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INTRODUKTION

DANVA skal have ny strategi. Vandsektoren i Danmark er i kraftig udvikling, hvilket DANVAs 
indsatser skal afspejle. Samtidig med, at DANVA skal varetage medlemmernes interesser, så 
de kan arbejde for folkesundhed, miljø og klimaløsninger, så skal foreningen hele tiden sætte 
sig nye mål i bestræbelserne på at opnå endnu større indflydelse for medlemmerne til gavn for 
deres udvikling.

DANVA har samlet branchen om en innovations- og vækststrategi, som skal gøre Danmark 
verdensførende inden for intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Vandsektoren og 
resten af verden har mere end nogensinde brug for danske vandløsninger, så vandselskaberne 
til stadighed kan optimere deres processer. Og Folketinget har for nylig indgået et nyt forlig for 
vandsektoren.

De kommende år bliver derfor vigtige for DANVA. DANVA Strategi 2016-2020 skal sætte en klar 
retning for og indeholde de rette strategiske indsatser til at nå målene. For at kunne lave en 
stærk plan for fremtiden har DANVA brug for, at medlemmerne bidrager med viden og eksperti-
se til den nye strategi. Derfor holdes DANVA StrategiCamp den 3. september 2015 i Vandhuset i 
Skanderborg.

INDSATSOMRÅDERNE FOR DANVA-STRATEGIEN
Indsatsområderne er campens fire temaer:

1. Teknologier
2. Ydelser
3. Markeder
4. Selskaber



5

TEKNOLOGIER

Vandselskabernes nuværende teknologier og tendenser for, hvad de skal kunne i 
fremtiden fx inden for vandbehandling og rensning.

DILEMMA
Traditionalisme vs. modernisme
På den ene side ønsket om traditionalisme med simple, gennemprøvede teknologier og 
fokus på den traditionelle kerneydelse inden for vand, spildevand og klimatilpasning. På 
den anden side ønsket om modernisme med anvendelse af nye teknologier og utraditio-
nelle løsninger inden for vandbehandling, spildevandsrensning, ressourceudnyttelse og 
klimatilpasning. 

INTRODUKTION
I dag har DANVAs medlemmer forskellige 
behov og muligheder for teknologier i driften. 
Ny teknologi vinder indpas bl.a. i forhold til 
udvidet vandbehandling og avanceret rens-
ning af spildevand og udnyttelse af ressour-
cer. Derudover stiller nye klimaforhold krav 
til håndteringen af ekstremregn, skybrud og 
stormflod. Derfor er nye teknologier i dag en 
vigtig del af vandsektoren. 

Kendte teknologier finder ny anvendelse i 
drikkevandsforsyningen, enten for at ren-
se en forurenet drikkevandsressource, af 
samfundsøkonomiske årsager eller for at 
forebygge risikoen for forurening. De danske 
vandselskaber arbejder for, at drikkevandet 
leveres urenset til forbrugerne, men udvidet 
vandbehandling kan være en mulighed i nogle 
tilfælde. Der er løbende projekter i gang, 
som sigter på at udvikle ny teknologi, der kan 
højne drikkevandssikkerheden. Serviceni-
veauet overfor kunderne er under forandring, 
idet der i højere grad efterspørges tilpassede 
vandkvaliteter - muligheden for at opfylde 
kundernes krav anses som et konkurrencepa-
rameter i forhold til tiltrækning og fastholdel-
se af nye storkunder. 

Spildevandsselskaberne introducerer nye 
rensemetoder og fokuserer på ressourceud-
nyttelse og genanvendelse på renseanlægget, 
mens drift og vedligeholdelse af afløbssy-
stemet optimeres og regn- og spildevand 

adskilles. Der er en høj grad af teknologian-
vendelse, og der udvikles både koncepter og 
komponenter, som sigter mod at øge energi-
effektiviteten, forbedre rensningen, forbedre 
overvågningen og øge ressourceudnyttelsen.

Kilde: Damwad 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat.
Note: Enzymer mm. dækker over ”Enzymer og microorganismer”, Tanke mm. 
dækker over ”Tanke, kar, beholdere”, Kemikalier mm. dækker over ”Kemikalier, 
kul og Kalk og Rør mm. dækker over ”Rør, slanger, pakninger”.
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TEKNOLOGIUDVIKLINGSFONDEN
Vandsektoren har sin egen teknologiudvik-
lingsfond, etableret i april 2015, som ud fra 
fem temaer støtter projekter, der skal sikre 
udvikling af vandteknologier.

