Referat fra 8. møde Luftvisionens styregruppe, d. 6. januar 2021 (afholdt via skype)
Mødet blev gennemført over skype med deltagelse fra:
Anne Marie Zinck, MFVM, Søren Bukh Svenningsen, Dansk Miljøteknologi, Kjeld Vang, DAPO, Per Winther
Christensen, Danske Rederier, Morten Løber, DI, Valdemar Ehlers, Danske Maritime, Jesper Køks Andersen,
TC/UM, Erik Nikolai Lerche, MST, Niels Henrik Mortensen, MST, Heidi Ravnborg, MFVM, Julie Kjær
Jørgensen, MFVM, Christian Hald-Mortensen, MFVM (under pkt. 1-3), Anne Dorthe Fethers (under pkt. 1),
Maria Skotte (under pkt. 1) og Signe Sonne-Holm, sekretariatet (referent).
Dagsorden for mødet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkendelse af referat fra sidst
Oplæg om CLEAN´s arbejde på ren luft området, Maria Skotte/Anne Dorthe Fethers, CLEAN
Status på konferencen den 29. januar (vedlagt program)
Gennemgang af handlingsplanen (seneste udkast vedlagt)
Statusnotat for eksporten 2019 (vedlagt udkast)
NEC-udvalgets anbefalinger, hvordan kan disse indgå i Luftvisionens videre arbejde? (anbefalinger
eftersendes)
Status på promoveringsvideo
Luftvisionen på SoMe - skal vi være mere aktive, og i så fald, så hvordan?
Næste møde?
Evt.

Ad. 1:
Eventuelle rettelser eller kommentarer til referatet fra styregruppemødet d. 21. september 2020 skal
sendes til Anne Marie inden for en uge. Derefter betragtes referatet som godkendt.
Ad. 2:
Kort oplæg med og om CLEAN, der har vundet innovationsklyngen for miljøteknologi.
Arbejdet kredser om markedsdreven grøn innovation. FN’s verdensmål udgør rammen for arbejdet.
De forskellige Innovation Boards består primært af virksomheder og vidensinstitutioner inden for det
pågældende vidensområde. På sigt vil brancheforeninger også blive inviteret med i dette arbejde, der skal
prioritere klyngens indsatser i forhold til bl.a. videndeling og kompetenceudvikling.
I første omgang er det emissioner fra landbruget + emissioner fra forbrænding fra produktion og skibsfart,
der står øverst på deres dagsorden. Indeklima er et område, der på sigt skal satses på.
Erhvervsklyngerne har til formål at forenkle indsatsen. På nogle områder vil CLEAN kunne understøtte
eksisterende initiativer, samt fylde ud, hvor der mangler. CLEAN foreslår selv, at de f.eks. kan tage en
delmængde af et arrangement. De har gode erfaringer med at stå for matchmaking, og de kan også i nogen
grad hjælpe med finansiering af relevante projekter.
Samarbejder med State of Green, C40, innovationscentre rundt om i verden, m.fl.
Bevillingen løber over 4 år.
Se i øvrigt de vedlagte slides.
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Ad. 3:
Programmet og stort set alt praktisk er på plads.
Søren Bukh Svenningsen er ordstyrer på dagen. Både miljøministeren og EU-kommissæren deltager med
oplæg. EU-kommissæren er med fra starten, så velkomst og de første indlæg skal være på engelsk. Derfra
skifter vi over til dansk.
Pr. dags dato er der 55 tilmeldte.
I udgangspunktet skal alle oplægsholdere helst være til stede fysisk i lokalet. Det er dog en udfordring med
de nuværende forsamlingsrestriktioner, så der kommer en endelig besked ud efter d. 17. januar, når vi
kender de gældende retningslinjer.
Alle i styregruppen opfordres til at sprede ordet. Del det i nyhedsbreve, online, mv.
Ad. 4:
Handlingsplanen blev gennemgået. En tilrettet version udsendes inden næste styregruppemøde.
Ad. 5:
Styregruppen får en uge til at komme med kommentarer og rettelser til det udkast til eksportnotatet for
2019, der er blevet rundsendt. Derefter vil det komme på hjemmesiden. Sammen med et lignende notat for
2020 vil det danne grundlag for en fælles udtalelse fra styregruppen omkring status for eksporten af renluft
teknologier.
Ad. 6:
Ammoniakudvalget blev færdige med deres arbejde i efteråret. Der var to set af anbefalinger. Nogle der
kan implementeres på kort sigt, og en række anbefalinger der kan implementeres med et længere sigte
(frem mod 2030 reduktionsmålet).
Der er ikke meget teknologi i anbefalingerne på kort sigt, at da tager tid at få op at køre. I forhold til det
længere sigte er der et arbejde i gang med at se på BAT, for at undersøge, om de nuværende
grænseværdier stadig er relevante eller bør opdateres.
I forhold til at anbefalingen om ”Grøn omstilling gennem styrket lovgivning” anbefales der at nedsætte et
nyt forum til fremme af miljøteknologi.
Flere frivillige aftaler er indgået med landbruget. Derudover er der endnu ikke truffet politisk beslutning om
implementering af anbefalingerne i rapporten. Da dette er blevet forsinket af minksagn.
Medlemmer af styregruppen pointerede, at de håber, at en indsats for ammoniak kan blive en del af
klimaforhandlingerne på landbrugsområdet. Derudover blev det igen nævnt, at det er tungt for
virksomheder at få optaget teknologier på teknologilisten. På den måde kommer en uforholdsmæssig stor
del af risici forbundet med at udvikle nye teknologier til at ligge hos producenterne og ikke dem der reelt
forurener (landbruget).
Som svar herpå efterlyses en ordning, der rummer muligheden for at søge om tilskud til test og
dokumentation af teknologier relateret til landbrugsområdet. Det område falder mellem to stole, for GUDP
kan ikke støtte teknologier, der er meget tæt på markedet, og MUDP dækker som sådan ikke
landbrugsteknologier.
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Se i øvrigt den udsendte rapport med NEC-udvalgets anbefalinger.
Ad. 7:
Promoveringsvideoen er færdig og udsendt.
Alle styregruppemedlemmer opfordres til at eksponere den og Luftvisionen. Send den ud i jeres netværk så
den spredes så vidt som muligt.
Ad. 8:
Punktet udskydes til næste styregruppemøde pga. tidsmangel.
Ad. 9:
Næste styregruppemøde planlægges til april/maj. Anne Marie Zinck udsender datoforslag.
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