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Grøn omstilling i en
bæredygtig verden
På vores landsmøde i Vedvarende Energi i 2017 vedtog vi at arbejde videre med fire
af de 17 FN’s verdensmål; bæredygtig energi, mindre ulighed, ansvarligt forbrug og
klimaindsats. Dermed skabte vi et solidt og fokusereret grundlag for den strategi, vi i
de kommende år vil udmønte i projekter, involverende borgerindragelse og som fortaler
for den grønne omstilling.
Vores særlige evne til at skabe sammenhænge på tværs af disse strategiske indsatsområder bærer megen tyngde i det nationale og internationale arbejde, der skal føre
til bæredygtige løsninger på verdens ressourceforbrug.
Med vores faglighed, kreativitet og engagement står vi stærkt i udviklingen af projekter,
der indeholder såvel de miljømæssige, sociale og økonomiske dimensioner i processen
med at skabe en bæredygtig global omstilling.
Koblingen mellem vores viden og sociale ansvarlighed driver os hele tiden frem mod
nye klimaansvarlige løsninger, mere effektiv udnyttelse af vedvarende energier, større
bevidsthed i den enkeltes ansvarlige energiforbrug og imødegåelse af social ulighed.
Siden etableringen af VedvarendeEnergi i 1975 og frem til i dag har vores evne til at
mobilisere et folkeligt engagement været en grundlæggende værdi. Med den stigende
individualisering og øgede sociale ulighed er der endnu mere brug for os. Vi vil ihærdigt
fortsætte med at omsætte vores værdier til indsatser, der engagerer mennesker og
fællesskaber i den livsvigtige grønne omstilling.

Bodil Kornbek
Formand for VedvarendeEnergi
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VedvarendeEnergi
– et tilbageblik på 2017
Hvor har VedvarendeEnergi gjort en forskel for mennesker i 2017? Det forsøger vi at
svare på i denne årsrapport, som er lagt til rette efter forandringshistorier. Om vi arbejder med energipolitik eller udviklingsprojekter i Afrika, om vi laver klimakampagner
eller holder kurser for håndværkere om energirigtigt byggeri, så har vi blikket rettet
mod positive forandringer, der berører civilsamfundet.
I 2017 begyndte vi arbejdet med vores nye strategi. Den skal angive kursen for de næste
tre års arbejde i organisationen. Noget nyt er, at FN’s bæredygtighedsmål er skrevet ind
i strategien som det store kompas for vores arbejde, og udover klima, energi og forbrug,
er også målet om at mindske ulighed et omdrejningspunkt for vores fremtidige indsats.

Fattigdomsorientet klimahandling

En bæredygtig verden er uforenelig med en ulig fordeling af ressourcer og muligheder.
Desværre bidrager klimaforandringer til præcis det. De mennesker, som i forvejen har
meget lidt i lande som Kenya og Mozambique, rammes hårdt af uforudsigelige og voldsomme vejrforhold. På den måde bidrager klimaforandringer til øget global ulighed. I
både vores danske og internationale arbejde er vores fokus derfor i højere grad på det
globale klimaansvar. I Mozambique, Tanzania, Uganda og Kenya er målet at bidrage til, at
midler til tilpasning til den nye virkelighed, som klimaforandringerne bringer, adresseres
til udsatte grupper i landområderne. Eksempelvis arbejder vi i det vestlige Kenya sammen med fire lokale civilsamfundsorganisationer på at sikre, at de grupper der er mest
udsatte i forhold til klimaforandringer, bliver tilgodeset og involveret i lokale budgetter.
I 2017 har vi blandt andet bidraget til en væsentlig stigning af midler øremærket til
klimatilpasning i området og et generelt øget fokus på behovet for støtte til tilpasning.
I Østafrika har vi sammen med tre østafrikanske partnere opnået gode resultater med
at mobilisere civilsamfundsorganisationer til at påvirke nationale klimaplaner, så de ikke
blot reducerer landenes CO2-udledning, men også indtænker fattige i landområder i forhold til adgang til energi, så de også bliver en del af den udvikling, der sker i området.
Digitalisering og sociale medier giver nye muligheder for politisk påvirkning, mobilisering af befolkningsgrupper – og ikke mindst kommunikationssamarbejde på tværs af
grænser. Derfor startede vi i 2017 den programmatiske kommunikationsplatform, hvor
vi sammen med vores internationale samarbejdspartnere på det afrikanske kontinent
arbejder på nye tilgange, der kan styrke den globale indsats for fattigdomsorienteret
klimahandling gennem tilpasning og CO2-reduktion.

