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Indspil om fyrtårne fra Erhvervshus Midtjyllands 

bestyrelsesmøde den 24. august 2020 

 

På anmodning fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (3. juli 2020) 

har bestyrelsen i Erhvervshus Midtjylland på sit møde 24. august 2020 

drøftet perspektiverne for fyrtårnsinitiativer i Midtjylland. Det er sket ud 

fra de rammer og spørgsmål, som fremgår af anmodningen. 

 

Ambitionen for et midtjysk fyrtårn 

Bestyrelsen lægger vægt på, at et midtjysk fyrtårn skal fremme et over-

ordnet mål om bæredygtighed, cirkulær økonomi og konkurrencekraft i 

midtjyske virksomheder. 

 

Midtjylland har en række erhvervsmæssige styrker. Det er her funda-

mentet for et konkret fyrtårnsinitiativ bør findes. Fyrtårnet skal være 

ambitiøst og være med til at sætte retning og kraft bag at rykke en 

midtjysk styrkeposition videre mod nye forretningsmodeller og tekno-

logier. De aktuelle udfordringer med mangel på kvalificeret arbejdskraft 

og et økonomisk tilbageslag skal på den måde imødegås med en 

fokuseret erhvervsudvikling, der understøtter fremtidens arbejdspladser. 

 

Det kræver en stærk fælles vilje og et langsigtet perspektiv (fx 10 år), 

hvis en erhvervsmæssig styrke skal rykkes op på et nyt niveau. Et 

fyrtårn skal derfor bygges op om et bredt partnerskab på tværs af de 

virkemidler, der i det sammenhængende erhvervsfremmesystem, med 

videnmiljøer og med de mest fremtrædende virksomheder og private 

partnere. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan sende et stærkt 

signal til potentielle partnere ved at prioritere midler til en substantiel og 

langsigtet indsats. En sådan prioritering vurderes nødvendig for at 

udvikle et fyrtårn med et bredt engagement, der kan være med til at 

drive initiativet. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Side 2 af 2 

 

Grundlaget for et midtjysk fyrtårn  

Det er positivt, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lægger vægt på 

at forme fyrtårnet ud fra en lokal ambition og forankring. I Midtjylland er 

det vigtigt, at processen frem mod den endelige udpegning af fyrtårne 

finder sted med lokal synlighed og medinddragelse, bl.a. i regi af KKR 

Midtjylland. Inddragelsen af kommunerne er vigtig for at sikre sammen-

hæng til de lokale erhvervspolitiske prioriteringer og visioner. Den 

endelige udpegning bør finde sted med udgangspunkt i klart formidlede 

kriterier. 

 

Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse har ikke taget stilling til, om et 

kommende midtjysk fyrtårn skal tage udgangspunkt i en eksisterende 

indsats eller bygges op om et nyt partnerskab. I Midtjylland kan der 

imidlertid identificeres en række (ikke udtømmende) eksisterende tiltag 

og felter, der kan potentielt indgå i en ny fyrtårnsindsats: 

 

• Green Lab Skive 

• Sound Hub Denmark (Struer) 

• Animation Viborg 

• Iværksætter-økosystem (MIT REAP) 

• Digital Transformation Labs 

• Kloge hænder (Randers) 

• Sundhedsinnovation 

• Alternative proteiner 

• Vind/vand – grøn omstilling 

• E-handel med følgeerhverv 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Olesen 

Bestyrelsesformand 
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