DET ØKOLOGISKE RÅD
FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG

20. april 2012

Årsberetning 2011 – til Generalforsamling 2012
Det forløbne år - april 2011-april 2012 - har været præget af stor og bred aktivitet med stor
gennemslagskraft. Vores arbejde har ligget inden for de samme områder som hidtil –
energibesparelser, klima, trafik, landbrug og kemikalier. Hertil kommer grønne skatteomlægninger
som et tværgående område. Inden for de områder vi har valgt, udfylder vi en vigtig rolle og er på
flere felter blandt de førende NGO’er i Danmark – det gælder bl.a. inden for energibesparelser,
grønne skatteomlægninger, luftforurening og kemikaliepolitik – ligesom det gælder på særlige
områder inden for landbrug, især fremme af miljøteknologi. Vi er samtidig en af de danske NGO’er,
som har størst ekspertise på EU's miljø-, energi- og klimapolitik, idet vi drager meget stor fordel af
de europæiske paraplyorganisationer vi er tilknyttet. Vi følger løbende debatten og forhandlingerne
i EU inden for vores prioriterede områder, og skriver til danske medier om væsentlige EU-sager.
Sekretariatet er vokset som følge af, at især kemikalieområdet er vokset, se senere.
Året har bl.a. været præget af folketingsvalget i september 2011 og regeringsskiftet. DØR arbejder
for at få så stærke grønne elementer ind i en til enhver tid siddende regerings politik som muligt –
og her ser det foreløbig ud til, at den nye regering spiller stærkere ud end den forrige. Det ser vi
inden for klima & energi, især med udspillet ”Vores energi” til energiforhandlingerne. Vi ser det
inden for landbrug, bl.a. med de forhøjede pesticidafgifter. Vi har set det med NOx-afgiften, som
skal begrænse luftforurening fra industri og kraftværker, men har endnu til gode at se det inden for
trafik og luftforurening i øvrigt, men også her presser vi på, se nedenfor.

1. Energi og klima
Dette er fortsat vores største fagområde – med en stor bevilling fra Energisparepuljen – nu
Energifonden – men også i stigende grad fra andre kilder i DK og det øvrige EU.
Strøm med klimavalg
Det Økologiske Råd har gjort dette område til et af sine specialer, hvilket betyder, at vi fortsat
kommenterer og rådgiver el-handelsselskaber (bl.a. DONG) om hvordan man skaber gode
produkter med faktisk effekt for klimaet og/eller mere vedvarende energi.
Og på den anden side, så fortsætter vi med at rådgive større virksomheder (blandt andet gennem
ngo-dialog med visse virksomheder, med oplæg på uddannelsesforløb for FORCE, og med
kommende oplæg for Deloittes CSR-virksomhedsgruppe). Og vi har fokus på kommuner med
oplæg for regionale kommunale samarbejder, samarbejde med Københavns Energi og deltagelse i
Roskilde Klimaråd om, hvordan de kan indfri deres CO2 mål med brug af gode og additionelle
virkemidler i en tid, hvor fokus mere er på omstilling til vedvarende energi.
Det betød også, at vi som lovet sidste år reviderede vores ”vejledning” i gode og rigtige
klimahandlinger ”Klimavenlige energiløsninger” i en 2011 udgave, hvor vi bl.a. inkluderede afsnit
om el-biler og bionaturgas til tung transport.
WindMade – og RECs
Vi er fortsat i kontakt med WindMade – en ny mærkningsordning for varer, hvor der er brugt vindel til fremstilingen. Vi kan fortsat gøre vores indflydelse gældende i forhold til at tilskynde
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virksomhederne til at anvende så gode og additionelle handlinger som muligt for at opfylde kravene
til at blive WindMade.
Vi har en god, men vanskelig dialog med en arbejdsgruppe, der forsøger at lægge en lille afgift på
salg af oprindelsesgarantier, som så skal have et miljømærke. Problemet er, at mærket tager
udgangspunkt udelukkende i ”forbedringer” for naturen, hvilket betyder, at der ikke skal opføres
mere VE. Vores indsat går på at sikre, at hvis der skal etableres et mærke, så skal det have
additionalitet for både natur, for klima og for omstilling til VE. Her er vores indsats helt essentiel,
hvis mærket skal ende med noget brugbart.
Energirenoveringer
Vi har fortsat stor fokus på energirenoveringer af bygninger. Vi samarbejder her bl.a. med Dansk
Byggeri, Go’Energi (som dog nu snart nedlægges), Dansk Energi og mange flere gode personer,
som også arbejder på området. Blandt andet gennem vores aktive deltagelse i Energisparerådet. Et
af vores hovedfokus er, at energirenoveringer skal være dybe og omfattende når de foretages, men
også, at der så mange flere fordele end bare energibesparelser - at der ved en energirenovering
skabes et bedre indeklima og en større brugskomfort, at bygningen arkitektonisk og brugsmæssigt
kan forbedres, og at værdien af bygningen kan øges. Ligeledes argumenterer vi med, at der skabes
lokalt arbejde, som et par kommuner har opdaget.
Herudover har vi en tæt dialog med Københavns kommune om deres klimastrategi og især
strategierne for nye bygninger og for energirenovering af de eksisterende bygninger.
