16. december 2019

Ministerbesøg hos LINDØ port of ODENSE: Transportministeren
snusede til Lindøs grønne potentiale
Mandag lagde transportminister Benny Engelbrecht vejen forbi LINDØ port of ODENSE. Der var
især fokus på Lindøs rolle som omdrejningspunkt for skabelse af nye grønne arbejdspladser i
havnesektoren samt Lindøs muligheder for at spille en global rolle i den grønne omstilling.
Ministeren fik selvfølgelig også en rundtur på havnen, og var blandt andet ude og se den nye
heavy-load plade på havneudvidelsen.
- Det har været et godt og konstruktivt møde i dag, som jeg gerne vil kvittere for. Det var
inspirerende at blive klogere på LINDØ port of ODENSEs grønne profil og potentialerne for den
grønne omstilling af havnesektoren. Jeg er meget opmærksom på, at vi fra politisk hold skal sikre
de bedst mulige rammebetingelser for, at denne udvikling kan fortsætte, siger transportminister
Benny Engelbrecht.

Optimisme hos Lindø
Efter mødet var der både tilfredshed og optimisme hos LINDØ port of ODENSEs administrerende
direktør, Carsten Aa:
- Vi har haft et rigtig godt møde med transportministeren, hvor vi blandt andet talte om vores rolle
som generator for danske arbejdspladser. Både de grønne og dem i den tunge industri. Det unikke
er, at vi fremadrettet vil blive i stand til i langt højere grad at kombinere de to sektorer i kraft af
vores faciliteter og virksomheds-sammensætningen herude, og det tror vi på bliver en kæmpe
styrke for os og for den danske vækst.
På ministermødet deltog også Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel, og dagens mødedeltagere
aftalte at holde dialogen i gang den kommende tid.
For yderligere information venligst kontakt:
Administrerende direktør Carsten Aa, LINDØ port of ODENSE, tlf: 22 94 44 00
Pressemedarbejder hos Transportministeriet, Sofie Amalie Rasmussen, sar@trm.dk
Kort om LINDØ port of ODENSE A/S:
LINDØ port of ODENSE A/S er Danmarks største havn målt på areal og er perfekt placeret mellem Nordsøen og
Østersøen. LINDØ port of ODENSE tilbyder stærke logistikløsninger og nogle af verdens mest unikke faciliteter, der
sikrer optimale rammer for produktion, lagring og udskibning af store komponenter indenfor både bæredygtig
havvindmølleproduktion og offshore installationer, maritim værftsindustri samt tung produktion. LINDØ port of
ODENSE A/S dækker i alt 6,8 mio. kvadratmeter industri- og havneområde fordelt mellem Terminal City i Odense samt
Terminal Nord og Syd på Lindø. LINDØ port of ODENSE tilbyder en lang række kerneydelser, som strækker sig fra
traditionel havneforretning til udlejning af bygninger og arealer, kraner og mandskab, lastning/losning af skibe samt
løfte- og transportopgaver m.v. Læs mere på vores hjemmeside: www.lpo.dk.

