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Operatør model og arbejdsfordeling på jordsporet
Regionhovedstaden har en samarbejdsaftale med Jiangsu Provincial Environmental Protection
Department (JEPD).
CLEAN er operatør på jordforureningssporet. Region Hovedstaden har en fælles resultatkontrakt i samarbejde med Region Midtjylland, Region Sjælland og Danish Soil Partnership.
CLEAN varetager udviklingen af kommercielle aktiviteter i Jiangsu, mens administration varetager den løbende myndighed til myndighedsdialog. Målet med CLEANs resultatkontrakt er at
skabe kommercielle kinesiske kontrakter for danske jordvirksomheder.

Hovedaktiviteter på delegationsturen
Møde med viceborgmester i Suzhou, Mr. Yu Xingnan samt møde og workshop med Suzhou Environmental Protection Bureau
Formål: Formel introduktion af Region Hovedstaden og CLEAN, således at CLEAN kan etablere samarbejde med det formål at skabe projektmuligheder for de danske jordvirksomheder.
Møde med viceborgmester i Nantong Mr. Wang Jiangfeng samt møde og workshop med
Nantong Industries Holding Group og Nantong Environmental Protection Bureau
Formål: Politisk introduktion af Region Hovedstaden. Formanden overrakte en formel invitation til Danmark til borgmesteren i Nantong og overværede underskrivelse af samarbejdsaftale
mellem Ejlskov A/S og Nantong Industries Holding Group. Aktiviteterne var et vigtigt skridt i
arbejdet med at sikre kommercielle kontrakter til Ejlskov og de andre jordvirksomheder. Tilstedeværelsen af formanden var meget vigtigt for det videresamarbejde og den tillidsopbygning, der er central for at skabe eksport til Kina.
Møde og workshop med Institute of Environmental Sciences of the Ministry of Environmental Protection (NIES)
Formål: Formel introduktion af Region Hovedstaden som opgavestiller til CLEAN. CLEAN
arbejder på at lave en samarbejdsaftale med NIES. NIES har det centrale nationale laboratorium hvad angår jordforurening og ansvar for oprensning af mange grunde i hele Kina. Formålet
med samarbejdet er at udvikle projekter i relation til forurenede grunde i Jiangsu. Målet er skabe projekter- og kommercielle kontrakter for og med danske jordvirksomheder.
Møde med JEDP samt Jiangsu Environmental Academy of Environmental Science
(CLEANs samarbejdspartner)
Formål: At nå til enighed om en formel arbejdsplan for 2017-2018 samt at fremme indgåelsen
af kommercielle kontrakter for de danske virksomheder.
Møde med JITRI:
Formål: At afsøge mulighederne for fremtidigt samarbejde.

Opfyldelse af tures mål
De forventede mål blev opfyldt. Vi fik etableret kontakt og genbekræftet samarbejdet med de
partnere vi havde planlagt.
Eksempelvis har vi efter turen modtaget henvendelse fra Suzhou Kommune som ønsker at besøge Region Hovedstaden, lige som at vi er ved at udarbejde arbejdsplan for 2017 med JEPD.

Administrationen og CLEAN arbejder endvidere i fællesskab på et projektforsalg til JEDP, der
indeholder forslag om kommercielle kontrakter og konkrete demonstrationsprojekter.
CLEAN og de deltagende jordvirksomheder fik adgang til viceborgmestre og den øverste ledelse i NIES og JEPD, hvilket er afgørende for det videre samarbejde. Den afgivne invitation
til Nantong’s borgmester er ligeledes afgørende for Ejlskov videre eksportarbejde.

Deltagerrespons efter turen
De danske jordvirksomheder har givet udtryk for at det har været til stor gavn at have dansk
politisk repræsentation med ved deres møder i forhold til deres videre arbejde i Kina.

Primære aktiviteter i 2017
De planlagte aktiviteter omfatter eksempelvis:








CLEAN forventes at underskrive MoU med NIES
Genbesøg fra Suzhou forventes marts 2017
Gennemførsel af den aftalte aktion plan med JEPD, der bl.a. omfatter:
- Workshops, kursusvirksomhed og træning af kinesiske medarbejdere
- Overblik over danske CV/virksomheder der kan indgå i kommercielle projekter
- Udpegning af grunde til pilotprojekter
- Fælles udvikling af forretnings- og finansieringsmodel
Genbesøg fra JEPD på direktørniveau forventes i april
Deltagelse i JEPDs årlige teknologi/jordkonference i juni i Nanjing
Genbesøg fra Nantongs borgmester efteråret
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