
23/08/2021, 21.22Debat | Ren luft skal give dansk klimaeksport vind i sejlene

Page 1 of 5https://borsen.dk/nyheder/opinion/debat-ren-luft-skal-give-dansk-klimaeksport-vind-i-sejlene

+0,56%
C25
2018,76 +0,28%

DAX
15852,79 +1,59%

NASDAQ 100
15333,22

+0,47%
STOCKHOLM
2371,55 -0,03 kr

USD
Kr. 6,35

Damvad Analytics

Min konto | Fordelsklub | Kontakt | Log ud

De bat | Ren luft skal give dansk kli ma eks -
port vind i sej le ne

WHO estimerer, at ni ud af ti borgere i verden indånder sundhedsskadelig luft. Arkivfoto: Saumya Khandelwal/Reuters/Ritzau Scanpix

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.

OPINION
Af Karin Klitgaard, underdirektør, DI, Anne H. Steffensen, direktør, Danske Rederier, Jenny N.
Braat, direktør, Danske Maritime, Kjeld Vang, sekretariatsleder, Dapo, og Søren Bukh
Svenningsen, direktør, Dansk Miljøteknologi
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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
håndtering af gylle, filterteknologier til luftrensning i industrien,
katalyseteknologier, der reducerer NOx-udledninger fra både industri
og trafik – for blot at nævne nogle eksempler.

Mere end 500 danske virksomheder lever af at sælge katalysatorer,
filtre, skrubbere, brændere, kedel-, turbine- og motordesign, måleudstyr, rådgivning, viden og meget andet. Alt
sammen er det med til at “brande” Danmark som et grønt foregangsland.

Danmark kan spille en vigtig global rolle

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.

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.

FAKTA

Luftvisionen arbejder for

at Danmark skal være førende på
verdensmarkedet i at udvikle og levere
løsninger til indsatsen for renere luft.
Målet er at fordoble eksporten af danske
renluftsløsninger inden 2030. Arbejdet
med Luftvisionen er finansieret af
Miljøteknologisk Udviklings- og
Demonstrationsprogram (MUDP). Se
mere på www.luftvisionen.dk
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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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1 Blackrock efter mystisk fald i
renterne: Markedet aner ikke, hvor
vi er på vej hen

2 EU godkender støtte til Bavarian
Nordics coronavaccine – aktien
brager op

3 Årets udbytteregn er bedre end
ventet: Her er verdens ti største
udbytteaktier

4 Liebhavermægler Adam Schnack
faldt for et faldefærdigt
sommerhus og renoverede i stedet
for at rive ned. Her synker familien
nu helt ned i gear med opvask i
hånden og mad over bål omgivet af
skov, hav og antikfund

5 Nye kursmål skyller ind over
danske aktier: Analytikere venter
store kursfald til ISS og Rockwool,
mens Novozymes får ny anbefaling
– få overblikket her

6 Vaccinenyt sender Bavarian i vejret
– strøm af nye kursmål rammer
C25: Her er aktierne, der tager
fokus mandag

7 Derfor venter Citi 15 pct. løft til
Novo Nordisks aktie

8 Iværksætter forudså behov for
kviktest – nu har hans firma tjent
et milliardbeløb på et halvt år

9 Pfizer køber biotekfirma – og
sender aktien op med 190 pct.

10 Bavarian-aktien i kæmpe stigning
efter statsstøtte til coronavaccine

TIL TOPPEN

FOR KUNDER PRODUKTER OM BØRSEN BØRSEN APPS

https://borsen.dk/nyheder/okonomi/blackrock-efter-mystisk-fald-i-renterne-markedet-aner-ikke-hvor-vi-er-paa-vej-hen
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/eu-godkender-stotte-til-bavarian-nordics-coronavaccine
https://borsen.dk/nyheder/investor/udbytterne-flyder-naesten-som-for-coronapandemien
https://borsen.dk/nyheder/pleasure/liebhavermaegleren-faldt-for-det-faldefaerdige
https://borsen.dk/nyheder/investor/nye-kursmaal-skyller-ind-over-danske-aktier-analytikere-venter-store-kursfald-til-iss-og-rockwool-mens-novozymes-faar-ny-kobsanbefaling-faa-overblikket-her
https://borsen.dk/nyheder/markedsberetninger/strom-af-nye-kursmaal-rammer-c25-aktier-vaccinenyt-sender-bavarian-i-vejret-her-er-aktierne-der-tager-fokus-mandag
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/derfor-venter-citi-15-pct-loft-til-novo-nordisk-aktie
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/ivaerksaetter-forudsaa-behov-for-kviktest-nu-indkasserer-han-milliardbelob
https://borsen.dk/nyheder/investor/pfizer-kober-biotekselskab-aktien-stiger-190-pct
https://borsen.dk/nyheder/investor/bavarian-aktien-i-kaempe-stigning-efter-statsstotte-til-coronavaccine


23/08/2021, 21.22Debat | Ren luft skal give dansk klimaeksport vind i sejlene

Page 5 of 5https://borsen.dk/nyheder/opinion/debat-ren-luft-skal-give-dansk-klimaeksport-vind-i-sejlene

FOR KUNDER

Kundeservice

Tilmeld nyhedsbreve

Fordelsklub

For annoncører

Smartphone, tablet og RSS

Cookie- og persondatapolitik

Abonnementsbetingelser

Værktøjer

PRODUKTER

Pro Finans

Pro Selvstændig

Pro International

Børsen Academy

Ledelse

Børsen Uddannelse

Børsen Live

Karrierelink

OM BØRSEN

Job og praktik

Om Dagbladet Børsen

Etik

Kontakt

Bliv kunde

Annoncørbetalt indhold

  

BØRSEN APPS

Copyright © 2021 Dagbladet Børsen A/S

https://borsen.dk/kundeservice
https://minkonto.borsen.dk/
https://kunde.borsen.dk/fordelsklub/redirect
https://annonce.borsen.dk/
https://borsen.dk/service/mobil-tablet-og-rss
https://borsen.dk/om/cookieogpersondatapolitik
https://borsen.dk/om/abonnementsbetingelser
https://borsen.dk/service
https://borsenpro.dk/
https://borsen.dk/nyheder/proselvstaendig
https://borsen.dk/prointernational
https://academy.borsen.dk/
https://borsen.dk/ledelse/
https://borsen.dk/uddannelse
http://borsenlive.dk/
https://karrierelink.borsen.dk/
https://borsen.dk/om/job-og-praktik
https://borsen.dk/om
https://borsen.dk/om/etik
https://borsen.dk/om/kontakt
https://signup.borsen.dk/produkter
https://borsen.dk/sponsoreret
https://www.facebook.com/borsen.dk/
https://twitter.com/borsendk
https://www.linkedin.com/company/dagbladet-borsen
https://borsen.dk/service/mobil-tablet-og-rss/apps
https://borsen.dk/service/mobil-tablet-og-rss/apps

