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TEMA: Kemien i din hverdag

INDHOLD

Giftige kemikalier er en integreret del af vores 
dagligdag. De er i vores tøj, shampoo, møbler og ikke 
mindst i det elektroniske udstyr, som følger os hele 
døgnet. Vi er i gang med et fuldskalaforsøg, bare uden 
den monitorering og analyse, som normalt følger med 
et forsøg. Det er ifølge tidligere kemiprofessor Finn 
Bro Rasmussen livets realitet, at vi bare har ladet de 
kemiske stoffer producere, og så efter nogle år fundet 
ud af, at de er giftige, hvorefter vi så prøver at forbyde 
dem. 

Udfasning af farlige stoffer forudsætter dog dels 
dokumenteret kendskab til deres negative egenskaber 
og måske vigtigere, at den efterfølgende politiske 
behandling falder ud til fordel for folkesundheden. 
Ikke alle kemikalier er farlige, men en lang række 
kemikalier har meget alvorlige, dokumenterede 
effekter på miljø og mennesker. Det er dog kun en 
brøkdel af de negative konsekvenser, som er kendte 
for de enkelte stoffer, og betydningen af at være 
eksponeret for stofferne i kombination er slet ikke 
kortlagt. 

Et aktuelt eksempel er Toxaphen, der tidligere blev 
anvendt som pesticider og nu er lokaliseret i fisk. 
Toxaphen er dårligt undersøgt, og man ved ikke noget 
om nedre eller øvre grænseværdier. 

Den europæiske kemikalieindustri omsætter årligt 
for ca. 4000 mia. kr., og deres brancheorganisationer 
kæmper med stor vilje og styrke for at forsvare 

den forretning. Argumenter om potentielle grønne 
langsigtede konkurrencefordele katalyseret af 
stramme miljøkrav eller banal her og nu beskyttelse 
af befolkningen falder i de politiske forhandlinger 
til fordel for et kortsigtet ønske om at holde 
salgsbudgetterne. Turde du, hvis du havde det 
politiske ansvar, at stramme reglerne, hvis industrien 
truede dig med tabte arbejdspladser i bundter af 
10.000?   

Dan Jørgensen udtrykker i sin temaartikel overordnet 
tilfredshed med kemikalielovgivningen i EU med 
afsæt i implementeringen af Reach, selvom det ifølge 
Jørgensen kunne være meget bedre. 

Denne overordnede optimisme må være præget af, 
at Dan Jørgensen selv er en del af systemet og har 
et politisk medansvar, da der udefra set ikke synes 
meget grund til optimisme. Men hvad er alternativet 
til Reach?

Status er, at vi dagligt øger koncentrationen af 
miljøfremmede stoffer i vores eget blod, og at danske 
mænds forplantningsevne målbart falder, og det 
uanset at flere og flere forsøger at undgå de mest 
oplagte syndere i butikkerne. 

I Europaparlamentet hænger der ifølge Jørgensen en 
plakat med et billede af en baby og teksten ”Hun har 
sin mors øjne, sin fars næse, og kemikalieindustriens 
blod.” 

NOAH
Friends of The Earth, DK
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Miljøsk har spurgt 5 fremtrædende ledere af 5 danske miljøorganisationer om 
deres forbrug af flyrejser i Europa. Vi har meget bevidst valgt at fokusere på det 
personlige adfærd for at slippe for båltaler. Her følger svar fra Ella Maria Biss-
chop-Larsen, Præsident hos Danmarks Naturfredningsforening, og Christian 
Ege, Sekretariatsleder og tidligere formand hos Det Økologiske Råd.  

Med den udtalte mangel på 
politisk vilje til at lade prisen 
afspejle miljøbelastningen, for-
venter jeg mere fly trafik.  
/Ella

Der bør indføres afgift på fly-
brændstof. Den vedtagne ind-
dragelse under CO2-kvotehan-
del er ikke tilstrækkelig.  
/Christian

» »

Flyver du indenrigs i Europa?

Flyver du stadig indenrigs i Europa? 
Ella: Ja 
Christian: Ja  

Hvad skal der til for at få dig til at vælge en mere miljøvenlig transportform? 
Ella: Rejsetiden må ikke overstige 12-13 timer.  
Christian: Der skal være direkte togforbindelse om natten, med sovevogn – og det skal ikke 
være meget dyrere end fly.

Forventer du, at miljøbelastningen fra flytrafikken indenrigs i Europa bliver mindre eller 
større i de kommende år, og hvad skal der til for at få den reduceret med en faktor 10? 
Ella: Med den udtalte mangel på politisk vilje til at lade prisen afspejle miljøbelastningen, 
forventer jeg mere fly trafik. Der skal bedre og hurtigere togforbindelser i Europa og en afgifts-
struktur, der fremmer den mest miljøvenlige transportform. 
Christian: Jeg forventer den bliver større. Der bør indføres afgift på flybrændstof. Den vedtagne 
inddragelse under CO2-kvotehandel er ikke tilstrækkelig. Der skal anvendes en faktor for at 
tage højde for den øgede skadevirkning af udstødning fra fly i forhold til udslip ved jordoverfla-
den. Og så skal der udbygges med flere direkte togforbindelser mellem hovedstæderne, herun-
der højhastighedsforbindelser og med vogne til biler.

Læs svarene fra Mads Flarup Christensen (Generalsekretær hos Greenpeace Danmark) og Jes-
per Hostrup (Bestyrelsesformand hos NOAH, Friends of the Earth Denmark) i Miljøsk nr. 55, 
som udkom i juni 2010.  
Miljøsk forsøger desuden at få svar fra Gitte Seeberg, Generalsekretær hos WWF Danmark. 
Lykkes det, kan du læse svarene i det kommende nr af Miljøsk.   

Tekst Dan Boding-Jensen 
Foto Shutterstock
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Hånden på hjertet: Har du talt med din shampoo i dag? 
Nej, vel? Ser vi på bag på shampooflasken forstår vi 
også hvorfor du undgår at tale med den: I taler ikke 
samme sprog. Det første går godt nok: ”Giver glans-
fuldt hår med en naturlig fylde”, men så kommer ordet 
”ingredienser” og derefter er resten sort tale: Kemiske 
fagudtryk, latinske plantenavne, engelsk og almindelig 
volapyk. Jo, det er svært at komme på talefod med en 
shampoo. Men hvorfor skal det være så svært at forstå 
hvad der er i shampoo? Har nogen noget at skjule? Ja, 
i allerhøjeste grad.

En farlig branche 
Ser man på de tørre kendsgerninger fra frisørverdenen, 
aner man hurtigt at noget er galt: 
- Halvdelen af alle frisørelever får håndeksem   
af faget 
- En tredjedel af alle frisører har astma 
- Frisører holder i gennemsnit ni år i faget 

[TEMA]
Frisørfaget er fyldt med sundhedsskadelige kemikalier. Og det bliver ikke bedre 
af, at producenter gør alt hvad de kan, for at markedsføre deres produkter som 
den sande gave til menneskeheden. Ordningen Grøn Salon forsøger at rydde 
ud i de skadeligste kemikalier og giver retningslinjer for forbrugeren.

- Frisører er den branche, som i yngst alder får   
tilkendt arbejdsskadeerstatning 
- Der er hvert år 1000-2500 tilfælde af hårfar  
veallergi i Danmark, men det officielle tal er   
kun 250 
- 100-200.000 danskere har parfumeallergi 
- Der bruges stoffer som er giftige, sundheds  
skadelige, miljøskadelige og kræftfremkal  
dende 
- I ingen anden branche vil man i dag tillade så   
middelalderlige tilstande som i frisørfaget eller   
tillade direkte kontakt med så skadelige stof  
fer.  
 
Men hvorfor er det, at vi skal plages med skadelig 
kosmetik i et sådant omfang? Svaret er desværre li-
getil: Fordi de skadelige stoffer er lovlige! Og her er 
et underligt dilemma: Lovgrundlaget for kosmetik er 
EU’s kosmetikdirektiv, hvor det slås fast, at kosmetik 
ikke må være til skade for mennesker ved normal an-
vendelse. 

Men der står ikke, at kosmetik ikke må indeholde ska-
delige stoffer – kun at produktet som helhed ikke må 
være skadeligt! Det fremgår heller ikke, at kosmetik 
eller ingredienserne skal være uskadelige for naturen.

Videnskabelig komite med mangler 
I EU er en lang række kosmetiske stoffer blevet vur-
deret af den videnskabelige komite. Dens vurderinger 
er grundige og objektive, og dens konklusioner bliver 
uden undtagelse overført til kosmetikdirektivet. 

