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Globalt er der i kølvandet på finanskrisen og klimapanelets rapporter et voldsomt fokus på mulighederne 
for grøn vækst. Englænderne har talt sig varme om behovet for en Green New Deal, mens Frankrig er i fuld 
gang med at udpege de strategiske grønne industrisektorer der skal modtage milliarder i støtte1. I Sydkorea 
har regeringen imidlertid for længst udmøntet over 150 mia. kr. i offentlig støtte til grøn vækst, svarende til 
2 pct. af BNP over en årrække.2 Det som driver dette kapløb om grøn vækst, er de klare politiske signaler der 
lyder ikke mindst fra klodens vækstøkonomier. Kina vedtog sidste år en omfattende lov om den ’Cirkulære 
økonomi’ og landet som ikke længere er selvforsynende med energi, er sig pinligt bevidst om, at adgangen 
til og effektiv udnyttelse af energi og materialer er flaskehalsen for den igangværende økonomiske 
udvikling, en flerdobling af BNP inden 2025. Den nye japanske regering har forpligtet sig til en 25 % 
reduktion i klimagasser inden 2020, og satser massivt på teknologiske spring i en allerede meget energi-
effektiv økonomi. Også i Indien og Brasilien er energisystemerne under pres fra de høje økonomiske 
vækstrater, der på 8-10 år vil fordoble energibehovet. 
 
Der kan næppe længere være tvivl om, at en ny langsigtet innovationsfase er indledt, hvor den teknologiske 
udvikling vil blive præget af høje krav såvel til ressourceeffektiviteten i forbruget af energi og materialer, 
som til minimering af alle tænkelige miljøpåvirkninger, særligt naturligvis mht. udledningen af 
drivhusgasser. Det må antages, at der er tale om en ny langsigtet innovationsbølge, i styrke og forventet 
varighed i tråd med tidligere tiders teknologiske gennembrud (se figur 1). Ikke kun de globale 
aftalesystemer for miljøet, men i endnu højere grad den voldsomme efterspørgsel på energi og materialer, 
som grundlæggende drives af befolkningsvæksten og den hurtige økonomiske vækst især i Asien, har skabt 
det markedsøkonomiske grundlag for innovationsbølgens karakter. I Tyskland er denne innovationsbølge 
for længst blevet døbt den økologiske moderniseringsfase. 
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Danmark indledte tidligt eksperimenter med grøn teknologi og er på mange måder teknologisk på forkant, 
ikke mindst indenfor alternativer til de fossile brændsler, men det er desværre helt i tråd med de 
grundlæggende innovationsteoretiske lærebøger, at Danmarks pionerfordele nu udfordres og gradvist 
mindskes. I 2008 steg den private sektors udgifter i EU til forskning i alternativ energi med 80 pct. Den 
største enkeltinvestor er ganske vist danske Vestas, men virksomheden efterfølges af fem tyske 
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virksomheder og der er meget langt ned til den næste danske virksomhed på listen. Det er ikke nogen 
selvfølge, at et forholdsvis lille land som Danmark vil være i stand til at høste fordelene af den nye grønne 
innovationsbølge, som både vil forudsætte store investeringer i forskning og udvikling, men også indebære 
betydelige omkostninger til markedsmodning og afprøvning inden de enkelte teknologier kommercielt vil 
være i stand til at slå igennem på markedet. 
 
Stærk konkurrenceevne opfattes ofte ud fra det virksomhedsøkonomiske niveau som det at kunne begå sig i 
priskonkurrencen om at kunne sælge de bedste produkter billigst muligt, hvilket forudsætter høj 
produktivitet. Verden rummer imidlertid tragiske eksempler på, at priskonkurrence langt fra er nok. Haiti 
var storleverandør til det globale marked for baseballs til en meget konkurrencedygtig pris og 
produktiviteten per arbejdstime var i top – men til en aflønning på 2 kr. i timen. Høj produktivitet er kun en 
nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for konkurrenceevne. 
 
OECD’s program for teknologi og økonomi har i tråd med Scott and Lodge (1985) foreslået, at 
”Konkurrenceevne må defineres som et lands evne til, under frie og fair markedsbetingelser, at producere 
goder og tjenester som kan klare prøven i mødet med fremmede konkurrenter, mens de samtidig fastholder 
og forøger den reale indenlandske indkomst”. Når et lands konkurrenceevne anskues under ét, bliver det til 
et spørgsmål om tilstedeværelsen af nøgleindustrier og sektorer der kan sikre en høj indtjening, og som i 
konkurrencen og udvekslingen med andre indenlandske varer og tjenester medfører et højt niveau for 
aflønning af de indenlandske produktionsfaktorer, herunder arbejdskraften. Et lands økonomi kan anskues 
som et plettet leopardskind, med koncentrerede punkter af konkurrencedygtighed og høj indtjening 
(Thompson, 1998). 
 
Evnen til at fastholde og forbedre den økonomiske velstand i Danmark afhænger derfor ikke af, som nogle 
økonomiske lærebøger måske vil forlede os til at tro, at der er ligevægt og fri konkurrence på markedet, men 
derimod i højere grad af evnen til at mobilisere et teknologisk forspring og at fastholde det – gennem fortsat 
forskning og udvikling – såvel som gennem patenter og andre former for asymmetrisk adgang til 
information og viden om teknologierne i forhold til alle dem som står klar til at imitere de nye teknologier. 
 