Et holistisk syn på energisystemet og bygningerne
Vores viden om både energisystemets mange komponenter, det stadigt tættere samspil mellem
energiarter, produktion og forbrug, samt om energikrav til bygninger og renoveringer betyder, at vi
er efterspurgt til at give input og oplæg om, hvad den store omlægning af det danske energisystem
vil betyde for kommende krav og økonomiske rammer for bygninger. Vi har bl.a. holdt oplæg for
BOLIUS og for KIBS/Næstved kommune om dette tema.
Energiforliget
Vi har naturligvis blandet os i fremkomsten af energiforliget, mest på sparesiden, hvor vi har taget
politisk kontakt for at sikre en så hurtig som mulig fokus på styrkelse af spareindsatsen i bygninger,
specielt med hensyn til dybe renoveringen.
EU direktiverne for Energieffektivitet og energibeskatning
På baggrund af en bevilling fra European Climate Foundation har vi lagt mange kræfter i at
forbedre muligheden for at det danske EU-formandskab i 2012 kan hale en ambitiøs beslutning i
land.
Vi har arbejdet på to fronter: Først og fremmest har vi via kontakt til de danske forhandlere haft
mulighed for at guide de europæiske ngo’er og give input til Europaparlamentets proces med
vedtagelse af et ambitiøst forhandlingsgrundlag. Og vi har forsøgt at understøtte det danske
formandskab ved at gennemføre to konferencer i Berlin, da det viste sig uhensigtsmæssigt at
gennemføre i København, hvor alle jo støtter direktiverne i forvejen. Men tyskerne er tøvende på
begge direktiver og uden tysk opbakning, kan direktiverne ikke landes ambitiøst.
Det første var om energieffektivitetsdirektivet på den danske ambassade i Berlin i et meget positivt
samarbejde med WWF Tyskland og Dansk Energi, hvor vi markedsførte de klare fordele ved at
energinetselskaberne har en energispareforpligtelse, med deltagelse af danske virksomheder, som
fortalte om fordelene for de danske virksomheder.
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Det andet var om energibeskatningsdirektivet og var flerleddet med et møde med den europæiske
olieindustri, som er stiltiende for direktivet, med det tyske miljøministerium og finansministerium,
en middag med deltagelse af 6 medlemmer af den tyske Bundestag, chefen for Kommissionens
skattedirektorat, med den danske chefforhandler og med ngo’er. Og endelig et opdaterings- og
policy møde med ngo’erne og igen Kommissionen og den danske chefforhandler. De sidste foregik
i et fantastisk godt samarbejde med Green Budget Germany og den europæiske NGO-paraply
Transport&Environment (T&E).
Grønne skattereformer i øvrigt
Vi arbejder i det hele taget meget med grønne skatteomlægninger. Vi er tilknyttet den europæiske
paraply-organisation Green Budget Europe og afholdt bl.a. deres årsmøde i København i september
2011. Vi har sammen med GBE søgt Velux-fonden om et 3-årigt projekt til fremme af grønne
skatteomlægninger i EU – det afgøres i maj 2012. Vi har ifm. regeringsskiftet og
finanslovsforhandlingerne spillet ind med forslag til skatteomlægninger, og vi har nu taget det op
igen, op til de kommende forhandlinger om skattereform. Dette vedrører især energi og trafik, men
også landbrug (pesticider), og vi søger også at få grønne skatter ind som et supplerende nationalt
virkemiddel på kemikalieområdet.
BOLIG+
Det viste sig i det forløbne år, at BOLIG+ projektet i Aalborg ikke kan gennemføres. Bolig+ er et
koncept for en bygning, som ikke alene er energineutral, men har en nettoproduktion af energi som
følge af installation af vedvarende energi. Vi er derfor involveret i en afrapportering af den viden,
som vi trods alt har fået gennem processen. Det sker via en ny BOLIG+ hjemmeside, som vil blive
linket op til en stor del danske aktører. Men BOLIG+ er ikke helt slut. Realdania Byg (tidl. kaldt
Realia) søger efter en grund, hvor der kan opføres et mindre BOLIG+ projekt, hvor BOLIG+
styregruppen fortsat gerne vil indgå. Og så skal vi huske, at eksistensen af BOLIG+ var en meget
væsentlig grund til at bygningsklasse 2020 med vores involvering i arbejdet nu er en realitet i
bygningsreglementet.
CONCITO
Vi deltager fortsat i arbejdsgrupperne på bygnings- og systemområdet i CONCITO – og
lejlighedsvis på transport. Vi er medlemmer og på linie med Concito i de fleste spørgsmål. Men på
området grønne skatteomlægninger har Concito siden sommeren 2011 udviklet en linie, som vi på
centrale punkter ikke kan støtte. De vil sænke afgiften på el, især for storforbrugere, hvor vi i stedet
vil gøre afgiften fleksibel for at fremme fleksibelt forbrug. Desuden mener de ikke der er behov for
yderligere incitamenter inden for den kvotebelagte sektor, mens vi ser et EU-CO2-kvotesystem, som
ikke fungerer med den nuværende lave kvotepris. Vi har derfor i samarbejde med andre ngo’er
m.fl. søgt at ændre Concitos linie på dette felt – hidtil uden held.