VedvarendeEnergi presser på
for en mere ambitiøs klimapolitik

I vores del af verden er målet at bidrage til at klimaændringer får større opmærksomhed.
Derfor det glædeligt, at vores rolle som klimavagthund på flere måder er blevet styrket
i 2017. Ikke kun nyder vi godt af vores frivillige, der yder en flot indsats med at holde
de danske politikere i ørene. Det gælder både, når de frivillige arrangerer vælgermøder,
som det skete op til kommunalvalget sidste år, og for eksempel når en af vores engagerede unge, Tobias Nørkjær, får klimaministeren i tale via et skarpt debatindlæg. Men
vores politiske indsats får også slagkraft, når vi, som det skete i november sidste år,
arrangerer konference om verdensmål og bæredygtige investeringer. Her kunne man
blandt andre høre Mogens Lykketoft holde oplæg om FN’s verdensmål.
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Vi er stadig repræsenteret til de store COP-klimatopmøder, ligesom vi også følger intenst
med i EU’s energi- og klimapolitik. På den hjemlige front har vi i 2017 haft dialog med
en lang række danske politikere, vi har deltaget i det årlige Folkemøde på Bornholm,
og vi har skrevet adskillige debatindlæg og klummer om energi og klima til forskellige
toneangivende nyhedsmedier.

VedvarendeEnergi mobiliserer danske borgere

En grundlæggende metode i VedvarendeEnergi’s arbejde har altid være at skabe en
sammenhæng mellem folkelig mobilisering, praktiske aktiviteter, og politisk arbejde.
Vi tager udgangspunkt i den givne problemstilling og søger bæredygtige løsninger i
fællesskaber og gennem partnerskaber. Vi har i 2017 arbejdet på at få integreret det
internationale arbejde i vores danske aktiviteter gennem projektet #klimaansvar, hvor
vores frivillige har været særdeles aktive med både events og pressearbejde. Samtidig
har De Grønne Piloter, som er uddannet gennem VedvarendeEnergi, hjulpet både nabogrupper, boligforeninger, små virksomheder og andre, der gerne vil bidrage konkret
til den grønne omstilling.
I 2017 afsluttede vi blandt andet projektet Bæredygtig Ung. I perioden februar 2014
til oktober 2017 har vi gennem projektet formidlet viden om klimaforandringer og konkrete råd til bæredygtig adfærd for unge på 254 danske gymnasier. Gennem events,
workshops, møder, sociale medier, plakater, ungdomsmagasiner og oplæg er vi nået
ud til mere end 200.000 unge, som har resulteret i at 39,3% har ændret holdning og
19,88% har ændret adfærd i en bæredygtig retning inden for transport, energiforbrug,
mad, forbrug og rejsemønstre. En afledt effekt af projektet er, at UngEnergi er vokset
fra en lille gruppe af frivillige til en decideret ungdomsorganisation med 150 aktive
frivillige og 5 lokalafdelinger. Disse unge, som er trænet og formet gennem projektet,
viderefører nu projektet.

EnergiTjenesten har fokus på kommuner

Energitjek i boliger, samarbejde med kommuner, kurser for håndværkere, energioptimering i kirker, assistance til BæredygtigUng. Jo, EnergiTjenesten er stadig en foretagsom
aktør på energispareområdet, også selvom der ikke længere er nogen basisbevilling til
at understøtte aktiviteterne økonomisk. I 2017 har der været meget fokus på at styrke
vores samarbejde med kommunerne, således det nu er en helt central del af vores aktiviteter. Vores rolle har primært været at hjælpe kommunerne til at nå borgerne i forhold
til energibesparelser i boligerne. Energimærkning af bygninger har også fyldt meget. Vi
har udarbejdet en del energimærker af større bygninger og har samtidig været med til
at stå for undervisning af energimærkningskonsulenterne.
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Koalition af 20 klimaog miljøorganisationer i
Tanzania