Temaerne er: Effektivitet, kvalitet, teknologi-
udvikling, forretningsudvikling samt under-
støttelse af vækst og eksport. DANVA har en 
stor styrke i udviklingen og afprøvningen af 
nye løsninger i kraft af muligheden for bredt 
og langsigtet samarbejde med hele vandbran-
chen. 

STIGNING I EKSPORT AF VANDTEKNOLOGI
Verden efterspørger dansk vandteknologi. 
Fra 2010 til 2013 steg den danske eksport af 
vandteknologi fra 13,3 mia. kroner til 15,1 mia. 
kroner med en jobskabelse på yderligere 700 
job.

DE NYE TRUSLER: MIKROPLAST OG LÆGE-
MIDDELSTOFFER
Mikroplast (plastpartikler under 5 mm.) er 
inden for de sidste 10-15 år accepteret som 
et miljøproblem, da stoffet let optages af alle 
typer levende organismer gennem føden og 
indeholder skadelige tilsætningsstoffer. Mi-
kroplast ender i vandmiljøet via mange kilder 
og stiller nye krav til behandling af spildevan-
det.

Hospitaler får nye krav om at reducere deres 
udledning af lægemidler, men der mangler 
stadig en robust teknologi, der kan rense spil-
devandet for de problematiske stoffer. Dertil 
kommer, at hovedparten af medicinforbruget 
i Danmark forekommer i hjemmet, så læge-
midler udledes til de lokale renseanlæg. 

UDFORDRINGER 
 � Nye skadelige stoffer som mikroplast og 

lægemidler
 � Forskellige behov og forskellig kapacitet 

hos vandselskaberne betyder varierende 
interesse for nye teknologiske tiltag. En 

udfordring er derfor at sikre udvikling 
samtidig med, at de traditionelle metoder 
effektiviseres og forstærkes.

 � Regulering inden for teknologiudvikling 
kan være en barriere for nye tiltag. Derfor 
er det vigtigt at fortælle og informere 
beslutningstagere på området.

 � Klimaforandringer og et højere generelt 
forbrug af vand globalt stiller krav om 
mere effektiv vandbehandling.

 � Konflikt mellem samfunds- og selskabs-
økonomi

POTENTIALER: EKSEMPLER PÅ NYE SY-
STEMLØSNINGER INDEN FOR VANDTEKNO-
LOGI

 � Nye anlæg som Billund BioRefinery, hvor 
man udnytter spildevandet til både ener-
gienergiproduktion og genvinding af andre 
ressourcer som fosfor, kan stille den 
danske vandsektor endnu stærkere, hvis 
der etableres flere lignende anlæg – netop 
ressourceeffektivitet er noget, udlandet 
efterspørger

 � Udvikling af nye metoder til rensning for 
lægemidler med MBBR-teknologi

 � Vandforsyning til by eller bydel ”from 
source to tap”

 � Spildevandsrenseanlæg, der forbedrer 
vandkvaliteten i recipienter, herunder af 
løbssystemer (etablering og renovering)

 � Komplette industrielle vandforsynings og 
spildevandsanlæg evt. inkl. efterfølgende 
drift og overvågning

 � Løsninger til reduktion af vandspild og 
sikring mod oversvømmelser af byer og 
infrastruktur

 � Koncepter for drift af renseanlæg, led-
ningsregistrering, styring- og overvågning, 
efteruddannelse og træning 

BRÆNDENDE SPØRGSMÅL TIL TEKNOLOGIER:
Hvordan skal DANVA og medlemmerne udvikle fremtidens vandteknologier, så der både 
kan benyttes traditionelle og moderne metoder?
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YDELSER

De services vandselskaberne leverer i dag og mulige nye services i fremtiden.