Minor Foundation – virkemidler for energi og klima langs Østersøen
Vi deltager i et mindre projekt med beskrivelse af danske virkemidler med effekt for begrænsning
af udledning af drivhusgasser og reduktion af energiforbrug. Projektet skal munde ud i en ngoprioritering af de væsentligste 10 – 15 danske virkemidler.
Internat-kursus om sammenhængene i det samlede energisystem fra produktion til forbrug
Vi har på anmodning fra Energifonden udarbejdet et forslag til et internat-kursus til gennemførelse i
2013. Vi er indbudt til et kommende bestyrelsesmøde til snak om gennemførelse af internat-kurset.
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Oplæg m.v.
Endelig bliver vi bedt om at holde ganske mange oplæg samt at deltage i strategisnakke m.v. på
energi og klima-området. Vi kan nævne Københavns Energi, BOLIUS, Elteknik på DTU,
Ingeniørhøjskolen, Energiklyngecenter Sjælland, Næstved kommune, Danfoss, Grundfos, Dansk
Byggeri, Dansk Energi m.fl.
Bygningsintegreret energiproduktion
I samarbejde med og finansieret af Dansk Byggeri udgav vi i juni 2011 rapporten
”Bygningsintegreret energiproduktion – Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede
VE-løsninger til el- og varmeproduktion”.
Rapporten har fået anerkendelse fra flere aktører. F.eks. har Teknologisk Institut oplyst at de vil
benytte rapporten i deres undervisning om solenergi. Rapporten har ifølge medarbejdere fra
Københavns Kommune – som vi været i dialog med i kraft af vores deltagelse i workshops om
kommunes klimahandlingsplan 2025 – haft indflydelse på Københavns Kommunes forretningsplan
for solceller. Forretningsstrategien angiver hvordan de vil opfylde deres ambition om, frem mod
2025, at opsætte 280.000 m2 solceller på de københavnske tage. Her lægger de således stor vægt på
bygningsintegrerede løsninger. Kommune har nu påbegyndt udarbejdelsen af et idékatalog om
solceller til københavnerne. Idékataloget skal anvendes i tilknytning til arkitektoniske retningslinjer
for eksisterende byggeri, og kommunen har netop ytret ønske om samarbejde med DØR i den
sammenhæng.
Da der er en rivende udvikling i gang både med hensyn til pris og produkter, og da flere
leverandører af løsninger til bygningsintegreret energiproduktion efter offentliggørelsen af
rapporten i juni 2011, har kontaktet Det Økologiske Råd og Dansk Byggeri med ønsket om at
komme med i rapporten, er vi nu blevet enige med Dansk Byggeri om at udvide og opdatere
rapporten i en 2012-version.
Energiforbedringer i sommerhuse
Vi har udarbejdet et hæfte med anbefalinger om energiforbedringer til landets ca. 200.000
sommerhusejere. Hæftet ”Spar penge og energi i det sommerhus – Anbefalinger til
energiforbedringer i sommerhuset” er blevet lanceret i marts 2012, og den tegner til at blive godt
modtaget af forskellige aktører på området, ikke mindst af landets kommuner, som i skrivende
stund før Påske har bestilt 5500 eksemplarer til formidling til de lokale sommerhusejere,
håndværkere og udlejningsbureauer.
Afregningsregler for solceller
Indholdet i den nye energiaftale peger i retning af at afregningsreglerne for solceller skal analyseres
nærmere og eventuelt revideres. Vi vil gerne medvirke til at sikre at en eventuelt ny støtteordning
bliver fremtidssikret og overkommer de uhensigtsmæssigheder der følger af den eksisterende
nettoafregningsordning, men samtidig fastholder incitamentet til en fortsat solcelleudbygning.
Derfor har vi udarbejdet et forslag til omlægning. Vi tager en aktiv debat med en række andre
aktører på dette område for at sikre en fælles forståelse for nødvendigheden af en omlægning,
således at en negativ offentlig debat kan undgås og en positiv debat om solcellernes langtidssikrede
rammer og dermed fortsatte succes i stedet kan ske.
Grønne job
Vi har fortsat vores engagement i fremme af grønne job, bl.a. sammen med fagbevægelsen. Vi
fastholder vores tætte relation til 3F, med hvem vi i 2009 lavede publikation om grønne job, og vi
har bidraget til opfølgende 3F-publikationer i 2011. Vi har nu også udarbejdet et hæfte til
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gymnasiebrug om grønne job – med støtte fra Europanævnet og Energifonden. Det sendes til tryk
sidst i april.
Vi har sammen med store dele af fagbevægelsen deltaget i forberedelse af og bidraget på
konference om grønne job som led i kriseløsning, afholdt 28.2.2012 ifm. EU/Ecofin-mødet i
Danmark.
Ecodesign
Ecodesign er EU's regler for energiforbrug i produkter, f.eks. lyskilder, pumper, køleskabe,
radio/TV. Det forgangne år har budt på en række nye ecodesign-krav der stiller krav til primært det
maximale energiforbrug i forskellige apparater. I samarbejde med andre organisationer i Europa - i
arbejdsgruppen Coolproducts og EEBs standardiseringsorganisation ECOS - har vi søgt at påvirke
den europæiske beslutningsproces for at skabe så skrappe krav som muligt.