Alligevel finder vi kosmetiske stoffer, som er sund-
hedsskadelige, giftige, endog hormonforstyrrende og 
kræftfremkaldende. Hvordan kan det gå til? Og hvor-
for ser vi så mange skader pga. kosmetik? 
Den videnskabelige komites metode har mangler: 
- Den vurderer stofferne enkeltvis, aldrig i blandinger, 
dvs. at en negativ blandingseffekt ikke bliver bedømt. 
- De foreslåede grænseværdier tager i princippet kun 
hensyn til forbrugere, ikke til frisørerne, som ekspone-
res for stofferne hver dag. 

1500 forbudte stoffer i kosmetik 
I kosmetikdirektivet er der en liste med ca. 1500 
stoffer, som er forbudt i kosmetik. Det lyder be-
tryggende og grundigt, men prøv at se efter: Det 
meste af listen består af stoffer som overhovedet 
aldrig har været relevante i kosmetikbranchen: 
Radioaktive stoffer, råolie, gasolie, pesticider osv. 
Det har ikke meget med forbrugerbeskyttelse at 
gøre, men ser flot ud.

Grønne saloner på vej

Tekst Johan Galster, Akademiingeniør, Københavns Kommune 
Illustration Zlatko Guzmic
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- Grænseværdierne baseres på sammenblan-
ding af dyreforsøg og menneskedata. 
- Man tillader stofkoncentrationer lige op til 
grænsen for skader og lægger ikke en sikkerhedsmar-
gen ind. 
Der er med andre ord god grund til, at det skal gå galt.
 
Producenter på afveje 
Anstændigvis bør vi tale sandhed, og det fastslår 
den danske kosmetikbekendtgørelse tydeligt i § 11: 
Kosmetiske produkter må ikke markedsføres under 
omstændigheder der kan vildlede. Derfor lyver produ-
center eller leverandører aldrig om deres hårprodukter. 
De undlader bare at fortælle sandheden. 
Schwarzkopfs nye serie Essensity indeholder økologi-
ske duftstoffer, emballagen er bionedbrydelig (hvilket 
kun er interessant for dem der vil smide den i kompo-
sten) og serien sponserer plantning af regnskov. Det er 
dæleme grønt! 
Faktisk er Essensitys shampooer særdeles sundheds-
venlige og figurerer på Positivlisten for kosmetik. Til 

gengæld indeholder alle hårfarverne det meget 
allergifremkaldende stof toluene-2,5-diamine 
og er ikke det bitreste bedre end konkurren-

terne. Det gør Schwarz-kopf bare ikke noget ud af at 
fortælle om. 
Eksemplerne på fordrejet sandhed er så mange at jeg 
bliver helt træt bare ved tanken, men du kan da selv 
google ”organic colour systems”, og se hvordan de 
skriver sig ud af at ordet ”organic” ikke betyder øko-
logisk! Deres produkter indeholder det ekstremt al-
lergifremkaldende stof PPD, og overalt i deres tekster 
svælges i ord som økologi, miljø og naturlig. 
Eller hvad med l’Oreals nyskabende serie INOA. Den 
indeholder bl.a. toluene-2,5-diamine, der er ekstremt 
sensibiliserende og kan give livsvarige allergiske 
skader. Der står intetsteds at INOA er grøn eller sund, 
kun er den er en revolution. L’Oreal lyver ikke, men 
fortæller bare ikke den fulde sandhed.

 
Grøn Salon – et alternativ 
Med udgangspunkt i København startede kommunen 

Her kan du læse mere:
Spejlet november 2009, www.dfkf.dk – et sær-
nummer om sundhed, lovgivning og Grøn Salon

Grøn Salon: www.groensalon.dk• 
Positivlisten og negativlisten for kosmetik: • 
www.kk.dk –søg på Grønne Erhverv, Hår 
med omtanke
Videncenter for Allergi: www.videncenterforal-• 
lergi.dk

Chac-Moll i Allerød 
Tina Burchardt har været frisør hele sit liv, men 
blev ramt af allergi. Hun mistede stemmen og fik 
lunge- og halsbetændelser stort set konstant, 
begyndte at reagere på næsten enhver form for 
kemi og måtte forlade faget. Efter ti års pause 
gav hun faget en chance til og åbnede en Grøn 
Salon for tre år siden. Tina er stadig multiallergi-
ker, men bruger nu kun produkter, som er tilladt i 
Grøn Salon. Salonen går godt, og Tina nyder at 
være tilbage i faget

sammen med frisørforbundet i 2005 ordningen Grøn 
Salon. Fundamentet for en Grøn Salon er definitionen 
af et grønt produkt: En Grøn Salon må føre alle pro-
dukter, bortset fra dem der indeholder visse nærmere 
angivne stoffer (se henvisning til ’Forbudtlisten’ i 
tekstboks). Disse stoffer er alle tilladt i EU, om end 
med visse begrænsninger. Frisørfaget har andre ska-
delige stoffer end dem på Grøn Salons Forbudtliste, 
men disse er udvalgt som de mest udbredte og/eller 
skadelige. 
Grøn Salon foregiver ikke at være en 100 % garanti 
for, at ingen kunde eller ansat vil risikere en allergisk 
reaktion, for grundlæggende er alle kosmetiske pro-
dukter jo kemiske. I Grøn Salon er sandsynligheden 
for en skade stærkt reduceret, og de Grønne Saloner 
er karakteriseret ved at allergiramte kunder og frisører 
kan være der uden gener.

Kemien er og bliver Grøn Salons omdrejningspunkt, 
og der stilles krav om, at lederen skal have været på 
kursus om sundhed, kemi og miljørigtig drift. Dertil 

kommer en række andre krav til rengøring, energikort-
lægning og besparelser, transport mv. 
Når salonen opfylder de obligatoriske krav og er på 
plads med ikke-skadelige produkter kan salonen blive 
certificeret. Ordningen er i dag landsdækkende og cer-
tificeringen foretages af Energitjenesten. 
 
 
Hvad kan du gøre? 
Hvis du er allergiramt og årsagen er et eller flere kon-
krete stoffer, skal du selvfølgelig undgå dem: Skriv 
stofnavnene ned og tjek ingredienslisten. Hvis du ikke 
kender årsagen, bør du kontakte din læge. 
Til spædbørn: Brug kun sæbe når der er strengt nød-
vendigt og undgå duftende olier og parfume.  
Hvis du bare er sund, rask og almindelig: Brug Svane-
mærkede produkter, vælg Grøn Salon. Lad være med 
at fylde din tegnebog med alenlange lister over parfu-
mestoffer og konserveringsmidler, med mindre du altid 
har god tid i supermarkedet. Langt hen ad vejen kan 
du nøjes med Grøn Salons forbudtliste - den er kort og 
koncentreret om de værste og almindeligste stoffer.*

TEMA: KEMIEN I DIN HVERDAGTEMA: KEMIEN I DIN HVERDAG
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Jagten på grønnere elektronik
Hvem laver de mest miljøvenlige computere, mobiltelefoner og flad-
skærme? Greenpeace tager løbende pulsen på verdens førende  
elektronikproducenter og hjælper dig som 
forbruger til at finde de grønneste  
produkter. 

Elektronik-guide 
I Greenpeace’s guide til grønnere elek-
tronik kan du se hvordan de forskellige 
elektronik-producenter er rangeret. Guiden 
bliver opdateret én gang i kvartalet, sidst i 
maj 2010, hvor Greenpeaces 15. guide til 
grønnere elektronik udkom.

Greenpeaces mål 
Greenpeace har tre mål, som de ønsker at 
producenterne skal opfylde inden de kan 
kalde sig grønne:   
- Fjerne miljøfarlige og sundhedsskadelige 
stoffer 
- Genbruge udtjente produkter 
- Reducere produkternes klimabelastning

Virksomhed Total score

1 Nokia 7.5
2 Sony Ericsson 6.9
3 Philips 5.1
4 Motorola 5.1
5 Apple 4.9
6 Panasonic 4.9
7 Sony 4.9
8 HP 4.9
9 Sharp 4.5

Computere, mobiltelefoner, TV og computerspil 
fylder en større og større andel i vores hverdag. 
Produkterne bliver mindre, men det gør deres mil-
jøbelastning ikke nødvendigvis. Det kan være svært 
at navigere rundt i elektronikkens jungle og derfor 
har Greenpeace udgivet en guide, der rangerer de 18 
største elektronik-producenter efter, hvor miljørigtige 
deres produkter er.  

