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WHO estimerer, at ni ud af ti borgere i verden indånder sundhedsskadelig luft. Arkivfoto: Saumya Khandelwal/Reuters/Ritzau Scanpix
OPINION
Af Karin Klitgaard, underdirektør, DI, Anne H. Steffensen, direktør, Danske Rederier, Jenny N.

Eksklusivt for kunder

Braat, direktør, Danske Maritime, Kjeld Vang, sekretariatsleder, Dapo, og Søren Bukh
Svenningsen, direktør, Dansk Miljøteknologi
18. aug 2021 KL.11:40

Coronaepidemien har budt på mange udfordringer for teknologieksporterende virksomheder, men der gemmer
sig også solstrålehistorier. Hvor den generelle vareeksport har oplevet et dyk i perioden med corona, er
eksporten af renluftsteknologier steget. Det er den, fordi Danmark har unikke erfaringer og kompetencer, der
efterspørges i omverdenen. Vi kan yde et vigtigt bidrag til at sikre bedre luftkvalitet og markante klima- og
miljøforbedringer verden over.
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Eksporten af danske renluftsteknologier er siden 2015 steget med 26 pct. og rundede i 2020 9,1 mia. kr. Det er
en succeshistorie, der fortjener spalteplads oven på et udfordrende år, som har gjort det svært for
virksomheder, der eksporterer. Hvor den generelle vareeksport led et knæk i 2020, fortsatte eksporten af
danske renluftsteknologier med at stige.
Stigningen cementerer teknologier til renere luft som en dansk styrkeposition, der er god grund til at satse på
i de kommende år. Danmark og danske virksomheder har kompetencer og erfaringer, som nationalt og globalt
kan være med til ikke alene at sikre renere luft, men også bidrage til klimareduktioner, sundhed og en mere rig
natur. Samtidigt bidrager eksporten til nye grønne arbejdspladser i hele Danmark.
Renluftsteknologier dækker over alle de teknologier og løsninger, der
på den ene eller den anden måde bidrager til renere luft. Det gælder
røggasrensning på skibe, biler, forbrændingsanlæg og brændefyrede
ovne, landstrøm til skibe, staldteknologier og teknologier til

FAKTA
Luftvisionen arbejder for

håndtering af gylle, filterteknologier til luftrensning i industrien,
katalyseteknologier, der reducerer NOx-udledninger fra både industri

at Danmark skal være førende på
verdensmarkedet i at udvikle og levere

og trafik – for blot at nævne nogle eksempler.

løsninger til indsatsen
⌄ for renere luft.
Målet er at fordoble eksporten af danske

Mere end 500 danske virksomheder lever af at sælge katalysatorer,

renluftsløsninger inden 2030. Arbejdet
filtre, skrubbere, brændere, kedel-, turbine- og motordesign, måleudstyr, rådgivning,
viden og meget
andet. Altaf
med Luftvisionen
er finansieret
sammen er det med til at “brande” Danmark som et grønt foregangsland.
Miljøteknologisk Udviklings- og
Demonstrationsprogram (MUDP). Se
Danmark kan spille en vigtig global rolle
mere på www.luftvisionen.dk
Der er et kæmpe behov for at få teknologierne i spil. Luftforurening er fortsat den væsentligste miljørelaterede
årsag til for tidlige dødsfald i EU. Verdenssundhedsorganisationen WHO estimerer, at ni ud af ti borgere i
verden indånder sundhedsskadelig luft, og at op mod 4,2 mio. mennesker hvert år dør for tidligt som følge af
sygdomme relateret til udendørs luftforurening.

"
26"
pct. er
eksporten af
danske
renluftsteknologier
steget med
siden 2015

Den statistik skal gerne vendes, og danske virksomheder har mange af de effektive
løsninger og efterspurgte kompetencer.
Det er baggrunden for, at vi fem organisationer siden 2018 har arbejdet sammen om at
styrke den danske renluftsbranche i regi af Luftvisionen, og det er dejligt at konstatere,
at arbejdet bærer frugt.
Eksportmulighederne er langtfra udtømte
Allerede fra midten af 70’erne begyndte vi i Danmark at regulere udledningen af
skadelige stoffer til luften. Vi pressede på for regulering af svovl, bly og NOx i EU, og der
lyttes til Danmark, når IMO stiller krav til skibsfartens udledninger af bl.a. svovl. Det
har banet vejen for dansk teknologiudvikling og er baggrunden for, at den danske
renluftsbranche i dag står stærkt med de nye og effektive teknologier.
Den eksportstigning, vi har set de senere år, er kun begyndelsen. Nedlukning under
corona har mindet os alle om kvaliteterne i rene byer uden smog, og forskere har kunnet
dokumentere effekterne. Over hele verden overvejer regeringer og byer nu, hvordan de
kan mindske luftforureningen. Udfordringerne er særligt store i verdens hurtigst
voksende byer i Asien, Afrika og Latinamerika, hvor befolkningerne ikke længere vil
acceptere den massive luftforurening.

Men også mange EU-lande har massive udfordringer med at leve op til egne
målsætninger og internationale forpligtelser på luftforureningsområdet.
Bekæmpelse af luftforurening er da også en vigtig grundsten i EU-Kommissionens New Green Deal, og EU’s
miljøkommissær Virginijus Sinkevičius har så sent som på Luftvisionens topmøde i januar i år understreget, at
udvikling og anvendelse af effektive miljøteknologier er helt afgørende for at kunne håndtere de udfordringer,
som vi står over for.
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Derfor er vi overbeviste om, at den danske renluftsbranche står med gode muligheder for at fortsætte den
positive udvikling. Det forudsætter fortsat innovation, en fremsynet regulering, og det forudsætter dygtig
markedsføring af danske løsninger. Derfor denne opfordring: Lad os få EU-Kommissionens Clean Air Forum til
Danmark i 2023.
Det vil være en oplagt mulighed for at tage kommissæren på ordet og promovere danske teknologiske
løsninger, som ikke alene bidrager til renere luft, men også til et bedre klima og en rigere natur.
Andre læser dette lige nu
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