For yderligere at sætte fokus på området har vi udgivet et hæfte om Ecodesign, der fortæller om
hvordan reglerne bliver til og hvilke forbedringer der kunne laves med ordningen.
Energimærkning
Den 30. november 2011 blev fjernsyn omfattet af EU's energimærknings-regler, men desværre var
det de færreste forhandlere, der tog dette alvorligt. Efter at have undersøgt 25 butikker anmeldte vi
8 landsdækkende kæder til Energistyrelsen for manglende efterlevelse af loven. Efterfølgende har vi
haft en del dialog med kæderne med henblik på at rette op på forsømmelserne, hvilket tilsammen
har medført at (næsten) alle fjernsyn nu er mærket ude i butikkerne og at energimærkerne nu også
gengives i online-butikkerne.
92-gruppen og internationalt klima
Vi har trappet vores arbejde med de internationale klimaforhandlinger ned, så vi nu kun deltager i
møder m.v. som er relevante for skibsfart, da vi har en stor viden her. Men vi deltog i COP17 i
Durban, både for at gennemføre en fin side-event sammen med Dansk Energi, og for at bruge den
viden, som DØR har om problemerne med overførsel af varm luft (de såkaldte AAU’er), som var et
stort emne i Durban og en topprioritet for den danske delegation.
Vi er fortsat fuldt med i 92-gruppens arbejde, også med megen fokus på, hvad der sker nationalt og
på EU-niveau. Vi deltager både i klimagruppen og i bioenergigruppen – ligesom vi deltager i
Rio+20 gruppen.
Klimaforandringer rammer også din asiatiske nabo
Det Økologiske Råd udgav i efteråret 2011 undervisningshæfte med fokus på klimaforandringer i
Indien og Bangladesh (En rejse fra nord til syd i Indien og ved den Bengalske Bugt i Bangladesh) målrettet undervisning i gymnasiet i samfundsfag og geografi, samt folkeoplysning. Den indiske
regering er klar over, at de skal skabe handling for at tilpasse sig og imødegå klimaforandringer,
men det bliver en kæmpe udfordring at balancere en udvikling, der skal imødekomme krav om
social og økonomisk vækst og samtidig reducere CO2-udledninger.
Forfatterne har rejst i Indien fra nord til syd og talt med forskere, miljø- og
udviklingsorganisationer, erhvervslivet og bønder og sætter fokus på nogle af de tiltag, som de og
regeringen har taget, f.eks. dyrkning af tørris, bæredygtigt byggeri, energieffektivitet,
klimatilpasning m.m.
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2. Transport
Trængselsringen
I forbindelse med valgkampen i efteråret 2011 indledte vi en større indsats til fordel for en
trængselsring i hovedstaden. Udover en række af debatindlæg og pressemeddelelser, afholdt vi også
et pressemøde med online deltagelse fra Stockholm og skriftligt input fra London - omkring de
praktiske erfaringer i disse lande. Også efter valget lagde vi mange kræfter i at tale for
trængselsringen og imødegå de argumenter der blev rejst imod den. Vi har udarbejdet et forslag til
hvilke investeringer der burde foretages forud for dens indførsel. Resultatet til trods gjorde vi en
stor indsats, og kan nu fortsætte arbejdet i Trængselskommissionen som vi har fået sæde i. Vi har
arbejdet videre på vores forslag til forbedring af kollektiv trafik og cykling, idet dette stadig er
relevant, selv om der ikke kommer en trængselsring. Vi er netop nu ved at prøve at få medieomtale
af vores forslag.
Elbiler
I løbet af det sidste år har vi engageret os en del i at få udbredt brugen af elbiler. Dette har vi blandt
andet gjort i forbindelse med projektet Elbiler i fleksible flåder, hvor vi sammen med bl.a.
Miljøpunkt Amager og Delebilsfonden, afprøver elbiler i en flåde, der bruges af mange forskellige
personer, hvilket giver nogle særlige udfordringer. I Københavns Delebilsflåde er nu indsat 4
Peugeot Ion og snart kommer også to Renualt Fluence ZE, der har mulighed for batteriskifte.
Sideløbende har vi samarbejdet med bl.a. Dansk Elbilalliance omkring udvikling af en fælles
løsning for visning af ladestandere i Danmark, der forventes at indgå i en fælles nordisk database,
der vil være offentlig tilgængelig. I forbindelse med Folkemødet på Bornholm i juni 2011 havde vi i
forbindelse med vores telt derovre også en elbil fra projektet med, så folkemøde-deltagerne kunne
få en hands-on oplevelse med elbiler.
Biogas til tung transport
Vi har et demonstrationsprojekt om biogas til tung transport, hvor vi i samarbejde med Dong
Energy, Københavns Kommune, EOF, Biogasbranchen, Scania, Volvo og DI-Transport, skal have
7-8 gaslastbiler ud og køre - bl.a. som renovationsbiler. Der har været en række udfordringer i
projektet bl.a. i forhold til at finde en egnet placering til en gastankstation, hvorfor projektet er
blevet forsinket. Til gengæld vokser interessen for gas til tung transport markant, og i forbindelse
med energiforliget blev der også aftalt midler til infrastruktur til gasbiler, hvilket kan bane vejen for
en hurtig udvikling på området. Vi er endvidere involveret i et lignende projekt i Fredericia i
samarbejde med bl.a. Fredericia Kommune og Dong Energy.