 
Højkvalitets aktiviteter 
(Dynamisk ikke-fuldkommen konkurrence) 
 
Karakteristika: 

- stejle læringskurver 
- høj vækst i output 
- hurtig teknologisk udvikling 
- højt F&U indhold 
- learning-by-doing 
- asymmetrisk information 
- investeringer sker i store bidder og kan ikke opdeles 
- højt lønniveau 
- muligheder for storskalafordele 
- høj industrikoncentration 
- store barrierer for adgang 
- mærkevarer 
- standard antagelser fra neoklassisk økonomi 

irrelevante 
 

 
Lavkvalitets aktiviteter 
(Fuldkommen konkurrence) 
 

Karakteristika: 
- flade læringskurver 
- lav vækst i output 
- små teknologiske fremskridt 
- lavt F&U indhold 
- lille individuel eller institutionel læring nødvendig 
- fuldkommen information 
- små, gradvise investeringer 
- lavt lønniveau 
- få storskalafordele 
- fragmenteret industri 
- nem adgang 
- hyldevarer 
- standard antagelser fra neoklassisk økonomi en rimelig 

tilnærmelse til realiteterne 
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Når en ny teknologi vinder ind på markedet, vil det i første omgang være entreprenøren eller pioneren som 
har udviklet og markedsmodnet der vinder konkurrenceevne og fordele. Men hurtigt vil andre melde sig og 
forsøge at imitere det nye produkt, hvilket gradvist formindsker pionerens evner til at sætte prisen, selv hvis 
produktet er beskyttet gennem patenter eller mærker. Med tiden vil teknologien blive almindeligt kendt og 
anvendt, og produktet der oprindeligt var et højkvalitetsprodukt med stor indtjening, vil synke ned og blive 
et lavkvalitetsprodukt som er udsat for simpel priskonkurrence, jf. tabel 1. 
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Det som driver den overordnede innovationscyklus er ifølge innovationsøkonomien bølger af ’kreativ 
destruktion’ (Schumpeter jf. Hospers, 2005) som skyller ind mod de fordele som en ny teknologi 
umiddelbart medfører for en pionerindustri. 
 
Der er derfor ikke nogen universel opskrift på, hvordan et land kan bevare sin konkurrenceevne og 
økonomiske velfærd. Det er nødvendigt at tage udgangspunkt i de konkrete omstændigheder og 
styrkepositioner på markedet, for med afsæt heri at lægge en strategi for hvordan udviklingen og 
markedsmodningen af nye teknologier kan fremmes bedst muligt. I en tid hvor grøn vækst er blevet et 
globalt mantra, som Silicon Valley var det for 20 år siden, er det nødvendigt at gøre sobert status over hvad 
vi egentlig ved om hvordan Danmark og andre lande opnåede deres teknologiske forspring indenfor dette 
specielle felt, der præges af komplekse samspil mellem offentlig regulering, store forsyningsselskaber og 
private producenter. 
 
Innovationen sker som en kreativ pioner proces, der er præget af usikkerhed, stor personlig fantasi og som 
er drevet af forventninger. Nøglen til teknologisk innovation udgøres af entreprenøren, som ikke er en 
rationel økonomisk aktør. Entreprenøren drives af passion for sin idé, mens udsigten til fortjeneste er 
usikker og ligger et pænt stykke ude i fremtiden. 
 
 
����������������������������������� ����������
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Danmarks teknologiske forspring indenfor vindenergi blev som bekendt grundlagt for mere end 100 år 
siden af ingeniøren og fysikeren Poul La Cour. På samme tid som Brødrene Wright i USA eksperimenterede 
med vindtunneller for at udvikle flyvningens kunst (1890’erne), gennemførte La Cour med vindtunneller et 
omfattende testprogram for møllevinger på Askov Højskole. Det førte frem til det kurvede vinge koncept 
som producerer fire gange så meget energi som traditionelle flade møllevinger, men også til andre vigtige 
forbedringer af mølleteknologien. Poul La Cour, der udgik fra H.C. Ørsted Instituttet, fik flere gange statslig 
støtte. 
 
La Cour uddannede på Askov flere årgange af vindmølleingeniører, som blev trænet i brugen af 
teknologien, idet vindenergi i begyndelsen af 1900-tallet var udbredt mange steder på landet i Danmark. Fra 
1920’erne blev den imidlertid udkonkurreret af olien, der til meget lave priser begyndte at strømme til 
markedet. En af La Cour’s elever, Johannes Juul, blev den drivende kraft i opstillingen af forsøgsmøllen i 
Gedser, som baseret på La Cour’s principper – og med støtte fra staten - blev opstillet som demonstrations-
anlæg i 1957. Danske Elværkers Forening konkluderede hurtigt, at vindkraft ikke var konkurrencedygtigt på 
grund af faldende oliepriser, men det var i høj grad demonstrationen af en driftssikker mølleteknologi i 
Gedser, der muliggjorde at det danske vindeventyr kunne tage fart fra slutningen af 1970’erne. 
 
