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1. Vandteknologi eksport 2019 

1.1 Overblik 
Den samlede danske eksport af vandteknologi er for 2019 opgjort til 20,6 mia. kr. Heraf ud-

gjorde vareeksporten 16,8 mia. kr. Serviceeksporten er opgjort til 3,8 mia. kr., hvoraf ekspor-

ten for rådgivende ingeniørvirksomheder udgjorde godt 600 mio. kr. mens den for vareprodu-

cerende virksomheder udgjorde 3,1 mia. kr. Da der løbende sker korrektioner i datagrundlaget 

kan der også forekomme ændringer i historiske data i forhold til de tidligere års opgørelser. 

 

Tabel 1.1 – Vandteknologieksport (mia. kr. – løbende priser).  

 

 

Kilde: DAMVAD på baggrund af Danmarks Statistik og Eurostat. 

 

Den samlede vandteknologieksport er fra 2018 til 2019 steget med 4,7 procent. Den vandtek-

nologiske vareeksport er fra 2018 til 2019 steget med 4,8 procent, mens serviceeksporten steg 

med 45 procent fra 2018-20191. Til sammenligning er Danmarks samlede vareeksport på 

tværs af alle sektorer steget med 6,7 procent fra 2018 til 2019 (se Tabel 1.2). 

 

Siden 2010 er den samlede vandteknologieksport steget med 37 procent. Eksporten af varer 

inden for vandteknologi er steget med 26 procent, mens eksporten af service inkl. rådgivning 

er steget med 137 procent. Danmarks samlede vareeksport er i samme periode steget med 36 

procent2. Det fremgår af Figur 1.1, at vareeksporten for vandteknologi i vid udstrækning følger 

udviklingen for Danmarks totale vareeksport. 

 

                                                           
1 Årets opgørelse af serviceeksporten (2010-2019) afviger i et vist omfang fra sidste års opgørelse (2010-

2018). F.eks. angav Miljøstyrelsen sidste år serviceeksporten i 2017 til at være 3,5 mia. kr., hvorimod 

2017-serviceeksporten i år er blevet nedjusteret til 3,3 mia. kr. Opgørelsen af serviceeksporten er omfat-

tet af en vis usikkerhed grundet det datagrundlag, som opgørelsen hviler på. Det skyldes bl.a. den måde 

Danmarks Statistik konstruerer det underliggende datagrundlag på. Statistikkerne er delvist surveybase-

rede og delvist baseret på indberettede regnskabsoplysninger. Konkret er der tale om Danmarks Stati-

stiks statistik for rådgivende ingeniørvirksomhed samt firma-, regnskabs- og udenrigshandelsstatistik-

kerne. Usikkerhederne kommer bl.a. til udtryk gennem årlige revisioner af datagrundlaget – også i de hi-

storiske tal. 

2 Udviklingen i hhv. eksporten for vandteknologi og Danmarks samlede vareeksport i 2019 er baseret på 

data fra september 2020. 

Mia. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Samlet vandteknologieksport, incl. service 15,0       16,6       17,0       17,7       18,8       19,6       19,4       20,0       19,7       20,6       

Procent stigning - samlet eksport   10,4% 2,5% 4,6% 5,8% 4,2% -1,1% 3,5% -1,8% 4,7%

Vandteknologi vareeksport (Eurostat) 13,4 14,4 15,2 14,9 16,0 16,7 16,6 16,7 16,1 16,8

Procent stigning - vareeksport   7,6% 5,3% -1,9% 7,1% 4,4% -0,6% 0,9% -3,8% 4,8%

Vandteknologi serviceeksport 1,6         2,1         1,8         2,8         2,8         2,9         2,8         3,3         3,6         3,8         

- Heraf for rådgivende ingeniørvirksomheder 0,2         0,2         0,2         0,2         0,2         0,3         0,3         0,5         0,6         0,6         

- Heraf for vareproducerende virksomheder 1,4         1,9         1,6         2,6         2,6         2,6         2,4         2,8         3,0         3,1         

Procent stigning - service eksport   34,2% -16,8% 60,4% -0,8% 3,1% -4,1% 19,3% 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%
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Figur 1.1 – Udviklingen i vareeksporten på vandteknologiområdet og den samlede vare-

eksport, 2006-2019. 