Koalition af 8 miljø
organisationer i Uganda

Koalition af 25 klima
organisationer, medier og
universiteter i Kenya

Velma Oseko:
Samarbejde på tværs af lande
styrker politisk pres
Velma Oseko er politisk medarbejder i organisationen Sustainable Environmental
Development Watch Kenya (SusWatch Kenya), en organisation, VedvarendeEnergi har
arbejdet tæt sammmen med i mange år.
Velma er blandt andet koordinator på projektet “Promoting Implementation of the Paris
Agreement in East Africa with a focus on pro-poor low emission development” (PIPA),
hvor Suswatch og VedvarendeEnergi arbejder sammen med Tanzania Traditional Energy
Development Organization (TaTEDO) og Uganda Coalition for Sustainable Development
(UCSD).
“Med projektet vil vi påvirke til at fattigdomsbekæmpelse integreres i de klimamæssige
ambitioner, blandt andet i implementering af ndc’erne (red: nationale klimaplaner) i Kenya,
Mozambique og Uganda. Fattige i landområderne skal i langt højere grad indtænkes i og
have adgang til udrulningen af bæredygtige energi i de tre landes, så udviklingen kommer
alle til gode”, fortæller Velma Oseko, og fortsætter, ”med projektet vil vi mobilisere andre
lokale klimaorganisationerne til at påvirke beslutningstagere på klimaområdet ud fra
tanken om, at jo flere vi er, jo stærkere er vores stemme.”

Gode resultater

”Politisk påvirkning er generelt virkeligt svært. Men vi er nået langt med det her projekt,
og det handler primært om, at samarbejdet på tværs af grænser styrker det politiske
pres og i høj grad også om, at vi kan dele viden og erfaringer med hinanden om, hvad
der virker, og hvad der er svært.”
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aktive grønne piloter

Siden sidste årsmøde har
vi været ude og hjælpe 11
fællesskaber med enten
ideworkshops, oplæg eller
dialog facilitering

I 2017 blev vi nomineret
til årets spirepris af
GoGreenWithAarhus

Mia Waldes idé
blev landet af
De Grønne Piloter
Har man en en bæredygtig idé, som skal fra tegnebrættet ud
i virkeligheden, så er De Grønne Piloter de rette at kontakte.
Piloterne, som er uddannet hos VedvarendeEnergi,
hjælper både nabogrupper, boligforeninger, byer, små
virksomheder og i princippet også alle andre, der gerne
vil bidrage konkret til den grønne omstilling. I Ry fik
”Værdig”, som er en deleøkonomisk butik, hjælp af De
Grønne Piloter. Butikken havde intentioner om at blive
en markedsplads for byttehandler og deleøkonomi i den
østjyske stationsby, men indehaveren Mia Walde havde
behov for ideer til, hvordan man kunne udbrede tanken
til byens borgere. Hun fik god hjælp af De Grønne Piloter.

Mere end en genbrugsbutik

”Værdig” skulle ikke være en genbrugsbutik, men mere et
samlingspunkt for udstillere og andre, som gerne vil dele
ting og ydelser med hinanden. Så det handlede meget om at
sikre, at ”Værdig” blev forankret i Ry. At borgere fik kendskab
til stedet og kunne se en værdi i at have en sådan butik. Det
hjalp de Grønne Piloter med til. Gennem en workshop blev
det blandt andet tydeligt, at udstillere i butikken skulle have
et fællesskab med hinanden. Det ville styrke sammenholdet
omkring ”Værdig” både indadtil og udadtil.
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borgerkomiteer er blevet
styrket i at forvalte
naturressourcerne i deres
område

Antallet af kvinder i
ledende poster i de 15
komiteer er tredoblet

komitemedlemmer er
blevet undervist i alt fra
klimatilpassning i landbrug
til internt demokrati i en
organisation

Udfordringer i program
området er blevet omtalt i
16 nationale nyhedsmedier

Carlitos Jacinto:
“Vi genplanter skoven”
Carlitos Jacinto er 31 år og medlem af naturressourceforvaltnings-komiteen i
landsbyen Tambarara i Mozambique. Han og mange andre mozambiquere kæmper
for at bevare skovene i området. Det sker under fanerne af miljøorganisationen
ADEL fra Sofala-provinsen i Mozambique og VedvarendeEnergi. Den største
forandring, Carlitos har oplevet de seneste måneder, er sket gennem
masseproduktion af kimplanter fra træfrø.