Mens man i USA og Tyskland søsatte storstilede F&U-programmer for vindenergi gik en række små danske 
håndværksmestre og landbysmede i gang med at producere og markedsføre vindmøller, baseret på en 
simpel nedskalering af La Cour’s gennemafprøvede mølledesign. De første ildsjæle blev hurtigt fulgt af 
egentlige producenter, som under 1980’ernes økonomiske nedtur ledte efter nye produkter og markeder, og 
som var hurtige til at imitere ildsjælene, samtidig med at de tilførte vindmøllerne facetter fra deres eget 
produktprogram. Vestas kom fra produktion af havnekraner og anvendte oprindeligt åbne vindmølletårne, 
men da en producent af olietanke, Nordtank i Grenå, gik ind på markedet blev møllerne udstyret med 
lukkede tårne der lettede serviceringen af gear og vinger. I modsætning hertil kuldsejlede de ambitiøse F&U-
programmer i udlandet, som blev drevet med skyhøje forskningsambitioner. 
 
I starten gav den danske stat investeringsstøtte til vindmøller, men det blev hurtigt ændret til en løbende 
driftsstøtte pr. kwh. produceret el. Opstillingen af vindmøller i Danmark tog for alvor fart efter et 
landsplandirektiv til kommunerne i 1994 om at udpege egnede lokaliteter. Det gjorde udbetalingen af 
driftsstøtte også, men den samlede offentlige støtte til udviklingen af vindenergi forblev faktisk behersket. 
I perioden fra 1980 til 2001 udbetalte staten ca. 4,5 milliarder kr. i investerings- og driftsstøtte. Dermed blev 
det danske vindenergieventyr grundlagt for mindre end ét års EU-landbrugstilskud. 
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Der er utvivlsomt mange ting der kan uddrages af den danske vindenergierfaring, men uden en vis offentlig 
støtte til at katalysere først selve opfindelsen, dernæst demonstrationen og endeligt spredningen på 
markedet var vi næppe nået til det punkt, hvor vi står i dag, hvor vindenergi er hovedelementet i Danmarks 
milliardeksport af energiteknologi - simpelthen fordi den danske teknologi på så mange små og store 
punkter stadig har et teknologisk forspring. I dag knytter forspringet sig især til off-shore opstillingen, som 
kun få producenter globalt binder an med. 
 
Eksporten af energi- og miljøteknologi, hvor vindmøller tegner sig for 2/3, toppede i 2008 med 64 mia. kr. og 
en vækst på 19 %. Sektoren vurderes at bestå af ca. 600 virksomheder med godt 95.000 ansatte. Eksporten af 
energi- og miljøteknologi udgjorde 11 % af den samlede danske vareeksport og er på 10 år steget 3,5 gang. 
Indenfor EU er Danmark den førende eksportør af energi- og miljøteknologi, med godt dobbelt så stor 
eksportandel som gennemsnittet af EU-15. Holland, hvorfra vindmølleteknologien blev hentet til Danmark, 
ligger paradoksalt nok helt i bunden. Danmarks eksport går især til Europa og Nordamerika, mens Asien 
stadig kun tegner sig for nogle få procent.  
 
"�������������	��
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Kilde: Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet 
 
Vindkraft: 2/3 
 
Resten (1/3): 
Vandrensning 
Forarbejdningsanlæg til biomasse og biogas 
Kedler og brændere 
Fjernvarmerør og kompensatorer 
Pumper 
Termiske solfangere 
Isoleringsmaterialer 
Affaldshåndteringssystemer 
Olie og gas udstyr 
Smart metering indenfor el og vand 
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I 1980’erne medførte debatten om forsuringen, som følge af langtransporteret luftforurening, at først 
Tyskland og senere EU indførte krav til rensning af emissionerne fra de store kraftværker og industrier. 
Teknologien til rensning fandtes på markedet, men den var ikke fra Europa. De første røgrensningsanlæg til 
afsvovling i Europa ankom med den transsibiriske jernbane og blev leveret fra Japan. 
 
Japan var pioner i udviklingen af teknologi til røgrensning og opnåede som følge heraf en betydelig 
konkurrencefordel. Allerede i 1945, ved genopbygningen efter 2. verdenskrig, havde den japanske regering 
besluttet at sigte mod en meget målrettet industripolitik, baseret på forskning og udvikling, dette direkte 
inspireret af Joseph Schumpeter’s teorier og koordineret gennem MITI, det japanske Ministerium for 
Udenrigshandel og Industri. I 1955, samtidig med at man forberedte den første luftforureningslov, blev et 
forskningsprojekt igangsat på Tohoku universitetet, som i 1960 resulterede i en kalkstensbaseret metode til 
røggasafsvovling - den første i verden. Det kommercielle gennembrud kom, efter at Japan som det første 
industriland i 1967 vedtog en omfattende og moderne miljølovgivning. 
 
