitiske aktiviteter i DK. DØR har været særdeles aktive omkring 16punktsplanen, som senere blev til Landbrugspakken, specielt via dialog med flere politikere og journalister,
oplæg og høringssvar.
Vi har desuden deltaget i en lang række aktiviteter:


Energistyrelsens Biogas-Taskforce og er medlem af regeringens Bioøkonomipanel (se energi-afsnittet),
hvilket er særdeles relevant for vores landbrugsarbejde.



Medlem af koordineringsgruppen for Naturerhvervsstyrelsens ”Partnerskab for
vidensopbygning om virkemidler og arealregulering”




Medlem i bestyrelser for Promilleafgiftsfonde: Frugt og Grønt, Kvæg og Pelsdyr
Deltaget i flere indslag i radio og TV, adskillige artikler i forskellige medier, interviews med journalister
og studerende fra ind- og udland.
DØR koordinerer landbrugspolitiske initiativer med andre NGO’er via Det Grønne Kontaktudvalg og i 92Gruppen – herunder flere møder med ministre og politikere
Høringssvar vedr. Landdistriktsprogram, randzoner, kvælstofnormer, §3-arealer






En række vigtige møder: Årslev workshop om jordpakning 20/5, dialog med Foreningen for
reduceret jordbehandling, opfølgningsmøde ift. Natur- og Landbrugskommissionen i
fødevareministeriet 22-5, Netto workshop om bæredygtighedsstrategi 28-8,
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Økologikongres Vingsted 25-26 november, Basecamp om landbrug og klima Dalum 4-5
februar 2016
Undervisningsaktiviteter Åbenrå 18. august 2015 og AAU 26. februar 2016

Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) til biogas – projekt for Energistyrelsen
Gennem foråret og sommeren 2015 har vi udført et arbejde for Energistyrelsens Biogas Taskforce med henblik
på at få fjernet barrierer for at KOD kan anvendes som værdifuld tilsætning i biogasanlæg. Hvis vi vil have mere
biogas i Danmark, har vi brug for husholdningsaffald fra byerne. Danmark er faktisk i færd med at lave flere og
større biogasanlæg til gavn for miljø, klima og økonomi. Men den udvikling er truet, fordi anlæggene mangler
fast organisk materiale - hvilket madaffaldet fra husholdningerne kan råde bod på.
Gennem projektet har vi bidraget med en risikoanalyse og en interessentanalyse, og vi har været katalysatorer
for en dialog mellem de berørte aktører. Et godt og spændende projekt, hvor vi igen har vist vores mulighed for
at agere som bindeled mellem statslige og private aktører og miljøinteresserne.

Landbrugsarbejde i DØR fremadrettet?
I foråret 2016 udløber Velux-projektet. Vi har to mindre aktiviteter i hus: Medvirken til udarbejdelse af et
undervisningshæfte om landbrug og ulande for Danida og nævnte Europanævns-projekt om CAP.
Vi har gennem det seneste år været initiativtagere til og deltaget i adskillige ansøgninger vedr. nye
landbrugsprojekter – desværre alle uden resultat. Det gælder bl.a. Velux Limfjordsprojektet – stort konsortium
ledet af Limfjordsrådet og AU og Velux-ansøgning om økologi som løftestang for udvikling og beskæftigelse på
Djursland, hvor DØR har været pennefører for stort partnerskab af lokale aktører og universiteter. Arbejdet med
projektudvikling og ansøgninger fortsætter på højeste styrke.

Kommunikation
Gennem de seneste år har vi arbejdet målrettet med udvikling af ny kommunikationsplan og arbejder nu på at
gennemføre de elementer, der ligger i den. Herudover har vi lavet en medlemsundersøgelse, der i høj grad
undersøger kommunikationen med vores medlemmer samt potentialer for forbedringer.
Vi har derudover fortsat arbejdet for at forbedre vores kommunikative indsats på forskellige medier, og vil i det
følgende beskrive vores gennemslagskraft og udviklingen på de forskellige medier.

