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- og plads til mere

Bioteknisk Jordrens SOILREM er
Danmarks landsdækkende jord-
renser , når det gælder olie- og
kemikalieforurening – med anlæg
i Kalundborg, Esbjerg, Aalborg og
på Ærø, Samsø og Bornholm.

Kontakt os på tlf. 59 50 46 68.

VI HAR JORD I
HOVEDET..!

DanMiljømesse 2006
- faldende interesse for miljøet

Af Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

Den 12. DanMiljømesse blev afvik-
let fra den 2. til den 4. maj i år med 
et bredt udvalg af udstillere. Desvær-
re var messen ikke så velbesøgt i år. 

DanMiljømessens havde 189 udstillere i år. 
For 4 år siden var der dog over 300 udstil-
lere, hvilket tyder på, at interessen tilsyne-
ladende ikke er så stor for miljøet, som den 
har været. Dette afspejledes også i besøgs-
antallet, der var på knap 3.600 fagfolk – ca. 
2.700 færre end messen i 2004.

Forskellige uheldige forhold
Messekomiteens formand, Svend Krarup, 
Krüger A/S, mener, at det bl.a. kan skyldes, 
at antallet af kommuner er reduceret til en 
tredjedel, og da disse normalt har været 
hyppigt repræsenteret blandt de besøgende, 
kan dette give et fald i antallet af gæster. 
Desuden var der netop disse dage sam-
menfald med et par andre store møde- og 
konferencearrangementer, hvilket også har 
bidraget til et lavere besøgstal.

Messens åbning
Danmiljømessens åbningstaler blev holdt af 
messekomiteens formand, administrerende 
direktør Georg Sørensen og miljøminister 
Connie Hedegaard (C), der slog fast, at 
Danmark er med i fronten, når det gælder 
miljøet. Hedegaard fremhævede, at netop 
denne placering giver store eksportmulighe-
der. Verdens ener giforbrug stiger med ca. 40 
% inden for de næste 20-30 år, og derfor bør 
alternativ energi fylde mere, og konventio-

nel energi gøres mindre forurenende, sagde 
miljøministeren, der påpegede, at salget af 
miljøteknologi i danske virksomheder var 
stigende.

Udstillingerne
Der var mange spændende stande at se på, 
og “Fremtidens energikilder” havde alene 
fået stillet 600 m2 til rådighed, et såkaldt 
“oplevelsesunivers”, der var et resultat af 
samarbejdet mellem forskellige organisa-
tioner, myndigheder og virksomheder med 
viden inden for netop disse felter. 

Fremtidens energikilder blev repræsen-
teret af stande med brintteknologi, bølge-, 
vind- og solenergi, biomasse og biogas. Ved 
en af standene kunne man få en interessant 
snak om fremtidens byer, der skulle være 
helt selvkørende vha. brint. På standen kun-
ne man desuden se et minibrintanlæg, der 
producerede strøm (øverste lille foto). Også 
en brintbil – H2 Truck – blev vist frem på 
messen – i dagens anledning rummede den 
små afkølede dessertkager og champagne. 

På Energistyrelsens stand kunne man 
få gode råd om solenergi og besparelser i 
længden i forhold til fossile brændstoffer.

Ud over alternativ energi var der na-
turligvis et rigt sortiment af andre stande 
med miljørelaterede emner som fx “No 
Dig” (teknik til udskiftning/renovering af 
ledningsnettet, der er opgravningsfrit), for-
brændingsanlæg, spildevandsanlæg, pumper 
og sågar urinaler.

Næste messe
Da Verdens største miljømesse fi nder sted 
i München i 2008, afholdes der ikke Dan-
Miljømesse før i 2009, hvor udstillere og 
samarbejdspartnere i mellemtiden vil fi nde 
ud af, hvad udstillernes ønske er til dén tid. 
Der kan eventuelt blive tale om det sædva-
nelige koncept eller måske en separat sektor 
på HI Industri.

Her på Redaktionen håber vi naturligvis, 
at DanMiljømessen atter afholdes, idet den 
er en glimrende mulighed for at reklamere 
for alternativ energi og miljøteknologi.      ■

H2 Trucken vejer 450 kg og har en tophasig-
hed på 15 km/t. (Fotos: Jan Thøgersen)

Connie Hedegaard talte varmt for ny miljø-
teknologi. (Foto: Forfatteren)