Japan’s industrialisering efter krigen foregik meget hurtigt og luftforureningen blev hurtigt et stort 
samfundsmæssigt problem, ikke mindst på grund af den høje befolkningstæthed og blandingen af industri 
og boligområder i byerne. Da luftforureningen toppede lå den på et koncentrationsniveau ca. på 160 
ugPM2.5/m3 i byerne, det svarer meget godt til hvad der ses i Kina i dag. Gennem fire store retssager ved 
domstolene krævede forureningsofrene økonomisk kompensation – og vandt. For at finansiere de 
erstatninger og pensioner, som skulle betales til de mere end 300.000 forureningsofre med astma, bronkitis 
osv., indførte Japan et system med afgifter på udledning af SO2. Afgiftssystemet fik markedet for røggas-
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afsvovling til at ekspandere og udledningerne af SO2 til at styrtdykke. Japan opnåede verdensbundrekorden 
i SO2-udledning per indbygger i et industriland. 
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De høje miljøkrav stimulerede innovationen og sænkede dramatisk på omkostningerne til at opfylde dem.  
Innovationerne omfattede forbedringer i forbrændingsteknologien, fremme af energibesparelser samt mere 
lukkede kredsløb. Figur 2 dekomponerer SO2-reduktionen og viser, at den relativt omkostningstunge 
røgrensning kun stod for en lille del af den samlede reduktion ift. alt-andet-lige udviklingen i udledningerne 
under den høje økonomiske vækst. Alligevel var det på grund af renseomkostningen ved røgrensning at de 
andre tiltag blev rentable, og den gav dermed et bredere spin-off for energieffektivisering og modernisering 
af produktionsapparatet. 
 
De store stigninger i investeringerne til røgrensning stimulerede Japans miljøbeskyttelsesindustri. Makro-
økonomiske modelberegninger viser, at et investeringsniveau på lidt under 1 % af BNP i røgrensning gav et 
samlet bidrag til den industrielle vækst på 3 % (Sawa et al., 1997). Efterspørgslen på udstyret forblev stabilt 
over en lang årrække, hjulpet af det eksportmarked som åbnede sig. 
 
En oversigt over markedet for røggasteknologi viser, at Japan stadig sidder tungt på verdensmarkedet. Alle 
betydende røggasteknologier der produceres i Europa er baseret på japanske licenser (Sprenger, 1998). Det 
globale marked alene for FGD-teknologien må anslås at udgøre 75-100 milliarder kr. over de næste 10 år. 
Japan er hovedleverandør til det marked der åbnede sig i USA fra slutningen af 1990’erne, ca. 10 år efter EU, 
som følge af indførelsen af emissionshandel under den amerikanske Clean Air Act – samt til Kina. 
 
Den japanske erfaring viser, at teknologien blev udviklet fordi der tidligt blev identificeret et 
samfundsmæssigt behov og fordi der blev ydet offentlig støtte til udviklingsfasen. Spredningen af 
teknologien blev understøttet af lovgivning, standarder og afgifter. Det var et chok for tyskerne sidst i 
1980’erne at opdage Japan’s teknologiske forspring, og røggaserfaringen blev en øjenåbner for den 
kommercielle og velfærdsøkonomiske betydning af udviklingen af en miljøteknologisk industri, som fik 
langtrækkende virkninger for Tysklands egne bestræbelser på målrettet at gøre sig gældende på dette felt (se 
Weidner and Tsuru, 1985).  
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Fra miljøbeskyttelseslovens vedtagelse i Danmark i 1970’erne blev der i en årrække ydet miljøstøtte som 
tilskud til forskellige renseteknologier (spildevand, røgrensning). Men da renseforanstaltninger både er 
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omkostningstunge og passive i forhold til de egentlig produktionsanlæg, så flyttede fokus for støtten i 
1980’erne og 1990’erne til renere teknologi og renere produkter, hvor tankegangen er at begrænse 
forureningen ved kilden og at fremme produkter som ud fra en livscyklus betragtning belaster mindst 
muligt. Derved kombineres miljøaspektet med den løbende modernisering af produktionsapparatet. I de 
seneste år har det handlet om tilskud til miljøeffektiv teknologi, i erkendelse af at der både er brug for de 
traditionelle renseteknologier og de renere teknologier og produkter. 
 
Tabel 3 giver en oversigt over disse programmer og størrelsen af de årlige puljer. 
 

 Antal 
projekter 

Samlet  
Bevilling 
(mio. kr.) 

Bevilling 
per år 

(mio. kr.) 
 
Udviklingsprogram for renere teknologi 1987-1989 
Handlingsprogram for renere teknologi 1990-1992 
Handlingsprogram for renere teknologi 1993-1997 
Renere produkter 1999-2003 
Miljøeffektiv teknologi 2007-2009 
Miljøeffektiv teknologi 2010-2011 
 

 
104 
261 

~437 
1.440 
~175 

 
 

 
90 

230 
380 
515 

1203 
90 

 

 
30 
75 
75 

103 
40 
45 
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Det grundlæggende koncept bag de danske tilskudsprogrammer har fungeret således:  

- der ydes støtte til udvikling, demonstration og spredning, men ikke til egentlig markedsføring, 
- til projekterne forudsættes betydelig medfinansiering fra virksomhederne, ofte 50 % eller mere, 
- projekterne er udvalgt i indsatser omkring bestemte brancher, sådan at projekterne er grupperet i 

klynger med en vis indbyrdes synergi, 
- projekterne er forankret i følgegrupper eller paneler, hvor rådgivere, virksomheder og udviklere kan 

komme i dialog og kvalificere projekterne, der på denne måde bidrager til den løbende 
netværksdannelse indenfor miljøteknologiudviklingen, 

- projekter bliver til på baggrund af et programudbud, hvor der efterspørges miljøteknologier 
indenfor bestemte felter eller som svar på udpegede problemkomplekser, 

- der er et samspil med EU-regulering, lovkrav og tekniske standarder, der sætter en dagsorden for et 
udviklingsbehov, og hvor danske aktører gennem programmerne har mulighed for at være pionerer 
i teknologiudviklingen, 

- programmerne er i internationalt perspektiv forholdsvis små med årlige puljer på 50-100 mio. kr. 
 
