Referat fra 3. møde Luftvisionens styregruppe, d. 3.
september 2019
Deltagere: Anne Marie Zinck, MFVM, Lene Westergaard, Danske Rederier, Niels Henrik Mortensen, MST
(via skype), Anders Fink, MFVM, Christian Hald-Mortensen, MFVM, Jonas Fredsted Villadsen, Dansk
Miljøteknologi, Niels Henrik Møller, Danske Maritime, Signe Sonne-Holm, Sekretariatet.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 21. november 2018 (vedlagt)
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
2. Kort nyt om Miljø- og Fødevareministeriet efter valget
Siden sidste møde er der kommet en ny regering. Det betyder også, at Miljø- og Fødevaredepartementet
nu servicerer to ministre i et samlet departement (Miljøminister Lea Wermelin og Fødevareminister
Mogens Jensen). Der er således meget samarbejde på tværs, men luftdagsordenen ligger hovedsageligt i
regi af miljøministeren.
Derudover er der sket en vis omstrukturering af kontorerne. Opgaverne omkring MUDP er sammen med
Helle Winther rykket til kontoret for forskning og analyse. Anne Marie Zinck og al visionsarbejdet er rykket
til kontoret for EU og internationalt, der fremover vil have til huse på Slotsholmsgade 10. Helt generelt er
det sådan, at mennesker er flyttet med opgaver, så vi har fortsat de samme kontaktpersoner.
Lea Wermelin er blevet forelagt både luft- og vandvisionen, så hun kender til dem, og hun har også
refereret til dem ved flere lejligheder.
3. Gennemgang af handlingsplan
Der blev aftalt en række ændringer og rettelser til dokumentet. En opdateret version af handlingsplanen er
vedhæftet.
Vær opmærksom på, at der er blevet tilføjet tre nye punkter til handlingsplanen. Nr. 11 omkring en fælles
udtalelse fra styregruppen, nr. 23 der omhandler et oversigtspapir over håndhævelsen af internationale
regler til søs samt nr. 24 omkring en konference om håndhævelse af de internationale svovlregler, der
afholdes i regi af Søfartsstyrelsen. Derudover er der flere punkter, hvor der mangler afklaring fra
medlemmerne af styregruppen. Der mangler ligeledes en afklaring fra Luftambassadøren på
handlingsplanens initiativ nr. 6 + 12.
I forhold til arbejdet med eksportfremme noteres det, at miljøministeren tager til Chicago i september,
derefter skal hun til FNs generalforsamling, Kina i uge 48 (myndighedssamarbejde omkring vand/luft) og
Indonesien i februar 2020. På turen til Indonesien er der fokus på myndighedssamarbejde om
affald/cirkulær økonomi (og luft, hvis lejligheden byder sig). Danske Rederier pointerede, at Indonesien har
meldt offentligt ud, at de ikke agter at overholde IMOs 2020 svovlregler.
I forhold til arbejdet med udstillingsvinduer kunne Miljøstyrelsen fortælle, at rapporten Clean Air Efforts er
ved at blive opdateret med nye tal og nye vinkler. Forventes at udkomme i slutningen af året.

4. Status på innovationsworkshop
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5. Der har været stor interesse for workshoppen, og alle pladserne er taget. Deltagerlisten og et
opdateret program er vedhæftet.
Derudover noteres det, at vi på næste styregruppemøde skal have en drøftelse af den
opfølgningskonference, der er planlagt til at finde sted i august/september 2020.
6. Oplæg om regeringens krydstogtsprojekt v. Christian Hald –Mortensen
Krydstogtturisme i Østersøregionen er kraftigt stigende, og langt de fleste skibe ankommer til København.
Formålet med projektet er derfor at reducere luftforureningen fra de krydstogtskibe, der ligger til i danske
havne. Det gøres bl.a. ved at afdække myter og sandheder i forhold til, hvad der egentlig kan lade sig gøre.
