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Referat fra 7. møde Luftvisionens styregruppe, d. 21. september 2020 (afholdt via 
skype) 
 
Mødet blev gennemført over skype med deltagelse fra: 
Anne Marie Zinck, MFVM, Søren Bukh Svenningsen, Dansk Miljøteknologi, Kjeld Vang, DAPO, Morten Løber, 
DI, Valdemar Ehlers, Danske Maritime, Carsten Møberg Larsen, MST, Erik Nikolai Lerche, MST, Christian 
Hald-Mortensen, Miljø og Erhverv, MFVM (under pkt. 2) og Signe Sonne-Holm, Sekretariatet.  
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Godkendelse af referat fra 6. møde i Styregruppen den 16. juni 2020 (vedlagt) 
2. Oplæg fra Christian Hald-Mortensen: Om landstrøm til krydstogtsskibe og teknologier tilknyttet 
3. Status på opfølgningskonferencen (dato fastsat til d. 29. januar 2021) 
4. Samarbejde med Innovation Centre Denmark  
5. Input fra DINEX (vedlagt bilag 1) 
6. Næste møde 
7. Eventuelt 

 
 
Ad. 1: 
Referat fra styregruppemøde d. 16. juni 2020 blev godkendt. 
 
Styregruppen er enig i at invitere Eksportrådet v. Jesper Køks Andersen til at deltage i Luftvisionens 
styregruppe.  
 
Anne Marie Zinck sender invitation til at deltage i arbejdet.  
 
Ad. 2: 
Overordnede pointer: 
 
Krydstogtsprojektet består af to dele: Et større projekt, der er på Finansloven, samt et mindre projekt, der 
er finansieret af Nordisk Ministerråd, hvor Danmark har formandskabet i 2020. 
  
Projektet forventes at have to outputs: En fælles nordisk ministererklæring og en roadmap rapport 
udarbejdet af COWI. En betydelig del af rapporten vil komme til at omhandle teknologier og løsninger.  
 
Den overordnet mission handler om mere bæredygtig turisme, og en mulig konklusion lyder på, at der er en 
potentiel dansk nicheforretning i at levere landstrøm til små havne.  
  
Se i øvrigt de vedlagte slides.  
 
 
Ad. 3: 
 
Styregruppen besluttede at holde fast i den nuværende dato (29. januar), og at konferencen skal afholdes 
virtuelt. Arrangementet skal skæres til, så det passer til en online platform. Det vil bl.a. sige, at konferencen 
skal forkortes, så den ikke varer længere end et par timer.  
 
Sekretariatet laver en skitse til et program for dagen, der rundsendes til kommentering blandt 
styregruppens medlemmer.  
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Styregruppens medlemmer opfordres til at høre i deres bagland om de kan bistå med teknisk hjælp på 
dagen. Anne Marie Zinck forhører sig også med State of Green om de evt. ville kunne hjælpe med at løfte 
teknikken på dagen.  
 
Ad. 4: 
 
Innovation Centre Denmark, som har en ”afdeling” på den Danske Ambassade i Korea, har netop 
underskrevet et innovationspartnerskab med otte koreanske myndigheder med sigte på bl.a. at styrke test, 
validering og skalering af danske rent luft teknologier.  
 
I styregruppen var der enighed om som et første skridt at afholde skypemøde mellem Peter Vangsbo fra 
ICD, Anne Marie Zinck, Signe Sonne-Holm samt eventuelt andre interesserede fra styregruppen. Her kan vi 
få afdækket muligheder og forventninger. 
 
Anne Marie Zinck kontakter Peter Vangsbo mhp. at finde en passende mødedato i nær fremtid.  
 
Ad. 5: 
 
Det er positivt, at en repræsentant fra transportsektoren nu melder sig ind i arbejdet, og det er et område, 
som styregruppen meget gerne vil inkludere i Luftvisionsarbejdet.  
 
Umiddelbart er der stor opbakning til at forsøge at afholde et onlinemøde med fokus på transport i stil med 
de innovationsworkshops, der tidligere har været afholdt. Det ville være spændende at få afklaret, hvad 
området rummer af muligheder på nationalt og europæisk plan. 
 
Sekretariatet laver et udkast til et online møde, såfremt der stadig er opbakning hos DINEX.   
 
 
Ad. 6: 
 
Doodle udsendes med mødedatoer i midten af december. 
 
Ad. 7: 
 
White Paper’et på luftområdet er nu færdigt. Det færdige produkt er flot og meget anvendeligt, så der lyder 
en opfordring til at dele det vidt og bredt. Publikationen kan findes via Luftvisionens hjemmeside eller her: 
https://stateofgreen.com/en/publications/clean-air/  
 
Sekretariatet arbejder lige nu på en promoveringsvideo, der kan understøtte budskaberne i white paper’et 
på en mere visuel måde, og som kan spredes via sociale medier. Når der foreligger et udkast, vil 
styregruppens medlemmer få lejlighed til at gennemse og kommentere. 
 
Næste møde i EU arbejdsgruppen er planlagt som skypemøde d. 5. oktober. Her vil bl.a. Martin Schneekloth 
fra Kommissionen være med som deltager og fortælle om Kommissionens arbejde med ren-luft, og Erik 
Lerche Christiansen fra Miljøstyrelsen vil give et hurtigt overblik over EU’s VERA scheme, der står foran en 
revision.    

https://stateofgreen.com/en/publications/clean-air/

