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Markedstrends, eksportpotentialer og brancher med fokus på ”Cleantech”
v/ Claus Hermansen – Ministerråd / energi og miljø, Danmarks Eksportråd



• Eksport af energi- og miljøteknologi < DKK 64 mia. (2008).
• ”Cleantech” et af landets største og hurtigst voksende 

industrisegmenter – udgør i dag:
• 46 R&D og vidensbaserede institutioner 
• 420 virksomheder med 60.000 ansatte 
• Stor afhængighed af eksportmarkederne – for mange virksomheder 

< 90 procent 
• 20 procent af eksporten til ikke EU-lande = CDM

Ifølge Energistyrelsen består energi- og 
miljøsektoren i Danmark af



Udgangspunktet 
… noget anderledes

• Tre årtier siden: oliekrisen 1973-74  
• Dyb afhængighed af importeret energi

– Japan og Danmark
• Luftforurening forårsaget af fossile brænsler og miljøskadelig 

udledning fra industri og husholdninger 
• Forurening af grundvand, vandløb, søer, bælthavet og de indre 

farvande



Centraliseret fossil energiproduktion i 1970 -
80’erne

- ensidigt baseret på
fossile brændsler



Energikrisen katalysator for udviklingen i 
energi- og miljøsektoren

- konsistent energipolitik gennem tre årtier 
(CHP, energispareprogrammer, fuel swift og VE)

Stokken: Konstant høje energipriser (afgifter)

Guleroden: Tilskud og afskrivningsregler for vedvarende energi



Virkemidlerne for dansk afbinding af 
energiforbruget fra den økonomiske vækst 

• Omlægning af kraftværkernes brændsel fra olie til biomasse og 
“Clean Coal Technology”

• Udbygning af decentral fjernvarme 
• Udbygning af CHP 
• Energi-spareprogrammer - i industrien og i husholdningerne
• ... og ikke mindst kraftig udbygning og diversificering af VE



Fra centraliseret fossil og ensidig energi-
produktion – til decentral og alsidig med VE 

Centraliseret produktion Decentraliseret produktion i 2008



Energi-/miljøsektoren rangeret efter 
eksportværdi

Vindkraftanlæg
Vandrensninsanlæg
Forarbejdningsanlæg til biomasse og biogas
Kedler og brændere      
Fjernvarmerør og kompensatorer 
Pumper 
Termiske solfangere (byggeri + industrielle applikationer)
Isoleringsmaterialer (byggeri + industrielle applikationer)
Affaldshåndteringssystemer 
Olie og gas udstyr 
Intellegente og ”Smart Meetering” systemer til elektricitets- og 
vandforsyning/distribution



Værditilvæksten signifikant højere 

Eksporten af 
”Cleantech” produkter 
og teknologier giver 
baghjul til den 
gennemsnitlige 
danske eksportvækst



Diversificeret energieksport

”Cleantech” produkter 
fylder mere og mere i den 
relative fordeling



”Cleantech”-eksporten boomer

Den danske eksport af ”Cleantech” løb i 2008 op i 64 mia. DKK, hvilket er 
en vækst på 19 procent i forhold til 2007. Væksten var dermed 4 gange 
højere end den generelle vækst i dansk eksport i 2008 på 5 procent. 

”Cleantech”-eksporten udgør nu 11 procent af den samlede danske 
eksport. 

Siden 1998 er energiteknologieksporten vokset 3,5 gange. 

Væksten i dansk eksport af energiteknologi og –udstyr er markant højere 
end væksten i EU15’s energiteknologieksport (5 procent) og…. 



…..”Cleantech”-eksporten boomer

Europa er fortsat og i stigende grad det vigtigste marked for dansk 
energiteknologi, og eksporten til Europa voksede knap 25 procent i 2008 
(total 43 mia. DKK), mens eksporten til Nordamerika steg 9 procent til 
knap 11 mia. DKK. 