Miljøteknologier der er blevet udviklet under disse programmer omfatter både optimeringer på eksisterende 
teknologier og udvikling af helt nye teknologier,  
 
Fra renere teknologi-programmerne i 1990’erne kan nævnes følgende indsatser: 

- Slæbeslanger og nedfældningsudstyr til husdyrgødning. 
- UV-lakering i træ- og møbelindustrien. 
- Reduktion af tungmetaller fra galvaniseringsanstalter. 
- VOC-minimering i den grafiske branche. 
- Optimering af fiskefiletteringsmaskiner til at reducere mængden af spildevand og BOD/COD. 
 

De tre sidstnævnte teknologier er eksempler på optimeringstilgangen; mens de to førstnævnte teknologier er 
pilotprojekter for decideret nye teknologier. Særligt UV-lakeringen, der blev udviklet i træ- og 
møbelindustrien, var en innovativ teknologi der sparede såvel på emissioner som materialer og arbejdskraft, 
og med gode følgeeffekter for produktiviteten. 
                                                           

3 Heraf 45 mio. øremærket til landbrugsmiljøteknologi. 
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Programmet for renere produkter (1999-2003) blev afviklet over en relativ kort årrække, men med et stort 
projektvolumen, over 1400 projekter. Indsatsområderne udgjorde: 

- særlige produktområder, organiseret i produktpaneler, med et LCA-baseret fokus, 
- brancheindsatser (plast, kølemøbler, belysning), 
- miljømæssige problemstillinger (substitution af bly), 
- affaldstyper (PVC som affaldsfraktion). 

 

 
(� ���"��0����	��������/����
�/�������������(	��
�������	���������*�����������
�����
 
 
Dannelsen af produktpaneler var en videreførelse af den brancheorienterede indsats, der blev indledt under 
renere teknologi-programmerne. Den brancheorienterede indsats baseres på grundige analyser af status, 
behov og potentialer. 
 

 
(� ���,���� ���������	����� ���3����	���������	��������
 
 
Evalueringen af renere produkt-programmet undersøgte forholdsvis grundigt, hvordan indsatsen kunne 
indplaceres i en international sammenhæng. Næsten alle OECD-lande har programmer i stil med renere 
produkt-programmet, hvor miljøeffektive teknologier nyder fremme.  
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Ved at sammenholde de danske indsatsområder med de internationale fandt evalueringen, at særligt 
indsatsen omkring udviklingen af alternativer til brugen af materialet bly var unik i det danske program. 
Udviklingen af blyfri taginddækning vurderes at repræsentere en teknologi med meget store 
markedspotentialer som følge af EU’s RoHS direktiv, der forbyder anvendelse af bly i byggeriet. I Danmark 
har den nye taginddækning erobret en pæn del af markedet og der er stor interesse for det i nabolandene. 
Alternativet, som er baseret på kompositmaterialer af aluminium og polymer er dyrere, men 
arbejdskraftbesparende i anvendelsen. Også indsatsen omkring blyfri elektronik vurderes at have givet 
danske virksomheder et forspring med kommercielt potentiale.4  
 
 

 
(� ���%���&��/�4�����������������������������������	�����	�� �4$/����
�����
 
 
De positive effekter af renere produkt-ordningen var knyttet til et mindre antal særligt succesrige projekter. 
Metoderne til at vurdere om omfanget af den offentlige støtte står mål med de afledte effekter er meget 
skønsprægede, og tidshorisonten er muligvis også for kort, jf. vindmølleerfaringen omtalt ovenfor. Det er 
næppe muligt indenfor en kort årrække at gøre status for de kommercielle resultater. Hvad der er mere 
problematisk er, at dokumentationen for selve miljøgevinsten ofte er vanskelig at få tilvejebragt. Der bør 
arbejdes mere med miljøkonsekvensbeskrivelserne, evt. med velfærdsøkonomiske analyser som 
overbygning. 
 
Støtteordningerne anvendes af myndighederne til strategisk at understøtte implementeringen af 
reguleringsbestemte krav. Der er et tæt samspil mellem de forskellige kontorer i Miljøministeriet og 
støtteordningerne. På den måde er der en klar parallel til den japanske røgrensning, idet et identificeret 
samfundsmæssigt behov udgør udgangspunktet for indsatsen. 
 
Det vurderes at virksomhederne har tilstrækkeligt fokus på at få udtaget patenter, men det må også 
konstateres at den grundige rapportering ikke gør det vanskeligt for konkurrenter at få detaljeret viden om 
projekterne, blot sprogbarrieren kan forceres. I takt med at flere og flere industrilande retter fokus på grøn 
vækst, kan der være grund til at nytænke, hvor rundhåndet vidensdelingen bør være. Det er et problem, at 
udenlandske producenter i flere tilfælde og ganske legalt er løbet med de danske koncepter; dermed får 
Danmark ikke del i den beskæftigelse som indsatsen afleder. UV-lakeringen, som var en af kronjuvelerne i 
renere teknologi-programmet, blev opkøbt af en italiensk maskinleverandør. Fordi Danmark er et lille land 
råder vi ikke altid over de relevante producenter for massefremstilling af de grønne teknologier.  
 
