VELLYKKET MØDE MED LENE ESPERSEN OG PER ØRUM JØRGENSEN
70 repræsentanter fra medlemsvirksomheder, nye medlemmer og gæster deltog i mødet med Lene
Espersen, som indledte årets generalforsamling.
Lene Espersen fortalte veloplagt om regeringens visioner og planer på det grønne område – Danmark som
grøn vindernation. Hun fremhævede den nyligt indgåede trafikaftale, skattereformen og Grøn Vækst på
landbrugs- og naturområdet som eksempler på områder, hvor regeringen tænker vækst og miljø sammen.
Den efterfølgende debat handlede mest om behovet for et Miljøteknologisk Udvikling- og
DemonstrationsProgram (MUDP). Lene Espersen lod skinne igennem, at det kan blive svært at skabe
økonomisk råderum til et MUDP og opfordrede til, at de tilstedeværende virksomheder kreativt forsøgte at få
deres behov for offentlig medfinansiering til udvikling, test og demonstration dækket af de eksisterende og
kommende programmer for energi og landbrugsteknologier, EUDP og GUDP.
Heroverfor fremhævede flere i forsamlingen, at det simpelt hen ikke kan lade sig gøre at dække behovet på
det egentlige miljøområde (vand, luft og jord) indenfor EUDP og GUDP, når disse programmer er præcist
målrettede til hhv. energi og landbrug. Hvis regeringen ønsker, at også miljøområdet (vand, luft og jord) skal
bidrage til at realisere visionen om Danmark som grøn vindernation, så er der ingen vej uden om et MUDP
allerede i 2010. Og som det blev påpeget, så er det markeder i stor vækst globalt set.
Afslutningsvis lovede Lene Espersen at studere en eventuel eksisterende ”manko” for lovende
miljøteknologier inden for vand- og luftsektoren, som ikke kan dækkes ind af EUDP og GUDP, og hun bad
om input fra Dansk Miljøteknologi til denne overvejelse, hvilket hun fik tilsagn om.
Per Ørum Jørgensen fortalte jordnært og levende om den politiske proces og de mange modstridende
hensyn i miljøpolitikken – f.eks. i forbindelse med en evt. etablering af et MUDP.
Han var også inde på forskellige aspekter af Grøn Vækst, og der var efterfølgende en livlig debat om mange
forskellige emner, f.eks. spildevandsrensning i det åbne land, udlicitering og konkurrenceudsættelse af hele
forsyningsområdet, indførelse af Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed samt energi-effektivisering af
vandsektoren.
Der var efterfølgende stor tilfredshed med debatten med de to politikere. De kunne ikke umiddelbart
imødekomme alle ønsker og ideer, men det var indtrykket, at de begge lyttede til de fremførte synspunkter
og ville tage dem med tilbage til det politiske arbejde på Christiansorg.

