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EKSPORTSTRATEGI FOR VAND

Forord

Mangel på rent drikkevand, urenset spildevand, tørke og oversvømmelser er i dag
nogle af verdens allerstørste globale udfordringer. Vand er forudsætningen for
bæredygtigt liv og fortsat vækst for mennesker og erhvervsliv. Adgang til vand
er vitalt for at kunne forebygge økonomiske, politiske og menneskelige kriser.
Globalt er der en stigende efterspørgsel efter vandløsninger, og Danmark
har en styrkeposition i at levere intelligente og bæredygtige løsninger. Vi har
førende teknologiproducenter, forsyninger og rådgivere på vandområdet.
Men konkurrencen er hård. Vi skal derfor blive bedre til at sælge vores viden
og teknologi, hvis Danmark fortsat skal være blandt de førende lande på
vandområdet.
Derfor har det været et ønske fra vandbranchen at få udarbejdet en samlet
strategi for eksport af vandteknologi – en strategi, som skal sætte en samlet
ramme for den danske eksportindsats fremadrettet og medvirke til, at danske
virksomheder er bedst muligt rustet til at levere på den stigende efterspørgsel
efter vandteknologier og –løsninger.
Vi skal hele tiden være på forkant og sikre os, at den danske vandbranche
kan fastholde sin styrkeposition og udnytte mulighederne på de udenlandske
markeder. Det er helt afgørende, at danske vandvirksomheder har de bedste,
de mest effektive og dermed også de mest konkurrencedygtige varer på hylderne,
og at vi i fællesskab hjælper hinanden med at indfri de store eksportambitioner.
Det er en politisk kerneopgave hele tiden at medvirke til at styrke eksporten ved
aktivt at bistå danske virksomheder rundt om i verden. Ligeledes er bæredygtige
teknologier og løsninger centrale for at indfri de globale klimamål, hvilket en øget
eksport af bæredygtige vandløsninger kan medvirke til.
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Med denne strategi sætter vi for første gang en samlet retning for Danmarks
eksportindsats på vandområdet. Ambitionen er at fastholde den positive
fremgang, vi har haft de senere år, og at Danmark forbliver foregangsland
og udnytter sine styrkepositioner på vandområdet til at øge eksporten af
vandteknologi yderligere. Vi er meget tilfredse med, at den samlede vandbranche
har deltaget aktivt i arbejdet, så vi nu med denne strategi i fællesskab har udviklet
en fælles platform for det videre arbejde.

Jeppe Kofod

Lea Wermelin

Simon Kollerup

Udenrigsminister

Miljøminister

Erhvervsminister
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Indledning
Stort vækstpotentiale for den danske vandsektor
Vand er en af vores vigtigste ressourcer. Nogle af de største globale udfordringer
er at skaffe rent vand i tilstrækkelige mængder, at undgå oversvømmelser og
at sikre bæredygtig håndtering af spildevand.
FN og International Water Association skønner, at 40 pct. af verdens befolkning
i 2018 var berørt af mangel på vand, at 60 pct. ikke har adgang til sanitet og
at halvdelen af verdens befolkning i 2025 vil leve i områder med forhøjede
vandudfordringer. I forlængelse heraf udledes ca. 80 pct. af verdens spildevand
urenset, hvilket skaber miljømæssige udfordringer i vandmiljøet. Samtidig er
vandspild i forsyningsnettet, industrien og landbruget et stort globalt problem.

Boks 1

Verdensmål 6

Verdensmål nr. 6 har fokus på adgang til rent vand og sanitet i 2030. Men
verdensmål nr. 6 står ikke alene. Vandteknologier og –løsninger bidrager
også i forhold til andre verdensmål f.eks. inden for: Sundhed (3), energi (7),
byer (11), klima (13), marineliv (14) og biodiversitet (15).

OECD vurderer, at der er behov for, at der på verdensplan investeres 3.000 mia. kr.
årligt i 2018-2030, hvis verden skal leve op til FN´s verdensmål på vandområdet.
Der er således en stor global efterspørgsel efter vandteknologier og –løsninger.
Den danske vandbranche har en global førerposition inden for udvikling
og eksport af vandteknologi, samt løsninger inden for klimatilpasning ift.
oversvømmelse og genanvendelse af spildevand. Dette bygger på mere end
35 år med ambitiøse miljø- og klimakrav i Danmark. Denne førerposition skal
den danske vandbranche udnytte til gavn for eksporten og den globale grønne
omstilling. Samtidig skal branchen fortsat videreudvikle og skabe nye teknologier
og løsninger, som fremadrettet kan afsættes på det globale marked.
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Boks 2

Den danske
vandbranche

Den danske vandbranche består af virksomheder, forsyninger,
rådgivere, brancheorganisationer, klynger, universiteter,
forskningsinstitutioner, innovationscentre m.fl. Branchen
består af ca. 300 private virksomheder.

Danmark vil tage globalt lederskab for den grønne omstilling. Den langsigtede
strategi for global klimaindsats, som blev lanceret i efteråret 2020, har følgende
fem hovedspor, som alle har ophæng til vanddagsordenen.

Øge de globale klimaambitioner.

Strategi for global
klimaindsats

Reducere de globale drivhusgasudledninger ved at vise vejen
for grøn omstilling.
Drive tilpasnings- og modstandsdygtighedsinitiativer i kampen
mod klimaforandringerne.
Vende de globale finansieringsstrømme fra sorte til grønne.
Samarbejde med erhvervet om grønne løsninger der gør en forskel.

Den grønne omstilling og de globale genopretningsplaner efter COVID-19 giver
store eksportmuligheder for den danske vandbranche. Især i EU og USA skal der
investeres massivt i grøn genopretning. Derfor har Udenrigsministeriet igangsat
en strategisk indsats med specifikke eksporthandlingsplaner for EU og USA,
som skal medvirke til at få de danske vandvirksomheder så tæt på de store
eksportordrer som muligt.
Ligeledes står vandområdet centralt på Danmarks udviklingspolitiske dagsorden,
hvor der er sat et konkret mål om at skaffe adgang til rent vand for mindst
5,8 mio. mennesker i Afrika fra 2019-2023. Regeringen ønsker et langt mere
klimaambitiøst, dansk udviklingssamarbejde med skærpet fokus på klimatilpasning, herunder særligt vand og bæredygtig udvikling. Adgang til vand er afgørende
for at styrke modstandskraften hos sårbare befolkningsgrupper og er helt central
for at forbedre fødevaresikkerhed og sundhed både på landet og i byer. Netop
klima og miljø står også helt centralt i den nye udviklingspolitiske strategi.

Mål: Adgang til rent
vand for mindst 5,8
mio. mennesker i
Afrika fra 2019-2023
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Vigtigt med én samlet strategi for hele vandbranchen
Den danske vandbranche har en ambition om at bidrage til at løse verdens
udfordringer inden for drikkevand, spildevand og klimatilpasning. Branchen har
efterspurgt en samlet eksportstrategi på vandområdet, der kan samle, prioritere
og styrke udbredelsen af danske vandløsninger. Strategien skal have fokus på
eksportfremmeaktiviteter på eksportmarkeder med særligt potentiale og lægge
spor ud for den fremtidige udvikling af den danske vandbranche som helhed.
Branchens ønske om en samlet strategi for eksport af vandteknologier og
-løsninger blev både fremført af regeringens Klimapartnerskab for Affald, Vand
og Cirkulær Økonomi i marts 2020 og af Genstartsteam for Produktionsvirksomheder og Grøn Teknologi, som afrapporterede til regeringen i september 2020.

