Pressemeddelelse

Onsdag den 02. september 2020

Christiansborg besøger Tordenskiold
Mandag den 7. september får Crestwing og Tordenskiold fornemt besøg fra Christiansborg, da
Socialdemokratiets klima-, energi- og forsyningsordfører, Anne Paulin, samt formand for
beskæftigelsesudvalget, Bjarne Laustsen, kommer ombord på Tordenskiold og bliver informeret om de
fordele, der er med bølgeenergi i forhold til at nå Danmarks klimamål
Tilbage i foråret kontaktede Crestwing, i samarbejde med ”Partnerskabet for Bølgekraft”, klima-, energi- og
forsyningsminister Dan Jørgensen med spørgsmål rettet mod de forestående klimaforhandlinger. De svar, vi fik
tilbage, viste med tydelighed, at bølgeenergi ikke umiddelbart er tænkt ind som bidrag til Danmarks ambitiøse
klimamål. Der var ikke afsat specielle puljer til yderligere udvikling af bølgeenergi i oplæggene.
Det er essentielt for klimamålene, at havets ressourcer bliver tænkt mere ind i den danske lovgivning. Ifølge
undersøgelser støttet af EU Kommissionen er der potentiale for, at bølge- og tidevandsteknologier samt andre
teknologier, der høster energi fra havet, i 2050 vil kunne dække 10 procent af Europas nuværende behov for
elektricitet, svarende til det årlige behov i 94 millioner europæiske hjem. Høsten af energi fra havet vil
desuden kunne skabe 400.000 grønne job i Europa.
Klima-, energi- og forsyningsordfører, Anne Paulin, samt formand for beskæftigelsesudvalget, Bjarne Laustsen,
støttede op om Crestwings og Partnerskabet for Bølgekrafts spørgsmål til ministeren og udviste så stor
interesse, at det er blevet til det kommende besøg på Tordenskiold. Her får Crestwing og dets direktør Ruth
Bloom mulighed for at vise bølgeenergianlægget frem, mens det stadig ligger på site ved Hirsholmene, og
fortælle om potentialet i anlægget og bølgerne.

MELD TILBAGE, HVIS DU ØNSKER AT KOMME MED PÅ TUREN
Da vi løbende får henvendelser fra journalister og nyhedsmedier, vil vi gerne vide, om der er interesse for at
komme med på turen. Desværre må vi begrænse deltagerantallet af pladshensyn og af hensyn til risikoen for
Corona. I er desuden velkomne til møde op på kajen, når vi kommer tilbage fra besøget til en opsamling, hvor
også Frederikshavns borgmester, Birgit Hansen deltager.

PROGRAM
-med cirka tider:
Kl. 13.30 Mødetid på Frederikshavn Bedding
Kl. 13.45 Afgang med Hydrobia mod Tordenskiold ved Hirsholmene
Kl. 14.45 Rundvisning på Tordenskiold
Kl. 15.15 Afgang med Hydrobia mod Frederikshavn
Kl. 16.15 Opsamling og møde med borgmester Birgit Hansen
Kl. 16.45 Afslutning af møde
Adresse:
Frederikshavn Bedding, Maritim Historisk Forening, Langerak 70, 9900 Frederikshavn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Læs mere på www.crestwing.dk eller kontakt Crestwings for mere information på mobil: (+45) 22 30 73 73 eller
mail: info@crestwing.dk