 

Kilde: DAMVAD på baggrund af særkørsel fra Eurostat 

 

1.2 En udvidet opgørelse  
På fjerde år afspejler opgørelsen af eksport relateret til vandsektoren også serviceeksporten. I 

Tabel 1 findes tal for serviceeksporten og i rapporten for eksporttallene 2016 fremgår metode-

beskrivelsen vedr. tallene for eksporten af services. 

 

For at få det fulde billede af værdien af danske aktiviteter på vandteknologiområdet for dansk 

økonomi mangler der en opgørelse af overførsler fra danske datterselskaber i udlandet. Ek-

sporten fra danske datterselskaber i udlandet udgør et skyggetal i denne sammenhæng, idet 

en sådan eksport ikke afspejles med den analyseform, der ligger til grund for nærværende 

rapport. Indeværende opgørelse afspejler således kun direkte eksport fra Danmark, og ikke 

f.eks. salg fra danskejede produktionsfaciliteter i udlandet. 

 
1.3 Vareeksporten af vandteknologi 
DAMVAD har for Miljøstyrelsen opdateret tal for vareeksporten af vandteknologi på baggrund 

af tal fra Eurostat for 2019. Opgørelsen af vandteknologi følger de varekoder, samt de vægte 

for de enkelte varekoder, som blev udviklet i forbindelse med rapporten ”Danske virksomheder 

på vandområdet" – DAMVAD 2012.3 

 

Tabel 1.2 – Danmarks vareeksport af vandteknologi 2012-2019 (1.000 kr., løbende priser) 

 

 

Kilde: DAMVAD på baggrund af særkørsel fra Eurostat, data fra september 2020. 

 

                                                           
3 Link til rapporten: Danske virksomheder på vandområdet 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total vareeksport 620.334.929         623.035.432         625.540.176         641.886.878         641.308.441         675.099.857         692.595.500         738.924.962        

Eksport af vandteknologi 15.207.118           14.914.572           15.974.020           16.680.809           16.582.854           16.725.556           16.083.727           16.848.473          

Procent vand 2,5% 2,4% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,3% 2,3%

Total ekport (2006=100) 112,8 113,3 113,8 116,7 116,6 122,8 126,0 134,4

Eksport af vandeknologi (2006=100) 121,3 118,9 127,4 133,0 132,2 133,4 128,3 134,4

Andel eksport af vandteknologi 2,5% 2,4% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,3% 2,3%

Vækst eksport af vandteknologi 5,3% -1,9% 7,1% 4,4% -0,6% 0,9% -3,8% 4,8%

Vækst total vareeksport 3,6% 0,4% 0,4% 2,6% -0,1% 5,3% 2,6% 6,7%

https://mst.dk/media/138051/eksport-af-vandteknologi-2016-6-rapport.pdf
https://ecoinnovation.dk/media/ecoinnovation/64410/Danske%20virksomheder%20i%20vandsektoren.pdf
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Vareeksporten af vandteknologi var i 2019 på 16,8 mia. kr. Det var en fremgang på ca. 765 

mio. kr. eller 4,8 procent i forhold til 20184. Den samlede danske vareeksport steg med 6,7 

procent fra 2018 til 2019. 

 

1.4 Stabil dansk markedsandel 
Danmarks andel af EU-15 eksporten af vandteknologi var i 2019 på 3,1 procent, hvilket er det 
samme som i 2018. Men Danmark er fortsat i top-3 i forhold til EU15-landenes eksport af 
vandteknologi som andel af BNP.  Tyskland og Italien er henholdsvis nummer 1 og 2, mens 
Danmark indtager en tredjeplads5 (se Tabel 1.3), og i det hele taget er der ikke de store for-
skydninger i forhold til sidste års rangorden. 
 
Tabel 1.3 – Rangering af EU15-landenes eksport af vandteknologi som andel af BNP 
 

Land 2018 2019 

Tyskland 1 1 

Italien 2 2 

Danmark 3 3 

Belgien 4 4 

Holland 5 5 

Østrig 6 6 

Sverige 7 7 

Luxembourg 8 8 

Finland 9 9 

Spanien 11 10 

Portugal 10 11 

UK 13 12 

Frankrig 12 13 

Grækenland 15 14 

Irland 14 15 

Kilde: DAMVAD på baggrund af særkørsel fra Eurostat, data fra september 2020. 

