
Carsten Møberg Larsen skal presse på for 
bedre bekæmpelse af luftforureningen i EU-
landene og fremme eksporten af danske 
løsninger på problemerne  
Af Ebbe Sønderriis
I næste måned får Danmark en ny slags ambassadør. Carsten Lar-
sen bliver ’ren luft ambassadør’. Han skal være med til at virkeliggø-
re den luftvision, der blev lanceret i januar i år. Visionens blev til på 
Dansk Miljøteknologis initiativ. Dens konkrete mål er at fordoble 
eksporten af  danske ren-luft-løsninger inden år2030.

Luftvisionen og dens handlingsplan er et samarbejde mellem 
virksomhederne, brancheorganisationerne og Miljø- og Fødevare-
ministeriet. Danmark skal være førende på verdensmarkedet i ind-
satsen for renere luft. Parterne vil arbejde sammen om at udvikle 
teknologierne og øge eksporten. Og de vil arbejde for en effektiv 
gennemførelse og håndhævelse af  de internationale aftaler og EU’s 
lovgivning.

Carsten Larsen ser det som et hovedformål med sit nye arbejde at 
dyrke kontakten med myndighederne i de andre lande, både natio-
nalt, regionalt og i byerne. De skal udfordres på at styrke deres ind-
sats mod luftforureningen og danske løsninger skal synliggøres for 
de relevante beslutningstagere, især på nærmarkederne. Hvis det 
lykkes, vil det både være til gavn for dansk eksport og beskæftigelse 
og for danskernes helbred – fordi en stor del af  luftforureningen 
her i landet kommer til os fra udlandet.

”Men først skal mit job konkretiseres så det giver merværdi i for-
hold til det arbejde der allerede udføres af  Eksportrådet, virksom-
hederne, og ministeriet selv,” siger Carsten Larsen. ”Det er meget 
vigtigt for mig at få en dialog med virksomhederne, så indsatsen 

Ambassadør  
for renere luft

ikke bare bygger på mine overvejelser, men understøtter virksom-
hedernes egne prioriteter og strategier.” 

Carsten Larsen er ikke ligefrem nybegynder. Han har arbejdet snart 
23 år i Miljøministeriets regi, både i Danmark, EU og FN. Han har 
stor viden og mange erfaringer med både energi, klima, luftkvalitet, 
teknologi og eksport. Han var pennefører på Miljøministeriets før-
ste strategi for fremme af  miljøeffektive teknologier. I fem år var 
han funktionsleder på luftområdet i Miljøstyrelsen.

De seneste to år har han arbejdet i Europakommissionen som 
national ekspert på luftområdet. Formålet har været at fremme ny 
lovgivning og især at bidrage til at forstærke landenes indsats for at 
virkeliggøre den eksisterende EU-lovgivnings krav og mål.

”Jeg har siddet i smørhullet i Bruxelles og fået stor indsigt i, hvor 
landene står i forhold til at overholde gældende direktiver. Jeg har 
designet landedialoger, Clean Air Dialogues, som sætter fokus på, 
hvordan de enkelte lande kan øge deres indsats for at reducere 
luftforureningen og forbedre luftkvaliteten, og været tæt involve-
ret i gennemførelsen af  EU’s luftregulering. Arbejdet har givet mig 
mange kontakter og indsigt i, hvilke udfordringer landene har og 
hvilke løsninger, de har brug for,” siger Carsten Larsen.

Medlemslandene skal senest i april 2019 levere nationale planer 
for, hvordan de vil implementere NEC-direktivet, som lægger loft 
over udledningerne af  fem sundhedsskadelige stoffer (svovl, kvæl-
stofilter, flygtige organiske forbindelser, ammoniak og partikler).

Disse initiativer skal føre til en halvering af  sundhedsomkostnin-
gerne på grund af  luftforurening i EU. ”Målene er ikke særligt am-
bitiøse i 2020, men ambitionerne er højere for 2030,” siger Carsten 
Larsen. ”En af  mine opgaver vil være at matche denne viden om 
landenes behov med de spidskompetencer, der findes hos de dansk 
virksomheder.”