Samspillet med Økonomi- og Erhvervsministeriet om udviklingen af grøn teknologi forekommer at være 
sparsomt. Der kunne gøres mere for at projekterne bidrager til en målsætning om ”Grøn vækst”, hvis der 
var en mere systematisk understøttelse i forhold til at få sat de mest lovende teknologier i masseproduktion. 
Særligt hvor det er små virksomheder, der har fostret innovationen, er kapaciteten til kommercialisering 
begrænset. Hvis den politiske målsætning er, at Danmarks vidensgrundlag indenfor miljø- og 

                                                           

4 Der er ingen nedre grænseværdi for bly’s negative effekter på udviklingen af børns kognitive evner (Schwartz, 1994). Bly der udledes 
atmosfærisk fra affaldsforbrænding i byzone skønnes via IQ-reduktionen at medføre et samfundsøkonomisk tab i størrelsesordenen 6 
kr. per gram jf. Pizzol et al. (2010). Til sammenligning blev benzin indtil 1979 tilsat ½ gram bly per liter. 
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energiteknologier skal bidrage mere til at styrke konkurrenceevnen, så må det konstateres at de danske 
programmer mangler denne overbygning, f.eks. i form af dedikeret risikovillig kapital på fordelagtige vilkår. 
 
De danske tilskudsprogrammer for miljøeffektiv teknologi adskiller sig en hel del, fra de programmer der er 
gennemført på energiområdet. Under støtteordningen for tilskud til virksomheder med store omkostninger 
til CO2-afgift for industrien blev der i årene 1996-2000 kanaliseret store beløb ud i støtte til energi-
effektivisering. I Energistyrelsen’s administration var fokus i høj grad på at yde økonomisk tilskud til 
allerede kendte standardteknologier, som gennem implementering kunne reducere virksomhedernes 
energiforbrug. I ordningen blev der sidste år igangsat et ”Projekt værktøjskassen”, som med involvering af 
industriens egne folk og på grundlag af en mere rådgivningsbaseret indsats skulle forsøge at skræddersy 
energibesparelser til de enkelte virksomheders udgangspunkt og forhold. Der blev imidlertid ikke ydet 
tilskud til udvikling af decideret nye teknologier og koncepter for energibesparelser i virksomhederne. 
 
Tilskudsprogrammet for miljøeffektiv teknologi under Miljøministeriet komplementeres af det strategiske 
forskningsprogram for miljøteknologi som administreres under Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Her er 
der for den samme 3-årige periode 2007-09 afsat et tilsvarende beløb (ca. 140 mio. kr.) til strategiske 
forskningsprojekter i konkurrencedygtige miljøteknologier. Disse midler blev uddelt i efteråret 2009 og godt 
halvdelen, ca. 70 mio. kr., blev givet til to vindenergirelaterede projekter5. I modsætning til 
støtteordningerne under Miljøministeriet kan erhvervsvirksomheder pga. EU’s statsstøtteregler kun få 
meget begrænset andel i forskningsmidlerne, der fortrinsvis gives til universiteter og andre 
forskningsinstitutioner. 
 
Hvis der derfor afslutningsvis skal peges på en vigtig forskel mellem tilskudsordningerne for miljøteknologi 
og de egentlige forskningsprogrammer, så er det, at spillerummet for ildsjæle og entreprenører med nye og 
uprøvede ideer er væsentligt større under tilskudsordningen end under dedikerede forskningsprogrammer, 
der med de etablerede procedurer for peer review og flerårige projekter har meget længere fra ide til resultat 
end de mindre og væsentligt mere innovationsorienterede projekter under tilskudsordningen. 
 
 
'��"����� 
���	�
��������(��������
 
Med henblik på at perspektivere hvordan erfaringerne fra støtte til udvikling af miljøeffektiv teknologi i 
Danmark og andre lande kan bredes ud til en mere ambitiøs indsats for grøn vækst der også mobiliserer 
selve energi- og transportdimensionen, omtales her det hollandske program for energi-transition. 
 
Holland indledte for 10 år siden et meget ambitiøst program6 for at omstille landets energiforsyning til CO2-
neutrale energikilder og afsatte i den forbindelse et beløb på 7,5 - 15 milliarder kroner årligt til 
innovationsaktiviteter på energiområdet. Programmet blev kraftigt udvidet i 2006, og dets mål er at udvikle 
en omstilling af hele energisystemet i Holland indenfor en 50 års tidshorisont. 
 
Initiativet er forankret i en særlig interministeriel Task-force for energiinnovation; under denne task-force 
blev oprindeligt etableret 26 teknologi-platforme med repræsentanter især fra erhvervslivet. Initiativet 
serviceres af en særlig enhed direkte under Økonomiministeriet - denne enhed er bemandet med 30 
medarbejdere fra seks forskellige ministerier. 
 