Boks 3

Anbefalinger vedr.
eksportstrategi for vand

Klimapartnerskabet for Affald, vand og cirkulær økonomi:
I lighed med andre vigtige eksportsektorer skal der udarbejdes en
samlet strategi for eksport af vandteknologi. Det skal skabe fokus og
samling om eksportfremstød, prioritering af ministerressourcer på
eksportområdet m.m.
Genstartsteam for produktionsvirksomheder og grøn teknologi:
Der skal etableres en national strategi og en eksportordning
på vandområdet.

Med den politiske aftale om genstart af dansk eksport fra 8. oktober 2020 har
et bredt flertal i Folketinget nu med følgende tekst ønsket, at der udarbejdes
en eksportstrategi for vand:

Boks 4

Der er globalt stigende efterspørgsel efter løsninger til rent drikkevand,
håndtering af spildevand og klimatilpasningsløsninger. Det er et område,

Eksportstrategi for vand,
herunder analyse af
eksportpotentialer på
vandområdet

hvor danske virksomheder står stærkt, og hvor der er store vækst- og
eksportpotentialer for danske virksomheder.
For at hjælpe danske vandvirksomheder med at udnytte den store
efterspørgsel efter vandteknologier og -løsninger udarbejdes en samlet
eksportstrategi på vandområdet. Ambitionen for en eksportstrategi skal
bl.a. være gennem offentligt-privat samarbejde og myndighedssamarbejde
at udbrede den danske model for vandløsninger.

9

EKSPORTSTRATEGI FOR VAND

En samlende strategi
Som opfølgning på branchens og det politiske ønske fremlægger Miljøministeriet,
Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet her en samlende eksportstrategi for
den danske vandbranche, som skal fokusere den danske eksportindsats på vandområdet og samle op på de nuværende og fremtidige muligheder, som branchen
står over for. Den skal også sikre et samlet overblik over de indsatser, som
kan understøtte branchen i forhold til prioritering af markeder, markedsføring
og afsætning.
Strategien er udarbejdet af Miljøministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet på baggrund af dialog med repræsentanter fra vandbranchen, herunder
Vandvisionen (DI Vand, Dansk Miljøteknologi og DANVA) og CLEAN – Danmarks
Miljøklynge, Danish Export Association, State of Green m.fl. Dialogen har blandt
andet haft fokus på, hvordan parterne i fællesskab kan forbedre den fremtidige
indsats, samt hvad den danske vandbranche selv leverer af centrale indsatser,
som eksportstrategien skal understøtte.
Som baggrund for strategien har Quercus Group udarbejdet en analyse af den
danske vandbranches styrkepositioner, barrierer og drivere for øget eksport.
Af barrierer for danske virksomheders eksport nævnes bl.a. mangelfuldt internationalt netværk, indsigt i udenlandske restriktioner og regler, høje eksportomkostninger og adgang til finansiering. Af potentielle drivere for øget dansk eksport
påpeges bl.a. marketingstøtte på relevante markeder, myndighedssamarbejder,
flere danske fyrtårnsprojekter, direkte matchmaking med potentielle kunder
og flere partnerskaber på tværs af vandbranchen. Analysen indgår som bilag
til strategien.
Strategien viderefører og udvikler en række initiativer under Miljøministeriet,
Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet, som understøtter vandbranchens
eksport. Herudover peger strategien på en række områder, hvor indsatsen
fremadrettet vil blive styrket.
Ud over den offentlige indsats er det vigtigt, at de danske vandvirksomheder,
forsyninger og organisationer bidrager til at understøtte initiativerne i strategien.
Initiativerne vil derfor blive gennemført i tæt samarbejde med den samlede vandbranche. Der vil således som opfølgning på strategien være en løbende dialog
med Vandvisionens partnere, branche- og klyngeorganisationer, virksomheder,
forsyninger og andre relevante aktører om, hvordan initiativerne bedst
implementeres og udvikles.

Det er vigtigt,
at de danske
vandvirksomheder,
forsyninger og
organisationer
bidrager til at
understøtte
initiativerne
i strategien
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Vision
En ny eksportstrategi for vand skal udgøre en
samlende platform for sammentænkning og
koordinering af eksportindsatsen på vandområdet.
Eksportstrategien skal sætte en samlet ramme for eksportindsatsen fremadrettet
og medvirke til, at danske virksomheder står bedst muligt rustet til at levere på den
stigende globale efterspørgsel efter vandteknologier og –løsninger.
Det er eksportstrategiens ambition, at Danmark forbliver et foregangsland inden
for vandområdet og udnytter sine styrkepositioner til at øge eksporten i løbet
af de kommende 10 år.

Boks 5

Den danske vandbranche skal være med til at løse verdens vandog klimatilpasningsproblemer gennem en fordobling af den danske

Strategiens vision er

vandteknologieksport fra 20 mia. kr. i 2019 til 40 mia. kr. i 2030.

Styrke samarbejdet mellem ministerierne og den samlede

Visionen opnås ved at

vandbranche.
Den danske vandbranche leverer vandløsninger til lokale
udfordringer, der fører til bedre livskvalitet for mennesker
og nye muligheder for kunder og globale samarbejdspartnere.
Den danske vandbranche arbejder målrettet på at udvikle og
markedsføre omkostningseffektive højkvalitetsløsninger, som
skal medvirke til at fordoble Danmarks eksport af vandteknologi
og -løsninger frem mod 2030.
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Boks 6

Strategiske indsatser

Udenrigsministeriet har i samarbejde med vandbranchen nedsat et
vandsektorspor, som skal styrke eksportfremmeindsatsen målrettet
det amerikanske marked.
Udenrigsministeriet har nedsat et vandsektorspor sammen
med vandbranchen, som skal hjælpe danske vandvirksomheder
med at vinde ordrer gennem EU-medlemsstaternes grønne
genopretningsplaner.
Udenrigsministeriet vil styrke eksportfremmeindsatsen på det indiske
vandmarked ved bl.a. at udsende en kommerciel vandspecialist og
en investeringsrådgiver til den danske ambassade i Indien.
Udenrigsministeriet og Miljøministeriet vil etablere en eksportordning
med kommercielle myndighedssamarbejder i USA, Tyskland,
Polen, Italien og Spanien med 5 udstationerede og 5 lokaltansatte
vandspecialister.
Udenrigsministeriet vil styrke og oprette flere strategiske
vandalliancer på prioriterede markeder (WTA).
Udenrigsministeriet vil i samarbejde med vandbranchen positionere
de danske vandvirksomheder over for de største internationale
Engineering, Procurement and Construction konsortier (EPC’er).
Udenrigsministeriet vil inddrage vandspecialister fra forsyninger,
universiteter, kommuner og organisationer i eksportfremmeaktiviteter.
Udenrigsministeriet og Miljøministeriet vil etablere to nye
myndighedssamarbejder på vandområdet i Etiopien og Marokko.
Udenrigsministeriet og Miljøministeriet vil indgå samarbejdsaftaler
med globale storbyer på vandområdet.
Styrkede finansieringsmuligheder i EKF, herunder etablering af
Green Accelerator Facilitet, som understøtter forstudier, analyser
og projektmodning på eksportmarkederne.
Styrket markedsføringsindsats og øget bevilling i 2021 til eksportfremstød fra Udenrigsministeriets tilskudspulje.
Styrkede muligheder for finansiering af indkommende delegationer
til fremvisning af dansk teknologi for beslutningstagere hos offentlige
myndigheder.
Etablering af lokalt erhvervsfyrtårn i Midtjylland inden for fremtidens
innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger.
Etablering af dialogforum for vand og miljø med vandbranchens
aktører i regi af Udenrigsministeriet og Miljøministeriet for at sikre
fremgang på strategien og koordinering af eksportaktiviteter.

