Topmøde 22. januar 2019
Sessioner (kl. 16.00 – 16.45)

Session 1: Status på luftvisionen og mød den nye luftambassadør til en debat om
eksportmuligheder
Oplægsholder: Carsten Møberg Larsen
Mød Danmarks nye luftambassadør Carsten Møberg Larsen og vær med til at diskutere, hvordan
eksporten af danske renluftløsninger kan øges: hvilke markeder er særligt interessante, med hvilke
drivere, og hvordan kan vi øge synligheden af danske virksomheders kompetencer ift. disse
markeder?

Session 2: Hvordan sikrer vi god luftrensning, et godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed?
Oplægsholder: Karl-Heinz Runge (direktør i Teldust) og Kjeld Bagger (TBC)
Vi mødes til en snak om recirkulation af luft, ordentlig ventilation af storkøkkener og ATEX
bestemmelserne. Kan dagsordenerne spille hinanden stærkere? Og er der samarbejdsmuligheder,
vi endnu ikke har opdaget?

Session 3: Jordforurening – kom og vær med til at forme DMTs indsats for næste valgperiode.
Oplægsholder: Christian Andersen
Kom og vær med til en brainstorm om, hvordan vi får jordforurening på den politiske dagsorden
op til forårets økonomiforhandlinger mellem regionerne og staten. DMT arbejder målrettet på, at
der samlet set afsættes flere penge til oprensning af forurenede grunde samt at der etableres en
særskilt pulje til oprensning af de store generationsforureninger. Oplæg ved chefrådgiver Christian
Andersen, Danske Regioner.

Session 4: Drikkevand – tendenser og nye muligheder i drikkevandssektoren
Større fokus på miljøfremmede stoffer og bidrag til klimaindsatsen er blot to af de fremvoksende
tendenser i den danske drikkevandssektor, og sammen med voksende professionalisme hos
mange selskaber skaber det nogle muligheder, som vi skal arbejde videre med.
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Session 5: Ressourceeffektive vandselskaber under ny økonomisk regulering – muligheder og
trusler?
Oplægsholder: Joannes Gaard
Få en kort og præcis oversigt over den nye regulering og vær med til at fastlægge vores strategi for
at fremme energi- og klimaneutrale vandselskaber – også når det drejer sig om materialer og
udstyr – samt ressourcegenvinding. Vi skal identificere barrierer og finde de politiske muligheder.

Session 6: Akvakultur – giv dit bidrag til ny DMT strategi i samarbejde med DN og
Sportsfiskerforbundet
Vær med til at fastlægge de næste skridt i den politiske indsats for at fremme udbygningen med
recirkulerede anlæg på land – for både ferskvands- og saltvandsfisk – så vi forbedrer miljøet og
skaber en stor dansk eksport af teknologi og udstyr.

Session 7: Aktuel udvikling på bæredygtig bioraffinering og cirkulær økonomi
Oplægsholder: Espen Tind Nordberg, chefkonsulent, MFVM
Der er fuld fart på bioøkonomien i det meste af Europa – lovgivning er på vej i EU og mange
medlemslande, nye teknologier udvikles og afprøves i lille og stor skala og samarbejder
igangsættes. Men hvad med Danmark? Oplæg ved Miljø- og fødevareministeriets mand på
området og diskussion af behov for politiske initiativer på området.

Session 8: Klimatilpasning – nyt liv i aktiviteterne efter en periode med usikker finansiering
Kommunernes indsats på klimatilpasning blev evalueret i 2017. Herefter er der ikke sket meget på
området. Hvordan får vi kickstartet arbejdet med de vigtige klimatilpasningsplaner i kommunerne?
Kom og vær med til at blive opdateret på status og lægge en plan for arbejdet.

Session 9: Cirkulær økonomi i landbruget
Hvordan kan dansk miljøteknologi bidrage til cirkulær økonomi i landbruget og gøre affald til
værdifulde ressourcer, der kan omdannes til ny værdi? Hvad skal der til politisk for at fremme
denne udvikling?
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Session 10: Effektiv håndhævelse af IMO 2020 regler om svovludledninger
Christine Bonde, Danfoss IXA
Mød embedsmændene – på sessionen vil der være mulighed for at høre mere om
myndighedernes indsats på svovlområdet, og indgå i diskussion om arbejdet. Sessionen vil også
være en mulighed for at følge op på de dele af diskussionen med Rasmus Jarlov, der omhandler
monitorering af svovludledninger fra skibe.

Session 11: Kvinder i danske miljøteknologiske virksomheder – er der brug for et DMT netværk?
Oplægsholder: Charlotte Kirkegaard, CEO, E-QUALITY
Vi har siden 2013 haft en klar lovgivning på området, men der er stadig mange virksomheder, der
ikke overholder loven. Hvad skal der til for at sætte og opfylde måltal for kvinder i bestyrelsen? Og
hvad skal der til for at en politik og handlingsplan for at få flere kvinder i ledelse i de øvrige
ledelseslag rent faktisk overholder lovgivningen – og ikke mindst skaber resultater. Hvordan sikrer
man at kvinderne rykker ind på alle niveauer af virksomhedens ledelse. Bliv klogere på nye
strategier, organisationsforandringer, ledelsesværdier og kulturforandringer der skaber nye
resultater.
Og vær med til at diskutere om vi skal oprette et særligt netværk om kvinder og ledelse i danske
miljøteknologiske virksomheder, hvor vi kan vidensdele og inspirere hinanden

Session 12: MUDP midler nu og i næste valgperiode
Hvis du pusler med tanker om et spændende MUDP-projekt i 2019 eller senere, så kom og få
reaktioner og input på dine tanker og find evt. samarbejdspartnere. Vi skal også have udarbejdet
en liste med de overordnede perspektiver for nye teknologier, som kan være med til at begrunde
stigende bevillinger til MUDP de kommende år.
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