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Made in Denmark 
Kære alle sammen. 
 
En af glæderne ved at rejse ud i verden er netop 
at se Danmark udefra. At opleve vores gode ry 
som et land, der har fokus på miljø, 
klimatilpasning og natur.  
 
Men det bedste ved at rejse er at komme hjem 
igen.  
 
Det lyder så småborgerligt, men det er jo en 
fornøjelse at komme hjem til vores trygge, grønne 
og smukke land, hvor vi kan drikke vandet 
direkte fra hanerne, hvor vi bliver bedre til at 
genbruge og bedre til at leve cirkulært.  
 
Derfor er jeg også rigtig glad for at stå og tale til 
jer her i dag. 
 
For det er netop jer, der er med til at gøre det 
trygt at drikke vandet, gøre det indlysende at 
spare på vores ressourcer og gøre det helt 
naturligt at passe på miljøet. 
I er nogle af dem, der giver prædikatet ”Made in 
Denmark” et helt særligt schwung.  

 
Og I er nogle af dem, der gør, at jeg ikke bare er 
stolt som miljø- og fødevareminister – jeg er også 
stolt som dansker. Stolt af det I leverer og 
præsterer. Og stolt af, at det bliver bemærket, 
hver gang jeg er ude at rejse. 
 

--- 
 
Jeres arbejde er efterspurgt og nødvendigt. Ja, 
det er faktisk livsnødvendigt, når I forbedrer 
miljøet, vandforsyningen og livskvalitet for folk 
over hele verden.  
 
Derfor kigger mange også vores vej, når de skal 
udvikle sig, for vi er en grøn førernation. Og det 
skal vi blive ved med at være. 
 
Den, der har evnen, har pligten, og derfor skylder 
vi verden at dele vores teknologi, know-how og 
kompetencer.  
Og regeringen vil også hellere end gerne hjælpe 
dansk erhvervsliv med at eksportere ”Made in 
Denmark”.  
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For globalt er der brug for grøn teknologi til at 
løse miljøudfordringer omkring rent vand, ren 
luft, indsamling og genanvendelse af affald og 
optimering af vores brug af materialer og 
ressourcer.  
 
Grøn selvom jeg er blå 
Da jeg tiltrådte som miljø- og fødevareminister 
for lidt over en måned siden, sagde jeg, at man 
godt kan være grøn, selvom man er blå. 
 
Det har fået flere til at spørge, om jeg ikke kunne 
læse mine talekort, eller om jeg er farveblind.  
 
Men den er god nok. For jeg er miljø- og 
fødevareminister – i den rækkefølge.  
 
 
 
Danmark er – og skal være et land – hvor man 
kan trække vejret frit, drikke vandet uden frygt 
og nyde alle de gode oplevelser, som naturen kan 
give. Samtidig med, at vi har et stærkt og 

bæredygtigt fødevareerhverv, som er hele 
fundamentet for det velfærdssamfund, vi alle 
sætter så højt. 
 
Selvom vi har førertrøjen på, når vi 
sammenligner os med resten af verden, så er alt 
ikke perfekt. Der er stadig steder, hvor vores 
miljø kan blive bedre. Særligt når det gælder 
vores byer, hvor flere og flere danskere bor.  
 
Vi skal gøre mere for genanvendelse af affald, vi 
skal gøre mere for den rene luft, og vi skal gøre 
mere for det gode miljø, der hvor folk er samlet.  
 
Det ser jeg frem til at gøre sammen med jer.  
Og her spiller MUDP-midlerne en central rolle.  
 
 
 
 
MUDP  
Siden 2007 har Miljø- og Fødevareministeriet 
investeret cirka 700 millioner kroner i mere end 
400 projekter. Det har blandt andet resulteret i 
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renere luft i København, da 300 busser har fået 
monteret udstyr, som er udviklet med tilskud fra 
MUDP.  
 
Det er en fantastisk udvikling. 
 
Og de godt 300 forskellige virksomheder, der har 
deltaget i MUDP projekter, har generelt ansat 
flere nye medarbejdere siden 2006 sammenlignet 
med resten af dansk industri og erhvervsliv.  
 