EKSPORTSTRATEGI FOR VAND

Den danske
eksport af
vandteknologi
Danske vandvirksomheder er blandt verdens førende,
når det kommer til at levere grønne og bæredygtige
løsninger, og dansk vandhåndtering er en af de mest
ressourceeffektive i verden. Med de danske teknologier
og løsninger kan Danmark og danske virksomheder
bidrage til at trække verden i en grønnere retning.

Mange lande har udfordringer med vandtab, og selv blandt EU-lande er der
vandtab hos enkelte medlemsstater på mellem 40-50 pct. Til sammenligning
er vandtabet i Danmark reduceret til 5-6 pct. I Danmark renses så godt som
alt spildevand, og den danske vandsektor har et mål om at blive energi- og
klimaneutral i 2030. Den danske vandbranche udvikler og eksporterer en lang
række teknologier og løsninger inden for håndtering af vand, både drikkevand
og spildevand, samt klimatilpasning som en integreret del heraf.
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Den samlede danske eksport af vand- og spildevandsteknologi og -rådgivning
var jf. tabel 1 i 2019 på 20,6 mia. kr., heraf udgjorde serviceeksporten 3,8 mia. kr.
Siden 2010 er den samlede vandteknologieksport steget med 37 pct., hvilket
bekræfter potentialet for udvikling af eksporten. Vandbranchen står i dag for
godt 3 pct. af den samlede danske eksport, og varegrupperne ’pumper, ventiler
og måleinstrumenter’ udgør godt 60 pct. af eksporten, hvilket demonstrerer,
at netop disse produktkategorier er en dansk styrkeposition.
Eksporttallene udgør alene de varer og tjenester, der eksporteres
direkte fra Danmark, og inkluderer f.eks. ikke omsætning fra danskejede
produktionsfaciliteter i udlandet.

Tabel 1

Mia. kr.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15,0

16,6

17,0

17,7

18,8

19,6

19,4

20,0

10,4 %

2,5 %

4,6 %

5,8 %

14,4

15,2

14,9

16,0

5,3 % -1,9 %

7,1 %

2018 2019

Samlet vandteknologieksport,
incl. service
Samlet eksportudvikling
Vandteknologi vareeksport

13,4

Eksportudvikling i vareeksport
Vandteknologi serviceeksport
Eksportudvikling i serviceeksport

7,6 %
1,6

2,1

1,8

2,8

4,2 % -1,1 %
16,7

4,4 % -0,6 %

2,8

34,2 % -16,8 % 60,4 % -0,8 %

16,6

2,9

2,8

19,7

20,6

3,5 % -1,8 % 4,7 %
16,7

16,1

16,8

0,9 % -3,8 % 4,8 %
3,3

3,1 % -4,1 % 19,3 %

3,6

3,8

8,5 % 4,5 %

Serviceeksportens andel
af vandeksporten

10,6 % 12,8 % 10,4 % 16,0 % 15,0 % 14,8 % 14,4 % 16,5 % 18,3 % 18,2 %

Kilde: Eksport af vandteknologi 2019, Miljøministeriet.

Blandt EU-landene er Danmark, efter Italien jf. figur 1, det land i EU, hvor
vandeksporten fylder mest i den samlede vareeksport. Dette understreger
vandteknologiens betydning som dansk styrkeposition.
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Figur 1

3,5 pct.

Vandteknologiens andel
af udvalgte EU-landes
eksport i 2014 og 2019

3 pct.

2014

2019

2,5 pct.
2 pct.
1,5 pct.
1 pct.
0,5 pct.

Finland

UK

Østrig

Tjekkiet

Sverige

Ungarn

Tyskland

Luxemborg

Kilde: Eksport af vandteknologi 2019, Miljøministeriet.

Danmark

Italien

0 pct.
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Relevante eksportmarkeder
Danmarks største eksportmarkeder for vandløsninger omfatter jf. tabel 2 de
europæiske nærmarkeder samt USA og Kina. I fremtiden forventes landene
i stigende omfang at blive suppleret af flere store vækstøkonomier.
Den kommercielle del af vandbranchen består af enkelte store globale virksomheder og en stor gruppe af SMV’er. Derfor ønsker branchen en bred eksportfremmeindsats målrettet en række markeder, samtidig med at der er ønske om en
styrket sektorfaglig eksportfremmeindsats på prioriterede markeder.

Tabel 2

Top 15 over
eksportmarkeder
for vandteknologi og
–løsninger i mio. kr.

Rangering

Eksportmarked

2019 – mio. kr.

1

Tyskland

2.044

2

Sverige

1.515

3

Kina

1.352

4

USA

1.225

5

Holland

1.018

6

Norge

936

7

Frankrig

668

8

Storbritanien

622

9

Italien

485

10

Polen

463

11

Finland

430

12

Singapore

302

13

Sydkorea

284

14

Spanien

281

15

Ungarn

281

Kilde: Eksport af vandteknologi 2019, Miljøministeriet.

Danske vandvirksomheders syn på fremtidige vigtige eksportmarkeder
For at fastlægge hvor eksportfremmeindsatsen fremadrettet skal målrettes, har
Quercus Group i figur 2 spurgt 75 danske vandvirksomheder om deres vurdering
af vigtige fremadrettede eksportmarkeder.
Analysen korrelerer tæt med eksportstatistikken og påpeger, at USA er det vigtigste
fremadrettede eksportmarked tæt forfulgt af de europæiske nærmarkeder, hvor
Danmark i forvejen har stor eksport af vandteknologi. Men store økonomier som
Indien og Kina bliver ligeledes vurderet som vigtige fremadrettede eksportmarkeder.
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Figur 2

De danske
vandvirksomheders
syn på vigtige
fremadrettede
eksportmarkeder

USA

Sverige

Tyskland

49,3 %

44,0 %

44,0 %

Norge

Storbritannien

Finland

34,7 %

26,7 %

24,0 %

Indien

Frankrig

Holland

Kina

24,0 %

22,7 %

22,7 %

22,7 %

Canada

Spanien

Belgien

Australien

21,3 %

20,0 %

18,7 %

17,3 %

Italien

Polen

Indonesien

Brasilien

Malaysia

14,7 %

14,7 %

13,3 %

12,0 %

12,0 %

Sydafrika

Sydkorea

Saudi Arabien

Tyrkiet

Forenede Arabi-

Japan

12,0 %

10,7 %

10,7 %

10,7 %

ske Emirater

9,3 %

10,7 %
Kroatien

Schweiz

Singapore

Vietnam

Estland

Irland

Kenya

9,3 %

9,3 %

9,3 %

9,3 %

8,0 %

8,0 %

8,0 %

Lithauen

Mexico

Østrig

Qatar

Rumænien

Slovakiet

Tanzania

8,0 %

8,0 %

8,0 %

8,0 %

8,0 %

8,0 %

8,0 %

Kilde: Quercus Group.
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Prioriterede eksportmarkeder
Vandbranchen giver udtryk for, at de stadig ønsker en bred eksportfremmeindsats,
men at den sektorfaglige eksportfremmeindsats på udvalgte prioriterede markeder
bør styrkes. Fremadrettet vil Udenrigsministeriet og Miljøministeriet derfor styrke
eksportaktiviteterne på udvalgte eksportmarkeder, men ikke afgrænse indsatsen
kun til dem.