 

Figur 1.2 – Udvalgte landes eksport af vandteknologi som andel af EU-15 eksport af 

vandteknologi (Indeks: 2006=100) 

 

Kilde: DAMVAD på baggrund af særkørsel fra Eurostat, data fra september  2020. 

                                                           
4 Eksporttallene revideres løbende af Eurostat i året efter første offentliggørelse. Tallene for den totale 

danske vareeksport af vandteknologi bygger på data fra oktober 2020. 
5 Baseret på data fra september 2020. 
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1.5 Varesegmentering 
Danmarks to største eksportområder for vandteknologi er igen i år Pumper og Ventiler (se Fi-

gur 1.3). Pumper og ventiler udgjorde også de største eksportområder for vandteknologi i 

2019, og der er således ikke nævneværdige udsving i eksporten af de respektive varetyper 

sammenlignet med tidligere års opgørelser. Dog er andelen for ”filtrering, rensning” faldet over 

de sidste 2 år fra 11 procent i 2017 til 8 procent i 2019. Den tilsvarende stigning ligger spredt 

over Kemikalier og Diverse. 

 

Figur 1.3 – Dansk eksport af vandteknologi, fordelt på varetype, 2019 

 

Kilde: DAMVAD på baggrund af særkørsel fra Eurostat, data fra september 2020. 

 

Figur 1.4 – Udviklingen i dansk eksport af vandteknologi fra 2006-2019 (segmenteret) 

 

Kilde: DAMVAD på baggrund af særkørsel fra Eurostat, data fra september 2020. 
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Danmarks eksport i 2019 inden for varekategorierne ”Pumper”, ”Filtrering, rensning”, ”Diverse” 

samt ”Enzymer og mikroorganismer” ligger over gennemsnittet for den samlede kreds af 

EU15- lande (se Figur 1.5). 

 

Figur 1.5 – Segmenteringsandele i 2019, Danmark og EU-15 

 

Kilde: DAMVAD på baggrund af særkørsel fra Eurostat, data fra september 2020. 

 

 

1.6 De største markeder er fortsat Tyskland og Sverige  
Tyskland og Sverige er fortsat Danmarks største markeder for vareeksport af vandteknologi, 

og de to lande er sammenlagt aftagere af 22 procent af den samlede danske vareeksport af 

vandteknologi. Tyskland har fastholdt førstepladsen som de overtog fra Sverige i 2018. Dan-

mark solgte i 2019 for 2,04 mia. kr. til Tyskland – en stigning på 15 procent sammenlignet med 

2018 – og solgte for 1,52 mia. kr. til Sverige – et fald på 10 procent i forhold til 2018 (se Tabel 

1.4). 

 

Det tyske marked har således fastholdt stigningen fra sidste år, hvor den danske vareeksport 

skiftede kurs efter tidligere at være faldet hvert år siden 2011. Det er således kun anden gang 

siden 2011, at vi ser en stigning i eksporten til det tyske marked sammenlignet med det fore-

gående år.  

 

På tredje og fjerdepladsen har USA og Kina igen byttet pladser. Eksporten til USA er i år faldet 

ned på fjerdepladsen med en eksport på 1,23 mia. kr., hvilket er en stigning på 7 procent i for-

hold til eksporten i 2018. Det kinesiske marked er igen oppe som det tredjestørste marked 

med en eksport på 1,35 mia. kr. Det svarer til en stigning i eksporten til det kinesiske marked 

på 7 procent sammenlignet med 2018. 
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Tabel 1.4 – Udviklingen i vareeksporten af vandteknologi til de 20 største markeder, 

2018-2019 (mio. kr., løbende priser) 

Rang Land 2018 2019 Stigning Andel  

1 Tyskland 1.774               2.044  15% 12% 

2 Sverige 1.782               1.515  -15% 10% 

3 Kina 1.261               1.352  7% 10% 

4 USA 1.146               1.225  7% 10% 

5 Holland 898               1.018  13% 10% 

6 Norge 650                   936  44% 10% 

7 Frankrig 750                   668  -11% 8% 

8 UK 690                   622  -10% 8% 

9 Italien 456                   485  6% 7% 

10 Polen 506                   463  -8% 7% 

11 Finland 448                   430  -4% 7% 

12 Singapore 378                   302  -20% 5% 

13 Sydkorea 317                   284  -11% 5% 

14 Spanien 268                   281  5% 5% 

15 Ungarn 244                   281  15% 6% 

16 Litauen 244                   268  10% 6% 

17 Belgien 285                   251  -12% 6% 

18 Australien 274                   239  -13% 6% 

19 UAE 237                   219  -8% 6% 

20 Japan 225                   218  -3% 6% 

Kilde: DAMVAD på baggrund af særkørsel fra Eurostat, data fra september 2020. 