DILEMMA
Hidtidige opgaver vs. hele kredsløbet
På den ene side ønsket om fokus på de hidtidige opgaver, dvs. at sørge for rent drikke-
vand og rensning af spildevand og på den anden side ønsket om, at vandselskaberne 
sætter sig på hele vandkredsløbet og -kvaliteten fra start til slut; inkluderende opgaven 
som ansvarlig problemløser ift. skybrud, stormflod og andre konsekvenser af klimafor-
andringerne.

INTRODUKTION
Danske vandselskabers ydelser er kendeteg-
net ved høj kvalitet. Blandt DANVAs medlem-
mer findes både mindre og større aktører, 
der leverer ydelser af forskelligt omfang. 
Små vandselskaber kan forsyne omkring 10 
ejendomme, mens store aktører årligt indvin-
der over 50 mio. m3 vand. Nogle selskaber 
fokuserer på de traditionelle kerneydelser, 
mens andre ønsker at kunne tilbyde et mere 
differentieret katalog af ydelser. 

YDELSER I DAG
Kerneydelserne er.:

 � Produktion og distribution af drikkevand 
 � Transport og rensning af spildevand 
 � Beskyttelse og indvinding af grundvand 
 � Forvaltning af byens regnvand, drift va-

rierer fra ”almindelig regn” til ”skybrud”, 
i samarbejde med Kommunal vejafdeling 
– vejvand, for borgere/forretningsdriven-
de – private anlæg. Alm. regn udgør 99%, 
skybrud udgør estimeret 50%.

Udvikling i vandforbruget, 1997-2013
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UDFORDRINGER 
 �  Vand tager ikke hensyn til kommune- el-

ler matrikelgrænser, og der er behov for 
en mere helhedsorienteret tankegang i 
håndteringen af vandkredsløbet. Klimaud-
fordringer og mere vand der skal afledes 
både i land og by udfordrer vores måde at 
løse opgaverne og stiller krav til nytænk-
ning i  fordeling af opgaver, så vandet på 
overfladen og vandet i kloaksystemerne 
hænger bedre sammen. 

POTENTIALER: MULIGE NYE OPGAVER I 
FREMTIDEN

 �  Beskyttelse og indvinding af grundvand: 
Private vandværker (drift af kildepladser), 
grundvandsbeskyttelse, salg af viden/
ydelser/produkter

 �  Spildevandsrensning: Salg af viden/ydel-
ser/produkter, installationer på borgernes 
grunde, private spildevandsrensningsan-
læg

BRÆNDENDE SPØRGSMÅL TIL YDELSER
Hvordan skal DANVA og medlemmerne udvikle fremtidens ydelser, så man kan løse hidti-
dige kerneopgaver og håndtere hele vandkredsløbet? 

 �  Produktion og distribution af drikkevand: 
Salg af viden/ydelser/produkter, installati-
oner på borgernes grunde, private vand-
værker

 �  Arealforvaltning på åbent land: Drift af 
arealer som klimatilpasningsanlæg

 �  Forvaltning af våd natur, mose, sø, hav: 
Drift af vandløb/søer som klimatilpas-
ningsanlæg

 �  Forvaltning af byens regnvand: Salg af 
viden/ydelser/produkter vedr. normalregn 
(regnvand hos borgeren, vejvand, andre 
vandtekniske anlæg) og ekstremregn 
(sluse/pumpeanlæg, beredskab, andre 
skybrudsanlæg).

 �  Udnyttelse af grundvandet som bl.a. i 
Holland og Sverige, hvor det nogle steder 
benyttes til opvarmning og nedkøling af 
virksomheder, der giver energibesparelser 
og nedsat CO2-udledning.

 �  Tilpassede vandkvaliteter – drikke-
vandskvalitet kun til drikkevand (sekunda-
vand, rensning osv.)
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MARKEDER

Eksport af danske vandløsninger ud i verden.

DILEMMA
Kernekompetence vs. ny forretning
På den ene side ønsket om skabe ny forretning samt have flere muligheder og større 
manøvrerum – også internationalt - når det handler om regler, organisering og politisk 
styring. Og på den anden side ønsket om at fastholde en klar offentlig/privat rollefor-
deling og holde sig til kernekompetencen; at stille sig til rådighed som vandeksperter 
herhjemme.

