
 

 

 
Faktark til Eksportstrategien for vand 

 
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. 

Strategiens målsætning:  
Den danske vandbranche skal være med til at løse verdens vand- og 
klimatilpasningsproblemer gennem en fordobling af den danske vandteknologieksport fra 
20 mia. kr. i 2019 til 40 mia. kr. i 2030. 

Strategiske indsatser 
 
Målsætningen skal bl.a. opnås gennem nedenstående initiativer: 
 

 Udenrigsministeriet og Miljøministeriet etablerer en eksportordning med 
kommercielle myndighedssamarbejder i USA, Tyskland, Polen, Italien og Spanien 
med 5 nye udstationerede og 5 lokaltansatte vandspecialister på markederne. 

 
 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 vil styrke og oprette flere strategiske vandalliancer på 

prioriterede eksportmarkeder (WTA). 
 

 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 positionere sig bedst muligt 
og vinde ordrer gennem EU-medlemsstaternes grønne genopretningsplaner. 
 

 Der er afsat 65 millioner kr. fra 2021-2023 til at implementere 
eksportinitiativerne. 

 
 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 for at styrke eksportfremmeaktiviteterne. 
 

 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 med henblik på at positionere danske løsninger. 
 



 Styrkede finansieringsmuligheder i EKF, herunder etablering af Green Accelerator 
Facilitet, som understøtter forstudier, analyser og projektmodning på 
eksportmarkederne, for at styrke eksportfremmeindsatsen. 

 
 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 et dialogforum for vand og miljø med vandbranchens aktører i regi 

af Udenrigsministeriet og Miljøministeriet for at sikre fremdrift på strategien og 
koordinering af eksportaktiviteter.  
 
 


