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5.3. Sydjylland  
 
De lokale erhvervsrettede behov og 
potentialer i Sydjylland afspejles i 

KKR Syddanmark, som har beskrevet 
deres prioriteter med udgangspunkt i 
de erhvervsrettede dele af den syd-

- og udviklingsstrategi 
(REVUS 2016-2019), samt de styrke-

nalt og i de sydjyske business regions. 
I bidraget har KKR Syddanmark lagt 

re konkrete projekter, som 
vil kunne styrke udviklingen hos virk-
somhederne.  
 
Den sydjyske erhvervsudviklingsind-
sats 
samarbejde mellem erhvervs- og vi-
denklynger samt 

det vigtigt fortsat at koble viden, inno-
vation og erhvervsfremme for at un-

 
 

 
  

Herunder i tabel 8 ses de vigtigste pri-

Syddanmark. 
 

der 
Offshore-erhvervet 

 i Es-
bjerg Kommune er 13.000 arbejds-
pladser indenfor , og samtidig 

i de kom-
mende 

afeltet og etableringen af nye havvind-
-branchen ar-

bejder med teknologier, viden og kom-

rende som fossil energi. I 
Sydjylland har man investeret betyde-

-
ved at rhvervet gennem 
klyngeaktiviteter. 
 
Energieffektive teknologier favner er-
hverv, der arbejder med teknologier, 
komponenter, viden og service-
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og effektiv energiudnyttelse inden for 
alle energiformer, herunder blandt an-
det elektrificering. Der findes stor vi-

denfor erhvervet. Et stort indsatsom-

nem etablering og udvikling af Center 

derborg i samarbejde med erhvervsli-
vet.  
 

Anvendelse 

novationsevne, konkurrencekraft og 
relevans. Potentialet i designanven-

e KKR Syddanmark re-
aliseres og skaleres. Design er samti-

- og mellemstore 
virksomheder. Klyngeaktiv 

arbejde med strategisk design gen-
nem efteruddannelsesf

 
 
Turisme. I 
LEGOLAND og Vestkystturismen, 
herunder det UNESCO-
dehav, der er internationalt kendte. 

stinationer 

Herudover 
rige destinationer i Sydjylland.  I alle 
dele af Sydjylland er der store potenti-
aler i kultur- og oplevelsesturisme. En-
delig er erhvervsturisme en central 
styrkeposition ikke mindst omkring Lil-

fortsat udvikling af den sydjyske er-

den danske som den internationale er-
hvervsturisme i Sydjylland genererer 

rige erhvervsliv.   
 

fart) og omkring 67.000 i hele Syddan-
mark. Samtidig har virksomhederne i 

 llage 
eproducen-

ter, specialiseret logistik, laboratorier 

samt handel og service. Der er derfor 

ling af forretning, kompetence, produkt 

gruppe af mindre og mellemstore virk-
somheder.  
 

 
KKR Syddanmark har 

gerer som redskaber for erhvervsud-
viklingsindsatsen. 
 
Industri 4.0 og digitalisering 
store muligheder for de sydjyske virk-

duktivitet, ikke mindst i fremstillingsin-

vante kompetencer er til stede, og der 
er en forskydning i gang i de efter-
spurgte k 

-speci-
rdring i 

Sydjylland, hvor virksomhederne har 

vendige tekniske kompetencer. Ind-

- 
og servicevirksomheders omstillings-

gier, produkter og services.  
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Sydjylland rummer derudover et po-
tentiale for at blive et internationalt di-

sterende investeringer i store datacen-
tre og transatlantiske fiberoptiske for-
bindelser. ttes 
via klyngesamarbejder samt tilstede-

sesmuligheder. 
 
Automatisering rummer et betydeligt 
potentiale for de sydjyske produktions-
virksomheder. Hastige fremskridt in-

som kunstig intelligens og avanceret 
robottekno 

verden over. Udfordringen i Sydjyl-
land, hvor der er en stor koncentration 
af produktionsvirksomheder, er at man 

tekniske kompetencer. Virksomhe-
derne har relativ 

KKR Syddanmark rettes mod, at ud-
vikle o 
ger og nye forretningsmodeller, som 

nytte potentialet i automatisering og 
dermed skabe bedre produktivitet, 

 
 

 
dighed for fremtidig konkurrenceevne. 
Sydjylland er som udgangspunkt godt 

r-

 

  

dtag i 

platform for innovation, hvor forret-

dtering. 
 
Uddannelse og arbejdskraft. Fortsat 

ske gen-

somheder og uddannelsesinstitutioner 
samt kompetenceudvikling af arbejds-
styrken, herunder social inklusion. 
 
Internationalisering er et naturligt om-

virksomheder har et internationalt ud-

Schleswig-

d 
kobling af viden, inno-

vation og erhvervsfremme er det rele-
anden side af 

 

somheders internationalisering og 
 samarbejde. 

 