Giftige e-kirkegårde vokser
Elektronisk affald (e-affald) er den i dag hurtigst 
voksende type affald. Det anslås at der Verden over 
producers omkring 50 millioner ton E-affald hvert 
år. Ca. 15-20 % af dette affald genanvendes. Resten 
ender i bliver primært dumpet på lodseplader i Afrika 
og Asien.Ghana, Nigeria, Parkistan, Indien og Kina 

10 Dell 4.3
11 Acer 4.1
12 LG Electronics 3.7
13 Samsung 3.7
14 Toshiba 3.5
15 Fujitsu 3.5
16 Microsoft 3.3
17 Lenovo 1.9
18 Nintendo 1.8

Virksomhed Total score

1-10 grønne point til producenterne 
Rangering af elektronikproducenter, maj 2010

tronik, men de værste produkter kan undgås hvis du 
ser sig om inden du køber nyt udstyr. Producenterne 
bevæger sig den rigtige retning, men hvornår er et 
elektronisk produkt grønt nok? Når Greenpeace vurde-
rer miljøbelastning af elektroniske produkter ser de på 
energiforbrug, kemikalier i varerne, og hvor det elek-
troniske affald ender.  
Overordnet er der tre mål, de ønsker producenterne 
skal opfylde, før de kan kalde sig grønne. Først og 
fremmest ønsker de at miljøfarlige og sundhedsskade-
lige stoffer som PVC, bromerede og klorede stoffer i 
produkterne bliver fjernet. Herudover skal producen-
terne i langt højere grad genanvende og tage produk-
terne tilbage, når de er udtjente. Sidst men ikke mindst 
skal producenterne nedsætte klimabelastningen ved 
fremstilling af produkterne samt nedbringe produkter-

er de største aftagere af e-affald på ver-
densplan og modtager også ulovligt e-affald 
fra Danmark. Tusindvis af mænd og kvinder 
arbejder på lodsepladserne med at afbrænde affal-
det, hvorved plastikken fjernes og brugbare dele som 
f.eks. sølv, guld og kobber bliver tilgængelige. En tyk 
sort røg hænger som regel over e-lossepladserne og 
vandressourcerne i nærområdet kan være det rene gift. 
E-lodsepladserne er således miljøkatastrofer i sig selv 
og kan have fatale konsekvenser for lokalbefolknin-
gen nær bjergene af plastik og elektronik. 
Fakta: I byer nær e-lodsepladser i Ghana har undersø-
gelser vist at 7 ud af 10 børn har forhøjet bly i blodet.

4 ud af 10 point
I en digitaliseret verden er det svært at undvære elek-

nes elforbrug når de er i brug. 
I følge Greenpeace er en rangering af elektronik-pro-
ducenterne vigtig for at undgå at de enorme mængder 
af giftigt elektronikaffald vokser yderligere. Der er 
sket store fremskridt siden Greenpeace i 2006 udgav 
den første guide til grønnere elektronik. Men med en 
gennemsnitlig score på 4 ud af 10 point, må vi desvær-
re konstatere, at der stadig er lang vej førend elektroni-
kindustrien kan kalde sig en grøn industri.  
Læs mere om Greenpeaces ”Guide to Greener Electro-
nis” på www.greenpeace.org/electronics 

Kilde: Greenpeace’s “Guide to Greener Electron-
ics no. 15”

*

Fakta: I byer nær e-lodsepladser i 
Ghana har undersøgelser vist at 7 ud 
af 10 børn har forhøjet bly i blodet.

»
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Tekst Karen Riisgaard 
Foto Shutterstock



Fem 
spørgs-
mål til 
Rudolph

Tekst Anders K. Knudsen 
Illustration Shutterstock 

cering. Jeg er meget glad for kombinationen af disse 
to certificeringer, da de supplerer hinanden godt. (Se 
tekstboks.) Når Rudolph Care er certificeret med 
begge mærkninger skyldes det, at de tilsammen smukt 
udfylder et produkts livscyklus. Rudolph Care mini-
merer derved en række risici, så forbrugerne kan være 
fri for ingredienser, der skader dem selv, deres fremtid 
og miljøet. 
 

4) Hvor var du rent miljømæssigt 
før blodprøveforsøget? 
Helt fra barnsben har jeg spist 
økologisk, så vidt det var muligt, 
og det gør jeg stadigt. Jeg gik også 
efter økologisk tøj før Greenpeace-
testen, men nok i endnu større grad 
nu og altid til min datter. Så man 
kan sige, at jeg var opmærksom på 
certificeringer i forhold til fødeva-
rer og tøj, men med artikler som 
rengøringsmidler, vaskepulver, 
hudplejeprodukter og fx elektronik, 
så var det Greenpeace-testen, der 
fik mig til at ændre adfærd og gå 
efter certificeringerne. Jeg har også 
ændret holdning til min bil. Nu 
kører jeg i en Ford ECOnetic, som 
er en af de mest miljørigtige biler 
på markedet. Den kører langt på 
literen og udleder mindre CO2 end 
de fleste andre. Så nu tænker jeg 
over sikre alternativer hver gang 

jeg handler, hvad end det er jeg står over for at skulle 
købe. 

5) Hvordan var det at vinde Årets Grønne Produkt? 
Det var en fuldstændig fantastisk oplevelse og tårerne 
pressede sig også på, da jeg holdt min takketale. At 
vinde sådan en pris et år efter lanceringen af Rudolph 
Care er jo ubeskrivelig. Det er et kæmpe skulderklap 
fra branchen, som vi er meget stolte af. Og hvis jeg 
skal være helt ærlig, var det netop den pris, jeg øn-
skede allermest for Rudolph Care.   

1) Hvordan finder du sunde produkter til dig selv og 
din datter i dagligdagen? 
Det er jo lidt af en jungle, og derfor går jeg konse-
kvent efter certificeringerne. Jeg navigerer efter øko-
certificeringer, Svanen og Blomsten som hovedregel, 
også når det gælder tøj til min datter. Jeg kunne aldrig 
finde på at købe noget med tryk på, som indeholder 
phthalater, der vil ophobe sig i hendes blod. Jeg synes 
efterhånden, at der kommer flere og flere af de bedre 
valg på hylderne, og der kommer også flere og flere 
butikker, der specialiserer sig i at 
finde de bedste varer til forbrugeren.  

2) Hvad er baggrunden for, at du 
lancerede Rudolph Care? 
I 2006 deltog jeg i en Greenpeace 
undersøgelse, hvor mit blod blev 
testet for skadelige stoffer. På trods 
af, at jeg var den yngste deltager, var 
jeg den, der havde flest kemikalier 
i blodet. På dette tidspunkt var jeg 
lykkelig gravid med min datter, hvil-
ket vakte endnu mere bekymring. 
Jeg blev chokeret over, at mange af 
de skadelig stoffer kom fra skøn-
hedsprodukter, som jeg i tidernes løb 
havde brugt til at forkæle mig selv. 
Eller rettere troede jeg havde – for 
jeg gjorde faktisk det modsatte. Jeg 
besluttede mig for, at det skulle være 
slut med skadelig kemi i skønhedens 
navn, men ligegyldig hvor jeg ledte, 
fandt jeg ingen hudplejeprodukter, der levede op til 
mine krav om økologi, bæredygtighed og høj kvalitet. 
Jeg fandt ikke kravene urimelige, og ønskede ikke at 
gå på kompromis, hvorfor jeg valgte at skabe, hvad 
der manglede. Resultatet er Rudolph Care – eksklu-
sive hudplejeprodukter uden farlig kemi og fri for de 
26 allergene parfumestoffer, som EU advarer imod.  

3) Hvordan har dine produkter bidraget til, at forbru-
gerne bliver udsat for mindre kemi?  
Rudolph Care var det første mærke på markedet som 
både blev certificeret med det nordiske Svanemærke 
og den europæiske økologiske ECOCERT – certifi-

Danish Beauty Award har kåret Rudolph Cares Acai Facial Oil som ”Årets 
Grønne Produkt”. Prisen uddeles hvert år i kosmetikbranchen, efter et erfarent 
dommerpanel tester, måler og vejer de ca. 350-400 nationale og internationale 
produkter, som konkurrerer i 25 kategorier. Miljøsk har spurgt kvinden bag pro-
duktet, Andrea Elisabeth Rudolph, om hendes forhold til miljø, økologi og det 
grønne valg.

Mærket med grøn garanti 
ECOCERT er et fransk øko-
logimærke, som fokuserer på 
produkternes oprindelse og 
tilblivelse, og er kundens ga-
ranti for, at produktet er øko-
logisk og naturligt. 