•

Eksisterende myndighedssamarbejder under udviklingsbistanden

•

Nye myndighedssamarbejder
under udviklingsbistanden

•

Nye myndighedssamarbejder
under eksportordningen

USA er verdens største vandmarked og importerede i 2019 dansk vand-

USA

teknologi for mere end 1,2 mia. kr., hvilket ca. er en fordobling over de seneste
10 år. Der investeres i dag massivt i ny vandinfrastruktur, og sektoren står højt
på Biden-administrations infrastrukturplan med et forventet investeringsbehov
i den offentlige vandinfrastruktur frem mod 2030 på ca. 4.600 mia. kr.
Danmark er teknologisk foran USA på vandområdet bl.a. inden for spildevandsrensning, men også inden for områder som digitalisering, asset management,
grundvandskortlægning og vandspild kan Danmark vise vejen til en betydelig
effektivisering i den amerikanske vandsektor.
Samtidig har Danmark erfaring med flere årtiers vand- og miljøregulering, som
kan inspirere føderale politiske aktører i USA samt de delstater og byer, der har
høje ambitioner på klimaområdet. Der er en relativ lav grad af regulering af vandsektoren i USA, og øget regulering vil gavne eksporten af dansk vandteknologi.
Udenrigsministeriet har nedsat et USA-vandsektorspor i samarbejde med
vandbranchen, som i fællesskab skal positionere danske løsninger over for
kommende udbud i udvalgte delstater.
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COVID-19 krisen i Europa medførte i juli 2020 vedtagelse af en markant

Europa

EU-genopretningspakke på ca. 750 mia. euro til medlemsstaterne. En
forudsætning for at få del i genopretningspakken er bl.a., at 37 pct.
af midlerne skal allokeres til investeringer i grøn genopretning, og det
forventes at medføre store investeringer i vandinfrastrukturen i mange
EU-lande i de kommende år. Hovedparten af midlerne går til landene
i Syd- og Østeuropa, hvor der vil være store muligheder for at øge
dansk eksport.
Udenrigsministeriet har nedsat et sektorspor for vand, som skal identificere de store vandinvesteringer og positionere de danske virksomheder direkte over for beslutningstagere gennem bl.a. erhvervsfremstød,
nålestiksprojekter inden for Engineering, Procurement and Construction
konsortier (EPC’er), workshops, indkommende udenlandske delegationer
og langsigtede vandalliancer. For at sikre, at disse investeringer munder
ud i dansk vandeksport, koordineres eksportaktiviteterne i tæt
partnerskab mellem myndigheder, organisationer og virksomheder.
De danske vandvirksomheder skal hjælpes så tæt på ordrerne som
muligt. Udenrigsministeriet vil derfor allokere midler til, at danske
vandeksperter fra styrelser, forsyninger, universiteter, organisationer mv.
inddrages direkte i eksportfremmeaktiviteter både i udlandet sammen
med de danske virksomheder og ved indkommende udenlandske
delegationer.

Tyskland er Danmarks største eksportmarked, og der investeres årligt

Tyskland

mellem 45-55 mia. kr. i offentlige rensningsanlæg og kloaknet. Der eksisterer i dag ca. 10.000 spildevandsanlæg, hvoraf 2.000 mellemstore anlæg
har et betydeligt potentiale for energioptimering. Dertil er der en stigende
efterspørgsel efter digitaliseringsløsninger og krav om fosforgenanvendelse senest i 2029.
Der er øget tendens mod centralisering af spildevandsanlæg, hvilket
kræver nye teknologier i kloaksystemet for at transportere vandet
længere. Derudover er der i Tyskland markante udfordringer med
nitratforurening af grundvandet, som medfører et stort potentiale
for styrket grundvandskortlægning og -management. Alle ovennævnte
udfordringer kan danske leverandører være med til at løse, hvilket
en styrket indsats i Tyskland skal bidrage til.
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Italien har store udfordringer med vandhåndtering og planlægger markante

Italien

investeringer i vandinfrastrukturen i de kommende år. De lider af aldrende
infrastruktur og har bl.a. et gennemsnitligt vandtab i deres offentlige ledningsnet på 40 pct. Specielt storbyer som Rom, Milano og Bologna allokerer mange
midler til at håndtere ledningsnettet, og med forventede investeringer for 4,3
mia. euro er Italien samtidig det land i Europa, som forventes at allokere flest
midler fra EU’s genopretningsplaner til forbedret vandhåndtering.

Polen er Danmarks 10. største eksportmarked for vandteknologi og har et

Polen

stort udviklingspotentiale. En af de største udfordringer i Polen er at tilpasse
sig det ændrede klima særligt i relation til tørke, som i stigende grad har medført, at Polen er nødt til at behandle vand som en knap ressource. Den polske
vandsektor står over for en transformation, som delvist skal finansieres af EU’s
genopretningsfond. En stor del af det samlede vandforbrug anvendes i industrien, hvilket åbner op for eksportmuligheder inden for industriel spildevand.
Derudover er der ligeledes gode eksportmuligheder for løsninger inden for
spildevandsrensning, klimatilpasning og i stigende grad digitalisering.

20

EKSPORTSTRATEGI FOR VAND

Spanien er ikke et af Danmarks største eksportmarkeder, men rummer

Spanien

et stort markedspotentiale. De lider af et aldrende distributionsnetværk, manglende energieffektivitet og et højt vandtab i ledningsnettet.
Som følge af klimaforandringer er der behov for en bedre udnyttelse
af vandressourcerne, herunder i landbruget, som står for ca. 75 pct.
af vandforbruget i Spanien.

Kina har gennemgået en markant transformation af deres vandinfrastruktur i de seneste årtier, og der forventes et højt investeringsbehov

Kina

fremadrettet. Kina har kun 7 pct. af verdens ferskvand, selvom de er
hjemsted for godt 20 pct. af verdens befolkning. Vandressourcerne
er geografisk ujævnt fordelt, og mere end 80 pct. af vandressourcerne
er koncentreret i det industritunge Sydkina. Investeringer i vandinfrastruktur forventes fortsat at stige for at tackle udfordringer såsom
vandforurening, sikring af vandforsyning og øge modstandsdytigheden
over for tørke og oversvømmelser. Disse udfordringer er alle områder,
som danske løsninger kan være med til at løse.

