
  

 

China – Danish Strategic Sector 
Cooperation on Environment and Water 
2016 – 2019, 5,5 mio DKK, 2019-2022 10,5 mio DKK 

Luftkvalitet & Industriparker, Vandkvalitet & Vandløbsrestaurering  - Ministry for Ecology 
and Environment (Kina) & Miljøstyrelsen (Danmark)  

Vandressourcer & Grundvand - Ministry for Water Resources (Kina) & Miljøstyrelsen 
(Danmark) 

 

Kort om partnerskabet 
- Kina står over for betydelige udfordring inden for vandområdet. Landet råder kun over 7% af de 

tilgængelige vandressourcer og specielt den nordlige del af landet er præget af udbredt mangel på 
vand og overudnyttelse af grundvandsmagasiner. Overfladevand udgør en hovedkilde til 
vandforsyning, men forureningsniveauet er meget højt.  

- Luftforurening er et meget synligt og dermed prioriteret miljøproblem i Kina. Problemet er gennem de 
seneste år blevet anerkendt og prioriteret af myndighederne og væsentlige tiltag mod luftforurening er 
sat i værk. 

- Samlet er der tale om særdeles væsentlige forurenings- og ressourcemæssige problemstillinger, hvor 
Danmark dels kan bidrage afgørende til Kinas opbygning af en effektiv miljøforvaltning og realisering af 
landets meget ambitiøse målsætninger, samtidig med at samarbejdet kan bane vejen for eksport af 
danske, vandteknologiske løsninger. 

- Baseret på et succesfuld samarbejde i fase 1 er det aftalt at fase 2 dels skal fortsætte 
erfaringsudveksling inden for de tre spor, dels arbejde frem mod implementering af fuldskalaløsninger. 
Endvidere vil der være et fælles, udviklingsorienteret fokus på digitalisering af miljøforvaltningen.  
 

Samarbejdspartnere 

- Det dansk kinesiske Strategiske Sektor samarbejdsprogram på miljø og vand kom på plads i sommeren 
2016 efter knapt et års forberedelse. Fase 1 er netop afsluttet og programmet for fase 2 er udarbejdet 
og ligger til godkendelse hos de danske og kinesiske partnere. 
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- Hovedpartnere i programmet har været Miljøstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet, det kinesiske 
Vandministerium (MWR) og det kinesiske Miljøministerium (MEE). I Kina er vand- og miljøopgaverne 
opdelt mellem MWR og MEE. MWR har ansvar for vandressourcens kapacitet mens MEE har ansvar for 
miljøbeskyttelse herunder kvalitet af vand og luft mm. På grund af denne opgaveopdeling var det 
nødvendigt at involvere begge ministerier som partnere i programmet. Programmet har derfor været 
opdelt i et vandspor med MWR som hovedpartner og et miljøspor med MEE som hovedpartner. 

- På vandsporet har den daglige ledelse fra kinesisk side været varetaget af Institute for Water 
Resources and Hydropower Research (IWHR). Desuden har MWR-affilierede provinsielle og lokale 
myndigheder været en del af programmet. De har omfattet Fujian Water Resources Department, 
Liaoning Water Resources Department og Hai River Water Commission, Tianjin. Begrundelsen for at 
arbejde med lokale partnere er at det er på dette myndighedsniveau at konkrete implementeringer 
foregår. 

- På miljøsporet har den daglige ledelse fra kinesisk side været varetaget af International Exchange and 
Cooperation Office (IECO) under MEE. By- og provinspartnere har været Beijing Bureau for Ecology and 
Environment (BEE) og Jiangsu Department for Ecology and Environment (Jiangsu EE). 

- I realiteten er der dermed tale om 3 sektorsamarbejdsprojekter samlet i 1 projekt med 3 spor. 
 

Hvad har vi lært og opnået i partnerskabet indtil nu 

- Forberedelsen af fase 1 foregik i efteråret 2015 og foråret 2016. For at sikre engagement og ”buy in” 
fra de kinesiske partnere blev det besluttet at alle deltagende organisationer skulle bidrage med 
finansiering. Alle parter skulle betale ”hver sit”, dvs. for egne rejser og som værter for ”venue” og lokal 
transport. Det betød at vi kunne øge antallet af aktiviteter betragteligt samtidigt med at det var en stor 
fordel i forhold til at optimere programindholdets relevans, da kinesiske partnere ikke ville bruge 
penge på mindre relevante emner. 
 