Svanemærket tager ud-
gangspunkt i vores generelle 
sundhed og fokuserer på 
produkternes påvirkning på 
miljøet – fra de bliver ”født” 
til de bliver nedbrudt. Svane-
mærket er kundens garanti 
for, at der er taget hensyn til 
sundhed og kvalitet, og at 
produktet inden for sin kate-
gori er blandt de mindst miljø-
belastende.
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Vi lever midt i en verden af kemikalier. De er overalt.  Allerede fra første dag bli-
ver vores børn levende forsøgspersoner for tusindvis af kemikalier, som ingen i 
virkeligheden kender de langsigtede konsekvenser af. Forhåbentlig kan EU’s nye 
kemikalielov REACH bringe mere orden i kemikalie-anarkiet.  

[TEMA]

I Europaparlamentet hænger der en plakat på vægen, 
tæt på det sted hvor den politiske gruppe De Grønne 
holder til. Plakaten viser en sød lille baby, som vil 
gøre de fleste bløde i knæene. Neden under babyen 
står der: ”Hun har sin mors øjne, sin fars næse, og 
kemikalieindustriens blod.” 
Nogen vil sikkert mene, at der er tale om smagløs 
propaganda. Men budskabet er sådan set holdbart nok. 
Vi render alle sammen rundt med kemikalier i vores 
blod. Og babyer er ingen undtagelse, da den moder-
mælk, de får fra deres mor, ligeledes er fyldt med 
kemikalier. Vi opdager jævnligt, at kemikalier, som 
vi troede var uskadelige, f.eks. er allergi- eller kræft-
fremkaldende. Men oftest aner vi ganske enkelt ikke, 
hvad vi får med, når vi køber solcreme, babylegetøj 
eller vaskemiddel. 
Heldigvis har vi i EU vedtaget en lovgivning, som kan 
rette op på det omfattende kemikaliekaos. REACH 

(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemi-
cals) hedder den nye lov, som vil skaffe viden om de 
mange kemikalier, ligesom den vil sikre, at de farligste 
stoffer bliver taget af markedet.

 
Mange interesser på spil 
REACH, der trådte i kraft i 2007, er den største lov-
givningspakke, som EU nogensinde har lavet. Den 
fylder over 1000 sider, og vi behandlede mere end 
5000 ændringsforslag i lovgivningsfasen. Omfanget og 
den store opmærksomhed afspejler de mange interes-
ser, der er på spil. 
På den ene side har vi de grønne organisationer, for-
brugerrådene, dele af den progressive industri og 
centrum-venstre kræfterne på det politiske spektrum. 
Heroverfor står den magtfulde kemiindustri, dele af 
arbejdsgiverorganisationerne støttet af EU’s borgerlige 

politikere. Det er helt klart, at der har været meget på 
spil for alle involverede parter. Nogle af de lobbyister, 
der har siddet på mit kontor, har forsøgt at tegne et 
skræmmebillede af, hvad der vil ske af ulykker, hvis 
REACH blev vedtaget. Kemikalieindustrien argumen-
terede for, at for strenge krav ville kvæle industrien i 
Europa og dermed resultere i tabt indtjening og tabte 
jobs. Var det virkelig politikernes mål at skabe arbejds-
løshed og dermed tage brødet ud af munden på bor-
gerne?, spurgte de.  
De grønne organisationer tegnede det stik modsatte 
billede af situationen. De argumenterede overbevi-
sende for, at deres nuværende og mine fremtidige børn 
ville lide en lang og smertefuld død, hvis ikke vi fik 
REACH vedtaget hurtigst muligt. Begge sider over-
drev i deres argumentation. Men jeg var (og er) klart 
mest enig med de grønne organisationer. Jeg har haft 
et godt samarbejde med en lang række aktører bl.a. 
Greenpeace, Forbrugerrådet, WWF, Økologisk Råd 
på den grønne side og Dansk Industri samt Cefic (Den 
europæiske kemikalieindustris organisation) på indu-
strisiden.  

Livsfarlig profit 
Kemikalieindustrien er en af EU’s helt store magt-
faktorer. Produktionen er de sidste årtier vokset eks-
plosivt. Den europæiske kemikalieindustri har en 

omsætning på ca. 4000 mia. kroner og har 1,7 mio. 
ansatte.Industrien har selv beregnet omkostningerne 
af REACH til mellem 40 og 60 mia. kr. over de næste 
tyve år. På trods af at det kun udgør 1- 1,5 % af om-
sætningen fordelt på de enkelte år, mener industrien 
alligevel, at det er en alt for høj pris at betale. Det er 
jeg ikke enig i. Hverken ud fra et etisk eller et økono-
misk synspunkt. 
For det første skal kemikalieindustriens jagt på profit 
selvfølgelig ikke veje tungere end forbrugernes hel-
bred. Ifølge et notat fra Sundhedsstyrelsen vil REACH 
kunne give en reduktion i kræfttilfælde i EU på mel-
lem 2.000 og 4.000 årligt, mens antallet af hudsyg-
domme ville kunne reduceres med mellem 1.500 og 
12.000 tilfælde årligt. Mange tusinde mennesker vil 
altså som følge af den nye lovgivning opleve en øget 
livskvalitet. Det kan slet ikke kan prissættes.  
Men hvis vi endelig begynder at regne på det, så er 
REACH - på trods af kemikaliemusklens økonomiske 
tab - en samfundsøkonomisk rigtig god forretning. 
For det første pga. alle de penge som staten sparer på 
sundhedsudgifter som følge af færre tilfælde af kræft, 
allergi osv. Det beløb, vi på den måde sparer, kan 
ifølge EU-kommissionen nærme sig det tidobbelte af 
det beløb, som kemikalieindustrien taber. Derudover 
betyder strengere krav til industrien langt fra altid en 
svækket konkurrenceevne. Det er Danmark et godt ek-
sempel på. Faktisk er Danmark - med en af de stram-
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meste miljølovgivninger i verden - også et af de mest 
konkurrencedygtige lande globalt set.  

Resultaterne, der tæller 
Hvad blev resultatet så helt præcis af REACH for-
handlingerne? For det første medfører REACH, at be-
visbyrden, der før var til industriens fordel, vendes om. 
Før REACH var det op til myndighederne at bevise, at 
et stof var sundhedsskadeligt, før man - måske - kunne 
gøre det ulovligt. Med REACH bliver det omvendt. 
Nu er det op til industrien selv at bevise, at et kemika-
lie er ufarligt før dette kemikalie kan tillades (for de 
farligste stoffers vedkommende).  
For det andet indfører REACH det, som vi kalder for 
substitutionsprincippet. Dette princip går i sin enkelt-
hed ud på, at farlige stoffer skal erstattes med mere 
sikre stoffer, hvis disse findes. Dette princip betyder 
helt konkret, at ca. 2.000 af de allerfarligste stoffer 
fjernes fra vores hverdag.  
For det tredje pålægger REACH industrien det såkald-
te forsigtighedsprincip. Det betyder, at industrien altid 
skal give den fornødne information og har pligt til at 
dokumentere og meddele om de risici, der er forbundet 
med produktion, anvendelse og bortskaffelse af disse 
stoffer. 
 
Politik tager tid 
REACH er ikke blevet perfekt. Jeg havde gerne set, 
at substitutionsprincippet var blevet endnu stærkere. 
Hvorfor kun erstatte de allerfarligste stoffer med 
sikrere alternativer, hvad med de mindre farlige som 
stadig er skadelige? Og hvad med cocktaileffekter af 
forskellige stoffer? Ligeledes havde jeg gerne set et 
mere vidtgående datakrav til industrien, men når man *

tænker på det udgangspunkt, vi kom fra, hvor der reelt 
var tale om kaos, så har vi taget et jætteskridt i den 
rigtige retning. Politik tager tid. Kemikaliepolitik er 
ingen undtagelse. REACH kom først på dagsordenen i 
2001, hvor EU-kommissionen præsenterede sit første 
indledende forslag til, hvordan en EU kemikalielov 
kunne se ud. Efter mange hårde og seje forhandlinger 
stemte jeg fem år senere i 2006 sammen med et flertal 
i Parlamentet ”ja” til den endelige lovgivning. REACH 
trådte i kraft den 1. juni 2007. Det betyder dog ikke, at 
lovgivningen med ét er gennemført. Den skal nemlig 
først implementeres i EU’s 27 medlemslande. Og det 
tager tid. Fristen, for hvornår de mest problematiske 
stoffer skal være registreret og vurderet med henblik 
på at undersøge, præcis hvad de indeholder, er i de-
cember 2010. Derefter går man så videre til de stoffer, 
man vurderer, er knap så problematiske. Stofferne 
registreres og vurderes således løbende fra 2007, hvor 
REACH trådte i kraft og helt indtil 2022, hvor de aller-
sidste stoffer skal være vurderet.  
I Danmark har man oprettet en REACH-helpdesk un-
der miljøstyrelsen, hvor man løbende opdaterer planen 
for implementeringen af REACH. Her kan man des-
uden finde flere oplysninger og svar på spørgsmål om 
REACH i en dansk kontekst. Hjemmesiden kan findes 
her: 
 http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Ke-
mikalier/ 

Vi har fået en utrolig vigtig sejr for miljøet, som Mil-
jøkommissær Margot Wahlström, udtrykte det helt 
tilbage i april 2001: ”Jeg tror, at hvis vi ikke gør no-
get, som viser, at vi kan kontrollere kemikalierne, så 
overlader vi en forfærdelig miljøarv til vore børn og 
børnebørn”.