INTRODUKTION
Danmark har en international styrkeposition 
som leverandør af intelligente og effektive 
vandløsninger til resten af verden. Vi har føre-
nde teknologiproducenter, rådgivere og entre-
prenører, der sammen med vandselskaberne 
udvikler og styrer driften af systemløsninger i 
verdensklasse. Mange danske virksomheder i 
vandbranchen er allerede etableret i udlandet 
med nær kontakt til eksportmarkederne.

I foråret 2015 udviklede vandbranchen, med 
miljøministeren i spidsen, en fælles vandvisi-
on rettet mod at gøre Danmark til verdens fø-

rende leverandør af intelligente, bæredygtige 
og effektive vandløsninger med en fordobling 
af eksporten af dansk vandteknologi i 2025. 
DANVA har spillet en nøglerolle i at udvikle 
vandvisionen i samarbejde med Miljøministe-
riet, Dansk Industri og Dansk Miljøteknologi. 

Danske vandselskaber kan spille en afgøren-
de rolle i eksporten af danske vandløsninger 
som troværdig rådgiver og partner i system-
løsninger. Eksportindsatser og internationale 
aktiviteter kan gøre vandselskaberne til mere 
attraktive arbejdspladser, der kan tiltrække 
kvalificerede medarbejdere også i fremtiden.
 

Lille eller ingen 
vandmangel
Fysisk vandmangel
Nærmest fysisk 
vandmangel
Økonomisk vandmangel
Ikke anslået

Global fysisk og økonomisk vandmangel
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VERDENS BEHOV FOR DANSKE 
VANDLØSNINGER
Ca. 700 mio. mennesker fordelt på over 40 
lande lever i dag med vandmangel. Det esti-
meres, at 1,8 mia. mennesker vil leve i lande 
eller regioner med vandmangel, mens op 
imod 2/3 af verdens befolkning vil bo steder, 
hvor vandet er under pres i år 2025. World 
Economic Forum peger på, at overudnyttelse 
af vandressourcen er den største globale risi-
kofaktor for menneskehedens velbefindende 
og velstand i de kommende 10 år. 

I 2012 eksporterede den danske vandsektor 
for ca. 15,3 mia. kroner svarende til 2,4 % af 
den samlede danske eksport. Godt 6.000 ar-
bejdspladser var direkte relateret til eksport 
af vandteknologi.

Det største eksportmarked for danske vand-
løsninger er Kina, og på de seneste syv år 
har vi fordoblet eksporten af vandteknologi 
til Kina. I 2014 lå Danmark på 8. pladsen på 
listen over EU-landes vandeksport til Kina. 
Derudover er vækstøkonomier som Sydafrika, 
Indien og Mellemøsten interessante for dansk 
eksport. Markederne i lande som EU, USA og 
Singapore er højrelevante, da de har kapacitet 
til at indpasse højteknologiske produkter i 
deres anlæg. 

UDFORDRINGER
 � Der er hård konkurrence på vandområ-

det, og vi skal i Danmark blive bedre til at 
sælge vores viden og teknologi. Nye tek-
nologier er ikke nok - der skal skabes øget 
opmærksomhed om vores høje standarder

 � Vi skal forbedre evnen til at opfylde kun-
ders behov for samlede vandløsninger og 
koncepter. 

 � Interessen for tekniske uddannelser 
blandt unge skal styrkes, så der kommer 
nye talentfulde medarbejdere ind i vand-
branchen

BRÆNDENDE SPØRGSMÅL TIL MARKEDER
Hvordan skal DANVA og medlemmerne bidrage til at udvikle eksport af danske vandløs-
ninger til udlandet samtidig med, at kerneopgaverne løses herhjemme?

Rangering i 
EU-15

Land Andele i %

1 Tyskland 50,5

2 Italien 10,7

3 Frankrig 9,8

4 UK 6,8

5 Holland 5,8

6 Belgien 3,6

7 Spanien 3,1

8 Danmark 2,9

9 Sverige 2,6

10 Østrig 2,3

11 Finland 1,2

12 Luxenborg 0,3

13 Irland 0,2

14 Portugal 0,1

15 Grækenland 0,0

EU-15 landenes andel af vandeksport til 
Kina, 2014

Kilde: Damvad 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat

MULIGHEDER
 � Verdens befolkninger flytter i stigende 

grad til byerne, og der skal implemente-
res nye vandløsninger i stor skala, hvilket 
giver et historisk investeringsboom. 