De 26 platforme mobiliserer alle former for interesser og aktører i det hollandske samfund (se figur 3). 
Udgangspunktet har været et ønske om at erstatte den traditionelle top-down ministerielle planlægning af 
energisektoren, med et meget mere dynamisk og netværksorienteret koncept for dialog om landets 
energifremtider. Hver platform består af en formand og 10-15 medlemmer. Medlemmerne kommer 
                                                           

5 http://www.fi.dk/stoette/bevillingsoversigter/2009/det-strategiske-forskningsraads-programkomite-for-baeredygtig-energi-og-
miljoe-energi-og-miljoeteknologi-bevillinger-2009/ 

6 http://www.senternovem.nl/EnergyTransition/ 
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fortrinsvis fra energisektoren og erhvervslivet - ikke mindst den del der arbejder med innovationen. 
Ministeren udpeger formanden for hver platform, som herefter udpeger medlemmerne. Under platformene 
er der forskellige arbejdsgrupper bestående af ingeniører, forskere, konsulenter og entreprenører. Der findes 
også platforme som ikke er teknologiorienterede, men som fokuserer på incitamenter og institutioner til at 
fremme energibesparelser. 
 
 

 
�	����2��(�
�����	$/���������	�����5�������
�������	$�����	�	����
 
 
Den overordnede Task-force tæller alle førende energiproducenter og forbrugere i Holland. Den første Task 
Force formand var præsidenten for Shell Holland og medlemmerne var tunge og indflydelsesrige navne fra 
erhvervslivet. 
 
Den bærende ide i Hollands energitransition er at forbinde de langsigtede mål med her-og-nu-initiativer, 
også benævnt transitionseksperimenter, uden at skulle gå igennem de meget omstændelige hollandske 
beslutnings- og planlægningsprocedurer. Formålet med transitionseksperimenterne er at igangsætte 
læreprocesser og institutionelle forandringer. Transitionseksperimenterne støttes økonomisk af en særlig 
pulje på ca. 250 mio. kr. De skal være del af et officielt udpeget transitionsspor, de skal involvere 
stakeholders og der skal være fastlagt egentlige læringsmål.  
 
Umiddelbart indeholder listen over transitionseksperimenter gamle kendinge i energipolitisk forstand 
såsom naturgasdrevne busser, men den omfatter også helt nye tiltag såsom biogas-baseret varme og mikro-
kraftvarmeanlæg. Energitransitionen anskues som en ’accelereret evolution’, hvor dialogen og den 
konsensus der udvikles i teknologiplatformene om nødvendige eksperimenter og udviklingsretninger er 
central. Der er opnået markante resultater i relation til udvikling og anvendelse af nye typer bioplastik og 
hydrogenkøretøjer. CO2 fra industrien anvendes til at accelerere væksten i drivhusgartnerierne. Detaljerede 
oplysninger er tilgængelige på engelsk på Senter NOVEM’s website (se note 6). 
 
Hidtil har fokus overvejende været på CO2-reduktion, mens der har været mindre opmærksomhed på 
forsyningssikkerhed. Processen betyder, at energispørgsmålene i en vis forstand er blevet afpolitiseret og 
ikke er på den politiske dagsorden i parlamentet; eksperterne er involveret i platformene og deres 
arbejdsgrupper. Nogle iagttagere mener derfor ikke, at processen helt har levet op til formålet om at 
forbedre den brede deltagelse i energitransitionen. Den nye regering har meget fokus på energispørgsmål, 
og energitransitionen har undergået visse forandringer og forenklinger indenfor de sidste 2 år. 
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Sammenfattende kan det bemærkes, at Hollands koncept for energitransition repræsenterer en meget 
udviklet tænkning omkring de nødvendige rammebetingelser for en energitransition som er på system-
niveau og ikke bare fokuserer på enkeltteknologier. Behovet for en sådan mere systemorienteret tilgang har 
netop været efterlyst blandt mange af dem som har studeret innovationsprocesser. Forskellen på en system-
orienteret tilgang og en der kun ser på de enkelte teknologier er forsøgt illustreret i figuren nedenfor. 
Hensigten er i høj grad at bryde det lock-in der kan være knyttet til det eksisterende teknologispor, for at 
identificere og udvikle teknologispor som i højere grad er forenelige med de politiske ambitioner om 
bæredygtig udvikling og de internationale rammeaftaler om drivhusgasreduktion. Figur 4 søger at illustrere 
forskellen mellem optimering og innovation, når det gælder mere fornyelser af transport- og 
energisystemerne. 
 
I en dansk sammenhæng er der ikke hidtil blevet tænkt i systeminnovation. Indenfor energipolitikken er der 
fokus på enkeltteknologierne og på en traditionel top-down styringstænkning, hvor det er myndighederne 
som prioriterer og igangsætter. Det store fokus på trængselsaspektet i dansk transport- og mobilitetspolitik 
har medført et tilsvarende fravær af fokuseret systeminnovation. Holland indførte allerede længe før 
transitionsprogrammet skrappe krav til lokaliseringen af nye kontorbygninger og indkøbscentre set i 
relation til den eksisterende infrastruktur for kollektiv transport. Det udbygges nu med intelligente tilgange 
til at koble kollektiv og individuel persontransport, jf. figur 4. 
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Selvom Danmark i international sammenhæng ligger i allerforreste række - ikke blot i eksporten af energi- 
og miljøteknologi, men også med det bredere videnspotentiale for at besvare udfordringerne med større 
effektivitet i den fremtidige materiale og energi anvendelse - så forekommer det vigtigt at erkende den 
skærpede konkurrencesituation i forhold til temaet om grøn vækst. Lande som Korea, Holland og Frankrig 
har allerede søsat ambitiøse programmer, der er langt mere omfattende end det vi i Danmark anvender på at 
vedligeholde vores pionerstatus.  
 
