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Indspil om fyrtårne fra Erhvervshus Nordjyllands 
bestyrelsesmøde den 10. september 2020 
 

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

bestyrelsen i Erhvervshus Nordjylland under sit bestyrelsesmøde den 10. 

september 2020 drøftet perspektiverne for fyrtårnsinitiativer i 

Nordjylland. Det er sket ud fra de rammer og spørgsmål, som fremgår af 

anmodningen samt input fra de 11 borgmestre, kommunaldirektører, 

erhvervs- og brancheorganisationer og lokale erhvervschefer. 

 

Ambitionen for et fyrtårn i Nordjylland 

Bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland lægger vægt på, at et fyrtårn i 

Nordjylland kan medvirke til at skabe bæredygtig vækst og udvikling i 

hele Nordjylland. Det er en prioritet, at et fyrtårnsinitiativ bygger på 

styrkerne, som er udpeget i det regionale kapitel for Nordjylland 

strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.  

 

De nordjyske styrker er 1) Det smarte (IKT & digitalisering), 2) Det 

grønne (energi & grøn omstilling), 3) Det blå (det maritime erhverv & 

fiskeri), 4) Det attraktive (turisme).  

 

Bestyrelsen mener, at det bør være en ambition at et fyrtårn i Nordjylland 

både kan styrke den erhvervsmæssige udvikling og samtidig kan 

medvirke til at skabe en mere sammenhængende retning for 

erhvervsfremmeindsatsen i Nordjylland blandt en bred række af aktører. 

Det er derfor også vigtigt, at et kommende fyrtårnsinitiativ har et fokus, 

som alle kommunerne kan se sig selv i. Samtidig er der et ønske om, at 

et nordjysk fyrtårn differentierer sig fra fyrtårnsindsatser i resten 

Danmark.  

 

Grundlaget for et fyrtårn i Nordjylland 

I Nordjylland har man tidligere gjort sig positive erfaringer med et større 

fyrtårnsprojekt om ”det digitale Nordjylland”, hvor man arbejdede med 

flere forskellige nye teknologier, som var forud for sin tid. Ideen om en 

ambitiøs fyrtårnsindsats er derfor ikke ny for aktørerne i Nordjylland.  

 



 

 

Side 2 af 2 

 

 

En ambitiøs fyrtårnsindsats kræver dog også, at der prioriteres et stort 

beløb, der kan matche ambitionsniveauet.  

 

Nordjyllands hovedudfordring er den relativt lave produktivitet og lave 

udvikling i beskæftigelsen. Bestyrelsen mener derfor, at udgangspunktet 

for valg af fyrtårn bør være en indsats, der kan være med til at løfte 

produktiviteten og vækst i beskæftigelse i regionen. Bestyrelsen ser især 

potentialer for at gøre dette inden for energi og grøn omstilling eller inden 

for en bredere grøn digitaliseringsindsats.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mogens Christen Gade 

Bestyrelsesformand for Erhvervshus Nordjylland 
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