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Indspil om fyrtårne fra filialbestyrelsen på Bornholm 

bestyrelsesmøde den 8. september 2020 

 

På anmodning fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (3. juli 2020) har 

filialbestyrelsen på Bornholm på sit møde 8. september 2020 drøftet 

perspektiverne for fyrtårnsinitiativer på Bornholm. Det er sket ud fra de 

rammer og spørgsmål, som fremgår af anmodningen. 

 

Ambitionen for et fyrtårn på Bornholm 

Bestyrelsen lægger vægt på, at et fyrtårnsinitiativ på Bornholm skal gå 

på tværs af brancher og samle øen om en forandringsskabende og 

længerevarende indsats, der kræver samarbejde mellem mange aktører. 

Fyrtårnet er med til at skabe nye arbejdspladser og udvikling, der kommer 

hele øen til gode. 

 

Bestyrelsen lægger desuden vægt på, at der bliver tale et initiativ, der er 

visionært og kigger fremad, og som indebærer test og udvikling af nogle 

nye teknologier. Det er forbundet med usikkerhed og risici men også 

kæmpe potentialer, fx ifm. Power2X. 

 

Grundlaget for et fyrtårn på Bornholm 

I det regionale kapital for Bornholm fremhæves det, at Bornholm har et 

stort potentiale som test-ø, hvor nye teknologier og forretningsmodeller 

kan afprøves over for forbrugere, virksomheder, videninstitutioner og 

myndigheder.  

 

Bornholm står overfor en række projekter, der kan gøre øen til 

knudepunkt for energiinfrastrukturen i Østersøen.  Det vil indebære store 

investeringer i både energi, teknologi og infrastruktur. Bestyrelsen ser her 

betydelige muligheder i at virkeliggøre visionen om Bornholm som en 

test- og energi-ø. De store energiprojekter muliggør, at der kan etableres 

attraktive miljøer med adgang til store testfaciliteter og know-how. Det 

kan give nye muligheder for at etablere samarbejde mellem universiteter, 

store virksomheder og startups, hvor der kan testes ny teknologi og lave 

storskala forsøg. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Winni Grosbøll 

Borgmester Bornholms Regionskommune 
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