Indgåelsen af det grønne strategiske samarbejde mellem Danmark og
Indien i september 2020 åbner døren for et kommende eksporteventyr

Indien

for danske bæredygtige løsninger. Indien har traditionelt været et svært
marked for danske vandvirksomheder, men vandsektorsporet i det
grønne strategiske partnerskab sætter fokus på bæredygtig vandhåndtering. Det indebærer bl.a. et treårigt myndighedssamarbejde med det
indiske Vandministerium, og forankring af det eksisterende bysamarbejde mellem Aarhus, storbyen Udaipur og det indiske Ministerium for
Byggeri og By. Ligeledes er der indgået en samarbejdsaftale med den
progressive stat Gujarat gennem Danish Water Forum og etableret en
kommerciel strategisk vandalliance med førende danske leverandører.
Udenrigsministeriet vil udstationere en ny kommerciel vandspecialist
til ambassaden fra 2021-2023, som skal assistere danske vandvirksomheder med markedsetablering i Indien. Derudover udstationeres
en investeringsrådgiver, der som en del af det bistandsfinansierede
myndighedssamarbejde skal arbejde for at forbedre investeringsrammevilkår og identificere investeringsmuligheder under de lokale
myndighedssamarbejder og gøre dem mere kommercielt attraktive
for danske virksomheder.
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Strategiske
indsatser og
initiativer
Udenrigsministeriet assisterer danske
virksomheder med eksportfremme i udlandet
på over 80 danske ambassader, generalkonsulater
og innovationscentre, sidstnævnte i partnerskab
med Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Ydelserne er sektorafhængige og tager udgangspunkt i de enkelte virksomheders
behov. Efterspørgslen fra vand- og miljøvirksomheder om assistance fra
Udenrigsministeriet er fra 2018-2020 ca. fordoblet på eksportmarkederne.
De danske vandvirksomheder efterspørger forskellige typer eksportfremmeydelser alt afhængig af størrelse og markedsvalg. Udenrigsministeriet assisterer
med mange forskellige opgaver, som spænder over højniveau public affairs
adgang til vigtige myndigheder eller forsyninger, tidlig interessevaretagelse
på store udbud og reguleringer, partnersøgninger, erhvervsfremstød, lokale
workshops eller indkommende delegationer til Danmark.
I Miljøministeriets samarbejdslande har udstationerede vækstrådgivere værdifuld viden om lokale reguleringer og investeringer på vandområdet, og de har
indgående kendskab til kommende reguleringsændringer og nye trends i partnerlandet. Samtidig kan vækstrådgiverne identificere efterspørgsel efter specifikke
danske vandteknologier fra partnerlandets myndigheder og forsyninger.
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Vækstrådgiverne arbejder sammen med de sektorspecialiserede
eksportrådgivere på ambassaderne for at sikre, at eksportmulighederne
konkretiseres, og at de danske virksomheder inddrages løbende.

Indsatser
Etablering af eksportordning for vandområdet i USA, Tyskland,
Italien, Polen og Spanien
Miljøministeriet og Udenrigsministeriet vil i efteråret 2021 etablere en
eksportordning for vandområdet. Initiativet skal bidrage til at fremme
eksporten af danske vandløsninger til fem prioriterede lande i tillæg
til de eksisterende globale aktiviteter.
Formålet er at indgå tætte vandsamarbejder med myndigheder i USA,
Tyskland, Italien, Polen og Spanien og dermed formidle og udbrede
viden om danske rammevilkår og vandteknologiske løsninger.
Tiltaget skal på længere sigt forbedre rammevilkår og understøtte danske
virksomheders kommercielle adgang til udenlandske beslutningstagere
og hjemtage viden om nye teknologiske og innovative løsninger, planlagte
investeringer og udbud. Dette vil ske i tæt samarbejde mellem
Miljøministeriet, Udenrigsministeriet og den danske vandbranche:

Boks 7

Eksportordning

Eksportordningen vil indledningsvis gælde fra efteråret 2021
til slutningen af 2023.
Danmark vil indgå samarbejde med myndigheder på nationalt,
regionalt- eller byniveau i fem lande, hvor Danmark har mulighed
for at bidrage med løsninger til partnerlandenes vandudfordringer.
I tæt offentligt-privat samarbejde vil tiltaget give danske virksomheder
større forståelse af markedet og samtidig positionere dem i kommercielle aktiviteter overfor lokale forsyninger og myndigheder.
Eksportordningen vil tilknytte nye udsendte vandspecialister fra Miljøstyrelsen til eksportrådgivere fra Udenrigsministeriet i de fem lande.
Der vil være et differentieret tematisk vandfokus i de fem lande, da
efterspørgsel og udfordringer varierer i forhold til tematikker som spildevand, drikkevand, digitalisering eller klimatilpasningsudfordringer.
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Boks 8

Water Technology
Alliancer (WTA) styrkes
og igangsættes på flere
markeder

I lande som USA, Tyskland, Forenede Arabiske Emirater
og Indien har Udenrigsministeriet og Miljøministeriet
i samarbejde med vandbranchen igangsat strategiske
vandalliancer bestående af store og små danske virksomheder og forsyninger. Grundstenen i alliancerne er vandspecialiserede eksportrådgivere, som opstarter partnerskaber
med lokale myndigheder og forsyninger uafhængigt af,
om de danske virksomheder er fysisk tilstede på markedet.
Vandalliancerne sammenkobler grønt diplomati, der ofte er igangsat
af samarbejdsaftaler mellem Danmark og partnerlandet, med
kommercielle eksportaktiviteter, der får de danske leverandører
tæt på beslutningstagere og relevante projekter.
Aktiviteterne indebærer bl.a. projektidentifikation og forsyningsbesøg,
workshops mellem lokale forsyninger og danske virksomheder,
delegationsbesøg fra udenlandske beslutningstagere til Danmark
og den vigtige opfølgning, når den danske virksomhed ikke er tilstede
i landet. Udenrigsministeriet vil i samarbejde med vandbranchen
igangsætte flere strategiske vandalliancer på prioriterede markeder
med udgangspunkt i den nye eksportordning.
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Boots-on-the-Ground
Udenrigsministeriet har som konsekvens af det seneste års globale
rejserestriktioner styrket konceptet boots-on-the-ground, hvor danske vandvirksomheder har mulighed for på kort sigt at indgå aftale med sektorspecialiserede eksportrådgivere fra ambassaderne om at repræsentere dem lokalt
på markedet, når virksomheden ikke har mulighed for at rejse til landet.
Boots-on-the-ground-konceptet er samtidig en værdsat ydelse for danske
SMV’er, som ønsker at teste potentialet på et marked, inden de foretager
omkostningstunge investeringer med at etablere sig på nye markeder.
Styrket fokus på Engineering, Procurement og Construction
konsortier (EPC)
Danmark har ikke en samlende systemintegrator på vandområdet, som
bl.a. er tilfældet fra energisektoren. De danske vandvirksomheder udbyder
i stedet en række delkomponenter, som f.eks. afsættes til forsyninger,
private virksomheder og EPC’er. Flere danske vandvirksomheder ønsker
at komme i tættere dialog med de store udenlandske EPC’er, og
Udenrigsministeriet vil i samarbejde med vandbranchen arrangere
erhvervsfremstød målrettet relevante EPC’er.
Inddragelse af specialister fra private aktører, universiteter og
de danske forsyninger i eksportfremmeaktiviteter
Danske vandforsyninger har med stor succes assisteret vandalliancer på
prioriterede eksportmarkeder i de seneste år. Da de danske leverandører
primært udbyder delkomponenter, har vandspecialister fra de danske
forsyninger været dygtige til at binde den danske fortælling sammen i både
lokale workshops og overfor udenlandske delegationer, som er på markedsbesøg i Danmark. Den tillidsfulde og faglige dialog mellem udenlandske og
danske forsyninger har skabt troværdighed om danske teknologier overfor
udenlandske beslutningstagere og medført ordrer til danske virksomheder.
Udenrigsministeriet vil inddrage specialister fra de danske forsyninger,
universiteter og organisationer på prioriterede eksportmarkeder gennem
finansiering fra EKFs Green Advisory Pool. Forsyningernes deltagelse i
eksportaktiviteter skal ske inden for rammerne af vandforsyningsloven,
vandsektorloven og spildevandsbetalingsloven.
Vandindsatser i udviklingslande
Vandområdet står centralt på Danmarks udviklingspolitiske dagsorden
og forventes at fylde endnu mere fremadrettet.
Myndighedssamarbejder i udviklingslande og vækstøkonomier er initiativer,
hvor udviklingspolitiske tiltag på sigt bl.a. kan understøtte kommercielle hensyn.
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Myndighedssamarbejderne udføres i tæt samarbejde mellem partnermyndigheder og danske eksperter fra Miljøstyrelsen og danske kommuner.
Det primære formål er at forbedre de politiske og reguleringsmæssige rammer for den grønne omstilling i en række udviklings- og vækstøkonomier.
Med de kommende nye rammer for myndighedssamarbejdet styrkes både
den bilaterale politiske indsats og den langsigtede kommercielle værdi
af arbejdet. Desuden sikres der en tæt og løbende dialog mellem både
ressortmyndigheder i Danmark, de enkelte sektorrådgivere lokalt og
den danske privatsektor.
Miljøministeriet har eksisterende myndighedssamarbejder inden for vand
og miljø med vækst- og udviklingslande som Indien, Kina, Indonesien, Sydafrika og Kenya. Aarhus og København har by-samarbejder med tilhørende
vandspor med partnerbyer i Ghana, Sydafrika, Indien, Argentina og Kina.
Hertil kommer forskningssamarbejde inden for vand i bl.a. Sydafrika.
Nye myndighedssamarbejder i Etiopien og Marokko
I tillæg til de fem nye myndighedssamarbejder gennem eksportordningen
opstarter Udenrigsministeriet og Miljøstyrelsen to nye myndighedssamarbejder på vand- og miljøområdet i henholdsvis Etiopien og Marokko
fra efteråret 2021. Myndighedssamarbejderne finansieres af bistandsmidler og skal assistere lokale myndigheder med at skabe bedre rammer
for bæredygtig vand- og miljøforvaltning. Begge myndighedssamarbejder
opstartes med et etårigt pilotprojekt og forventes efterfølgende at
udmunde i treårige projekter. Projekterne implementeres i tæt dialog
med vandbranchen.
Styrket fokus på byer – herunder C40
Globale klimaforandringer medfører i mange storbyer udfordringer med
håndtering af nedbør. Da flere mennesker desuden flytter fra land til by,
og da mange storbyer lider af forældet vandinfrastruktur, sætter det
vandhåndtering i byer under pres. Bysamarbejderne mellem Københavns
og Aarhus Kommune og udenlandske storbyer skal medvirke til at
håndtere de lokale vandudfordringer, som byerne står overfor.
Danmark har desuden et partnerskab med det globale grønne by-netværk
C40, og dette samarbejde kan gennem ambassaderne og vandbranchen
i højere grad være med til at åbne for flere eksportaktiviteter for danske
vandvirksomheder i byer.
Udenrigsministeriet vil desuden som en del af eksportordningen styrke
eksportfremmeindsatsen mod globale storbyer som f.eks. Los Angeles
og Houston i USA, hvor der forventes at blive indgået klimasamarbejder
med specifikke vandspor og medfølgende kommercielle vandaktiviteter.
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Markedsføring
og eksportfremstød
Konkurrencen på centrale eksportmarkeder forventes
at blive skærpet i de kommende år. Derfor er
et internationalt kendskab til Danmark og de
danske vandløsninger afgørende for at kunne
øge branchens afsætningsmuligheder.