Det er f.eks. en udbredt myte, at skibene ikke er parat til landstrøm, hvilket ikke er korrekt. Allerede tilbage
i 2017 var op mod 33 % klar til at modtage landstrøm.
Projektet har et særligt fokus på partikler og NOx og holder fokus på tre teknologier: Scubbere, landstrøm
og LNG.
Projektet er en del af finansloven for 2019, og der er sat midler af til de næste fire år (det er en del af
luftpakken). Projektet er pt. underlagt et kasseeftersyn. Det vil sige, at projektets fremtid ikke er helt sikret,
men forventningen er positiv.
Man forventer bl.a. at rykke på dagsordenen i forbindelse med det danske formandskab af Nordisk
Ministerråd fra 1. januar 2020.
7. Status på arbejdsgruppen om EU-regulering
Gruppen holdt første rigtige møde d. 29. august.
Der blev aftalt enkelte tilføjelser til retsaktsoversigten over gældende lovgivning på luftområdet, og det
blev besluttet at fokusere på NEC-direktivet, revision af Luftkvalitetsdirektivet, revision af IE-direktivet og
det 8. miljøhandlingsprogram.
Næste møde holdes først når EU Kommissionen har fremlagt deres arbejdsprogram. Luftambassadør
Carsten Møberg bedes i den forbindelse om at komme med input til, hvilke to lande, som gruppen skal
arbejde videre med. Lande, hvor implementeringen halter, men hvor viljen og ressourcerne til at gøre
noget ved det, er der.
Det forventes, at Kommissionen laver en særlig proces omkring implementering af NEC direktivet, fordi så
mange lande halter efter.

8. Evaluering af sekretariatets arbejde/ kort status på Luftambassadøren
Da luftambassadør Carsten Møberg ikke deltog i mødet, blev luftambassadørens arbejde ikke drøftet, men
udsat til et senere møde. Det blev dog nævnt, at stillingen som Luftambassadør er finansieret via
landbrugspakkemidler. Det betyder, at stillingen løber til udgangen af 2019.
Styregruppemedlemmer udtrykte tilfredshed med sekretariatet. Det opleves som meget positivt med
sekretariatsbistand til at drive processerne, der er blevet etableret en stærk netværkskultur og
sekretariatet lykkes med at facilitere dialog på tværs. Sekretariatet fungerer godt i forhold til at understøtte
Miljø- og Fødevareministeriets dirigentrolle.
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9. Næste møde
Planlægges til sidste uge i november/første uge i december. Anne Marie Zinck udsender doodle.
10. Eventuelt
State of Green afholder bestyrelsesmøde, hvor strategien skal drøftes. Derudover skal Signe Sonne-Holm,
Carsten Møberg Larsen og Anne Marie Zinck til møde i State of Green d. 4. oktober for bl.a. at snakke
yderligere om, hvordan båndene mellem State of Green og Luftvisionen kan styrkes.
Miljøstyrelsen gav en status på MUDP i forhold til luft. Der behandles ansøgninger lige nu, og der er
luftansøgninger i både den almindelige ansøgningspulje samt blandt fyrtårnsprojekterne. Bestyrelsen skal
tage stilling til projekterne i oktober.
Årets MUDP-bevilling er cirka 85 mio. kr. Sammen med tilbageførte midler betyder det omkring 100 mio.
kr. til uddeling. Der er flere nye medlemmer af MUDP-bestyrelsen, men Jesper Nerlov, der overordnet set
dækker luftområdet, fortsætter.
MUDP-bestyrelsen skal i nær fremtid vedtage en ny strategi. Forventningen er, at luftforurening fortsat er
et vigtigt punkt, men at det tænkes tættere sammen med klima og grøn omstilling. Send gerne gode input
til hvad der skal prioriteres i forhold til luftforurening i strategien. Niels Henrik Mortensen sender udkast til
strategi rundt til styregruppens medlemmer til kommentarer og input.
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