Artmoney plakat # 14 er lavet af designer Klaus Samsøe. Klaus har arbejdet med recyckling og 
social ansvarlighed i mere end 20 år - dvs før de fleste kunne stave til CSR. Klaus designer en 
lang række forskellige produkter bl.a. tøj og møbler af kasserede produkter. Klaus har bl.a ud-
stillet på Charlottenborg, Kunstforeningen, Øksnehallen og Kunsthallen Nikolaj.

Klaus har valgt teksten “Rødvin og øko - og livet det går sin gang” fra sangen “Picnic på Kastel-
let”, skrevet af Magtens Korridorer. Artmoney´en er lavet af affaldsprodukter:

Klaus Samsøe: Tlf 2341 4673, www.klaussamsoe.com + www.resomething.com

Mere om Bank of International Artmoney på www.art-money.org
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Kemien i vore byggevarer behøver ikke være et onde – 
der er god kemi og dårlig kemi. Men vi skal vide, hvad 
der er i de byggevarer, vi vælger, så de kan anvendes uden 
negative konsekvenser for miljø og helbred. Problemet er 
dog ofte, at det kan være meget svært at få at vide, hvad 
der er i materialerne. Og mange gange er de materialer 
med ´dårlig´ kemi billige og derfor vælges de frem for 
dem med ´god´ kemi. Der findes en række love og regler, 
der kan gøre det lidt nemmere for os at vælge kvalificeret. 
Men vi må opfordre producenter til at være mere åbne og 
formidle oplysninger om materialernes indhold.

DE 
FARLIGE 

LEVERAMMER

Tekst Kirsten Sander, arkitekt MAA, Det Grønne Hus / Energitjenesten 
 
Foto Jonutis [TEMA]
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21-22 timer opholder mennesker sig i gennemsnit 
indendørs hvert døgn!  Indeklimaet har derfor uhyre 
stor betydning for trivsel og velvære. Langt den største 
del af tiden tilbragt indendørs foregår i boligen, hvor 
danskere i gennemsnit tilbringer ca. 16 timer på et 
hverdagsdøgn. 
Målrettet og styret ventilation bliver meget vigtig, da 
vi opholder os så meget inden døre .Men ønsket om 
energibesparelser kan føre til ringe luftudskiftning, 
hvorved sundhedsskadeligt materialevalg eller opfug-
tede materialer kan blive et sundhedsmæssigt problem. 
Især hvis dette ses samtidigt med en uhensigtsmæssig 
adfærd fra beboerne f.eks. hvad angår almen udluft-
ning, madlavning uden ventilation, tobaksrygning, 
overdreven brug af stearinlys samt badning og tørring 
af tøj uden tilstrækkelig ventilation. 
Kemikalier i materialer f.eks. imprægneret træ, tjære-
stoffer og plastblødgørere (PCB, phthalater) er mis-
tænkt for at øge risikoen for helbredsmæssige effekter. 
Omkring hver fjerde dansker vil inden for en 14 dages 
periode have været generet af et eller flere forhold 
i boligen, og en noget større andel vil have oplevet 
symptomer som tør hud eller hovedpine. Det kan dreje 
sig om afdunstning af f.eks. formaldehyd fra møbler 
og tekstiler og fra lime, isoleringsmateriale og træpro-
dukter.

Indeklima 
De væsentligste regler for opretholdelsen af et sund-
hedsmæssigt tilfredsstillende indeklima findes i Byg-
ningsreglementet. I byggeloven findes bl.a. regler for 
fugtsikring, radonsikring, ventilation og byggemateria-
lers afgivelse af farlige stoffer. Byfornyelsesloven kan 
også komme i anvendelse til vurdering af sundhedsfar-

ligt indeklima i bygninger, men også i relation til til-
skud til renovering for ældre bygninger (fra før 1950). 
Endelig kan Boligloven komme i spil i relation til om 
de aktuelle bygninger er tilstrækkeligt vedligeholdt. 
Miljølovgivningen herunder særligt bestemmelser 
vedrørende bekæmpelsesmidler og kemikalier er også 
gældende for byggematerialer.

Styring af kemien 
Byggeindustrien i Danmark er storforbruger af kemi-
ske stoffer og produkter. Det er ikke kun i det færdige 
byggeri, at der kan være problemer med disse stoffer, 
de kan desuden påvirke arbejdsmiljøet i forbindelse 
med produktionen og ved opførelsen af byggeriet. Og 
i sidste ende kan de give problemer ved bortskaffelse. 
Flere og flere kommuner stiller nu krav til materialer 
i byggeriet. I ”Fremtidens parcelhus” i Herfølge ved 
Køge er der krav om Svanemærkede produkter, bl.a. 
må der ikke være anvendt PVC, imprægnering af træ, 
tungmetaller, bromerede flammehæmmere m.m. Også 
i Stenløse Syd er det forbudt at anvende disse produk-
ter. KEMIguiden (KEMIguiden er ejet af de danske 
miljønetværk og forankret i Key2Green.) er flere ste-
der på Fyn blevet anvendt som kemikaliestyringsred-
skab, det giver overblik over de kemiske stoffer, der 
anvendes i byggeprocessen. 
Det er ikke kun ved nybyggeri, der er behov for at se 
på de kemiske stoffer i produkterne, også ved reno-
veringsprojekter skal der udvises opmærksomhed og 
gerne indføres krav fra kommunernes side. 
”Byggevarerne spiller en stor rolle for sikkerhed og 
sundhed i det færdige byggeri. Derfor er det afgøren-
de, at både forbrugere og professionelle kan stole på, 
at varerne lever op til de sikkerheds- og sundhedsmæs-

sige krav, der stilles på såvel europæisk som på natio-
nalt niveau. Samtidig skal de virksomheder, der gør 
en indsats for at overholde reglerne, opleve, at der 
er konsekvenser for de konkurrenter, der ikke 
overholder reglerne. Vi vil have et byggeva-
remarked præget af fair konkurrence.” 
(Erhvervs- og Byggestyrelsen) 

Krav til byggevarerne 
Alle i byggesektoren har 
ansvaret for, at der kun 
anvendes lovlige byg-
gevarer i byggeriet 
og i anlægsar-
bejder. Mulig-
hederne for at 
stille krav til 
begrænsning 
af kemikalie-
forbruget er 
størst i starten 
af et bygge-
projekt. Det 
kan ske ved 
en positivliste 
med stoffer 
og produkter, 
der er tilladte. 
Der kan stilles 
krav om svane-
mærkning eller 
indeklima-
mærkning. Det 

kan også være en negativliste med stoffer og produk-
ter, der ikke må anvendes eller stoffer opført på f.eks. 

Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer eller 
arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende 

stoffer. 
Danmark har ligesom den resterende del af 

EU tilsluttet sig EU’s Byggevaredirektiv. 
Heri kræves, at byggevarer lever op til 

de fælles vedtagne standarder, der 
gør det muligt at vurdere hvilke 

byggematerialer, der kan leve 
op til de nationale byggebe-

stemmelser. Det er altså 
muligt at opretholde 

eller indføre indivi-
duelle nationale 
restriktioner, hvis 
de er baseret på 
lokale hensyn 
bl.a. særlige 
nationale beskyt-
telsesniveauer. 
EU’s forordning 
om registrering, 
vurdering og 
godkendelse af 
samt begrænsnin-
ger for kemika-
lier (REACH) vil 
i stigende grad 
medføre, at ke-
mikalieindholdet 
også i byggeva-

Når du arbejder med byggematerialer bør du 
altid undersøge, om der findes alternative 
produkter til følgende:
 - Epoxyprodukter
 - Andre allergifremkaldende produkter 
 - Kemikalier med opløsningsmidler 
 - Ætsende produkter  
 - Sundhedsskadelige produkter 
 - Støvende isoleringsmaterialer 
Farlige kemiske stoffer og produkter skal 
ifølge arbejdsmiljøloven erstattes med mindre 
farlige. Derfor er det vigtig med dokumen-
tation af produkternes indhold, hvilket ikke 
altid kan være nemt at få. Hvis der anvendes 
farlige produkter skal de mærkes med fare-
klasse.