Danmark er allerede kendt i mange lande som et foregangsland for bæredygtige
vandløsninger, og det er vigtigt at fastholde og styrke dette kendskab fremover.
International branding og synliggørelse af danske vandløsninger er således et
centralt fokusområde. Det er derfor vigtigt med fokus på at udnytte og sammentænke initiativer og samtidig inddrage eksportfremmende aktiviteter, som kan
åbne dørene for danske virksomheder på eksportmarkederne.
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Markedsføring
En væsentlig del af den fælles branding af Danmark på det grønne område sker
gennem State of Green, der som et offentligt-privat markedsføringskonsortium
arbejder for international markedsføring af grønne danske løsninger inden for
energi, miljø, vand og klimatilpasning. Konsortiet arbejder tæt sammen med
ministerierne og vandbranchen for at øge afsætningen af danske løsninger på
de globale markeder og understøtte tiltrækningen af aktiviteter og investeringer
til Danmark.
Det sker bl.a. gennem en grøn fortælling om Danmark samt en række markedsføringsaktiviteter, der har til formål at øge den internationale synliggørelse og
skabe relationer mellem internationale beslutningstagere og danske aktører.
En samlet fortælling af den danske vandbranche er vigtig, når danske løsninger,
produkter og modeller skal brandes på udenlandske markeder.
COVID-19 krisen har vist, at anvendelse af online konferencer, workshops
m.v. har været et godt instrument til at komme i kontakt med udenlandske
samarbejdspartnere. State of Green har udviklet en række online eventkoncepter (Green Talks, Green Insights og Green Dialogue), som med fordel
kan anvendes til at promovere eksport af dansk vandteknologi. State of Green
har etableret et professionelt studiefacilitet og et virtuelt univers, som skal
understøtte afholdelsen af online events fremadrettet.

Boks 9

IWA 2022

IWA, World Water Congress and Exhibition afholdes i København i
september 2022. Det forventes, at tusindvis af vandprofessionelle
besøger København, herunder en række højniveau deltagere.
Kongressen er et vigtigt globalt udstillingsvindue for markedsføring af
den danske vandbranche, som samarbejder om at arrangere kongressen.
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Eksportfremstød og indkommende delegationer
Udenrigsministertiet og Miljøministeriet gennemfører officielle erhvervsfremstød
i tæt samarbejde med virksomheder, brancheorganisationer og øvrige myndigheder og aktører. Udenrigsministeriets tilskudspulje for fælles erhvervsfremstød
dækker halvdelen af udgifterne i forbindelse med fremstød for virksomhedsgrupper. For at styrke genopretning af eksporten som konsekvens af COVID-19 er tilskudspuljen fordoblet, og tilskudsprocenten er øget i 2021. Det er en målsætning,
at halvdelen af alle fremstød, som er finansieret af Udenrigsministeriets tilskudspulje, skal udgøres af grønne sektorer, herunder vandområdet.
Som konsekvens af evt. rejserestriktionerne kan fremstød gennemføres helt eller
delvist digitalt. Der er behov for målrettede og koordinerede eksportfremstød
på vandområdet, så der i planlægning, gennemførelse og opfølgning sikres
sammenhæng til den øvrige eksportindsats.

Boks 10

Finansiering af
indkommende
delegationer

Udenrigsministeriet vil i 2021 finansiere indkommende delegationer
med deltagelse af beslutningstagere blandt udenlandske offentlige
myndigheder organiseret af de danske repræsentationer. Initiativet vil
være særdeles nyttigt for eksportfremme af vandløsninger, hvor salget
i høj grad er henvendt til offentlige myndigheder, som traditionelt har
udfordringer med at finde finansiering til fact finding besøg i udlandet.
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Virksomheders
adgang til
finansiering
I forbindelse med eksport er finansiering en central faktor på
lige fod med pris og kvalitet. Det gælder også i vandbranchen,
hvor der er behov for store investeringer fra både private og
offentlige købere.

