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Referat fra 2. møde Luftvisionens styregruppe, d. 21. november 2018 
 
Deltagere: 
Anne Marie Zinck, MFVM-dep., Magnus Leth, MFVM-dep, Hanne Lylov Nielsen, MFVM-dep, Lene 
Westergaard, Danske Rederier, Niels Henrik Mortensen, MST, Anders Fink, MFVM-dep., Jonas Fredsted 
Villadsen, Dansk Miljøteknologi, Niels Henrik Møller, Danske Maritime, Morten Løber, DI, Kjeld Vang, DAPO, 
Carsten Møberg Larsen, MST, Signe Sonne-Holm, Sekretariatet.    
 
Dagsorden for mødet: 
 

1) Godkendelse af referat fra styregruppemøde d. 29. august 2018 
2) Velkommen til luftambassadøren Carsten Møberg Larsen 
3) Høring af handlingsplanen blandt den brede skare af interessenter 
4) Netværksworkshops i 2019  

5) Afrapportering på initiativ 3 

6) Retsaktsoversigt 
7) Udkast til kommunikationsplan 
8) Luftvisionen.dk 
9) Bordrunde om eksportfremmeindsats 
10) Næste møde i styregruppen 
11) Evt. 

 
Ad. 1: 
Referat fra styregruppemøde d. 29. august 2018 blev godkendt. 
Fremover antages referater at være godkendte, hvis ikke der mailes nogen kommentarer. Godkendte 
referater ligges herefter på hjemmesiden af Signe. 
 
 
Ad. 2: 
 
CML blev budt velkommen. Stillingsbeskrivelsen blev omdelt i udkast med en note om, at det er et 

dynamisk dokument. De vigtigste overvejelser kredser omkring hvad luftambassadøren kan/skal bibringe af 

merværdi til de mange aktiviteter, der allerede findes: Luftvisionen, eksportrådets aktiviteter, 

virksomheders aktiviteter og politiske initiativer.  

Fokus i øvrigt skal være på nærmarkederne (Europa), da vi her kan trække på CMLs viden og netværk. 
Styregruppens medlemmer opfordres til at melde ind med konkrete ideer, hvis luftambassadøren skal rette 
fokus mod andre markeder.  
 
Første skridt for CML er at lære at virksomhederne at kende og opstarte dialog med eksportrådet omkring, 
hvad de ser af muligheder. Styregruppens medlemmer opfordres til at udsende en nyhed eller lignende, der 
kan skabe en kontakt mellem CML og deres virksomheder. En sådan opfordring vil også komme på 
luftvisionen.dk. 

 
Det maritime spor er globalt, hvorfor det blev foreslået, at CML afholder et møde alene med de relevante 
parter i forhold til at afklare deres behov og ønsker til en luftambassadør. Mødet afholdes, når MFVM har 
fået ansat en ny person til at varetage det maritime område. 
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De input som gives til luftambassadøren skal være så konkrete som muligt. Hvis der stilles forslag om 
deltagelse på konferencer, må de gerne prioriteres af hensyn til kalenderen. Luftambassadøren vil fremover 
deltage i styringsgruppemøderne om luftvisionen. 
 
Ad. 3: 
Handlingsplanen har været i en bred høring, og styregruppen blev præsenteret for de få kommentarer, der 
er indløbet.  
BioCover: SSH sender et svar tilbage med en opfordring til at fremsende eventuelle gode og konkrete idéer 
fra deres side, der evt. kan føres ind i handlingsplanen. På den måde, kan det være muligt at sikre mere 
ammoniak-specifikke initiativer i handlingsplanen. 
Exilator: SSH sender et svar om, at målet vi arbejder efter er formuleret i luftvisionen, og at 
handlingsplanen i øvrigt er et dynamisk dokument der vil folde sig ud i takt med at initiativerne 
gennemføres. Der er ikke som sådan et budget for indsatsen. Alle luftvisionens parter bidrager hvor de kan. 
Lesni: SSH sender den afrapportering, der allerede er lavet med en note om at materiale i øvrigt vil være at 
finde på luftvisionen.dk 
FORCE: ingen handling nødvendig 
Teldust: SSH kontakter dem med en snak om den tast force de gerne vil være en del af, samt en opfordring 
til at fremsende eventuelle gode og konkrete idéer fra deres side, der evt. kan føres ind i handlingsplanen. 
På den måde, kan det være muligt at sikre mere industri-specifikke initiativer i handlingsplanen. 
  