Cleaner Car Contracts
Vi er dansk partner i projektet Cleaner Car Contracts (CCC), der prøver at opmuntre den
europæiske bilindustri og de europæiske beslutningstagere til at skabe mere energieffektive biler i
Europa. Dette gøres gennem at indgå aftaler med leasingselskaber og store flådeejere om at købe
biler, der kører væsentligt mere pr. liter end lovgivningen kræver af gennemsnit for nye biler. Det
har ikke været nemt at få danske leasingselskaber med på vognen – sværere end i de andre EUlande, som deltager - men i det forgangne år har vi tegnet kontrakt med den første danske kommune
i projektet - Frederiksberg Kommune - der har forpligtet sig til at købe mere energieffektive biler.

3. Luft og støjforurening
I år 2011-12 har DØR igen markeret sig stærkt på luft- og støjforureningsområdet. Vores aktiviteter
har været fokuseret på følgende emner:
- Luft- og støjforurening fra vejtrafik.
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- Luftforurening fra lokomotiver, brændefyring, skibsfart og luftfart.
- Indeklimaforurening fra stearinlys.
Vi er bl.a. blevet partner sammen med Deutsche Umwelthilfe, Berlin i et 2-årigt projekt om ”black
carbon”, dvs. klimaeffekten af sodpartikler.
Pressearbejdet i forbindelse med ovenstående aktiviteter har givet 10-15 indslag i TV-nyhederne
samt tre store temaprogrammer i TV – heraf et i BBC, 20-25 indslag i landsdækkende
radionyheder- og programmer, adskillige store forsideartikler på de landsdækkende aviser og mange
hundrede artikler i aviserne og på diverse hjemmesider via Ritzau. Arbejdet med brændeovne skiller
sig ud mediemæssigt, idet der er en meget hidsig skare af ovnproducenter, skorstensfejere og
brændeovnsejere, som kritiserer os voldsomt i medierne. Vi synes selv vi holder en meget saglig
stil, men området er relativt kompliceret fagligt. Der er ret bred konsensus blandt forskere om, at
der er et alvorligt sundhedsproblem ved brændefyring, men denne konsensus holder bestemt ikke i
bredere kredse. Vi arbejder fortsat for vores forslag om en differentieret afgift på brændeovne – i
byer: 8.000 kr for ikke-svanemærkede og 4.000 kr for svanemærkede ovne, og på landet: 4.000 kr
for ikke-svanemærkede og 0 for svanemærkede. Vi synes selv det er et afbalanceret forslag, som vil
give de rette incitamenter.
Vi har udgivet følgende publikationer:
- Trafikkens luftforurening (engelsk og dansk).
- Renere skibsfart (engelsk og dansk).
- Air Pollution in Airports (engelsk).
En række konferencer om luft- og støjforurening:
- Sodpartikler og klimaeffekter (på Christiansborg).
- NO2-forureningen i Danmark (på Christiansborg).
- Støjforureningen i Danmark (på Christiansborg).
- Luft- og støjforureningen på Nørrebro (på Nørrebro).
Endelig har DØR været ekstern oplægsholder på flere vigtige møder:
- Forurening fra brændefyring (Energitjenesten, Fredericia).
- Luftforurening i Københavns lufthavne (3F, København).
- Luftforurening i Københavns lufthavne (ACI, Bruxelles).
- Håndtering af Luftkvalitetsdirektivet (Deutsche Umwelthilfe, Berlin).
- Clean air meeting (EEB, Bruxelles).
- Luftforureningen i Danmark (IGAS, København).
I de kommende år forventes arbejdet med luftforurening intensiveret og yderligere
internationaliseret frem mod revisionen af luftkvalitetsdirektivet og NEC-direktivet i 2013.
Ligeledes forventes øget samarbejde med amerikanske NGO’er i forhold til forurening fra
skibstrafik og brændefyring.

4. Kemikalier
Per 1/6 2011 startede et 3-årigt projekt støttet af Velux Fonden, med to medarbejdere der arbejder
fuld tid i DØR med kemikalier – i et samarbejde med forskere på DTU og RUC:
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Det Økologiske Råd bidrager bl.a. med udarbejdelse af gymnasiemateriale. Materialet vil komme til
at bestå af et undervisningshæfte samt opgaver/aktiviteter (f.eks. et rollespil om kemikalieproblematikken i relation til REACH). Der er samlet en arbejdsgruppe af gymnasielærere, som skal
være med til at inspirere til at udarbejde et materiale, som vil fænge målgruppen. Desuden skal
materialet kunne anvendes i tværfaglige sammenhænge; eksempelvis på tværs af biologi- og
samfundsfagsundervisning.
Materialet vil, efter ønske fra projektets europæiske følgegruppe, blive oversat til engelsk.
Der er også søgt midler (svar ventes i forsommeren 2012) til udarbejdelsen af en kort film + et
hæfte, som skal omhandle problematikken omkring, at de hormonforstyrrende ftalater bliver brugt i
hospitalsudstyr, som f.eks. blodposer, slanger og neonataludstyr. Her arbejdes der med målgruppen;
gymnasieelever, sygeplejeskoler, professionshøjskoler, højskoler, 1. års studerende på universiteter
samt miljøinteresserede borgere.
