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Referat fra 5. møde Luftvisionens styregruppe, d. 14. april 2020 
 
Mødet blev gennemført over skype med deltagelse fra: 
Anne Marie Zinck, MFVM, Heidi Ravnborg, MFVM, Lene Westergaard, Danske Rederier, Niels Henrik 
Mortensen, MST, Søren Bukh Svenningsen, Dansk Miljøteknologi, Morten Løber, DI, Valdemar Ehlers, 
Danske Maritime, Carsten Møberg Larsen, MST, Erik Nikolai Lerche, MST, Signe Sonne-Holm, Sekretariatet.    
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 5. december 2019 
2. Orientering om status for sekretariatsbetjening af luftvisionen efter maj 2020. 
3. Gennemgang af opdateret handlingsplan 
4. Nye initiativer i forbindelse med en ny runde med Luftvisionen og en ny handlingsplan – input fra 

Styregruppen 
5. Opfølgningskonferencen hos DI 
6. Hurtig status på White Paper 
7. Opdatering af pjecen ”Clean air in Denmark – Dedicated efforts since 1970”.  
8. Nye klyngeorganisationer og koblingen til Luftvisionen 
9. Evt. /næste møde? 

 
Ad. 1: 
Referat fra styregruppemøde d. 5. december 2019 blev godkendt. 
 
Ad. 2: 
Den nuværende bevilling til Luftvisionen udløber i maj 2020. MUDPs bestyrelse har bevilliget 1 mio. kr. over 
to år til en forlængelse af Luftvisionens sekretariat.  
 
Miljøstyrelsen er ved at indhente tilbud, og det forventes, at sekretariatet fortsætter uden afbrydelse fra 
maj 2020-maj 2022.  
 
Ad. 3: 
Se den opdaterede handlingsplan: http://luftvisionen.dk/wp-content/uploads/pdf/handlingsplan-6.pdf 
 
Ad. 4: 
DI foreslår at EU-dagsordenen kommer til at fylde mere i næste handlingsplan. Vi står foran Kommissionens 
New Green Deal, hvor indsatsplaner er på vej for vand, jord og luft. Derudover har vi statusmål for NEC 
direktivet i 2025.  
Kommissionen har gennemført et fitnesscheck af Luftkvalitetsdirektivet, og rådskonklusioner er blevet 
offentliggjort. Danske myndigheder har i dette arbejde fokuseret på den kildespecifikke luftforurening fra 
landbrug og brændefyring.  
 
DMT foreslår at undersøge, hvorvidt teknologi eksport (Luftvisionen) kan spille en rolle i anbefalingerne fra 
det ekspertudvalg, som skal komme med forslag til at reducere udledningen af ammoniak fra landbruget. 
Det kunne f.eks. være finansiering af materiale på engelsk, der beskriver danske løsninger eller lignende. 
Heidi Ravnborg bærer ideen videre ind i ammoniakudvalget.   
 
Hvis I får andre ideer i løbet af de næste par måneder, så send dem endelig til gruppen og/eller 
sekretariatet. Ideerne bringes med ind i den nye handlingsplan, som vi får på plads inden sommerferien. 
 
 

http://luftvisionen.dk/wp-content/uploads/pdf/handlingsplan-6.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/42875/st06650-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/42875/st06650-en20.pdf
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Ad. 5: 
Konferencen var planlagt til afholdelse d. 24. august, men må udskydes på grund af corona-krisen.  
 
Sekretariatet aflyser reservationer, og vi arbejder på i stedet at afholde mødet i slutningen af januar/start 
februar. Overvej et tema omkring EU’s New Green Deal/ NEC-direktiv. Der kunne også være et maritimt spor 
om status på IMO’s 2020 regler. 
 
Ad. 6: 
Vi er kommet langt med White Paper’et omkring danske luftrensningsløsninger. Det forventes, at vi har en 
første masterversion af dokumentet inden for kort tid, der vil blive gennemlæst af relevante folk i 
Miljøstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet.  
 
Vi forventer at kunne sende en samlet version til styregruppen i maj måned, som I bedes læse igennem og 
kommentere på. Publikationen skal efter planen ligge færdig efter sommerferien.  
 
Ad. 7: 
I 2013/2014 fik Miljøstyrelsen lavet en publikation om de danske erfaringer på luftområdet, der beskriver 
hvordan vi gradvist har fået renere luft i Danmark i perioden fra 1970 og frem. Det er en unik publikation, 
fordi den trækker på data fra en meget længere periode, end man normalt ser.  
Miljøstyrelsen har fået penge til at opdatere tabellerne, så publikationen stadig kan leve. Miljøstyrelsen 
foreslår ydermere, at sekretariatet lægger kræfter i at opdatere den del, der handler om regulering og tiltag 
siden 2014.  
 
Styregruppen nikkede til forslaget, og det blev besluttet, at sekretariatet arbejder på en opdatering af den 
anden del både med nationale og internationale tiltag. Det skal ske som noget af de første i den nye 
handlingsplan. Til dette arbejde vil det være nødvendigt med input fra Miljøstyrelsen og Miljø- og 
Fødevareministeriet. Initiativet skrives ind som en del af den næste handlingsplan. 
 
Ad. 8: 
CLEAN har bedt både DMT og DI om at bidrage til deres ansøgning om at blive en af de nye nationale 
klyngeorganisationer under Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse.  
 
Ved førstkommende styregruppemøde inviteres CLEAN til at fortælle om deres planer på luftområdet. 
Derefter kan vi åbne for en diskussion om et eventuelt samarbejde. Det er uklart om CLEAN kommer til at 
arbejde specifikt med eksport, men måske kan der alligevel være gensidige fordele ved et samarbejde.  
 
Ad. 9: 
Det bemærkes, at Signe Sonne-Holm er hjemsendt til og med maj. Søren Bukh Svenningsen dækker 
sekretariatsbetjeningen i denne periode.  
 
Styregruppen blev enige om at afholde næste møde i slutningen af juni. Anne-Marie Zinck udsender forslag 
til mødedatoer.  
 