»

»



»

rer skal vurderes og dokumenteres. 
I byggevaredirektivet står der: ”Bygværker skal være 
konstrueret og opført på en sådan måde, at de ikke 
udgør nogen risiko af hygiejne- eller sundhedsmæssig 
art for personer i bygværkerne eller naboer eller i hele 
deres levetid har en uforholdsmæssig stor indvirkning 
på den miljømæssige kvalitet eller på klimaet, under 
opførelse, brug og nedrivning, navnlig på grund af 
følgende: 
a) afgivelse af giftige gasser 
b) emissioner af farlige stoffer, flygtige organiske for-
bindelser (VOC), drivhusgasser eller farlige partikler 
til luften indendørs eller udendørs 
c) afgivelse af farlig stråling 
d) afgivelse af farlige stoffer til drikkevand, grund-
vand, marine vande eller jord 
e) mangelfuld udledning af spildevand, emission af 
røggas eller mangelfuld bortskafning af fast eller fly-
dende affald 
f) fugtdannelse i dele af bygværket eller på overflader 
inden i dette.”

Nye byggematerialer 
Der kommer til stadighed produkter baseret på nye 
teknologier ind i byggeriet. Der findes allerede nu byg-
ningsfacader, der efterligner naturen til at rense over-

fladen for snavs og samtidig renser den omgivende 
luft, vægge, der selv finder ud af at køle et rum ved en 
bestemt temperatur, eller tekstiler, der kan gøre kon-
struktioner i stål og beton dramatisk stærkere. Og der 
er biologisk nedbrydelige byggekomponenter. I dag 
kan vi efterligne strukturer i mikroskala og styre kemi-
ske processer i produkterne. Nanoteknologien gør det 
muligt for byggeindustrien at udvikle materialer med 
forstærkede eller helt nye egenskaber.  
Materialer kan for eksempel opsamle og frigive energi, 
bygninger kan rense luft for forurening og smog. Na-
turen kan være forbillede, da den er dynamisk. Der er 
udviklet materialer med hydrofobisk (vandafvisende) 
effekt og materialer med foto-katalytiske egenskaber, 
der aktiveres med solen, så snavs ikke bliver på over-
fladen, men vaskes væk af regnen. Samtidig nedbry-
des en del af den omgivende smog ved processen, og 
dermed får materialet en luftrensende effekt. Der er 
udviklet intelligente eller responsive materialer, der 
reagerer på deres omgivelser. De kan ændre egenska-
ber ved skift i temperatur, luftfugtighed, syreværdi, 
elektricitet eller magnetisme. F.eks. kan materiale tilsat 
paraffinmolekyler i materialestrukturen have en isole-
rende effekt på grund af luftlommer i materialet. Ved 
en bestemt temperatur skifter molekylerne fase, så de 
i stedet for optager varme og dermed får materialet en 

Mærkningsordninger

Svanemærkning  
Svanemærkning af huse har bl.a. fokus på ska-
delige stoffer som kemiske produkter, maling, lim, 
fugemasser, træbeskyttelse, isolering, plast mm.

Dansk Indeklima Mærkning  
Indeklimamærkede produkter er kontrollerede for 
farlige stoffer. I Danmark er der ca. 2.000 produk-
ter, der er indeklimamærkede.

Blomsten 
Blomsten er det europæiske miljømærke, der 
ligesom Svanemærket tager udgangspunkt i 
produkternes livscyklus fra de bliver ”født” som 
råmateriale til de ”dør” som affald.  
 
FSC 
FSC er en international non-profit 
mærkningsordning til træ og papir.  I en FSC-skov 
bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan 
nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti 
for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at 
de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret 
uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.  

Retningslinjer

Læs mere om retningslinjerne for byggerier på 
disse sider:

http://www.dansk-kemidatabase.dk/ 
http://www.styrpaastofferne.dk/ 
http://www.kemiguiden.dk/

kølende effekt. Dvs. at væggene i en bygning bruger 
kemien og fysikken til isolering og køling, og derved 
spares energiforbrugende udstyr. 
Listen over bl.a. byggematerialer, der er baseret på 
nanoteknologi tæller allerede mange hundrede, og der 
kommer stadig nye til. Men disse menneskeskabte, 
mikroskopiske partikler når ikke at blive undersøgt 
for eventuelle skadevirkninger. Så længe partiklerne 
er bundet i materialet er de ikke farlige, men når de 
frigives ved nedbrydning af materialet, kan de formo-
dentlig give store problemer ved indånding. Nanotek-
nologiske produkter hører ind under kemikalielovgiv-
ningen. Men da der kun laves stikprøvekontrol, er det 
svært at sige om sikkerhedsvureringerne udføres som 
krævet. 
Mange af de nye produkter er meget innovative, og det 
er besnærende at bruge dem her og nu. Men for ikke at 
gentage tidligere tiders fejltagelser med ukritisk brug 
af produkter, der senere viser sig at være farlige især 
over tid, er det vigtigt, at disse materialer analyseres 
for eventuelle mulige skadevirkninger, ikke kun fra 
selve produktet, men også eventuelle kumulative ef-
fekter. 
 Der skal fokus på miljøfaktorer og sundhed i det inter-
nationale samarbejde.*

TEMA: KEMIEN I DIN HVERDAGTEMA: KEMIEN I DIN HVERDAG
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Danwatch har udarbejdet et regelsæt og festivalens 
gæster skulle så bedømme om virksomhederne holdt 
deres løfter eller forfaldt til greenwashing eller på 
dansk grønvaskning.  
SAS vandt konkurrencen og vil nu bruge resultatet i 
deres markedsføring. Danish Crown tabte. De vil prin-
cipielt gerne måles men tager afstand fra formen i den 
konkrete kampagne, som de ifølge kommunikationsdi-
rektør Anne Villemoes opfatter som useriøs.   
Kampagneformen som blev anvendt i Climate world 
cup kaldes naming and shaming. Virksomhederne del-
tager sjældent frivilligt og det kan være en stor udfor-
dring at lande fornuftigt for den enkelte virksomhed, 
når virksomheden er blevet udvalgt og skal håndtere 
den ufrivillige opmærksomhed uden selv at have valgt 
tidspunkt, indhold eller form. I den konkrete kam-
pagne deler de 16 virksomheder opmærksomheden, 
hvilket begrænser risikoen for negativ omtale for den 
enkelte. 

Da David vandt 
Der er dog et markant dansk fortilfælde, hvor hvad 
der fremstod som et usårligt brand mistede store mar-
kedsandele. Det skete da foreningen Danmarks aktive 
Forbrugere(DAF) besluttede sig for at angribe Quaker 
i Skandinavien for at tvinge dem til at udfase brugen af 
stråforkortere (kemisk middel der anvendes til vækst-
fremme af korn men kan skade mænds reproduktions-
evne, red.) i Ota Solgryn. Sagen er interessant da virk-
somheden efter lang tids modstand og store dokumen-
terede tab valgte at imødekomme kravet. Pressen skrev 
dengang ”OTA har taget konsekvensen af massive tab 
i omsætningen af Solgryn og har ændret produktet, så 
der ikke længere bruges stråforkorter”. 
Sagen kan udlægges som en sejr for folkesundheden, 
og ikke mindst for DAF. Oveni det blev kampagnen 
mod Ota solgryn en kærkommen markedsføring for de 

af Otas konkurrenter, som i kølvandet på kampagnen 
vandt markedsandele på produkter uden stråforkortere. 

Sagen har en vigtig principiel betydning for danske 
virksomheders vilje til at indgå i dialog med interesse-
organisationer. For hvilken dansk virksomhed vil ikke 
gøre deres for at undgå massive tab i omsætningen? 
Uanset risikoens reelle størrelse. 