Medieomtale
Pressemeddelelser er et fast element i den løbende kommunikation. Alle pressemeddelelser udsendes til
relevante presselister og lægges derudover på hjemmesiden. I nogle tilfælde bliver pressemeddelelserne fulgt
op af et telefonopkald 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 for ”Det Økologiske Råd” via Infomedia vidner om god gennemslagskraft.
I 2015 er DØR blevet omtalt i 1.486 artikler, inklusiv artikler af Chr. Ege og Kåre Press. De to har bidraget med 33
artikler, så renset herfor, er DØR omtalt i 1.453 artikler, hvilket er en pæn stigning fra året forinden.
Langt de fleste omtaler foregår via webmedier med 991 hits mens regionale/lokale medier står for 165 og
landsdækkende medier for 128.
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Kigger vi på de enkelte medier, så står interesseorganisationer for 107 artikler.
Politiken og politiken.dk er ligeledes stærkt repræsenteret med hhv. 51 og 33, altså i alt 84.
Information og information.dk har hhv 25 og 30, i alt 55 omtaler.
JP og jp.dk 21 og 20, i alt 41.
Ritzaus Bureau 33 omtaler og dr.dk 20.

De forskellige fagmedarbejderes medvirken i TV og radio indslag er ikke medtalt i denne oversigt.
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Digitale platforme
Igennem det seneste år har vi fortsat arbejdet på at udvikle og forbedre kommunikationen i forhold til vores
digitale platforme. Vores mest benyttede digitale platforme er fortsat hjemmesiden (Ecocouncil.dk),
Facebook(FB), Twitter og nyhedsbrevet. Derudover har vi en række mindre hjemme/facebook-sider, ligesom vi
også bruger Linkedin og Google+.
I perioden 2014 til 2015 har der været en betydelig fremgang på alle platforme, særligt Twitter, Linked-In og
Facebook. Nedenfor ses udviklingen i antal brugere.
Web

FB

Twitter

Nyhedsbrev

Linkedin

2012-13

34.663

361

80

1.066

2013-14

45.134

739

440

1.175

272

2014-15

62.657

3.340

934

1.452

445

2015-16

72.938

5.068

1.727

1.546

741

% ændring
2015-16

16%

52%

85%
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-

6%

67%

Ecocouncil.dk
Vores hjemmeside har gennem det seneste år haft en jævn fremgang i antallet af brugere, med relativt færre
bruger i sommermånederne og sidst på året. Vi arbejder fortsat på, at forbedre overblikket og brugeroplevelsen
på hjemmesiden, samtidig med at vi planlægger en teknisk optimering og moderniseret design af hjemmesiden.

Unikke besøgende
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Unikke besøgende

Facebook
På Facebook har vi igen i år haft fremgang i antallet, der følger os, på 52 %.
Dette er et medie som vi kan se et stort potentiale i, og som typisk rammer en anden målgruppe end på vores
øvrige medier. Ud over almindelig tilgang af følgere skyldes fremgangen sandsynligvis også, at vi laver stadig
flere opslag, hvor vi målretter både det sproglige og visuelle indhold til målgruppen. Vi har generelt et godt
reach på vores opslag og god respons i form af likes og delinger.

Twitter
Antallet af følgere er det sidste år steget med 87%, så vi har nu 1.751 følgere. Vores følgere inkluderer
journalister, politikere, NGO-kolleger, ildsjæle og erhvervsliv.
Vi bruger Twitter til at dele pressemeddelelser og artikler samt markedsføre vores arrangementer. Twitter
anvendes ligeledes til at præsentere fakta og data i aktuelle debatter evt. med henvisning til tidligere udgivelser
samt markere vores holdninger i politiske debatter. På den måde kan vi reagere hurtigere og udøve
interessevaretagelse, mens debatten kører.
Enkelte fagmedarbejdere bruger også Twitter til deres faglige kommunikation.
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Nyhedsbrev
2015 har været et godt år for vores nyhedsbrev, som indtil videre er udkommet én gang om måneden. Antallet
af abonnenter er det seneste år steget med 6% til 1.546 fra 1.452. Sidste år blev der eksperimenteret med
forskellige ting, bl.a. opsætning og målrettet annoncering. I 2016 er der taget initiativ til, at opdatere
nyhedsbrevet, så det bliver mere tidssvarende. Fremover vil det udkomme mere efter behov, når der er noget
nyt eller spændende at fortælle vores læsere. Det vil dog stadig som hovedregel udkomme mindst en gang om
måneden, men der vil komme flere korte nyhedsbreve indimellem, når der er behov. Der vil desuden være mere
fokus på helt nye og ikke tidligere offentliggjorte ting – og mindre på ’seneste nyt,’ altså nyheder der allerede er
beskrevet, men der vil dog være links til ”seneste nyt” for at give vore læsere mulighed for at læse, hvad vi har
offentliggjort af nyheder siden sidste nyhedsbrev. Disse vil figurere i bunden af nyhedsbrevet og ikke i toppen.
Kommende arrangementer, og links til de seneste offentliggjorte nyheder vil naturligvis stadig være at finde i
nyhedsbrevet.