Kimplanter af oprindelige træsorter

I landsbyen har man arbejdet med dette tidligere, men i de seneste måneder
er blandt andre Carlitos blevet trænet igen af ADEL Sofala, som også har
støttet med plastikposer til kimplanterne. I landsbyen indsamlede man frø fra
ædle træsorter som Panga-Panga og Mbaua. Det skaber forandring, fordi de
lokale kan sælge dele af produktionen af småtræer til regeringen og til private
skovbrugsfirmaer, og man kan også lave genplantninger i området. “Vi vil passe
vores skov og i fremtiden er det muligt, at private firmaer vil være interesserede
i at udnytte dele af den, hvilket kan give indkomst til landsbyen. Og vores børn
vil vokse op med viden om de oprindelige træsorter, der findes i deres skov. De
vil kende til træsorter som Mahogni og Panga-Panga, hvilket ikke vil være muligt
i andre landsbyer, fordi de ikke længere findes dér”, fortæller Carlitos Jacinto.

VedvarendeEnergi – Årsrapport 2017

forandringsagenter
uddannet

unge har set budskaberne i
kampagnen Fem Fede råd

har ændret holdning og
19,88% har ændret adfærd
i en bæredygtig retning
inden for transport, energi
forbrug, mad, forbrug og
rejsemønstre.

har været aktive i projektet

”Vores arbejde er blevet en
del af noget større”
Hun har grund til at være tilfreds. Ideen om at lave et miljøråd på
gymnasiet blev nemlig modtaget med et anerkendende nik fra lærere og
ledere på skolen: ”Vi har endda fået at vide, at man vil gøre miljørådet
større og mere betydningsfuldt”, fortæller Isabella Jørgensen, elev
på Solrød Gymnasium. Hun har i to år arbejdet for at få et grønne
gymnasium i samarbejde med UngEnergi. UngEnergi har de sidste
tre år drevet projekt ”Bæredygtig Ung” med støtte fra VELUX fonden.
Et projekt målrettet mod at engagere unge på Danmarks gymnasier
inden for miljø og bæredygtighed. ”Ledelsen har lyttet til vores miljøråd
og meldt ud, at de vil tænke grøn omstilling og energi ind i deres
kommende strategi for skolen”, fortæller Isabella Jørgensen.

Det store i det små

Især bevidstheden om klimaforandringer har fyldt meget for Isabella.
”Jeg ser jo i høj grad klimaforandringer som menneskeskabte, og
med det burde der også følge ansvar. Vi skal simpelthen tænke i at
bruge vores ressourcer på en mere bæredygtig måde. Som første
prioritet skal der være en debat, både i hjemmet, hos virksomheder
og i folketinget.” Selvom det kan virke uendeligt stort at tackle globale
klimaforandringer, så har det hjulpet til at gøre det konkret og synligt,
at eleverne har haft gymnasiet som omdrejningspunkt. ”Forandring
skal starte et sted – og hvorfor skulle det sted ikke også være Solrød
Gymnasium?
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møder med centrale
beslutningstagere

fra Finanstilsynet på
konferencen af, at man
også vil føre tilsyn med
risici i fossil energi

deltagere til konference på
Christiansborg

“Vi bliver hele tiden pushet
på, at vi skal være offensive
på klimaområdet”
Administrerende direktør i pensionskassen PKA, Peter Damgaard Jensen, var
en af talerne på det seminar om verdensmål og bæredygtige investeringer,
som VedvarendeEnergi arrangerede i november 2017. Udover Damgaard
Jensen holdt også tidligere formand for FN’s generalforsamling, Mogens
Lykketoft, et oplæg om verdensmålene.
PKA-direktøren slog på seminaret fast, at bæredygtige investeringer
optager pensionskassens medlemmer: “Vores medlemmer spørger ofte
til generalforsamlinger, hvad vi har investeret i, og om investeringerne
har været i orden. Vi bliver hele tiden pushet på, at vi skal være offensive
på klimaområdet.”