Men det er dog ikke lutter fryd og gammen med 
MUDP. For virksomhederne skal være 
risikovillige og tålmodige, hvis de investerer i 
udvikling af ny miljøteknologi.  
 
Flere projekter tager omkring fem år, før de får 
gang i salget. Og en del projekter når aldrig 
længere end til tegnebrættet. 
 
Derfor er det vigtigt, at I hele tiden fornyer jer. 
For I er i skarp konkurrence med hele verden. 

Og I kan ikke løse fremtidige udfordringer med 
nutidig teknologi. Så mister vi placeringen som 
førernation. 
 
Og hvis vi skal beholde den placering, så kræver 
det samarbejder som Vandvisionen og 
Luftvisionen, hvor I deler jeres viden og arbejder 
mod et fælles mål. 
 

--- 
 
Det danske potentiale 
Det er også vigtigt for os i regeringen, at MUDP-
indsatsen både har fokus på miljøudfordringer og 
de områder, hvor Danmark har forudsætning for 
at udvikle konkurrencedygtige løsninger til det 
globale marked. 
 
Og derfor glæder jeg mig over, at MUDP i 2018 
har særlig fokus på fire områder: Vand, luft, 
cirkulær økonomi og klimatilpasning. 
 
Det er netop fire områder, hvor Danmark enten 
er førende, eller har potentialet til at blive det.  
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Og det er samtidig områder, hvor vi bidrager til at 
løse FN’s verdensmål om at udrydde sult og 
fattigdom, forbedre sundhedstilstanden og skabe 
bæredygtige byer. 
 
Derfor vil jeg også gerne fortælle lidt om, hvad jeg 
ser af muligheder for de fire områder: 
 
1. Vandvisionen 
Hvis vi begynder med vandteknologi, det første af 
de fire områder, så er Danmark i dag 
verdensførende.  
 
De nyeste tal viser, at vi stadig er det land i 
verden, der har flest vandpatenter pr. indbygger 
– og samtidig er vi nummer to i Europa, når man 
ser på vandteknologiens andel af den samlede 
eksport.  
 
 
Det er jo en fantastisk præstation. Men vi må ikke 
hvile på laurbærrene, hvis vi fortsat skal være 

nummer ét på begge områder i 2025, som er 
vandvisionens mål. 
 

--- 
 
Men det er ikke det eneste mål, vi har inden for 
vand. For i 2020 er Danmark vært for den største 
globale vandbegivenhed – hvis man ikke 
medregner VM i svømning – IWA’s World Water 
Congress, hvor 4-5.000 deltagere fra hele verden 
valfarter hertil.  
 
Det er den perfekte mulighed for at vise danske 
vandværker frem, der er energiproducerende på 
en økonomisk effektiv måde. Bedre boost til 
Vandvisionens mål om en fordobling af eksporten 
kan vi næsten ikke få.  
 
Og endelig er Danmark til oktober vært for det 
første P4G-Topmøde. Her er vand også på 
dagsordenen til en workshop, hvor de bedste 
globale partnerskaber vil blive præsenteret. 
2. Luftvisionen 
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På luftområdet, det andet af fire områder, er 
mange danske virksomheder allerede førende 
inden for løsninger, der kan forbedre kvaliteten 
af den luft, vi indånder.  
 
Og Luftvisionen fylder snart et halvt år. Det er 
fantastiske at se det brede samarbejde mellem 
virksomheder, videninstitutioner og 
myndigheder.  
 
Vores ambitiøse mål er, at Danmark skal være 
blandt de førende på verdensmarkedet inden for 
løsninger, der kan nedbringe luftforureningen og 
styrke livskvaliteten.  
 
Og Danmark skal fordoble eksporten af danske 
ren luft-løsninger inden 2030. Det kræver 
effektive løsninger, og dem kan vi fra dansk side 
levere.  
 
 
 
 
3. Cirkulær økonomi 

Det tredje område, cirkulær økonomi, er en helt 
central dagsorden for regeringen.  
 
