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Af project manager Jesper Bille, Femern Belt Development
Femern Belt Development er projektpartner i et stort Interreg Europe projekt, der arbejder med at reducere og
sætte fokus
på at
CO2benytte
niveauetfemern.info
i europæiske grænseregioner.
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Projektet har
11 projektpartnere
fra 8 lande og 5 maritime grænser. Leadpartneren i projektet er den franske
region Pas De Calsi
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Projektet startede 1. februar 2016 og kører frem til 31. januar 2020.
Fra den 6. - 8. september mødtes alle projektpartnerne i Holeby på Lolland til det første seminar i projektet.
Temaet for seminaret var, at lære hinandens maritime stræder at kende. Det var os i Femern Belt Development,
som havde arrangeret konferencen, så ud over at lære de andre projektpartneres stræder at kende, hørte
projektpartnerne oplæg fra rederiforeningen om færgefart i Danmark og specielt om Scandlines Hybrid færger
på Rødby-Puttgarden. Der var også lagt en besøgsrunde ind på Lolland-Falster, hvor projektpartnere besøgte
Femern A/S i deres infocenter i Rødbyhavn og hørte om tunnelprojektet, besøgte Globen i Holeby og hørte om
udviklingen i CO2 niveauet over hele verden og til sidst et besøg på Nordic Sugar i Nakskov for at høre om de
store CO2 besparelser de har lavet i produktionen af sukker.
Fra den 22.-24. November afholdte projektet næste seminar i projektet. Temaet for dette seminar var transport
og det blev afholdt i Helsinki. På dette seminar var der meget fokus på færgetrafikken mellem Helsinki og
Tallinn og de udfordringer det giver for Helsinki og Tallinn med sammenbrudt trafik, når færgerne kommer i
havn og lukker biler og lastbiler ud i trafikken i storbyerne.
I Femern Bælt strædet, hvor vi arbejder sammen med Kreis Ostholstein, om at finde CO2 reducerende
aktiviteter i og omkring Femern Bælt, arbejder vi med bl.a. mobilitet som tema.
Vi arbejder med videreudvikling af konceptet for den allerede eksisterende Fehmarn Belt billet, som er en billet
til offentlig transport på begge side af Femern Bælt. Billetten giver adgang til transport med Movia og
Regionstog på Lolland-Falster og med N-SH i Kreis Ost Holstein. Læs mere om billetten via dette link
(http://www.lokaltog.dk/billetter-og-priser/fehmarnbelt-ticket/).
Vi har nye CO2 reducerende aktiviteter i Femern Bælt i støbeskeen, som jeg vil fortælle mere om i fremtidige
nyhedsbreve.
Min ambition er, at jeg vil dele projektnyheder med jer i dette nyhedsbrev i fremtiden.
Hvis I skulle have interesse i at høre mere om projektet, er I meget velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Femern Belt Development
Jesper Bille, Project Manager
Mail: jesper@femern.info (mailto:jesper@femern.info)
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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)
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FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT
Vestre Kaj 50C, Rødbyhavn, 4970 Rødby tlf. +45 5467 6140
fax +45 5467 6149
(mailto:info@femern.info)
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