Formidling via medier, interviews samt fagblade (Krop & Fysik, Global Økologi m.fl.). Vi opsøger
selv medier (især dagblade, såsom Politiken og 24timer), hvor vi indsender oplæg til relevante
artikler. Desuden leverer vi baggrundsstof til mange artikler, hvor journalister selv tager kontakt til
Det Økologiske Råd. Der er indtil nu blevet bragt artikler i Information, 24 Timer og Krop & Fysik.
Vi har haft minimum 10 artikler i medierne (herunder Information, Berlingske media, 24timer,
Politiken m.fl.), hvoraf flere var forsidehistorier i en landsdækkende avis. Desuden har de samme
historier ligget på mediernes hjemmesider (herunder også dr.dk). Herudover er Det Økologiske
Råds holdninger ofte fremhævet, når medier har artikler der omhandler kemikalier, hvorved vores
holdninger til en skærpelse af den europæiske kemikalielovgivning også bliver kommunikeret ud.
Det Økologiske Råd forberedte et europæisk NGO-seminar i samarbejde med European
Environmental Bureau (EEB). Seminaret blev afholdt i København den 10.-12. oktober 2011, med
deltagelse af både politikere, ansatte fra Miljøministeriet, forskere og NGO’er. Seminaret havde
fokus på den europæiske kemikalieproblematik, og det blev debatteret, hvordan ovennævnte
interessegrupper i samarbejde kunne presse på for at forbedre og stramme REACH. Desuden blev
det diskuteret, hvordan de europæiske NGO’er bedst muligt kunne ”udnytte” det danske EUformandskab (1/1 - 30/6 2012).
Vi afholdt, i samarbejde med Nina Cedergreen fra Life (Københavns Universitet; KU) et
arrangement på KU med oplæg fra DØR, DI og Forbrugerrådet den 2. december 2011. Ulla Hansen
Telcs fra DI holdt et oplæg om hvordan DI opfatter REACH, herunder hvilke fordele og ulemper
der kan være forbundet med en fælles europæisk lovgivning for kemikalier i forhold til deres
arbejdsområde. Vi fortalte selv om EU's kemikalielovgivning (REACH), og Forbrugerrådet fortalte
om hvordan den europæiske kemikalielovgivning har indflydelse på de danske forbrugere og hvad
de selv kan gøre for at færdes mere sikkert i kemijunglen. Arrangementet vil blive gentaget i
foråret, samt et udvidet koncept, hvor vi samarbejder med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv og
Oplysningsforbundet DEO.
Desuden deltager vi i nationale og internationale fagrelevante møder/seminarer/konferencer.
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Deltog bl.a. i et europæisk møde (oktober 2011 arrangeret af NGO-paraplyerne ANEC, ASI CC og
BEUC), hvor problematikken omkring farlige kemikalier i forbrugerprodukter blev diskuteret, samt
i EEBs halvårlige møde i Bruxelles i marts 2012.
Har herudover månedlige telefonkonferencer arrangeret af den svenske grønne NGO, ChemSec,
med deltagelse af en vifte af Europas vigtigste NGO’er.
Vi udarbejder tre ”Call-for-action” policy papers, som indeholder de vigtigste emner indenfor
kemikaliepolitik: hormonforstyrrende stoffer, samvirkende effekter og nano, idet vi giver vores
forslag til forbedring af kemikalieforordningen (REACH) på disse områder. Efter kommentering
hos vores europæiske NGO-netværk skal det udsendes til politikerne, for at igangsætte en debat og
påvirke udviklingen. To af disse tre papers, ligger stort set klar.
Øvrigt kemiarbejde
Vi opdaterer hæftet om substitution produceret i 2006, ”Farlige kemiske stoffer kan erstattes”. Den
nye publikation er en opfølgning på eksemplerne i det gamle hæfte, samt nye eksempler både fra
Danmark, Europa og USA. Den forventes færdig sidst i april.
EU’s direktiver omhandlende medicinsk udstyr skal revideres i 2012, og DØR er gået ind i sagen
med det formål at få et forbud mod hormonforstyrrende stoffer, især ftalater, inkluderet i den nye
lovgivning. Vi samarbejder med organisationen ’Health care without harm’ om at udarbejde et
dokument med forslag til, hvad vi ønsker inkluderet. Derudover har vi, sammen med overlæge
Christian Gluud fra Rigshospitalet, været til foretræde hos Folketingets sundheds- og
forebyggelsesudvalg og vi har holdt møde med Christel Schaldemose fra Europa-Parlamentet.
I november bidrog vi med et oplæg på Kemiens Dag arrangeret af Miljøstyrelsen og Dansk Industri.
Dette omhandlede de udfordringer, der kan være forbundet med introduktionen af nye kemikalier på
markedet.

