
International klima-konference med lokale islæt
12. sep 2016

Nakskov Sukkerfabrik og rederiet Scandlines var blandt de danske virksomheder, der blev fremhævet for
deres CO2-begrænsende investeringer, da 25 projektledere fra ni europæiske lande i begyndelse af
september mødtes til klima-konference på Lolland med udgangspunkt i Råhavegård i Holeby.

Konferencen er et led i EU-projektet ”PASSAGE”, der bl.a. har fokus på at begrænse CO2-udslippet ved
europæiske grænseregioners maritime trafikknudepunkter.

Et sådant knudepunkt er Femern Bælt, og derfor er udviklingsselskabet Femern Belt Development med i
projektet og indtog rollen som vært for deltagere fra Frankrig, Albanien, Tyskland, Finland, England,
Italien, Estland og Grækenland.

Skal igangsætte initiativer
På konferencen redegjorde deltagerne fra de ni lande for de CO2-udfordringer, de hver især står overfor
omkring de store trafikknudepunkter.

PASSAGE-projektet løber over fire år og har ikke mindst som formål at igangsætte initiativer, der kan
medvirke til klima-forbedringer i de stræder, projektet omfatter, samtidig med at der skabes vækst i
grænseregionerne.

”Vi nåede på konferencen på Lolland endnu et skridt videre mod at definere de udfordringer, vi hver især
står overfor. Vi igangsætter nu en analyse af hver af de trafikknudepunkter, der er fokus på, for at få
tegnet et klart billede af, hvorfra den største CO2-udledning kommer, og på hvilke områder der er størst
e!ekt i at sætte ind,” siger Femern Belt Developments repræsentant i PASSAGE-projektet, projektleder
Jesper Bille.

Danske initiativer
At der kan være store e!ekter i CO2-begrænsende investeringer, og at det kan betale sig at gøre det, fik
deltagerne bevis for ved et besøg på Nakskov Sukkerfabrik, der har begrænset sit forbrug af fossile
brændsto!er betydeligt. Også Rederiforeningen fik lejlighed til at informere deltagerne om, hvad der i
dansk skibsfart gøres for at begrænse CO2-udledningen, bl.a. med Scandlines hybrid-færger som
eksempel.

Konferencen aflagde også besøg på Visual Climate Center i Holeby, der i kra" af sine modeller kunne vise
deltagerne det globale omfang af CO2-problematikken.

Deltagerne i PASSAGE-projektet mødes næst gang i november i den finske hovedstad Helsinki, hvor
hovedtemaet for konferencen er transport.
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Deltagerne i PASSAGE-projektet besøgte bl.a. Nakskov Sukkerfabrik. Forrest i billedet projektleder Jesper Bille,
Femern Belt Development.

KONTAKT OS

Ønsker du yderligere information
om mulighederne, så kontakt
Femern Belt Development,
tlf. 5467 6140 eller e-mail til
info@femern.info
(mailto:info@femern.info)

(search)
!

https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.femern.info%2Fda%2Fnews%2Finternational-klima-konference-med-lokale-islaet&title=International%20klima-konference%20med%20lokale%20isl%C3%A6t
http://www.femern.info/da/print/59068
http://www.femern.info/da/printmail/59068
http://www.femern.info/sites/default/files/styles/large/public/passage.jpg?itok=g6ah2qCf
mailto:info@femern.info
http://www.femern.info/da/news/search


NYHEDSBREV
(HTTP://WWW.FEMERN.INFO/DA/CONTENT/NYHEDSBREV)

(http://www.femern.info/da/content/nyhedsbrev)

KALENDER
(HTTP://WWW.FEMERN.INFO/DA/CALENDAR/MONTH/)

(http://www.femern.info/da/calendar/month/)

TECHNICAL VISITS
(HTTP://WWW.FEMERN.INFO/DA/VISITS)

(http://www.femern.info/da/visits)

SE VIDEO
(HTTP://WWW.FEMERN.INFO/DA/VIDEO)

(http://www.femern.info/da/video)

(http://www.facebook.com/femernbeltdevelopment)(https://www.youtube.com/channel/UCeAdPjPUP__QkKpsBlJDjJA)

OM OS (/DA/CONTENT/OM-
OS)

NYHEDER (/DA/NEWS)

KALENDER
(/DA/CALENDAR/MONTH/)

PRESSE
(/DA/CONTENT/PRESSE-0)

KONTAKT (/DA/CONTACT)

" #

FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT
Videncenter Råhavegård, Maribovej 9, 4690 Holeby   tlf. +45 5467 6140   fax +45 5467 6149   info@femern.info (mailto:info@femern.info)

http://www.femern.info/da/content/nyhedsbrev
http://www.femern.info/da/content/nyhedsbrev
http://www.femern.info/da/calendar/month/
http://www.femern.info/da/calendar/month/
http://www.femern.info/da/visits
http://www.femern.info/da/visits
http://www.femern.info/da/video
http://www.femern.info/da/video
http://www.facebook.com/femernbeltdevelopment
https://www.youtube.com/channel/UCeAdPjPUP__QkKpsBlJDjJA
http://www.femern.info/da/content/om-os
http://www.femern.info/da/news
http://www.femern.info/da/calendar/month/
http://www.femern.info/da/content/presse-0
http://www.femern.info/da/contact
mailto:info@femern.info