Divest/Invest

Det er forholdsvist nyt, at VedvarendeEnergi beskæftiger sig med
selskabers grønne investeringer. Vi fik landet et projekt om at sikre
pensionsselskabers afinvesteringer i kul, olie og gas og tilvejebringelse
af nye investeringer i bæredygtig energi. Seminaret var led i det projekt.
Og klimarigtige investeringer kan betale sig ifølge PKA-direktøren:
“Den anden ting, jeg kan sige er, at det (klimarigtige investeringer,
red) giver et rigtig godt afkast. Det kan jeg sige her efter nogle år.
Derfor har vi også udbygget det område. Vi solgte for tre siden nogle
investeringer i kul. I dag er de 50% mindre værd, så der har vi været
heldige”, sluttede Peter Damgaard Jensen af med.
Projektet, Aligning European Pension Divestment and Finance er støttet af KR Foundation.
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I efteråret 2016 etablerede
Energistyrelsen en pulje
på 8,5 millioner kroner.
Puljen skulle yde støtte
til lokale partnerskabs
projekter, der udvikler
og afprøver forskellige
metoder og værktøjer til
energieffektivisering af
bygninger.

I december 2016 blev
der givet tilsagn til 9 ud
af 19 ansøgte projekter.
Favrskov Kommune fik et
tilsagn om støtte på 1,2
millioner kroner. Herudover
støtter Favrskov Kommune
projektet med 1,2 millioner
kroner.

gennemføres i perioden
2017-2018 i et samarbejde
med AURA Rådgivning,
Energitjenesten Midtjylland
og Miljøorganisationen
VedvarendeEnergi.

Håndværkere blev klogere på
energiforbedringer
”Folk gider bare ikke længere at betale 40.000 kr. om året for deres el og
varme, så jo, der er rigtig meget fokus på at have en billig energiregning”.
Sådan sagde Henrik Bak, der er EUX-elev på elektrikeruddannelsen
på Den Jydske Haandværkerskole. Han var én blandt 35 deltagere til
et fyraftensmøde, som EnergiTjenesten gennemførte i samarbejde
med Den Jydske Haandværkerskole. Henrik er på hovedforløb 2 på sin
uddannelse og har derfor været ude at arbejde for sin håndværksmester.
”Vi laver rigtig meget inden for automatiske anlæg, især varmepumper
installerer man mange af i disse år. Varmepumper bruger meget lidt
strøm, så de er gode energimæssigt”, forklarede Henrik Bak.

Bygningsreglementet

I fokus på seminaret var det byggereglement, som håndværkere
skal orientere sig efter, når de for eksempel laver udskiftninger eller
vedligehold i eksisterende bygninger. Til at styre begivenhedernes gang
var Niels Hørby fra EnergiTjenesten hidkaldt, og han har lang erfaring
med at undervise i bygningsreglementer. Undervejs stillede han opgaver
om bygningsreglementet. Opgaver, der udfordrede deltagerne. For
eksempel skulle lommeregnerne fiskes frem, da Niels bad deltagerne
om at regne ud, om en given energibesparelse nu også var rentabel
ud fra de krav, der sættes til den slags i dag.
Seminaret var i øvrigt led i et partnerskabsprojekt om energieffektive
bygninger, som Favrskov Kommune er ansvarlig for og som
VedvarendeEnergi og EnergiTjenesten er en del af.
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Nøgletal
Her kommer pengene fra
Danida, CISU

78%

Danske offentlige myndigheder

1%

Internationale donorer

3%

Danske fonde

15%

Medlems- og støttebidrag

2%

Konsulentopgaver

1%

Det bruger vi pengene til
Internationale projekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77%
Danske projekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16%
Information og kampagne. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2%
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5%

Egenkapital
Egenkapital:

1,86 mio

Indtægter:

17,07 mio

udgifter:

17,04 mio

Årets resultat:

0,03 mio

Organisatorisk
Ansatte sekretariatet: 16
Ansatte lokalt: 17
Medlemmer i alt: 1462
(heraf lokalforeninger: 599 og UngEnergi: 482)

VedvarendeEnergi
Klosterport 4F, 1.sal, 8000 Aarhus C
CVR nr.: 8320 9313
Tlf: 86 76 04 44
Mail: info@ve.dk