Fase 1, emner og projekter 
 

- De grundlæggende emner har i fase 1 været vandmangel, spildevand og luftforurening fra industri og 
tung diesel transport, og der har været afholdt mere end 50 vidensdelingsaktiviteter som workshops, 
seminarer, ”study tours”, ”long term training” mm. Vidensdelingen har fra starten været relateret til 
”case sites”, dvs. områder med reelle udfordringer. Hermed har vi kunnet konkretisere emner og 
relaterer dem direkte til konkrete udfordringer, både på politisk niveau, planlægningsniveau og teknisk 
niveau. ”Case site”-tilgangen har betydet at der undervejs er opstået konkrete projekter inden for 
spildevand og vandmangel hvor danske eksperter har gennemført detaljerede undersøgelse og 
udarbejdet løsningsdesign af vandløbsgenopretning, spildevand og vandmangel. 

- Vandløbsgenopretningsdesign er gennemført i Beijing i Pinggu-distriktet og omfatter et vandløb på ca. 
4 km. Det er planen at gennemføre en implementering i løbet af fase 2. 

- Spildevandsimplementering er forberedt i Shunyi-distriktet i Beijing hvor der er udarbejdet en 
overordnet spildevandsplan og løsningsdesigns for et mindre område. Implementeringen er planlagt til 
fase 2. 

- Der er sammen med Jinan Universitet og Rambøll gennemført geologiske, geofysiske, hydrogeologiske 
og hydrologiske undersøgelser og detaildesign af en Managed Aquifer Recharge løsning på øen Pingtan 
i Fujian-provinsen. Managed Aquifer Recharge er en løsning hvor man opsamler og infiltrerer eller 
injicerer regnvand og skybrudsvand i grundvandsmagasinet. Hermed opmagasinerer man vand til 
senere brug uden at det fordamper som f.eks. vand fra overfladevandsreservoirs. I aride (tørre) 
områder er den potentielle fordampning ofte betydeligt støtte end nedbøren – dvs. at man taber 
vandressourcen til fordampning – ved at benytte MAR undgår man dette, samtidigt med at vandet 
opnår en bedre kvalitet. 



 

Kommende aktiviteter og mulige spinoffs 

- Indholdet i fase 2 er forhandlet på plads og fortsætter overordnet set med de samme emner men med 
større fokus på implementeringer.  

- Hovedpartner på vandsporet er fortsat MWR med IWHR som sekretariat. På baggrund af efterspørgsel 
fra IWHR er Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) tilføjet som partner på 
vandsporet. GEUS og IWHR er to forskningsinstitutioner der supplerer hinanden ved at IWHR’s 
forskningsstyrke er vandressourcekvantitet mens GEUS’ styrke er viden om vandressourcekvalitet. 
Vandsporet fortsætter med fokus på grundvandsforvaltning og implementering af 2 fuldskala MAR-
løsninger i hhv. Fujian og Hebei provinsen. Hebei provinsen inkluderes som provinsiel partner med 
baggrund i et ønske fra MWR’s side om at etablere et fuldskala MAR-system i denne provins. 

- Miljøsporet fortsætter med samme partnere, MEE, Beijing EE og Jiangsu EE. Pinggu og Shunyi 
distrikterne fortsætter som implementeringsområder for spildevandsløsninger og genopretning af 
vandløb og vådområder.  

- I forhold til miljøemnerne spildevand og luftforurening forankres de desuden i konkrete 
implementeringer i 2-3 industriparker i Beijing og Jiangsu og vil blive indarbejdet i en cirkulær økonomi 
sammenhæng. 

- Fase 2 forventes løbe over en treårig periode. 
 

Andre relevante oplysninger 

- Samarbejdet med Kina på miljøområdet falder inden for Memorandum of Understanding underskrevet 
i 2015 af det kinesiske Ministry for Ecology and the Environment og Miljøministeriet.  

- Samarbejdet med Kina på vandressourceområdet falder inden for Memorandum of Understanding 
underskrevet i 2010 af det kinesiske Ministry for Water Resources og Miljøministeriet.  

- Danmark er endvidere en central aktør i det kinesisk-europæiske vandsamarbejde, China Europe 
Water Platform, som tilsammen med den bilaterale indsats har givet Danmark stor anerkendelse. 

 

 

 