Kommentarer til handlingsplanen: 
6: Det skal præciseres hvad gruppe har tænkt sig. Der ligger en kortlægning af sektoren, som evt kan 
bruges. De danske styrkepositioner på de centrale markeder skal konkretiseres Signe og Carsten er 
tovholder for indsamling af bidrag. Det overvejes om man kan lave forskellige dokumenter til hver sektor. 
Papiret skal være operationelt og til internt brug. Signe og Carsten sender en forespørgsel rundt i gruppen 
snarest muligt.  
11: Carsten afklarer hvad der skal gøres fremadrettet ift. Kina. Det bemærkes at kineserne har haft flere 
nyttige besøg i Danmark. Der enighed i Kina om at man skal skift spor til at fokuserer på industriområder, 
hvor man har store miljøproblemer. Mange velegnede danske cases, som kan benyttes. 
13: Punktet skal revideres eller slettes.  
17: Punktet er for smalt. Signe koordinerer for at finde en mere overordnet tekst. 
18: Samarbejdsprojektet om krydstogtturisme er ikke helt på plads endnu. MFVM arbejder videre med 
punktet  
25-27: Forskningsdelen koordineres med Signe. 
Kommentarer til handlingsplanen: 
6: Det skal præciseres hvad gruppe har tænkt sig. Der ligger en kortlægning af sektoren, som evt kan 
bruges. De danske styrkepositioner på de centrale markeder skal konkretiseres Signe og Carsten er 
tovholder for indsamling af bidrag. Det overvejes om man kan lave forskellige dokumenter til hver sektor. 
Papiret skal være operationelt og til internt brug. Signe og Carsten sender en forespørgsel rundt i gruppen 
snarest muligt.  
11: Carsten afklarer hvad der skal gøres fremadrettet ift. Kina. Det bemærkes at kineserne har haft flere 
nyttige besøg i Danmark. Der enighed i Kina om at man skal skift spor til at fokuserer på industriområder, 
hvor man har store miljøproblemer. Mange velegnede danske cases, som kan benyttes. 
13: Punktet skal revideres eller slettes.  
17: Punktet er for smalt. Signe koordinerer for at finde en mere overordnet tekst. 
18: Samarbejdsprojektet om krydstogtturisme er ikke helt på plads endnu. Der er måske behov for 
koordinering med andre ministerier. Det bemærkes at Københavns kommune er i gang med en 
undersøgelse af emnet.  
25-27: Forskningsdelen koordineres med Signe. 
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Kommunikation: 

• Der skal ikke være et nyhedsbrev, da det vil være for ressourcekrævende. I stedet skal man lave en 

mailtilmelding på hjemmesiden, hvor tilmeldte kan få en notifikation hver kan der ligges en nyhed 

op. 

• State og Green må gerne promovere luftvisionen mere tydeligt. Anne Marie snakker med dem 

herom. 

 
Ad. 4: 
 
AMZ præsenterede de foreløbige ideer til en netværksworkshop om eksport af danske ren luft løsninger. 

Workshoppen vil blive afholdt over en halv dag i februar. Dato afklares med MST, der kan lægge lokaler til, 

og meldes ud derefter. 

Der blev udtrykt ønske om inspirerende oplæg fra f.eks. virksomheder, der har haft succes med deres 

eksport. Derudover skal diskussionerne gerne tage afsæt i konkrete ønsker, muligheder eller udfordringer, 

der kan være gavnlige at diskutere og som kan føde ind til luftambassadørens arbejde.  

Anne Marrie kommer med et nyt udkast til workshop, som sendes rundt i styregruppen med henblik på 

kommentarer. 

 
Ad. 5: 
 
Afrapporteringen på initiativ 3 vil blive lagt op på hjemmesiden, med en tydeliggørelse af, at sidste punkt i 
dokumentet er input fra interessenter. De enkelte inputs kommer bl.a. i citationstegn.  
 
Ad. 6: 
 

Oversigten er færdig for nu. Den udgør en bruttoliste over de retsakter, der er relevante på luftområdet. 

Derudover vil den udgøre et fundament for EU reguleringsgruppen. 

Der blev udtrykt ønske om, at retsaktsoversigten udbygges med en oversigt over på hvilke markeder, der er 

udfordringer med implementeringen af de enkelte retsakter.  

AMZ indkalder til første møde i EU reguleringsgruppen i januar. Møderækken vil være efter behov. 

 
Ad. 7: 
 
Kommunikationsplanen skal bruges som et internt arbejdsredskab. Vi skal holde handlingsplanens 
initiativer op i forhold til kommunikationsplanen, og sikre os at alle interessenter involveres.  
 
Ideen om at udsende et nyhedsbrev droppes. I stedet skal det undersøges, om man kan tilføje et modul til 
hjemmesiden, så folk gøres opmærksom på, at der er lagt nyt op. 
 
På nuværende tidspunkt indeholder planen ingen tanker om intern kommunikation. Styregruppen er selv 
ansvarlig for at den flyder problemfrit – ikke mindst til SSH, der administrerer hjemmesiden.  
Derudover er der heller ikke indtænkt presse. Det må vurderes fra initiativ til initiativ.  
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HLJ nævnte muligheden for at lakmusteste kommunikationsplanen hos pressefolkene ansat i MFVM. Det 
nikkede styregruppen til.  
 
 
Ad. 8: 
 
Styregruppen havde ikke umiddelbart nogen kommentarer til luftvisionen.dk.  
 
På næste styregruppemøde skal det bl.a. diskuteres, hvad vi stiller op med casesamlingen, der pt. er uden 
indhold.  
 
Derudover opfordres styregruppen på det kraftigste til at bruge siden aktivt og linke til den fra egne 
domæner. Det er en vigtig del af at gøre siden søgbar i google.  
 
Ad. 9: 
 
Punkt udeladt. 
 
Ad. 10: 
 
AMZ indkalder til næste møde, der gerne skal ligge efter afholdelse af workshop om eksport og første møde 
i EU reguleringsgruppen. 
 
Ad. 11: 
Sekretariatet orienterede om, at der snart sættes gang i initiativ 5. Det indbefatter en interviewrække med 
nogle af aftagerne af ren luft teknologier. Opgaven udføres af sekretariatet i samarbejde med Dansk 
Industri.  Styregruppen vil modtage en interviewguide pr. mail, som I bedes om at forholde jer til.  