Og særligt i byggebranchen er der i dag store 
affaldsmængder, hvor der ligger et enormt 
potentiale, vi kan udnytte bedre.  
 
Forhåbentligt kan det føre til, at vi kan 
genanvende flere slags affald og dermed udnytte 
ressourcerne i affaldet bedre i fremtiden. 
 

--- 
 
Vi har også stor fokus på plast.  
 
Det er vigtigt, at vi får et godt europæisk grundlag 
for at løse fremtidens plastudfordringer. For vi 
har fælles problemer, som vi bedst løser på 
europæisk plan.  
 
Men vi skal også have en national handlingsplan. 
Arbejdet er allerede i fuld sving, og planen 
præsenteres efter sommer. 
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Og udfordringen drejer sig ikke kun om plast som 
et affaldsproblem, men også om at få plast 
genbrugt, så det indgår i et cirkulært kredsløb.  
 

--- 
 
I denne sammenhæng er det også væsentligt at 
nævne Bioøkonomi. 
 
Jeg har netop modtaget anbefalinger fra Det 
Nationale Bioøkonomiske Panel, og det er jo 
fantastisk at blive præsenteret for nogle 
anbefalinger, hvor miljø og fødevarer forenes på 
bedste vis. 
  
Og hvad endnu bedre er, at de også forener 
regeringens mål om et Danmark med mere 
cirkulær økonomi, med god miljøtilstand og 
samtidig et stærkt landbrug.  
 
Jeg ved, at flere af Dansk Miljøteknologis 
medlemmer har bidraget til anbefalingerne. 
Mange tak for, at I har brugt jeres tid på det – og 
ikke mindst stillet jeres viden til rådighed. 

Jeg vil også lige nævne, at Dansk Miljøteknologi 
jo lancerede jeres anbefalinger om bioøkonomi i 
sidste uge. Også her er det tydeligt, at der er stor 
tro på, at bioøkonomien er et forretningsområde, 
der passer til danske styrkepositioner. 
 
Jeg ser frem til at kigge på begge anbefalinger. 
 
4. Klimatilpasning 
Endelig er der klimaforandringerne, det sidste 
område.  
 
Prognoserne peger på et stadigt stigende problem 
i takt med klimaændringerne. Det har jeg stor 
fokus på, og det bør I også have. For alle 
kommuner har udarbejdet en 
klimatilpasningsplan til håndtering af 
oversvømmelser. Og nu skal de gå fra plan til 
handling.  
 
Her kan I spille en vigtig rolle og udnytte, at I har 
et stærkt hjemmemarked til at udvikle nye smarte 
løsninger, der kan eksporteres til et hurtigt 
voksende globalt marked. 
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Udover de nævnte områder, er vi sammen med 
branchen også i gang med et strategiarbejde om 
akvakultur, hvor Danmark også har teknologier 
og løsninger, som efterspørges globalt. 
 
Afrunding 
Jeg vil gerne slutte med at sige, at det er en 
fornøjelse at være minister for et område, hvor 
danske virksomheder både er førende i verden og 
samarbejder for at bibeholde den position.  
 
Jeg ved godt, at det her en politisk kampplads, 
hvor alle vil fremstå som de mest ambitiøse. Men 
vi skal ikke tale Danmark ned og slå os selv i 
hovedet – særligt ikke når resten af verden roser 
os. Vi har rigtigt meget at være stolte af, og det 
skal vi udnytte. 
 
For gennem samarbejde fornyer I jer og skaber 
den bedste teknologi, know-how og 
vindermentalitet. 
 
 

Og på grund af jer ser jeg frem til de kommende 
rejser og eksportfremstød, hvor vi gennem jeres 
løsninger hjælper andre lande, forbedrer miljøet 
og samtidig styrker den danske økonomi.  
 
Og jeg har af samme grund allerede planlagt 
rejser i 2018 til Tokyo, når de er værter for 
International Water Associations konferencen 
samt til Kina, Indonesien og Indien, hvor vi 
blandt andet har fokus på vand, affald og cirkulær 
økonomi. 
 
Jeg glæder mig til at gøre en forskel sammen med 
jer. 
 
Tak for ordet. 
 