De tre største enkeltmarkeder er Tyskland, USA og UK, der tilsammen 
nu tegner sig for godt 40 procent af den danske energiteknologieksport.



EU 15 - ENERGI - 305 

EU 15  - I ALT - 226 

DANMARK - ENERGI - 485 

DANMARK - I ALT - 206 

OECD - ENERGI;  304 
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Eksporten af ”Cleantech” fra EU15, OECD og 
Danmark - siden 1995

Kilde: Eurostat COMEXT-database og OECD – løbende priser

”Cleantech”
udgør 11 pct. 
af den 
samlede 
danske eksport

Danmark er 
nu relativt set 
EU’s største 
eksportør af 
”Cleantech”.



…men nu er også ”Cleantech” med på
rutsjebanen



Vækst i eksporten af energiteknologi og den samlede vareeksport for 
april/maj 2008 til april/maj 2009  (3 mdr. glidende gennemsnit) 



Finanskrisen rammer nu også ”Cleantech”-
sektoren

Den økonomiske krise er alvorlig. Særligt eksporten er hårdt ramt 
…faldt små 20 pct. første halvår af 2009. 

Ca. 50 pct. af Danmarks BNP kommer fra eksporten. 
”Cleantech" og miljøeksporten faldt med 15 pct.
Vi er nød til at eksportere os ud af krisen. 
Her hjælper Eksportrådet danske virksomheder med at generobre 
tabte markeder eller komme ind på nye. 



Hvad er kendetegnende for ”Cleantech”-
sektoren i dag?

Relativt få store virksomheder 

- med godt tag i det globale marked (Grundfos, Danfoss, VKR 
Holding/Velux/Solarcap, Vestas , Babcock-Vølund, Rockwool, 
BWSC)

En underskov af innovative ”Cleantech” og miljø-SMV’er 

- med teknologi i verdensklasse og enormt eksportpotentiale 
(Envipower, Stirling, UniBio A/S, Ammongas A/S, Shark 
Solutions, Acta Recycing, FluidicEnergy, Wavestar Energy, 
Calsep, OKR Cleaning Aps - blandt mange.)



Hvilke udfordringer står sektoren overfor?

• Global politisk erkendelse af klimaudfordringen (Stern-rapporten, FNs 
klimapanel, CDM/JI-markedet, COP-processen) har ført til politiske 
kvantespring (f.eks. i Frankrig og Kina) i rammebetingelser for udvikling 
og implementering af ”Cleantech”-løsninger ……… bare ikke i 
Danmark!

• De store virksomheder presset på innovation og markedsandele  

• De innovative SMV’er  svært ved at ”nå” markederne i tide med sine 
løsninger



Globaliseringen skaber både udfordringer 
og muligheder
- og behov for omkalfatring af markedsdeterminanter

•Kina vil have verdens 2. største økonomi i 2016 
•Kina opfører i 2009 en ny vindmølle hver time 
•Kina opstarter èt nyt kulfyret kraftværk hver fjerde dag
•Timelønsomkostningen i EU-landet Tjekkiet er på ca. DKK 25 
•Markedet for luksusvarer er USD 2 mia. i New York pr. år 
. ….men USD 2-4 mia. i Moskva 
USAs gældsætning er nu 50 pct. større end før finanskrisen
•Danmark uddanner hvert år 250 dataloger – Indien uddanner 250.000



BRIK-landenes voksende betydning

Kilde: Danmarks Nationalbank



DANMARKS EKSPORTRÅDS GLOBALE TILSTEDEVÆRELSE



GLOBAL INDUSTRY TEAM
Energy and Environment

Udenrigsministeriets globale team af rådgivere i 
Danmark og udlandet

……en effektiv genvej til fokusmarkederne 

Hvem indgår i teamet i 2009? 
– se venligst den udleverede folder 



GIT – energi og miljø
Udenrigsministeriets globale team af energi’ og miljørådgivere i 