Kamp på marginaler 
Hvorfor virker naming and shaming, hvis det kun i er 
tilfælde kunne måles direkte i salget? Miljøchef hos 
SAS Martin Porsgaard siger ” Alle handler på margi-
naler og man ønsker ikke at frastøde nogen som helst. 
Det gælder ikke kun kunder men også medarbejdere 

og  investorer. Alle kigger efter målinger så derfor har 
det en betydning selvom det ikke afspejles direkte i 
salget”. 
Et andet eksempel havde Danwatch i en markant ho-
vedrolle, da de i efteråret 2009 afslørede at danske fa-
milier troede de betalte for bæredygtige investeringer, 
men i stedet fik aktier i kul og atomkraft. Sydbank fik 
i medierne rollen som hovedskurken med tilhørende 
smæk i medierne men måske vigtigere lykkes det, iføl-
ge sekretariatschef hos Danwatch Anne Skjerning, at 
flytte en hel sektor og det var muligt ved at blive ved 
og være systematisk. Den slags sker dog ikke af sig 
selv. Ifølge Anne Skjerning har Danwatch siden 2007 
sat fokus på etikken i den finansielle sektor.   

Fup er ris til egen røv  
Ifølge kampagneleder hos Danmarks Aktive Forbru-
gere Klaus Melvin Jensen er en forudsætning for en 
vellykket kampagne ”at kampagnen er baseret på fak-
ta, da alt andet ender som ris til egen røv. Dertil skal 
pressen med som højttaler”. Lidt overraskende fortæl-
ler Klaus videre ”at DAF gerne er i dialog og indgår 
lokumsaftaler med virksomhederne, når blot DAF når 
sine mål med den konkrete kampagne”. Det betyder 
også at der i forlængelse af 6-7 meget negative pres-
semeddelelser kan komme én som nærmest skamroser 
virksomheden for at tage sin del af ansvaret for sunde 
produkter til forbrugerne. Men ifølge Klaus Melvin 
Jensen altså først når lokumsaftalen er på plads. 
Kampagnernes saglighed og faglige substans er afgø-

Roskilde Festival hænger

Roskilde festival har med faglig hjælp fra Danwatch sat fo-
kus på 16 store virksomheders klimaindsats med kampag-
nen Climate World Cup. Omdrejningspunktet er balancen 
mellem virksomhedernes klimaløfter og deres reelle indsats. 

til tørre
danske virksomheder

Tekst Dan Boding-Jensen 

Foto Michael Flarup
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rende for at f.eks. DAF eller Danwatch kan fastholde 
deres høje troværdighed over tid, da det er deres vig-
tigste handelsvarer. Men organisationerne forvalter 
ifølge kommunikationsdirektør hos Danish Crown 
Anne Villemoes ikke altid deres evne til at sætte en 
dagsorden rimeligt. Behovet er forstærket af at de 

krete kampagne er målet at sætte fokus på virksomhe-
ders klimaindsats, ved at lade almindelige mennesker 
vurdere deres klimaløfter overfor deres konkrete kli-
mapåvirkning. 
En virksomhed som endte midt i feltet var Mærsk 
med Mærsk Line og Mærsk Olie som deltagere. Ifølge 
Michael Storgaard, pressechef i A.P. Møller – ”ser 
Mærsk Gruppen Climate World Cup som en sjov måde 
at lade forskellige virksomheder konkurrere om of-
fentlighedens gunst. Mærsk har i flere år haft klima og 
energibesparelser på dagsordenen, og den egentlige 
betydning af konkurrencen var på en lidt kuriøs måde 
at få deres bestræbelser bedømt af offentligheden”.

Miljø som central konkurrenceparameter 
SAS ser, ifølge Miljøchef Martin Porsgaard, sejren 

Greenwashing 
Er den praksis, selskaber bruger, hvis de over-
sælger deres produkter eller politikker som mil-
jøvenlige. Enten fordi de slet ikke er miljøvenlige 
eller fordi indsatsen, miljøvenlig eller ej,  er moti-
veret af andre hensyn som f.eks. omkostningsbe-
sparelser. 

Naming and shaming 
Oprindeligt når myndigheder fortæller offentlig-
heden at en virksomhed har overtrådt lov eller 
regler for en bestemt aktivitet. Interesseorgani-
sationer bruger konceptet som kampagneform 
til at inspirere/presse virksomheder til at ændre 
adfærd. Der findes eksempler i hele spektret fra 
samarbejde og dialog til ren konfrontation. 

anklagende organisationer i forhold til de angrebne 
virksomheder har en form for patent på sandheden i 
offentligheden. Udfra hendes erfaringer fra tidligere 
ansættelser bl.a. hos Forbrugerrådet vurderer Anne 
Villemoes at organisationerne kan ”slippe af sted med 
meget og også for meget”, hvilket skyldes organisatio-
nernes stærke troværdighed i offentligheden.   

Voldsom kritik 
Den konkrete kampagne med Roskilde Festival som 
afsender, opfatter Anne Villemoes som ”useriøs med 
en forud fastsat dagsorden om at finde virksomheder 
som indenfor deres kerneforetning har en stor klima-
belastning og så lige give dem en lussing i forbindelse 
med årets festival”. Videre siger hun at ”det er useriøst 
at lade virksomheder på tværs af brancher deltage i 
samme konkurrence”. Målinger indenfor brancher 
giver mening men på tværs sammenligner man ifølge 
Anne Villemoes vingummi og gummistøvler. 
Danish Crown samarbejder ellers gerne med f.eks. 
Dyreetisk råd og Dyrenes Beskyttelse om f.eks. indret-
ning af stalde i de nye slagterier. Men dialogen stopper 
når organisationer kræver, at Danisk Crown, som lever 
af sine slagterier, helt skal stoppe med at slagte dyrene. 
Anne Villemoes ser en klar tendens i kampagnerne til 
at holdninger spærrer for viden. Dialogens saglighed 
og faglighed er helt afgørende, hvad enten det er i mø-
delokalet sammen med Dyreetisk Råd eller på nettet 
med Roskilde Festival. 

Katalysere andres handling 
Anne Skjerning fra Danwatch og talskvinde Christina 
Bilde fra Roskilde Festival opfatter, Climate World 
Cup kampagnens faglige grundlag anderledes sagligt. 
Ifølge Anne Skjerning er alle fakta hentet fra virksom-
hedernes egne hjemmesider, virksomhederne har fået 
adgang til uredigerede svar og Danwatch har været 
meget grundige med data.  
Anne Skjerning mener ikke at kampagnen i sig selv 
kan og skal flytte markedsandele. Danwatchs rolle er 
at bringe viden frem så andre kan handle. I den kon-

”som et dryp i det positive bæger som understreger at 
satsning på miljø er rigtigt”. Et evt. nederlag ville iføl-
ge Martin Poorsgaard ikke kunne påvirke virksomhe-
dens klimamålsætninger, strategi m.m. men formentlig 
kunne påvirke virksomhedens miljøkommunikation. 
Miljø er et af 9 nøglestrategiområder i SAS og dybt 
forankret i organisationen, udviklet i samarbejde med 
europæiske samarbejdspartnere og koordineret med 
storkunders krav og ønsker. Hvis hele strategien skal 
ændres kræver det krav fra kunder og aktionærer som 
ifølge Martin Porsgaard definerer virksomhedens sam-
fundsansvar.  
Ifølge forfatterne Mary Jo Hatch og Majken Schultz 
kan ”ubalance mellem strategisk vision, image og kul-
tur påvirke en virksomheds brand, og når der opstår 
ubalance, skinner det igennem i virksomhedens kom-
munikation. Der skal være sammenhæng mellem det, 
en virksomhed lover gennem sin kommunikation, og 
det, virksomhedens medarbejdere og ledere leverer til 
omverdenen af produkter, services og oplevelser med 
virksomheden”. 
En rettesnor er ifølge Anne Villemoes at det som en 
virksomhed ikke kan forklare, ikke kan forsvares. Det 
er nødvendigt at kunne stå inde for sin kerneforretning 
og kun når virksomhederne ikke er dygtige nok kan 
de skræmmes. Villemoes vil ikke udelukke at der kan 
findes alvorlige fejl også hos Danish Crown, men hun 
mener samtidig at virksomheden er klar til at håndtere 
eventuelle sager og få problemerne løst. *Foto Kasper Fladmose

Foto Klavs Bo Christensen
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Naturen holder åbent hus d. 12. september 
Hør kronhjorten brøle, rid på en islænder, byg en 
hule i et træ eller fang en fisk. Det er bare nogle 
af de oplevelser, børnefamilier kan få på Naturens 
Dag d. 12. september.  
Her åbner Danmarks Naturfredningsforening og 
Friluftsrådet naturen i hele landet med guidede 
oplevelser i børnehøjde, og hjælper samtidig fami-
lierne med ideer til naturoplevelser på egen hånd.

Find en oplevelse i børnehøjde på www.naturens-
dag.dk og deltag i en konkurrence om et gavekort 
på 10.000 kr. til en naturrejse.    

