
ÅRSBERETNING ICOEPH 2021 

2021 var et år hvor ICOEPH blev selvstændigt projektbærende og fik en ny stor bevilling til affaldshåndtering 

i Nepal.   

Projekter: Vi er involveret i det mindre projekt ’CAR Nepal’ fra 01.10.20 til nu afslutning 28.02.22 i samarbejde 

med Nepal Development Society. Vi har haft en utroligt effektiv projektleder Simrin som om et par måneder 

går i gang med en Phd på AU. Der er produceret rigtigt mange god undervisnings- og oplysningsmaterialer 

om kompostering af husholdningsaffald og om genanvendelse af plastik og metalaffald i produktion af 

brugsgenstande, så affaldsmængden fra husholdningerne i byen Chitwan er mindsket. Pt pågår en evaluering 

som vil resultere i en eller to artikler til brug i fortalervirksomhed lokalt og globalt! 

Se billeder og videoer på  https://www.facebook.com/nedsnepal/  

Fra 01.03.22 starter efterfølgeren SOLID-Health i 5 byer i Nepal der bygger på erfaringer fra CAR Nepal og 

derudover omfatter en indsats overfor skraldemænd i byerne og familier der bor og lever på byens 

losseplads. Det bliver spændende fortsat at arbejde med dette miljø-arbejdsmiljøprojekt, som i en 3. fase 

måske kan gå ind og se på industriaffald også. Projektet kører over 3 år og har et buget på 2.2 millioner kr. 

Sammen med Dialogos og vores anden nepalesiske partner Nepal Public Health Foundation er vi fortsat i 

gang med pesticidprojekt i Nepal, der har kørt nu 1 års tid med en projektgruppe under Henrik Salomonsen, 

der jo næsten taler Nepali. Dette projekt kører nu i formentlig sidste fase og har fået en del opmærksomhed 

rettet mod pesticidproblemerne i landbruget, ligesom det har resulteret i videnskabelig dokumentation af 

problemets størrelse og løsningsmuligheder ikke kun fra vores side men også fra lokalt hold bla. Nepal 

Research Council og flere universiteter som har publiceret om pesticider.   

Se billeder og video, artikler på  https://www.nphfoundation.org/project/farming-health-and-environment-

nepal-fhen-phase-ii/  

Vi har også været i gang med planlægning af en konference om Arbejdsmiljø i Landbruget som løber af 

stablen 21-24/8 22 på Dalum Landbrugsskole i Odense. Det er et internationalt samarbejde med ICOH SC 

Agriculture hvor flere af DASAM’s medlemmer er med i planlægningsgruppen. Det bliver spændende, se 

hjemmesiden www.dasam.dk/agriohs2022/  Vi håber på I møder talstærkt op! 

ICOH efterlyser i øvrigt flere aktive danske medlemmmer herunder bla. en National Secretary for ICOH he ri 

landet – er der nogle af jer der kunne tænke sig den opgave så sig det til os så formidler vi kontakten. 

Mange hilsner på ICOEPH-DASAMs vegne Erik Jørs, 9/2-22  
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