
  
 

 

 

 

Webinarserie om den danske havplan og grøn omstilling 

af de blå erhverv 

Webinar 1: Momentum for grøn omstilling 

Onsdag d. 26. maj 2021 kl. 14.00 – 15.00  

Tilmeld dig webinaret ved at klikke her. 

Der træffes i den kommende tid vigtige beslutninger om vores brug af de danske 

havområder. Samtidig har der sjældent været større fokus på behovet for en grøn 

omstilling af de erhverv, der påvirker havnaturen. Hvorfor skal vi engagere os i en 

grøn omstilling af det blå Danmark, og hvorfor skal det være nu? Hvad er 

havnaturen værd for os, og er der sammenhæng mellem naturmæssig og 

økonomisk bæredygtighed? 

Thomas Kirk Sørensen, WWF: Kurs mod en bæredygtig blå økonomi 

Martin Lidegaard, RV: Momentum for grøn omstilling af Danmarks blå økonomi 

Dan Vermeer, Direktør, Center for Energy, Development, and the Global 

Environment, Duke University: Four Features of Blue Economy Innovations 

Mere information om webinarserien 

Ifølge EU besidder havet et ’kæmpe potentiale for innovation og vækst’. Men den 

danske havnatur er under voldsomt pres. Det er hverken bæredygtigt for 

havnaturen eller for de blå erhverv, som høster af havets ressourcer, at overse 

signalerne. Derfor er det afgørende, at vi lader bæredygtighed definere rammerne 

for vores aktiviteter på havet. 

 

Den gode nyhed er, at der aldrig har været så mange grønne initiativer på vej. 

Omstillingen af den blå økonomi er i gang. Og i løbet af 2021 og 2022 vil WWF 

med projektet ’Grøn Omstilling af Danmarks Blå Økonomi’, der er finansieret af 

VELUX FONDEN, i dialog med erhverv, finansinstitutioner, eksperter, 

interesseorganisationer og beslutningstagere om at stimulere processen. 

 

Arbejdet skydes i gang i maj og juni 2021 med webinarserien ’Fremtiden for 

Danmarks Blå Økonomi’. Serien består af tre webinarer og en workshop, der dels 

sætter fokus på den danske havplan, som er i høring, dels på perspektiverne i en 

grøn omstilling af de erhverv, der påvirker den danske havnatur. På den 

afsluttende workshop inviterer WWF erhverv og interesseorganisationer, 

eksperter og beslutningstagere til en fælles brainstorm om den grønne omstilling 

af det blå Danmark. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEgzjerisYIY8BJ2hCVpNCG9P15XdcU0o9zAc6v_CNsXr9xg/viewform?usp=sf_link


  

 
Side 2 

 

Vil du deltage i det første webinar d. 26. april?  

Tilmeld dig her. 

 

Vil du holdes orienteret om fremtidige events i projektet Grøn Omstilling af 

Danmarks Blå Økonomi? Tilmeld dig vores løbende opdatering her. 

 

WWF Verdensnaturfonden 

Svanevej 12 

2400 København NV 

Tlf. 35363635 

wwf@wwf.dk   

 

 

 

 

 

 

VELUX FONDEN har støttet projektet med 2,8 millioner kroner under fondens 

miljøprogram, der har strategisk fokus på at bidrage til et sundere havmiljø i 

Danmark. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEgzjerisYIY8BJ2hCVpNCG9P15XdcU0o9zAc6v_CNsXr9xg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBPSUD6Cre3Q11QS-WHsVLIjZBxPF_7gDVlWiVkWJVDE0wkA/viewform?usp=sf_link

