
 

 

26. oktober 2020 

Sag 2020-9879 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERHVERVSSTYRELSEN  

Vejlsøvej 29 

8600 Silkeborg 

  

Tlf.         35 29 17 00 

CVR-nr  10 15 08 17 

E-post deb@erst.dk 

www.erst.dk 

 

 

ERHVERVSMINISTERIET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 7.4: Bevilling vedr. Femern   

 

Formål 

Notatet beskriver baggrunden for et forslag om at tildele Femern Bælt Deve-

lopment (FBD) et etårigt driftstilskud og understøtte en indsats af potentielt 

stor betydning for Region Sjælland.   

 

Baggrund 

I strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 fremhæves Femern-forbin-

delsen i det regionale kapitel for Sjælland. Ligeledes har bestyrelsen for Er-

hvervshus Sjælland som en del af sit input til fyrtårnsinitiativer peget på Fe-

mern-forbindelsen, som et fremtidigt fyrtårnsinitiativ i regionen.  

 

På baggrund af drøftelserne på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen 

7. oktober lægges der i særskilt sag op til at arbejde videre med en kvalificering 

af et fyrtårnstema vedr. Femern Bælt-forbindelsen, hvor den offentlige investe-

ring kan være omdrejningspunkt for erhvervsudvikling i bred forstand – både 

inden for byggesektoren ifm. anlægsfasen og nye potentialer inden for bl.a. ek-

sport og turisme. Der lægges desuden op til tentativt at reservere op til 50 mio. 

kr. i 2021 til en særskilt fyrtårnspulje. 

 

Byggeriet af den kommende Femern-forbindelse er det største anlægsbyggeri i 

danmarkshistorien, og det er væsentligt, at der både i anlægsperioden og efter-

følgende skabes de bedste rammer og muligheder for, at Femernforbindelsen 

bliver den driver for erhvervsmæssig vækst og udvikling i området, som der er 

potentiale til. 

 

Femern-forbindelsen ses som en mulig ”game-changer” ikke kun for de sydlige 

sjællandske kommuner, men for hele Sjælland. Etableringen af forbindelsen og 

opgraderingen af jernbanenettet giver store muligheder ikke kun for transport-

sektoren, men for alle andre erhverv, der kan drage nytte af en langt lettere ad-

gang til det tyske og europæiske marked. 

 

Femern Belt Development har siden etableringen i 2009 været en central aktør 

omkring arbejdet med at realisere potentialet i en forbindelse. Fokus har været 

på tre kerneopgaver: 1) interessevaretagelse, 2) informationsformidling samt 3) 

forretningsudvikling og netværksopbygning for og mellem lokale SMV-

virksomheder, bl.a. med det mål at danske virksomheder får opgaver i forbin-

delse med byggeriet. 
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Interessevaretagelsen har i mange år været en af hovedopgaverne for FBD, men 

Femern-forbindelsen er nu ved at blive bygget, og arbejdet for FBD må forven-

tes at ændre karakter, så det mere handler om at skabe langsigtede muligheder 

for virksomheder på hele Sjælland, og i mindre grad handler om interessevare-

tagelse og informationsformidling.  

 

Det er væsentligt for udviklingen i området, at der fortsat vil være kapacitet til 

at høste erhvervsudviklingspotentialerne af en Femern-forbindelse. Imidlertid 

står FBD, som hidtil har været en af de drivende kræfter heri, overfor en finan-

sieringsmæssig udfordring. Som følge af det regionale opgavefrafald i det nye 

erhvervsfremmesystem kan FBD ikke længere modtage tilskud til erhvervs-

fremmeaktiviteter fra Region Sjælland. I årene 2019 og 2020 har de årligt mod-

taget 3,5 mio. kr. fra Region Sjælland i driftsstøtte. Herudover finansieres FBD 

af de sydsjællandske kommuner, DI og 3F. I 2019 havde FBD en omsætning på 

6,9 mio. kr. 

 

Der er således et tidsmæssigt sammenfald mellem, at tilskuddet fra Region 

Sjælland til FBD bortfalder og at etableringen af forbindelsen går ind i en ny 

fase med opstart at selve byggeriet.  

 

Bestyrelsen bag FBD har på den baggrund rettet henvendelse til bl.a. Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse med forespørgsel om tilskud til driften. Således har 

FBD den 6. oktober 2020 indsendt en ansøgning til Danmarks Erhvervsfrem-

mebestyrelse, hvor de ansøger om 10,7 mio. kr. samlet i perioden 2021-2023. 

Ansøgningen er indkommet, uden at der er en åben annonceringsrunde. Kon-

kret søges der om midler til fortsat at arbejde med følgende opgaver: interesse-

varetagelse og relationsopbygning, formidling og forankring af viden, mobili-

sering af lokale og regionale virksomheder samt grænseoverskridende er-

hvervsfremmeindsatser. Af den finansieringsplan, som FBD har vedlagt sin an-

søgning til bestyrelsen fremgår det, at Region Sjælland fortsat forventes at fi-

nansierer med 1 mio. kr. årligt i 2021 – 2023. 

 

FBD er desuden partner i en ansøgning, som Erhvervshus Sjælland har ind-

sendt til indsatsen Lokale erhvervspotentialer: Stærke SMV’er på Sjælland og 

øerne på 35 mio. kr. med ansøgningsfrist den 1. september 2020. I ansøgningen 

indgår Erhvervshus Sjælland som en helt central aktør i forhold til at yde speci-

aliseret erhvervsservice for virksomhederne på Sjælland og det må forventes, at 

de erhvervsrettede dele af indsatsen omkring Femern fremadrettet vil ske i tæt 

samspil med erhvervshuset. Bestyrelsen skal tage stilling til ansøgningen under 

punkt 6.2. Ansøgningen er indstillet til tilsagn. 

 

Løsning 

Med henblik på at understøtte arbejdet med at realisere det erhvervsmæssige 

potentiale omkring Femern Bælt-forbindelsen foreslås det, at der ydes et til-

skud på 2 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler til FBD i 2021. Mid-

lerne kan anvendes til at understøtte FBD’s erhvervsrettede aktiviteter, fx mo-

bilisering af danske virksomheder, og skal samtidig understøtte, at der sker en 

konsolidering af de erhvervsrettede indsatser i forbindelse med Femern-
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projektet således, at samarbejdet med øvrige erhvervsfremmeaktører styrkes, 

herunder blandt andre Erhvervshus Sjælland, kommuner, erhvervsråd m.fl. 

 

Det forventes, at der i løbet af 2021 kan tages stilling til evt. finansiering af Fe-

mern Bælt-indsatser efter 2021 som led i bestyrelsens stillingtagen til opdyrk-

ningen af lokale fyrtårne på Sjælland og i resten af landet.    
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