udlandet yder rådgivning af danske virksomheder indenfor DEs 
forretningsområder
..herunder bl.a. i relation til markedsundersøgelser- og valg, 
identificering af markedsmuligheder (”trend spotting”), 
myndighedskontakt, partnersøgninger, etablering i udlandet, 
outsourcing, Global Public Affairs, barrierenedbrydning, international 
politisk rådgivning og innovation. 
Sektorspecialiserede rådgivere placeret på vigtige markeder for 
dansk cleantech industri. GIT’et omfatter 20 sektoransvarlige 
eksportrådgivere, herunder 5 egentlige sektoreksperter. 
I forbindelse med COP15 er der opbygget vigtige netværk såvel 
nationalt som internationalt blandt beslutningstagere indenfor miljø-
og energisektoren.  



….DE’s opgavetyper for sektoren
DE løser opgaver

for de helt store virksomheder og for de helt små SMV’er med 
ligeså stort spand i typen af opgaver; 

Opgavetyper - et pluk i det seneste års portefølje:
Producent indenfor energieffektive bygningskomponenter:

Markedsafdækning/termisk solvarme Malaysia/CDM-klimaprojekt
Arkitektvirksomhed: Kontaktformidling til energiprojekter i UAE 
samt myndighedskontakt/konceptpræsentation i London. 
Producent af biogasanlæg: Identifikation af strategisk 
samarbejdspartner.
Producent af vindmøller: Mapping/markedsafdækning /CSR-
analyse Mellemøsten + visse Middelhavslande + 
sourcing/tårnproduktion i Brasilien, Sydafrika i.f.m. lokaletablering.
Miljøstyrelsen: Rammeværk /markedsafdækning for rensning af 

vand i svømmehaller i EU.



…..DE’s fremtidige opgavetyper for Energi-
og miljøsektoren?

Store virksomheder: 
Myndighedskontakt og ”lobbying”, konkurrentanalyse, strategisk 
”mapping”, ”sourcing” og  ”due dilligence”.

SMV’er:
Rådgivning og markedsafdækning, søgning af kundemner og 
samarbejdspartnere, strategisk ”sourcing” samt assistance til at blive 
konceptpræsenteret  i rette fora (miniseminarer, konferencer, 
udstillinger).



Hvordan vil Eksportrådet understøtte grøn 
vækst?

Eksportrådets grønne dagsorden indenfor ”cleantech” - dvs. energi- og 
miljøteknologi omfatter

Anvendelse af styrket sektorprioritering, kundesegmentering og 
differentieret tilstedeværelse ift. den grønne vækst vision

Partnerskaber som middel til at øge effekten og værdien af 
Eksportrådets klimaindsats



Den nye erhvervspakke for små og 
mellemstore virksomheder 
- af 24. september 2009

EKF- kautionsordning for danske eksportvirksomheders drifts- og 
oparbejdningskredit (DKK 2 mia. nye garantier)

Kollektive eksportfremmeindsats ekstra 15 mio. kr. i 2009 og ekstra 
25 mio. kr. i 2010.

Rådgivning om eksportstart til mindre virksomheder tilføres 7 mio. 
kr. ekstra i 2009 og 7 mio. kr. ekstra i 2010.



Eksportrådet i Erhvervsklimastrategien

Forlængelse af COP15 eksportfremmeindsats ind i 2010

Eksportrådet vil arbejde for eksport af danske helhedsløsninger – bl.a. 
i forbindelse med OPP-opgaver(Offentligt Privat Partnerskab )

Særlig indsats for grønne SGV’er (små globale vækstvirksomheder)

Nedbrydning af handelsbarrierer (ny internetbaseret rapportering på
Danmarks Eksportråds hjemmeside (…ON ON - Check it Out!)

Klimaprojekter i samarbejde med RISØ, Klima- og Energiministetriet 
og EKF – CDM/JI, inkl. CDM guide



SPØRGSMÅL ?



We do not own the earth…

We only administer it on behalf of our successors..

Shortcut wasting energy and reduce emissions…
....Use Energy the Danish Way !

Thank you for your attention!
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