I nogle tilfælde ønsker virksomhedernes banker ikke at yde eksportfinansiering
uden at have andre at dele den finansielle risiko med. For at hjælpe danske
virksomheder tættere på ordrer, eksisterer der en række offentlige finansieringsmuligheder, som kan understøtte dansk eksport fra vandbranchen.
Eksportfinansiering via EKF – Danmarks Eksportkredit
EKF - Danmarks Eksportkredit fremmer danske virksomheders eksport og internationalisering gennem konkurrencedygtig finansiering og risikodækning. Med
hjælp fra EKF kan udenlandske købere af dansk teknologi og services samt danske
virksomheder og underleverandører opnå finansiering i form af lån, garantier og
eksportkautioner, der gør danske virksomheder mere konkurrencedygtige over
for udenlandske kunder.
Regeringen har taget en række initiativer for at styrke EKFs muligheder for at
understøtte dansk eksport af blandt andet grønne danske løsninger, og EKF får
i de kommende år tilført 745 mio. kr. i kapitalindskud, der giver mulighed for at
øge EKFs risikovillighed.
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EKF har også fået finansiering til nye initiativer, herunder bl.a. EKFs Green
Accelerator Facilitet, som blev lanceret i december 2020. Programmet giver tilskud
til analyser, undersøgelser og projektmodning, der understøtter åbning af nye
eksportmarkeder på det grønne område – herunder inden for vandsektoren.
EKF har endvidere iværksat et initiativ målrettet vandsektoren, hvor EKF i samarbejde med vandbranchen vil samle danske eksportører i et digitalt online katalog
målrettet udenlandske EPC’er, investorer og internationale banker i forbindelse
med konkrete eksportprojekter. Kataloget skal bruges til at markedsføre de
danske leverandører over for de udenlandske EPC’er og investorer, som kan
tilbydes attraktiv finansiering.
IFU som risikovillig investeringspartner i udviklingslande
Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) tilbyder rådgivning og risikovillig
kapital til virksomheders kommercielle projekter i udviklingslande og vækstøkonomier for at skabe bæredygtig social og økonomisk udvikling. IFU har også
mulighed for at støtte projektudvikling i de tidlige faser, hvis projektet tiltænkes
at være kommercielt.
Climate Investor 2 (CI2)
Udenrigsministeriet har ydet et bidrag til IFU’s forventede investering i fonden
CI2, med henblik på at mobilisere offentlig og privat kapital til projektfinansiering
og investeringer i vandsektoren i udviklingslande. IFU’s deltagelse i CI2 forventes
at åbne nye muligheder for danske virksomheder og samtidig sikre ekspertise og
erfaring med at udvikle og gennemføre kommercieltbaserede vandinvesteringer
i udviklingslande. Danske vandvirksomheder opfordres derfor til at rette henvendelse til CI2, eventuelt gennem IFU, for at søge finansiering til større projekter.

EKF har lanceret en
Green Accelerator
Facilitet som bl.a.
kan finansiere
feasibility studier på
eksportmarkederne
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Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF)
DSIF-instrumentet muliggør finansiering af bæredygtige infrastrukturprojekter
i udviklingslande, herunder garanteret betaling på kontrakter, der ikke ville finde
sted på markedsvilkår. DSIF administreres af IFU. Størstedelen af projekterne er
bundne til danske leverancer og kontrakterne tildeles gennem offentlige udbud
af de lokale myndigheder i udviklingslandene. En liste over projekter i udbud kan
findes på DSIF’s hjemmeside. DSIF har stor erfaring med vandprojekter, som i
begyndelsen af 2021 udgør 60 pct. af projekterne i pipelinen. For at engagere
danske vandvirksomheder tidligt i projektfasen vil DSIF bruge brancheorganisationerne som dialogpartnere.
Nefco og Nopef
Nefco – Nordic Environment Financial Corporation tilbyder risikovillig kapital til
nordiske grønne SMV’er, som ønsker at skalere på det globale marked uden for
Norden. Formålet er at investere i eller yde lån til grønne innovative løsninger
med internationalt vækstpotentiale og høj demonstrationsværdi. Nopef – Nordic
Project Fund, som administreres af Nefco, understøtter internationalisering af
nordiske SMV’er med innovative grønne løsninger uden for EU/EØS. SMV’er
kan søge om finansiering til forberedende aktiviteter forud for international
etablering eller kommercielle demonstrationsprojekter.

Højværdimarkeder

Figur 3
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Forskning,
udvikling og
demonstration
– sikre morgendagens teknologier og løsninger

De danske virksomheder udvikler og producerer i dag en række teknologier og
løsninger, som efterspørges globalt f.eks. pumper, ventiler og måleinstrumenter.
For fortsat at understøtte en øget dansk eksport på vandområdet, er det vigtigt, at
der er gode forsknings- og udviklingsmiljøer samt test- og demonstrationsfaciliteter
i Danmark, så danske virksomheder også i fremtiden kan levere løsninger og
teknologier, som matcher den globale efterspørgsel på bæredygtige vandløsninger.
Sikre udvikling af morgendagens teknologier og løsninger,
herunder fokus på digitalisering
Behovet for teknologi til f.eks. at etablere og drive en sikker og effektiv forsyning
med rent drikkevand til borgere og virksomheder er et område, hvor der forventes en voksende efterspørgsel på verdensplan. Endvidere forventes der på sigt en
øget efterspørgsel efter teknologier til en klima- og energieffektiv behandling af
spildevand samt til smarte løsninger til at håndtere oversvømmelser m.v. i byer.
Det gælder særligt inden for smarte byløsninger, klimatilpasning og digitalisering,
som kan være til inspiration for projekter i resten af verden.
Der skal gennem forskning, udvikling og demonstration sættes fokus på udvikling
af morgendagens løsninger med fokus på hele kæden fra forskning, Innovationsfonden og MUPD. Her er det vigtigt, at Danmarks unikke infrastruktur benyttes
til at styrke samarbejdet mellem teknologiproducenter, rådgivere, forsyninger og
myndigheder. Miljøministeriet vil desuden sammen med vandbranchen arbejde
for at udnytte samarbejdsmulighederne i det nye Horizon Europe forskningsprogram. Herunder det kommende vandpartnerskab (Water4All) mellem
EU-Kommissionen og medlemslandene, som forventes etableret ultimo 2021.
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Hvis danske vandvirksomheder og Danmarks indsats for en bedre vandhåndtering og et bedre vandmiljø fortsat skal være med i front, skal Danmark blive
bedre til at udnytte de nye muligheder, som den digitale forandring af teknologi
og samfund giver. En digital satsning på vandområdet skal ske i tæt samarbejde
med innovationsaktører som f.eks. de nationale klyngeorganisationer som CLEAN,
GTS-institutter som Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, og Danish Water
Forum, samt vandteknologileverandørerne og de forsyningsvirksomheder, som
skal kombinere teknologierne til sammenhængende løsninger.
Digitalisering er vigtigt for at kunne levere på fremtidens vækst og eksport.
Virksomhederne skal fortsat udvikle nye produkter og serviceløsninger, der kan
give et mere bæredygtigt ressourceforbrug. Potentialerne i data fra f.eks. digitale
vandmålere og sensorer i pumper, rør m.v. skal udnyttes optimalt og dermed lede
til en mere helhedsorienteret og værdiskabende forvaltning af vandbranchen.
Digitalisering er således en vigtig nøgle til at sammenbinde og understøtte den
videre udvikling i vandbranchen og samtidig indtænke forsyningssektoren som
en integreret del af smart city-tankegangen, hvor en lang række sektorer fungerer
integreret med det formål at udvikle miljømæssigt bæredygtige byer.
Ligeledes er det vigtigt med styrkede muligheder for at kunne demonstrere
løsninger i danske forsyninger og infrastrukturopgaver med henblik på at kunne
fremvise konkrete eksempler på danske løsninger overfor udenlandske besøgende.
Strategiske udstillingsvinduer i form af såvel storskala som mindre demonstrationsanlæg kan understøtte eksporten af teknologi og løsninger og bidrager til markedsføringen af Danmark som førende inden for vandteknologier og -løsninger.
Vandteknologi som fyrtårn for erhvervsudvikling i Midtjylland
Regeringen nedsatte i marts 2021 syv regionale vækstteams, som bl.a. fik
til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres
i lokale erhvervsstyrker og potentialer, så de kan udvikle sig til lokale
erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i en hel landsdel.
En række markante virksomheder og eksisterende samarbejder mellem
vandselskaber, viden- og uddannelsesinstitutioner mv. har formået at gøre
vandteknologi til et vigtigt erhvervsområde i Midtjylland, som kan byde ind
med løsninger til nutidens og ikke mindst fremtidens behov. Vækstteam
Midtjylland har derfor anbefalet at etablere et erhvervsfyrtårn inden for
vandteknologi for at videreudvikle Midtjyllands styrkeposition inden
for vandteknologi.
Vækstteamet anbefalede bl.a. en opbygning af storskala test- og demonstrationsfaciliteter, som vil fungere som et omdrejningspunkt for etableringen af det
midtjyske erhvervsfyrtårn. Faciliteterne vil kunne udgøre et samlingssted for
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vandaktører og muliggøre at vise potentialerne ved vandteknologi i stor skala
over for udenlandske beslutningstagere og potentielle kunder. Ydermere har
vækstteamet bl.a. anbefalet at etablere et samarbejde med Invest in Denmark,
State of Green og Innovation Centre Denmark målrettet vandteknologi for at
tiltrække udenlandske virksomheder og investeringer. Vækstteam Midtjyllands
anbefalinger til udvikling af et midtjysk erhvervsfyrtårn inden for fremtidens
innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsning fremgår i boks 11.
Regeringen vil følge op på vækstteamets anbefalinger og støtte op om
etableringen af det midtjyske erhvervsfyrtårn. Regeringen vil sammen med
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland
indgå i partnerskab med de aktører, som finder sammen i et konsortium for
at udvikle erhvervsfyrtårnet.
Det lokale konsortium kan søge midler til realisering af vækststeamets anbefalinger hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Regeringen har som en del af
regeringsudspillet om Danmark Kan Mere I, lagt op til at afsætte samlet set 1 mia.
kr. til etableringen af otte erhvervsfyrtårne rundt i landet. Partnerskabet vil samle
kræfterne fra lokalt og nationalt hold i en stærk indsats for at etablere og udvikle
et midtjysk erhvervsfyrtårn for vækst og beskæftigelse med international synlighed inden for vandteknologi. Initiativerne i denne strategi vil samtidig levere
et målrettet bidrag til udviklingen. I forlængelse af de øvrige initiativer i denne
strategi vil Udenrigsministeriet, Miljøministeriet og Erhvervsministeriet gennem
deltagelse i partnerskabet bidrage til, at indsatsen på vandområdet kan
understøtte et midtjysk fyrtårn for vandteknologi.