Kontakt: 
Ole Laursen, Danmarks Naturfredningsforening: 
ola@dn.dk, tlf.: 23 44 12 19

Ida Kryger, Friluftsrådet:  
ikr@friluftsraadet.dk, tlf.: 33 28 04 28

Solceller som hver mands eje 
To projekter, som i juni 2010 blev 
gennemført på Nordisk Folkecen-
ter for Vedvarende Energi, viser, 
at solceller er mere rentable end 
deres rygte. Efter indhentning af 
tilbud hos otte danske leverandører 
af en installationspakke viste det 
sig nemlig, at tilbagebetalingstiden 
ikke længere er 25 år, men 9,5 år. 

”En husejer kan faktisk ikke gøre 
noget mere fornuftigt end at mon-
tere solceller på sit tag”, siger Jane 
Kruse, informationsleder på Nor-
disk Folkecenter for Vedvarende 
Energi. Momsen er inkluderet i 
prisen, mens man skal indregne 
udgifter til opsætningen. 

For yderligere information, se 
www.folkecenter.net eller kontakt 
Jane Kruse, 9795 6600 eller  
4060 4551.

Tekst Anders Knudsen 
Foto Shutterstock

Ny bog ude – Friske Spirer 
Nu har du muligheden for at købe den første bog om 
dyrkning af spiselige spirer udgivet på dansk i over 20 
år. ’Friske Spirer – en guide til spiring’ er en A til Z for 
alle, der gerne vil have adgang til et overflødigheds-
horn af friskt, sundt, økologisk og ikke mindst billigt 
grønt. 

Bogen er for både begyndere og øvede spiredyrkere 
samt alle i gruppen derimellem. Om man har grønne 
fingre eller ej er uden betydning. Bogen kan læses fra 
ende til anden, men den kan også anvendes som op-
slagsbog.

Se mere på hjemmesiden: www.friskespirer.dk

Verdensomspændende 350 klima-event
Årets 350 event er planlagt til at finde sted søndag d. 
10. oktober, og organiseres som et samarbejde mel-
lem organisationerne 350.org og 10:10. I Danmark har 
Klimabevægelsen taget initiativ, men en bred koalition 
af organisationer forventes at deltage.
Se mere på www.350.org og www.1010global.org 

KORT OMKORT OM
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Som jorden dog spinder

og det nok så hyggeligt

mens vi fester på livet løs

og grynter vederstyggeligt/

Jamen, det er ganske vist

Moder Jord drejer stadig om sig selv

den formår sgu at holde kursen

det er kun tiden som går på hæld/

Vi læser flittigt på statistikken

og ved godt hvad der venter forude

men takket være troen på mirakler

pøser vi mere vand i den gamle skude/

Dage, timer, sølle sekunder

bliver til hele år i vores beregning

hjernen har endelig fundet fred

rant af dumhedens belejring/

Vi lever fint og holder skansen

køber aflad og bedøver vores kroppe

det er i sandhed fantastisk

den blinde er ikke til at stoppe/

Venner, lad os alle juble

i morgen kommer der en ny dag

det kan ikke være så svært ar forstå

universet er til for dit og mit behag!
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Tekst Frank Henriksen 
Illustration Thomas Jensen



Der er selvfølgelig en god grund til at citere Kong 
Salomon i titlen på dette indlæg. For som ordsproget 
antyder, har vi en del at lære fra vores seksbenede ven-
ner og deres færden her på planeten. Forhold dig til 
følgende: myrers biomasse fylder ca. fire gange så me-
get som menneskers her på jorden. Men modsat men-
nesker, så producerer myrer intet affald – de bidrager 
tværtimod med nytte til naturens kredsløb. Og men-
nesker? Jo, til sammenligning producerer hver dansker 
i gennemsnit ca. 7,5 kg affald – om dagen. Dertil kom-
mer de knap 200 kg. pr. dag, som vi producerer andre 
steder i verden gennem vores forbrug af produkter. 
Konceptet vugge-til-vugge’ forsøger at gøre op med 
denne uheldige udvikling, og tilstræber, at produkter 
skal kunne skilles ad og genanvendes. Vores forbrug 
skal endvidere sætte et positivt fodaftryk på planeten, 
og give næring til nyt liv. Et af de grundlæggende 
præmisser er, at vi ikke nødvendigvis bør gå tilbage til 
en livsstil, hvor vi forbruger mindre, men derimod at 
skabe produkter som aktivt bidrager til livscyklussen 
og forsyner fremtidige generationer.

Vugge til alle 
På det udmærkede og udfordrende grundlag havde 
DAKOFA arrangeret en konference under titlen 

’Vugge-til-Vugge – en sag for alle’, med et stort opbud 
af fagfolk. Blandt de inviterede talere var vugge-til-
vugge sekretariatet i Danmark, repræsentanter fra den 
hollandske affaldsindustri, Dansk Industri samt en 
række aktører, der videregav praktiske erfaringer fra 
deres arbejde med konceptet. 
Seminaret var inddelt i to sessioner, der bød på hen-
holdsvis en præsentation af konceptet samt konkrete 
erfaringer, med det klare formål at komme frem til en 
nærmere forståelse af konceptet og dermed en udbre-
delse i Danmark. Og med to rundbordsdiskussioner 
blev deltagerne udfordret til at tage tråden op med ud-
gangspunkt i deres egen organisation.

Debat på afveje? 
På trods af de mange fine ord og intentioner i vugge-
til-vugge konceptet, synes jeg dog debatten herhjemme 
er kørt lidt af sporet. Langt størstedelen af de diskussi-
oner, der verserer om vugge-til-vugge er centreret om 
en operationalisering af konceptet – hvordan kan det 
implementeres, hvad er barriererne, hvad kan måles og 
vejes, hvem kan certificeres, m.v. 
I denne (dog nødvendige) diskussion tabes et centralt, 
og efter min mening vigtigt, element på gulvet, nemlig 
fokus på visionerne. En hjørnesten i vugge-til-vugge 

Gak til myren
- tanker fra et seminar om en fremtid uden affald:

DAKOFA afholdt tidligere på året paradoksalt nok et seminar om det omtalte 
begreb Vugge-til-vugge. Paradoksalt, fordi vugge til vugge jo tilstræber afvik-
lingen af affald – og dermed fjerner grundlaget for DAKOFAs eksistens. Men før 
vi når så vidt som til det affaldsløse samfund, er her en beretning fra et seminar 
om fremtidens ressourcer.

er set fra mit perspektiv opfordringen til nytænkning, 
især i forhold til produkter og deres anvendelse. I 
stedet for at debattere, hvordan vi optimerer et givent 
produkt i forhold til dets tekniske og biologiske cy-
klus, skulle man måske hellere diskutere, om der er et 
alternativ til produktet og funktionen, den udfylder? 
Eller hvordan produktet (fx en bro) kan tillægges nye 
og hidtil oversete funktioner (fx muslingebanker, el-
produktion).  
Den nuværende debat indenfor vugge-til-vugge foku-
serer i unødig grad på barriererne ved implementering, 
hvordan vi kan afskaffe affaldet, m.v. Og dermed me-
get mindre på, hvordan vi kan komme videre med vi-
sionerne i begrebet – altså vende den vante tankegang 
på hovedet og skabe nye løsninger. 
Så med myrerne som forbillede er der inspiration at 
hente i vejen mod en bæredygtig levevis, hvor affald 
er lig med næring for de næste generationer. Men det 
kræver, at vi ikke stirrer os blinde på barrierer, men 
også tør tage tid til visioner og nytænkning.

Point taken, Kong Salomon.*
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Tekst  Anders K. Knudsen, Det Grønne Hus 
Illustration Andjelka Simic 

DAKOFA (Dansk Kompetencecen-
ter for Affald), der blev afholdt d. 9. 
marts 2010, er et seminar under 
titlen ’Vugge-til-Vugge – en sag for 
alle’. Blandt talerne var danske og 
udenlandske eksperter og inter-
essenter, med det formål at give 
konkrete bud på, hvordan vi kommer 
videre med Vugge-til-vugge i Dan-
mark.

Læs mere om vugge-til-vugge her:
www.vuggetilvugge.dk
www.epea.com

Og se i øvrigt DAKOFAs hjemmeside, 
hvor du, udover at finde lignende ar-
rangementer, kan høre
mere om vugge-til-vugge-netværket.

og bliv viis



Afsender: Miljøbevægelsen NOAH, Nørrebrogade 39, 1. Tv. 2200 København N

Roskilde Festival mødte i da-
gene efter RF10 meget kritik. 
Er Roskilde ved at udvikle sig 
til et kommercielt supermar-
ked?

Find NOAH på Facebook og 
fortæl os hvad du mener!

 

GIV OS DIN MENING


