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H A V N E K O N F E R E N C E  D E N  2 5 . - 2 6 .  A P R I L  2 0 2 2 :   

FREMTIDENS HAVN –  RAMMERNE,  
KUNDERNE,  BYEN OG KLIMAET 

25. april 

09.00-10.00 Forum for mindre havne mødes kl. 9-10 og vælger kandidater til bestyrelsen 

10.00-11.30 Busrundtur på Aalborg Havn 

Mødested: Hovedindgangen ved Musikkens Hus 

11.30-12.15 Frokost i Musikkens hus og Bestyrelsesmøde for Danske Havne 

RAMMERNE 

12.15-12.20 Velkomst  

v/ Carsten Aa, Formand for Danske Havne 

12.20-12.50 Infrastruktur til havnene og søvejens betydning for fremtidens klimavenlige 

forsyning 

v/ Trine Bramsen (S), transportminister 

12.50-13.00 Overrækkelse af Bæredygtighedspris 

v/ Trine Bramsen (S), transportminister 

KUNDERNE 

13.00-14.20 

 

 

Oplæg med temaet: Den moderne havn skal møde kundernes behov 

Kravene til havnenes performance ændres hastigt i disse år. Samfundet er i gang med en 

stor grøn omstilling, og det får indflydelse i mange havnes forretning. Den traditionelle 

havneforretning med godstransport, krydstogt og fiskeri ændres også, fordi hele 

samfundet bliver mere agilt og får større fokus på det klimaaftryk, vi alle sætter. Så 

hvordan ser fremtidens havn ud fra kundernes perspektiv? 

- Lars Holm Nielsen, Danske Havne – Grønne erhvervshavne 2021 

- Jenny M. Braat, Administrerende direktør, Danske Maritime 

- Torsten Richard Hermansen, Forretningsudviklingsdirektør, Danske Fragtmænd 

- Anders Midskov, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S 

- Rolf Bonnichsen, Managing Director, Stema Shipping A/S 

Moderator: Søren Wormslev 
 



2 
 

  

14.20-14.50 Kaffepause i udstillingsområdet 

BYEN 

14.50-15.40 
 

Politisk debat: Hvordan favner den moderne havn samspillet med sin by?  
Mange havne er placeret tæt på byerne, men hvordan spiller havnedrift sammen med 
godt naboskab? Og skal de attraktive havnearealer hellere bruges til nye boliger, hvor 
gode kommunale skattebetalere kan flytte ind. Det stiller vi skarpt på i debatten, hvor 
nationale interesser står over for kommunale interesser. Er der sammenfald i interesser, 
eller hvordan ser det ud? 
- Malte Larsen (S), havneordfører, MF 
- Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører, MF  
- Hans Kristian Skibby (DF) transportordfører, MF 
- Erik Flyvholm (V), Borgmester, Lemvig Kommune  
- Birgit Stenbak Hansen (S), Borgmester, Frederikshavn Kommune 
- Karsten Lauritzen, Direktør, Dansk Industri (DI) Transport 
Moderator: Tine Kirk 

15.40-16.05 Kaffepause i udstillingsområdet 

KLIMAET 

16.05-17.30 Oplæg med temaet: P2X og CO2-fangst 
PTX, CCUS og energiøer. Det vrimler med nye forkortelser og nye politiske initiativer både 

i Danmark og i EU. Hvor bevæger vi os hen i Danmark og hvad bliver havnenes rolle og 

muligheder. Klima – Energi – og Forsyningsministeriet giver os overblikket over de 

seneste politiske udspil, og herefter vil en række oplægsholdere fortælle om, hvordan de 

politiske visioner kan blive til virkelighed. 

- Tine Kirk, Direktør, Danske Havne  
- Anders Hoffmann, Afdelingschef, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet  
- Poul Knudsgaard, Direktør, Green Hub Denmark 
- Thomas Uhd, Head of Sustainability & External Relations, Aalborg Portland  
Moderator: Søren Wormslev 

17.30-18.30 Pause i udstillingsområdet 

18.30-19.00 Velkomst med bobler og netværk 

19.00-21.30 Festmiddag med underholdning  

21.30- Baren åbner  
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26. april 

07.00-08.30 Morgenmad på hotellet 

08.30-09.00 Åbning af dag 2 - Fremtidens havn fra et ejerperspektiv & overrækkelse af priser 

for fotokonkurrencen 

v/ Thomas Kastrup Larsen, Borgmester i Aalborg 

FREMTIDEN 

09.00-10.00 Fremtidens havn disrupted  

v/ Jan Damsgaard, professor i digitalisering. Hvordan vil digitalisering, disruption og IoT 

(Internet of Things) påvirke fremtidens samfund herunder havnene og transportsektoren. 

Jan Damsgaard stiller skarpt på udviklingen i hele samfundet, men kaster også et kærligt 

blik på havnene. 

10.00-10.30 Kaffepause i udstillingsområdet 

10.30-11.30 

 

Fremtidens havn er bæredygtig 

v/ Vincent Hendricks, Dr.phil, Ph.d.. Vi kigger her ud over Danmarks grænser og fokuserer 

på de globale udfordringer, som vi alle er en del af. Kan vi beholde vores livsstil og 

samtidig have et bæredygtigt samfund? Hvilken roller spiller transporten heri, og hvilke 

problemer vil vi støde på undervejs på rejsen mod et bæredygtigt samfund. 

11.30-12.30 Vaner og adfærd i forandring 

v/ Anders Colding-Jørgensen. Vi slutter af med en tankevækkende oplæg fra Anders 

Colding – Jørgensen, der som adfærdspsykolog stiller skarpt på, hvordan vi kan ”knække 

vanekoden” og få skabt helt nye samtaler om vaner, adfærd og forandring. Du går hjem 

med ny indsigt – også om din egen rolle - og forhåbentlig et smil på læben. 

12.30-12.35 Tak for denne gang  

v. Claus Holstein, havnedirektør, Aalborg Havn A/S 

12.35- Frokost (grab'n go) 

12.45- Generalforsamling (kun for medlemmer af DH) 

 