Boks 11

Vækstteam Midtjyllands
anbefalinger til nye
erhvervsfyrtårn:

Opbygge storskala test- og demonstrationsfaciliteter
af vandteknologiske løsninger.
Skabe bedre adgang til data om vand og bedre muligheder
for udvikling af nye digitale forretningsmodeller.
Mere innovationssamarbejde og -forskning inden for vandteknologi.
Grøn omstilling gennem samarbejde i vandsektoren om udvikling
af nye bæredygtige vandteknologier.
Styrke iværksætterøkosystemet med en stærk inkubations- og acceleratorindsats med fokus på udvikling af vandteknologiske løsninger.
Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft i den midtjyske vandsektor.
Fokus på midtjysk fyrtårn for vandteknologi i en styrket
eksportfremmeindsats.
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Hjemtagning af viden fra udlandet
Internationalt konkurrerende virksomheder er afhængige af at kunne udvikle
nye teknologier, produktionsprocesser og serviceydelser for at kunne fastholde
og udvide eksporten. Samtidig vokser den globale forskning og viden om nye
teknologier eksplosivt, og teknologierne kan kombineres og sammentænkes
på stadig flere måder.
Adgang til viden fra vidensinstitutioner og andre aktører uden for Danmark
og tiltrækning af ny viden til Danmark er i takt med denne udvikling blevet et
stadig vigtigere konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv.
Deling af viden er afgørende for at finde bæredygtige løsninger på de vandudfordringer, verden står over for. For at kunne tilpasse de danske teknologier
og løsninger til relevante markeder, og for at der kan udvikles nye løsninger,
er det vigtigt, at der fortsat etableres samarbejder med henblik på videndeling
med ambitiøse lande. Dette gælder ikke mindst på det digitale område, hvor
der ligger stor viden i udlandet, som vi i Danmark kan have stor gavn af at få
kendskab til. Også inden for byløsninger og klimatilpasning kan der være stor
gavn af videndeling – ikke mindst hvor digitale løsninger skal kobles med nye
teknologier og løsninger.
På særligt vigtige videns- og innovationsprægede markeder har Uddannelses- og
Forskningsministeriet etableret innovationscentre. Innovation Centre Denmark
giver danske virksomheder og forskningsinstitutioner adgang til international
viden, teknologi, netværk, samarbejdspartnere og kapital. Der findes p.t.
innovationscentre i Boston, München, Bangalore, Seoul, Shanghai, Silicon
Valley og Tel Aviv, og flere af centrene arbejder specifikt med innovation på
vandområdet.
Derudover har også de store danske virksomheder stor betydning for hjemtagning af viden, idet der via inspiration fra udenlandske datterselskaber og udenlandske miljøer opnås viden, som kan styrke udviklingen af danske teknologier.
Et øget fokus på videndeling skal også ske i forbindelse med udenlandske
investeringer i Danmark, hvor internationale virksomheder, der investerer og
skaber arbejdspladser i Danmark, ofte kommer med nye teknologier, ny viden
og nye produkter, som kan bidrage til at øge produktiviteten, skabe vækst
og sikre konkurrence.

37

38

EKSPORTSTRATEGI FOR VAND

Opfølgning

Med henblik på yderligere at styrke dialogen mellem vandbranchen og de offentlige
aktører vil der som opfølgning på strategien og i regi af Miljøministeriet og
Udenrigsministeriet blive nedsat et dialogforum for vand og miljø med deltagelse
af relevante organisationer m.v. Dialogforum forventes at mødes ca. 4 gange årligt.
Det nye dialogforum for vand og miljø skal bl.a. løbende drøfte den overordnede
og strategiske prioritering af relevante markeder, ressourcebehov og områder for
samarbejdsprojekter med henblik på at sikre faglig, politisk og erhvervsmæssig
relevans samt sammenhæng med regeringens og erhvervenes overordnede
prioriteringer.

Det nye dialogforum
forventes at mødes
ca. 4 gange årligt

I det kommende dialogforum vil der være fokus på eksportfremmeindsatser, hvor
udvikling af nye vandteknologier og –løsninger fortsat primært vil blive varetaget
i regi af Vandvisionen.

Boks 12

Forummet skal:

Drøfte status for strategiens implementering.
Sikre en fælles strategisk retning og prioritering af ressourcer
i forhold til internationale indsatser på vand- og miljøområdet
med udgangspunkt i erhvervslivets efterspørgsel.
Udgøre en platform for videndeling og drøftelse af ministeriernes
prioritering i eksportrelaterede aktiviteter på vand- og miljøområdet.
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