5. Landbrug
Der har i det seneste år været færre midler til landbrugsarbejdet end i de foregående år – og dermed
også færre aktiviteter. Det skyldes delvist, at vi har brugt mange kræfter på ansøgninger om et stort
scenarie-projekt, som skal tjene til at få opstillet nye visioner og skabe debat om fremtidens
landbrugsstruktur. Den seneste landbrugslov har efterladt hele landbruget uden politiske mål eller
pejlemærker – strukturudviklingen er pt. udelukkende baseret på markedskræfterne. Der er et stort
behov for, at både landmænd, politikere og borgere forholder sig til hvad det er for en
landbrugsstruktur og udvikling i landdistrikterne, vi ønsker. Vi har søgt Velux Fonden om et 3-årigt
landbrugsscenarieprojekt i et partnerskab med FødevareØkonomisk Institut, KU og Århus
Universitet, samt vores europæiske miljø-paraply EEB. En afgørelse på ansøgningen ventes i juni
2012.
Husdyrsager
Vi har siden 2007 påklaget en lang række husdyrsager, mht. ammoniakfordampning og udvaskning
af kvælstof og fosfor. Vi har fået medhold i næsten samtlige sager, som er afgjort – 96% af 234
afgjorte sager. 191 er endnu ikke afgjort – resten er bortfaldet, fordi landmanden har trukket sin
ansøgning, eller frivilligt har opfyldt DØRs krav. Klagerne har haft en stor effekt. Dels er kvaliteten
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i kommunernes afgørelser nu steget dramatisk, så vi kun behøver påklage ganske få, dels henvender
mange af de landmænd, som vi påklager, sig og spørger hvad vi ønsker strammet. I mange tilfælde
imødekommer de vores krav, og så trækker vi klagerne. Klagegebyret på 3.000 kr, som blev indført
af VK-regeringen, sænkes nu til 500 kr. Klagegebyret tilbagebetales hvis vi vinder sagen.
BERAS Implementation
Projektet er et 3-årigt EU-projekt, oktober 2010 til september 2013, under Baltic Sea Region
Programme, hvor Det Økologiske Råd er dansk partner. Projektet er medfinansieret fra Landbrugets
Promilleafgiftsfonde samt EU-nævnet. Dets mål er at få udbredt et nyt ERA-koncept (Økologisk
Kredsløbs Landbrug) i hele Østersøregionen. Lave input og lavt husdyrtryk bevirker, at der er et
mindre tab af næringsstoffer end i det intensive landbrug. Herved er konceptet et vigtigt bud på et
virkemiddel, som kan reducere udledningen af næringsstoffer til en stærkt eutrofieret Østersø –
både som alternativ til det intensive landbrug i den vestlige del af regionen og som udviklingsmål
for landbruget i Østeuropa. Projektet omhandler også økonomisk bæredygtighed for gårdene, bl.a.
via jobskabelse og fremme af lokal forarbejdning og offentlig og privat afsætning.
Beras Implementation indeholder en bred vifte af aktiviteter. Der lægges stor vægt på
netværksaktiviteter mellem partnere fra offentlige myndigheder, faglige rådgivere, forskere,
NGO’er og landmænd fra alle landene omkring Østersøen, inkl. Rusland og Hviderusland samt
Norge. Hermed indeholder projektet generelt et element af erfaringsudveksling og inspiration
mellem partnerne, som har væsentlig betydning for den faglige udvikling og politikudvikling.
DØR har i samarbejde med en konsulent fra Økologisk Rådgivning udvalgt 3 gårde, som vil være
demonstrationsgårde for ERA-konceptet, og en række gårde som er interesseret i ERA-konceptet.
Vi har afholdt de første åbne møder og fremvisninger på gårdene. Vi har samlet en række data for
de involverede gårde, og vi deltager ligeledes i et fælles arbejde mellem deltagerlandene omkring
udarbejdelse af guidelines for drift og omlægning til ERA – dette arbejde udføres primært af
konsulenten fra Økologisk Rådgivning.
Sammen med Københavns Madhus har vi deltaget i et samarbejde med de øvrige lande om
økologisk mad i offentlige køkkener. Vi har afholdt en konference ”Diet for a Clean Baltic” i
oktober 2011. Konferencen fortalte om miljøtilstanden i Østersøen, påvirkningen fra landbrug i
Østersølandene og ERA-konceptet som virkemiddel for en reduceret påvirkning, økologiske
forarbejdning, markedsføring og forbrug, samt begrænsninger for lokal afsætning i kraft af EU’s
udbudsdirektiv. Vi er nu i gang med at lave skolemateriale til folkeskolen sammen med
Frugtformidlingen – skal kunne anvendes i bl.a. de baltiske lande.
Vi har fulgt reformprocessen omkring EU’s landbrugspolitik for herigennem at promovere og
fremme ERA-konceptet i f. t. den konkrete udformning af landbrugspolitikken. Vi har deltaget i
fælles europæiske konferencer via European Environmental Bureau (EEB). Policy-arbejdet har
hidtil primært omfattet reformprocessen, men fremadrettet også til implementeringen i Danmark og
anbefalinger til de nationale politikker i Østersølandene.
I forbindelse med det danske formandskab afholdt vi sammen med EEB, DOF/Birdlife og DN en
stor konference på Christiansborg 2. marts 2012 om reformen af landbrugspolitikken i EU.
Samtidig var vi vært ved et heldagsmøde for EEB’s landbrugsgruppe samt for en ekskursion med
præsentation af bredden inden for danske landbrug.