 � Det estimeres, at vandspild på vejen fra 
forsyning til forbruger årligt medfører et 
ressourcetab på 170 mia. dollars på glo-
balt plan. Det er især et problem i storby-
er. I Danmark er vi er verdensmestre i at 
bekæmpe vandspild.

 � I Vandvision 2015 fremhæves øget fokus 
på integrerede løsninger og demonstra-
tionsanlæg, der kan fremvise danske 
styrker for internationale købere. 
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SELSKABER

Fremtidens selskaber med mulighed for nye konsolideringer, større enheder og 
flere multiforsyninger.

DILEMMA
Multiforsyningsselskaber vs. vandselskaber
På den ene side ønsket om at operere alene som vandselskaber og på den anden side 
ønsket om i højere grad at samarbejde eller fusionere med andre forsyningsselskaber.

INTRODUKTION
Set i en international sammenhæng er den 
danske vandsektor fragmenteret og består af 
forskellige typer selskaber lige fra helt små 
vandselskaber, der kan forsyne omkring 10 
ejendomme og store aktører som HOFOR, der 
årligt indvinder over 50 mio. m3 i et område, 
der strækker sig fra Hillerød i Nordsjælland 
til Ringsted på Midtsjælland og Dragør på 
Amager. 

HOFOR er et eksempel på et multiforsynings-
selskab, der samler flere forsyningsarter – el, 
varme, vand, spildevand og affald - i ét sel-
skab på tværs af mange kommunegrænser. 

Tendensen er at der kommer flere fusioner 
og multiforsyningsselskaber, og at de mindre 
enheder bliver større. I 2005 var der registre-
ret 2.622 vandforsyninger i Danmark, heraf 
2.464 private og 158 kommunalt ejede. Hertil 
kommer de små ikke-almene vandforsynin-
ger, der forsyner færre end 10 ejendomme. 
Dem var der i 2003 ca. 71.000 af. Men antallet 
af små vandforsyninger har dog været støt 
faldende. I 2014 fandtes der et sted imellem 
2200 - 2400 vandforsyninger, da en del min-
dre vandværker opgiver selvstændig drift og 
bliver overtaget af de større vandselskaber.

DANVAS HOLDNING
DANVAs holdning til konsolidering i branchen 
er, at beslutningen skal tages på lokalt plan.  
Foreningens rolle er at få fjernet barrierer i 
lovgivningen og at sikre erfaringsudveksling 
mellem medlemmerne.

FORDELE OG ULEMPER VED FUSIONER
Konsolideringer mellem selskaber er blevet 
mere hyppige, hvilket både har fordele og 
ulemper. 

FORDELE VED FUSIONER:
 � Synergi og økonomiske stordriftsfordele
 � Øget kapacitet mht. miljø og forsyningssik-

kerhed
 � Teknologi- og erhvervsudvikling
 � Bedre rekrutteringsmuligheder

ULEMPER VED FUSIONER:
 � Mindre lokal forankring 
 �  Øget bureaukratisering og store initialin-

vesteringer (fx til nyt logo, tøj, biler, evt. 
nyt domicil mv.)

UDFORDRINGER
 � Omkostninger til fusioner skal afholdes 

inden for vandselskabernes prislofter, 
hvilket presser selskabernes økonomi



 � Risikoen for beskatning ved overførsel af 
værdier som følge af fusion 

 � Myndighedsansvar deles mellem for-
skellige kommuner ved fusioner mellem 
kommunalt ejede vandselskaber

 � Det skal sikres, at de investeringer, der i 
dag og i de kommende år sker på intern 
centralisering, også er optimale i fremti-
dens fusionerede selskaber

 � Fusioner indebærer forandringsprocesser, 
og det er vigtigt at skabe tryghed for med-
arbejderne hele vejen gennem processen 
og møde alle med respekt og forståelse