Medlemmer
Det Økologiske Råd er en forening, med en medlemsskare bestående af en del ældre og loyale medlemmer
kombineret med en del nye. Det Økologiske Råd havde i starten af 2016 844 medlemmer (eksl. de ”rene”
abonnenter på Global Økologi), hvilket er en tilbagegang på 3,5% i forhold til sidste år. Dette svarer til den
generelt svagt faldende tendens i medlemstallet, der har været i de senere år. Til gengæld er antallet af
støttebidragydere steget og det samlede støttebeløb var i 2015 næsten 20% højere end året før.
I 2015 lavede sekretariatet en online medlemsundersøgelse, hvor vi fik besvarelser fra ca. 20% af vores
medlemmer. Undersøgelsen afdækkede bl.a. medlemmernes tilfredshedsgrad med foreningens arbejde samt
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kommunikationen med medlemmer. Generelt viste medlemsundersøgelsen en stor tilfredshed med foreningens
kommunikation, og sekretariatet vil fremadrettet arbejde videre med de forbedringspotentialer, der er.
Vi har i starten af 2016 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for bestyrelse og sekretariat, som skal
overveje planer for en større indsats med medlemsrekruttering. Vi satser på, at denne indsats vil kunne knække
kurven for det svagt faldende medlemstal.

Global Økologi
Global Økologi udkom som sædvanlig med fire numre i 2015 med nyhedsoverblik, debat, baggrundsartikler,
analyser, anmeldelser og omtaler af relevante bøger og sågar en enkelt filmanmeldelse. Hertil kom et ekstra
nummer i form af en særudgave, som handlede om projektet 'Fremtidens Landbrug'.
De fleste numre er på 32 sider, men da vi i december skulle skrive om de globale klimaforandringerne og COP 15
i Paris, knoklede vi på for at få plads til et større og mere omfattende tema med både flere og længere artikler
end normalt. Det blev til et fyldigt nummer på 40 sider.
Vi har det seneste år fået mere debatstof fra politikere, forskere, NGO'er og andre. Det er samtidig lykkes at gøre
debatten rimeligt aktuelt, selv om det til tider kan være en udfordring at udgive et blad hver tredje måned uden
at kommentarer mv. virker forældede, når læserne endelig får bladet i hænde flere uger efter, vi har skrevet og
redigeret indholdet.
Hvert nummer indeholder en grundig analyse fra en fagmedarbejder i Det Økologiske Råd. Samtidig følger vi
løbende op på nogle af de projekter, medarbejderne beskæftiger sig med.
Vi har i årets løb lavet tema om biodiversitet og den globale tilbagegang af vilde dyr og planter, og om det
globale klimaforandringer op til forhandlingerne i Paris. Også divestment-bevægelsen (frasalg af fossile
investeringer i pensionskasser), elbiler, transportsektoren, energimærkning og hormonforstyrrende stoffer er
emner, vi har skrevet om i årets fire udgaver af Global Økologi.
Før folketingsvalget i juni 2015 kunne vi på forsiden afsløre, at rød blok er grønnere end blå blok. Forsiden var
baseret på en rimelig sober analyse inde i bladet – som igen byggede på et 10-siders notat, som ligger på
hjemmesiden. Alligevel fik vi kritik fra enkelte medlemmer, som var utilfredse med vores måde at politisere på.
Men analysen var baseret på de politiske udmeldinger og konkrete initiativer før folketingsvalget. Og de forløbne
måneder har jo fuldt ud bekræftet vores profetiske evner.
Vi ser det ikke som vores opgave at understøtte hverken den ene eller den anden blok i dansk politik. Vi følger
det med stor interesse, både når de konservative markerer sig som blå bloks grønne stemme, og når
Enhedslisten, de radikale eller andre lægger op til en mere grøn politik. Det grønne er bladets røde tråd.
På det seneste er redaktionen blevet udvidet og forstærket med tre nye medlemmer fra bestyrelsen. Hertil
kommer Claus Wilhelmsen, som arbejder med miljø i Københavns Kommune, Ib Salomon, som er tidligere miljøog videnskabsjournalist, Hanna Snorradottir, som er miljøingeniør, Ulla Skovsbøl, som er miljøjournalist, Peter
Bjerregaard, som er klimaredaktør ved Ræson og sidst men ikke mindst Peder Agger, som er vores
seniorreporter og redaktionens naturvismand.
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Vi har et godt samarbejde og får nogle gode diskussioner, når vi giver efterkritik og idéudvikler på de kommende
numre.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen i april 2015 konstitueret sig med Tue Damsø som ny formand. Der har
desuden som altid været afholdt 6 møder i det forgangne år, heraf et heldagsmøde i Odense og de øvrige
aftenmøder i de nye lokaler på Kompagnistræde. I løbet af året har bestyrelsen blandt andet:









Drøftet hvordan miljøet kommer ind i Folketingsvalgkampen, og blandt andet taget initiativ til en fælles
erklæring fra miljøforskere – som fik tilslutning fra knap 50 forskere og blev offentliggjort i Politiken
under valgkampen.
Drøftet og viderebearbejdet et oplæg til vedtægtsændringer der kommer til afstemning på
organisationens generalforsamling i 2016.
Arbejdet med at arrangere en konference og fest i anledning af organisationens 25-års jubilæum senere
på året.
Haft tema om de igangværende forhandlinger om frihandelsaftalen mellem EU & USA, og efterfølgende
nedsat en gruppe der har arbejdet videre med emnet.
Haft tema om Det Økologiske Råds arbejde med landbrugsområdet og afslutningen af Velux
landbrugsprojektet.
Haft tema om energiomstilling i Danmark på nationalt og lokalt niveau.
Haft tema om kemiarbejdet i Det Økologiske Råd og projekterne om kemi i børneværelset og Plastic
Change.
Nedsat arbejdsgruppe og afholdt tema i bestyrelsen om prioritering af halmressourcen mellem
forskellige anvendelser – jfr. afsnit om bioenergi.

Forretningsudvalget (FU) har som vanligt fungere som sparringspartner for sekretariatslederen og taget
beslutninger på det økonomiske og personalemæssige område, samt omkring aktuelle politiske spørgsmål og
derudover har bestyrelsesmedlemmer som altid fungeret som sparringspartnere for sekretariatet.

Sekretariatet
Sekretariatets størrelse har været svagt stigende i nogle år, dog stagnerende i 2014-15 – pt. svarer det omregnet
til 11,3 fuldtids-stillinger – fordelt på en del flere personer. Hertil kommer 2-3 frivillige og pt. én i praktik. Det kan
nævnes at kommunikationsmedarbejder Trine Seidelin Hagen i september 2015 gik på barsel og har forlænget
denne til november 2016. Trines stilling er delt på journalisterne Karin Jensen og Helene Cherét – idet Helene
dog også har barsel i februar-august 2016.
D. 1.6. flyttede DØR til Kompagnistræde 22, 3. i nye lokaler, som vi er rigtig glade for.

Samarbejde med andre NGO’er
Vi arbejder meget tæt sammen med andre NGO’er i Danmark og i Europa. Vi er fortsat aktive i 92-gruppen –
netværk af danske klima-, miljø- og udviklingsorganisationer – hvor vi bl.a. beklæder formandsposten samt er
aktive i klimagruppen og bioenergi-gruppen. Op til valget i juni 2015 udarbejdede vi en grundig analyse af
forskellene mellem klima- og miljøpolitik i hhv. rød og blå blok – se også under Global Økologi. Analysen indgik
centralt i fælles medie-udspil sammen med andre grønne NGO’er op til valget.
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Vi er også med i Det Grønne Kontaktudvalg, sammen med en lang række natur-organisationer. DØRs rolle her er
især her at sætte fokus på sammenhængen mellem landbrug og natur. 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”.
Vi er desuden aktive i en række europæiske NGO-netværk, bl.a. European Environment Bureau (EEB), hvor vi er
aktive i luft-, landbrugs- og kemikaliegrupperne, samt i Transport&Environment og Pesticide Action Network.

Perspektiver for det kommende år
Vi har som nævnt sikkerhed for finansiering af vores arbejde med energi og transport via Energifonden frem til
og med 2020. Derimod er både kemikalie- og landbrugsområderne pt. afhængige af mere kortvarige projekter,
som desuden er meget output-baserede, med ringe frihedsgrader til generelt at følge udviklingen på disse
områder samt søge at påvirke denne i en mere bæredygtig retning, i samspil med andre aktører. Som
miljøorganisation har vi brug for midler hertil – parallelt med at vi laver de mere outputbaserede projekter, som
vi også gerne vil lave, og som hele tiden ajourfører vores ekspertise inden for vores arbejdsfelter. Vi er derfor i
en proces, hvor vi på landbrugs- og kemiområdet søger at finde andre typer fonde end hidtil.

Tue Damsø, formand og Christian Ege, sekretariatsleder
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