 

1.7 Fremgang på vigtige markeder 
Der har fra 2018 til 2019 været fremgang på 9 af de 20 største markeder for eksport af vand-

teknologi (se Figur 1.6), herunder på nærmarkeder såsom Tyskland, Norge, Holland og Italien 

(samme udvikling som sidste års opgørelse af vandteknologieksport). I Tabel 1.5 fremgår ud-

viklingen i procent fra 2006 til 2018 på de nuværende 20 største markeder. 
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Figur 1.6 – Vareeksport af vandteknologi til de 20 største markeder i 2019 sammenlignet 

med 2018, mio. kr. 

 

Kilde: DAMVAD på baggrund af særkørsel fra Eurostat, data fra september 2020. 
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2. Vandvision 

Den danske vandbranche satte sig med Vandvision 20156 et mål om fordobling af eksporten 

af vandteknologi (vareeksport) fra 15 mia. i 2013 til 30 mia. kr. inden 2025.   

 

For at nå Vandvisionens mål på 30 mia. kr. i 2025 vil der således kræves en årlig stigning i ek-

sporten på vandteknologiområdet fra 2013 frem mod 2025 på gennemsnitlig 6 procent. Den 

gennemsnitlige årlige vækst fra 2013-2019 har imidlertid kun været på 2,2 procent (se Figur 

2.1). Hvis denne udvikling fortsætter vil man således kun nå op på 64% af målsætningen (sva-

rende til xx mia.kr.).  

 

Danmark lever op til vandvisionens mål om fortsat at være verdensførende på vandteknologi-

området. Hvis man måler det på patentansøgninger pr. million indbyggere, har Danmark i en 

årrække været nr. 1 i verden7, mens Danmark er nr. 2 i EU, når man kigger på, hvor meget 

vandteknologien fylder af medlemsstatens samlede eksport (Figur 2.2).  

Figur 2.1 – Den faktiske eksport i vandteknologi holdt op mod måltal i vandvision  

(Mia. kr.) 

 

 

                                                           
6 https://www.vandvision.dk 

7 Patent- og Varemærkestyrelsen 
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Figur 2.2 – Vandteknologiens andel af EU28-landenes eksport 2014 og 2019 

 

Kilde: DAMVAD på baggrund af særkørsel fra Eurostat, data fra september 2020. 
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Bilag 1. Øvrige figurer 

 

Figur 2.3 – Eksport af vandteknologi opdelt på type, EU15, 2019 

 

 

Kilde: DAMVAD på baggrund af særkørsel fra Eurostat, data fra september 2020. 

 

Tabel 2.1 – Danmarks og EU’s eksport af vandteknologi, fordelt på verdensdele 2019 8 

 

  

Kilde: DAMVAD på baggrund af særkørsel fra Eurostat, data fra september 2020. 

 

 

                                                           
8 Eksporten af vandteknologi fordelt på verdensdele er baseret på data fra september 2020, hvorfor der 

kan forekomme enkelte variationer sammenholdt med eventuelle opdateringer af eksportdata.  

Verdensdel DK eksport i 

mio. kr.

EU eksport i 

mio. kr.

DK andel af EU 

eksport

Vækst i DK eksport, 

2014-2019

Vækst i EU eksport, 

2014-2019

EU 9.072                  352.278              2,6% 0% 13%

Asien udenfor Mellemøsten 2.715                  78.068                3,5% 32% 3%

Europa udenfor EU 1.893                  60.429                3,1% -10% -5%

Nordamerika 1.379                  53.460                2,6% 26% 11%

Mellemøsten 578                     27.679                2,1% -2% -18%

Sydamerika 302                     11.583                2,6% -6% -23%

Oceanien 278                     6.630                  4,2% 62% -6%

Mellemamerika og Caribien 257                     7.178                  3,6% -6% 18%

Afrika udenfor Nordafrika 228                     12.028                1,9% 2% -25%

Nordafrika 133                     12.634                1,1% 28% -5%
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