 � Politisk ejerskab og viljen til at handle er 
afgørende ved fusioner

MULIGHEDER
 � Stordriftsfordele
 � Økonomisk effektivisering
 � Øget forsyningssikkerhed og fremtidssik-

ring af anlæg
 � Konkurrencedygtige takster
 � Minimering af driftsforstyrrelser
 � Reduceret miljøbelastning gennem 

driftsoptimering og energibesparelser

BRÆNDENDE SPØRGSMÅL TIL SELSKABER
Hvordan skal DANVA og medlemmerne påvirke mulighederne for at udvikle vandselska-
berne, så de kan operere alene eller fusionere på tværs af f.eks. kommunegrænser og 
søge synergi gennem etablering af  multiforsyningsselskaber? 
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KILDER

 � www.danva.dk, diverse artikler og materialer
 � DANVA Benchmarking 2014
 � Mikroplast i spildevand fra renseanlæg, DHI, 2015
 � Dansk eksport af vandteknologi, DAMVAD for Miljøministeriet, 2015
 � UN World Water Development Report 4, Vol. 1: Managing Water Under Uncertainty and Risk, 

20112
 �  Vandvision 2015
 � Evaluering af Vandsektorloven, Deloitte, 2013
 � Vandteknologi, temasektion, Jyllands-Posten 12. Juni 2015
 � www.teknologiskinstitut.dk
 � www.billundbiorefinery.dk
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DELTAGERLISTE

Navn Firma

Carl-Emil Larsen DANVA

Ole Steensberg Øgelund Bestyrelse

Daniel Nyboe Andersen Bestyrelse

Carsten Nystrup Bestyrelse

Jan Hvidtfeldt Andersen Bestyrelse

Peder Hvejsel Bestyrelse

Gitte Gulberg Bestyrelse

Ango Winther Bestyrelse

Ole Glahn Bestyrelse

Leif Knudsen Bestyrelse

Albert Pedersen Bestyrelse

Thorkil Bartholdy Neergaard Brønderslev Forsyning

Hans la Cour Midtfyns Vandforsyning

Henrik Ellermann Faxe Forsyning A/S

Peter Christensen Randers Spildevand a/s

Finn Jessen Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

John Hartvig Mølgaard Provas

Ole Fritz Adeler HOFOR A/S

Jesper S. Sahl Verdo A/S

Tommy Mostrup Hjørring Vandselskab A/S

Christian Udby Olesen Arwos

Bo K. Ludvigsen Tønder Forsyning A/S

Raymond Skaarup Tårnbyforsyning

Charles Nielsen TREFOR A/S

Ole Texel Horsens Vand A/S

Niels Møller Jensen Herning Vand A/S

Claus Møller Pedersen Aarhus Vand A/S

Erik Hansen Nyborg Forsyning & Service A/S

Michael Høj-Larsen Kerteminde Forsyning A/S

Gerda Hald VandCenterSyd as

Anne M. Hansen Furesø Egedal Forsyning

Tina Otterstrøm Jensen Hørsholm Vand

Michael Lind-Frandsen Odder Spildevand

Arne Kirt Hansen Frederikssund Forsyning

Jens F. Bastrup Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Søren Heegaard BIOFOS

Allan Bruus Middelfart Spildevand

Bo Lindhardt Nordvand

Bertel Peter Ifversen DANVA
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Navn Firma

Birgitte Skjøtt DANVA

Claus Vangsgård DANVA

Dorte Skræm DANVA

Edyta Christiansen DANVA

Gitte Brixensen DANVA

Hannah S. Andersen DANVA

Helle Katrine Andersen DANVA

Helle Kayerød DANVA

Helle V. Benjaminsen DANVA

Irena Bille DANVA

Jens Plesner DANVA

Jes Eriksen DANVA

Karsten Bjørno DANVA

Kristian Friis DANVA

Lars Fischer DANVA

Lars Gadegaard Christensen DANVA

Lisa Reschefski DANVA

Louise Andersen DANVA

Peter Mortensen DANVA

Susanne Vangsgård DANVA

Søren Larsen DANVA

Thomas Bo Sørensen DANVA

Navn Firma

Kurt Nielsen Aarhus Universitet

Niels Peter Nørring Landbrug & Fødevarer

Mads Leth-Petersen Naturstyrelsen

Morten Riis Grundfoss

Navn Firma

Mads Bonde Clausen Bindslev Next Step

Claus Bindslev Bindslev Next Step

Palle Schmidt Bindslev Next Step

Malene Frost Bindslev Next Step

EKSPERTPANEL

BINDSLEV A/S




