Hvordan skaber vi flere grønne incitamenter
indenfor skibsfarten?
De seneste år har internationale forhandlinger været fokuseret på at nedsætte forureningen fra den globale
skibsfart, og nødvendigheden af en mere miljøvenlig skibsflåde bliver mere og mere tydeligt.
I regi af Luftvisionen arrangerer vi derfor en innovationsworkshop med fokus på ren luft-teknologier til skibsfarten.
Ved at samle de maritime producenter, rederier, myndigheder, repræsentanter fra havnene, m.fl. kan vi sammen
blive klogere på, hvordan udviklingen indenfor området må forventes at se ud, og understøtte den innovation, der
skal cementere Danmark som førende i ren luft teknologier.
Workshoppen har også til formål at generere et indspark til de politiske overvejelser omkring
incitamentsstrukturer, der kan arbejde for en reduktion af luftforureningen fra skibe i national fart på kort sigt.
Afsenderen vil være Luftvisionen og jer som producenter af ren luft teknologier.

Sted:

Danske Maritime, Symfonivej 18, 2730 Herlev

Dato:

11. september 2019 kl. 12.00-16.00

Punkter på dagsorden
12:00-12:30

Ankomst – der serveres en sandwich, kaffe, te og vand.

12.30 – 12.40

Velkomst ved Jenny Braat, direktør i Danske Maritime og ordstyrer Valdemar Ehlers,
teknisk chef i Danske Maritime.

12.40 – 13.10

Virksomhedspræsentationer – ideer og foreløbige tanker om nye projekter (alle)

13.10 – 13.20

Regulatorisk fremsyn – hvad rører sig politisk i forhold til grøn skibsfart? V. Clea Henrichsen,
specialkonsulent i Miljø- og Fødevareministeriet.

13.20 – 13.35

Det er vigtigt at tænke kreativt, når man taler om grønne incitamenter v. Jesper
Steenbuch, direktør i Exilator

13.35 – 13.55

Hvad er behovet for skibe i national fart (ø-færger) v. Michel van der Linden, formand
for Færgesekretariatet

13.55 – 14.15

Landstrøm – barrierer og muligheder v. Peter C. Knudsen, PowerCon

14.15 – 14.35

Pause og netværk

14.35 – 15.25

Idégenerering i grupper: Hvilke incitamenter skal fremhæves politisk, hvis
luftforureningen fra skibsfarten i de nationale farvande skal reduceres?

15.25– 16.00

Fremlægge pointer, opsamling og afslutning

Flere oplysninger
Tilmelding sker ved at sende en mail senest d. 4. september til Luftvisionens koordinator Signe Sonne-Holm
(ssh@danskmiljoteknologi.dk) med navn, titel og organisation.
Der er et begrænset deltagerantal, så meld tilbage hurtigt.

På vegne af Luftvisionens parter
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