Innovationsteorien tilsiger, at vi ikke kan undgå gradvist at miste konkurrencefordelene på de specifikke 
teknologier i takt med at flere og flere lande begynder på at imitere dem. ”En vindmølle er, når alt kommer 
til alt, kun en mast med noget der drejer rundt – hvor svært kan det være” (citat Ditlev Engel, Erhverv Århus 
konferencen april 2009). Forspringet udfordres ikke kun af efterligninger, men også af den ’kreative 
destruktion’ der udgår fra alternativerne. Det er vigtigt at erkende behovet for at afsætte og prioritere 
ressourcer til at etablere nye teknologiske forspring, der kan sikre morgendagens konkurrenceevne. 
 
Det er et dilemma, at Danmark er for lille et land til at kunne matche de økonomiske ressourcer som større 
lande kan sætte ind på at forfølge temaet om grøn vækst. Men det er ikke altid at store investeringer giver 
det forventede afkast, hvad de fejlslagne vindmølleteknologiske programmer i Tyskland og USA i 1970’erne 
vidner om. 
 
De danske programmer for udvikling af miljøeffektiv teknologi har været baseret på et nogenlunde fast 
koncept igennem de sidste 25 år, der har vist sin styrke. Der kunne godt anvendes flere ressourcer, men 
konceptet tillader ikke, at man kan rulle hundredevis af millioner igennem det. Fra at have fokus på at 
understøtte de myndighedsbestemte regler og målsætninger, er der imidlertid behov for et stærkere fokus 
på bidraget til at udvikle og fastholde Danmarks konkurrenceevne indenfor grøn teknologi. Et sådant fokus 
kan opnås ved at arbejde mere med hvordan teknologierne kan bringes fra pilot- og demonstrationsprojekter 
til kommerciel produktion. For mange gode danske ideer og koncepter er blevet opkøbt eller adopteret af 
virksomheder i udlandet, og dermed er bidraget til dansk beskæftigelse blevet udvandet. 
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Et væsentligt element i de danske miljøteknologiske programmer har været: samtalen – på dette punkt går 
der en rød tråd fra vindmølleteknologiens vugge på Askov Højskole og til i dag. Tilskudsprogrammerne for 
miljøteknologier har med stor succes faciliteret netværk mellem rådgivere, udviklere og virksomheder, og er 
blevet understøttet gennem interesse og videreformidling på danske læreanstalter og uddannelser.  
 
Innovationen er meget afhængig af klynger af entreprenante aktører, så det er et godt udgangspunkt for en 
satsning på mere grøn vækst i Danmark. Silicon Valley siges at være grundlagt på en kultur hvor værdierne 
var knyttet til glæden ved at udfordre og lege med IT-teknologiens grænser. Tilsvarende er den danske 
pionerstatus indenfor miljø og energi forankret i en kultur baseret både på hjemlig vidensdeling, og en 
glæde ved at kunne udfordre normerne for energi- og ressourceanvendelsen. Denne sociale kapital baseret 
på mange års ’opsparing’ er måske Danmarks største aktiv i den tiltagende globale konkurrence om grøn 
vækst. 
 
 
Et snarligt serviceeftersyn af de danske programmer for miljøeffektiv teknologi bør omfatte de følgende 
elementer; 

- analysere betingelserne for at koble bedre til den mere grundlæggende F&U, sådan at 
vidensindholdet i den grønne vækst accelereres; dette indebærer at forholdet mellem programmerne 
og forskningsinstitutionerne bør nytænkes, 

- vurdere hvor godt programmernes fokus harmonerer med de overordnede markedspotentialer for 
grøn vækst, særligt i Asien med de særlige behov som findes dér, 

- styrke metoderne til grundigt at dokumentere gevinsterne ved de nye teknologier; dette indebærer 
mobilisering af hele metode- og vidensgrundlaget indenfor miljøøkonomiske analyser, 
livscyklusvurderinger og miljøkonsekvensvurderinger, jf. eksemplet med bly i fodnote 4, 

- udpege de strategisk vigtige felter, og kortlægge sammenfaldet med de eksisterende danske spids-
kompetencer, 

- prioritere behovet for statslig støtte og finansiering af forstærkede miljøteknologiske 
udviklingsprogrammer der også bidrager til innovation på systemniveauet, 

- finde og tilvejebringe risikovillig kapital der kan bringe miljøteknologierne fra 
demonstrationsprojekt til masseproduktion, fx gennem grønne investeringsbeviser med statsligt 
garanterede minimumsafkast i tråd med det engelske koncept om ’green investment bonds’, dvs. 
mobilisering af risikovillig privat opsparing gennem tegning af grønne investeringsbeviser, hvor 
staten garanterer et minimumsafkast, 

- en grundig bench-marking i forhold til lignende energi- og miljøteknologiske programmer og 
transitions-eksperimenter blandt de vigtigste konkurrenter i OECD. 
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