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6. Bestyrelsen
Bestyrelsen har holdt 6 møder, heraf 2 heldags- og 4 aftenmøder. Der har på hvert møde været en
faglig/politisk temadiskussion – idet forretningsudvalget primært tager sig af den økonomiske og
personalemæssige ledelse. Der har bl.a. været meget udbytterige temadiskussioner om brændeovne,
solcelle-strategi, om regeringens energistrategi og energiforliget, om trængselsringen og hvad der
kan gøres efter dens forlis, om biobrændstoffer, biogas og organisk affald, om black carbon
(klimaeffekter af sodpartikler), om folketingsvalget i september 2011 m.v. Herudover har
sekretariatet som sædvanlig haft stor gavn af bestyrelsesmedlemmer som sparringspartnere i det
daglige arbejde.

7. Arbejdsgrupper
Trafikgruppen er fortsat aktiv og mødes jævnligt – med ca. 1½ måneds mellemrum, samt har mailkorrespondance mellem møderne. Flere medlemmer lægger frivillig arbejdskraft i at følge sager til
dørs. F.eks. ovennævnte initiativ om bedre kollektiv trafik og cykel-forhold.
Også gruppen om bygninger og energi holder regelmæssige møder og medlemmer medvirker med
sparring i hverdagen.
På landbrugsområdet har der i længere tid ikke været en gruppe, som mødes regelmæssigt, men nye
har netop meldt sig, og vi overvejer opstart af en ny gruppe.
Kemikaliegruppen er genstartet i marts 2011 – den består af 15 medlemmer. Via gruppen trækker vi
på medlemmernes ekspertviden og får respons på væsentlige kemi-emner.

8. 20-års jubilæum
Blev afholdt 11. november 2011 i form af en spændende konference i København (Betesda) om
alternativer til BNP, med internationale og danske talere og ca. 150 deltagere – efterfulgt af en fest
med 60 deltagere og formidabel underholdning! Konferencen gav omfattende medieomtale i både
skrevne og elektroniske medier. Vi tilbød Tim Jacksons bog ”Prosperity without growth” eller
”Lighed” fra Informations forlag gratis mod at man meldte sig ind i DØR – hvilket 24 tog imod – et
ganske højt tal set ift. tidligere medlemskampagner, som krævede en større indsats fra vores side.

9. Medlemmer
Antallet af individuelle medlemmer har svinget omkring 1050 de seneste år. Vi lavede en lidt større
medlemskampagne i 2010, hvor vi tilbød et års gratis medlemskab til udvalgte grupper. Det er dog
relativt få af disse, som har tegnet ordinært medlemskab efter udløb af det gratis. Men vores
aktiviteter har altså formået at holde trit med de løbende uundgåelige udmeldelser. Samtidig er det
lykkedes at få flere til at overgå til PBS-betaling. Endelig har vi fået flere kollektive medlemmer –
nu 60 - herunder et par relativt store virksomheder, så vi sidste år har fået 64.000 kr i kontingent fra
kollektive medlemmer – og 275.000 fra de individuelle.

10.Global Økologi
Der er i perioden udgivet fire numre af Global Økologi på hver 32 sider, med undtagelse af det
sidste nummer GØ 4/2012, som var et udvidet temanummer på 40 s.
Den nye urbanitet – udkom i juni 2011.
Vi så nærmere på fremtidens nye bæredygtige byer, med særligt fokus på natur- biodiversitetselementet. Herunder muligheden for vertikalt bylandbrug, grøn urbanitet. Vi rundede også den
grønne byggeindustri i Indien og så på Asiens grønneste by – Singapore (Asian Green City Index).
Oplaget er udsolgt, og brugt til undervisning.
EU-formandskab: Vækst med grønt fortegn – udkom i september 2010.
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Vi havde fokus på EU’s formandskab, bl.a. med interview med MEP Dan Jørgensen,
energieffektivitet og energibeskatning, EU’s landbrugsreform, REACH. Og ikke mindst havde vi i
dette nummer også et mindre tema om Det Økologiske Råds 20-års jubilæum med bidrag fra
tidligere formænd og andre aktørers ros, anerkendelse og kærlige indspark om DØRs arbejde.
Nye toner i dansk klimapolitik! – udkom december 2011.
I dette udvidede temanummer og i ekstra oplag, udsendt til bl.a. landets kommuner satte vi fokus på
regeringens nye klimapolitik, herunder hvad der kommer til at ske med energirenovering af
bygninger, lavenergihuses svære opstart, Esco-modeller, Ecodesign og energirådgivning bredt.
Rio+20 Vi har brug for acceleration – udkom marts 2012
Et nyt stort verdenstopmøde om miljø og udvikling finder sted i Rio de Janeiro i juni i 2012. På
dagsorden er bl.a. grøn økonomi, men kan det kickstarte en bæredygtig udvikling, tyve år efter det
første miljøtopmøde i 1992? Global Økologi belyser i dette nummer topmødet fra flere vinkler:
Biodiversitet, udviklingsbistand, bæredygtig vækst og grøn økonomi. Nummeret modtog støtte fra
92-gruppen på 20.000 til ekstra oplag og udsendelse til gymnasier. Med elektronisk lærervejledning
til brug i gymnasiet.
Bo Normander, formand og Christian Ege, sekretariatsleder
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