PRESSEMEDDELELSE

Den 7. december 2021

Kirsten Brosbøl i spidsen for Dansk Miljøteknologi
Fhv. miljøminister Kirsten Brosbøl sætter sig i spidsen for brancheforeningen Dansk Miljøteknologi.
Fra januar 2022 bliver Kirsten Brosbøl ny formand
for foreningen, hvor hun afløser Leif Bentsen, CEO
for Krüger.
Kirsten Brosbøl vil blive primus motor i den fortsatte
udvikling af Dansk Miljøteknologi i kraft af hendes
høje grønne ambitioner, stærke politiske netværk
og strategiske blik.

Kirsten Brosbøl glæder sig til de nye udfordringer: ”Fra min tid som miljøminister kender jeg Dansk
Miljøteknologi som en stærk forening, som arbejder målrettet for, at regulering og innovation ikke
alene sikrer bedre miljø, natur og klima, men også grønne arbejdspladser i Danmark. Det er en ambition, som jeg deler fuldt ud, og jeg glæder mig til komme i arbejdstøjet og bidrage med mine kompetencer og erfaringer.”
”Jeg ser afsindigt meget frem til at møde foreningens medlemmer og blive klogere på de mange
løsninger og teknologier, der skal bringe os i mål med den grønne omstilling”, fortsætter Kirsten
Brosbøl.
Bestyrelsesformand Leif Bentsen siger om formandsskiftet: ”I bestyrelsen er vi rigtigt glade for, at
Kirsten har sagt ja til at blive ny formand for foreningen. Med sin baggrund, netværk og sit store
engagement for verdensmålene og den grønne omstilling er vi ikke i tvivl om, at Kirsten kan styrke
foreningens arbejde og er den helt rigtige til at føre Dansk Miljøteknologi videre. Vi glæder os meget
til samarbejdet.”
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Om Kirsten Brosbøl
Kirsten Brosbøl var miljøminister 2014 – 2015 og er nu direktør og stifter af handletanken 2030beyond, der arbejder med at accelerere handling for FN’s Verdensmål globalt. Kirsten er desuden bestyrelsesformand for Den Danske Klimaskovfond.

Om Dansk Miljøteknologi
Dansk Miljøteknologi har udviklet sig fra en brancheforening med ganske få medlemsvirksomheder
til i dag at være en bred og slagkraftig miljø- og klimapolitisk forening, der arbejder for at gøre Danmark til et grønt foregangsland, hvor en ambitiøs regulering nationalt og i EU samt gode rammer for
innovation fremmer miljøeffektive teknologier, og hvor miljø- og klimaforbedringer skaber grøn
vækst og beskæftigelse. Dansk Miljøteknologi har ca. 80 medlemsvirksomheder, der spænder fra
SMV-er til de største danske miljøteknologiske virksomheder.

For mere information kontakt Leif Bentsen, tlf. 21 71 38 44, eller Kirsten Brosbøl, tlf. 29 85 14 12.
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