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Indspil om fyrtårne fra Erhvervshus Sjællands bestyrelsesmøde den 21. september 
2020 
 
På anmodning fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (3. juli 2020) har bestyrelsen i 
Erhvervshus Sjælland under sit møde 21.september 2020 drøftet perspektiverne for 
fyrtårnsinitiativer på Sjælland. Det er sket ud fra de rammer og spørgsmål, som fremgår af 
anmodningen. 
 
Ambitionen for et fyrtårn på Sjælland 
Den sjællandske region har et enormt potentiale for at løfte sig. Et fyrtårn for Sjælland skal være 
løftestang og accelerator for udviklingen i Sjælland på en række parametre. Som den decentrale 
erhvervsfremmestrategi påpeger, er der en række udfordringer i Sjælland, der bør løses. Det 
gælder ift. sammensætningen af erhvervslivet, arbejdsstyrkens uddannelsesmæssige 
baggrund, behovet for en klar specialisering, styrkelse af eksporten og produktiviteten. Sjælland 
skal få det optimale udbytte af sin geografiske placering og de potentialer, der er til stede. Det 
skal et fyrtårn løfte.   
 
Sjælland har med andre ord brug for radikale forandringsskabende initiativer, jf. 
erhvervsfremmestrategien. Et fyrtårn for Sjælland skal være en løftestang for dette med rødder 
i det eksisterende erhvervsliv og med et stort markedspotentiale for en bred gruppe af 
virksomheder og brancher både her og nu og i fremtiden. Det indstilles derfor fra Erhvervshus 
Sjællands bestyrelse, at der udpeges ét centralt større fyrtårn og tre fyrtårne, som er under 
opbygning og har potentiale til at skabe radikale forandringer på den længere bane.  
 
Grundlag for fyrtårne på Sjælland 
 
Det store fyrtårn 
Som det store fyrtårn foreslås det at udpege Femern-forbindelsen og dens mange afledte 
effekter. Femern-forbindelsen rummer potentialet til for alvor at forandre erhvervslivet i Region 
Sjælland, og derfor er det også udpeget af OECD, som et såkaldt ”system changing mega 
project.  Perspektivet for fyrtårnet rummer mindst 4 vigtige elementer. For det første, så vil den 
enorme investering i anlægsarbejdet og de omkringliggende aktiviteter skabe et økonomisk 
boost i region Sjælland. For det andet øges områdets attraktivitet i forhold til erhverv og turisme 
på grund af den styrkede infrastrukturelle position. Det gælder både transport & logistik, industri 
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og de vidensintensive serviceerhverv, men i særdeleshed turisme, som nu giver direkte adgang 
til det store tyske marked, hvilket vil betyde store investeringer i overnatning, attraktioner og 
restauranter mv. Den kompetenceopbygning som opbygges i bygge- & anlægsbranchen kan 
samtidig anvendes i kommende store byggerier, ligesom produktionsanlægget i Rødby kan 
gøres permanent i forhold til f.eks. en Kattegatforbindelse. Endelig vil en direkte forbindelse til 
Tyskland øge de sjællandske virksomheders eksport, som i dag er under landsgennemsnit, til 
et niveau som svarer til det man ser i det sydlige Jylland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er med andre ord de afledte effekter, det større internationale perspektiv og den unikke 
geografiske placering, der gør Femern-forbindelsen til det naturlige regionale fyrtårn.  
 
Tre fyrtårne under opbygning 
Derudover indstilles tre yderligere fyrtårne, som ikke på nuværende tidspunkt har det fornødne 
grundlag og afsæt til at være fyrtårn, men som via de i strategien beskrevne initiativer rummer 
store forandringsskabende potentialer og som kan blive det i fremtiden.  
 
Bioproduktion/fødevarer: Nogle af verdens største virksomheder inden for bioproduktion (CP 
Kelco, Novo, Lundbeck, Chr. Hansen, Novozymes m.fl.) har investeret kraftigt i opbygning af 
produktionsanlæg i Sjælland. Absalon har etableret flere nye diplomingeniøruddannelser, 
Kalundborg Symbiose-samarbejdet er udviklet, og fra 2021 investeres et trecifret millionbeløb i 
opbygning af laboratorieinfrastruktur mv. i Biomanufacturing Project House. Fælles for 
virksomhederne er, at de benytter samme teknologier og metoder, hvad enten det er til 
forbindelse med fødevarer, medico eller andet. Det har resulteret i, at bioproduktion/fødevarer 
er et stort og meget specialiseret erhverv i region Sjælland, og som sådan udgør en spirende 
styrkeposition. Der er imidlertid huller i dette økosystem: der er få iværksættere indenfor 
området, få lokale SMV’er indgår i internationale værdikæder gennem samarbejde med de store 
virksomheder, og få af de store virksomheder har hovedsæde og forsknings- og 
udviklingsaktivitet i region Sjælland. Ved at arbejde med de elementer fyrtårnet i dag mangler, 
kan region Sjælland på sigt få et fyrtårn indenfor området, ikke kun i Danmark, men i verden. 
 
Genanvendelse/grøn omstilling: Genanvendelse er en spirende styrkeposition i region 
Sjælland. Allerede i dag findes en række virksomheder i regionen, som udvikler innovative 
grønne løsninger i forhold til genanvendelse af materialer, energi og fødevarer. Genanvendelse 
er pladskrævende, og derfor rummer Sjælland et stort potentiale her, særligt med Danmarks 
mest befolkningstunge region som nærmeste nabo og med DTU-Risø som en verdensførende 
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vidensinstitution på området. Også inden for bæredygtigt byggeri, servicering af 
havvindmøller og infrastruktur er der et stort potentiale i region Sjælland pga. de mange bygge- 
og anlægsvirksomheder, der kan vokse med Femern anlægsprojektet og den massive 
udbygning af havvindmølleparker, der er i gang i Østersøen. Ved at professionalisere erhvervet 
og skabe grobund for offentlig-private samarbejde kan der her skabes et markant fyrtårn 
indenfor området 
 
Sundheds- og velfærdsteknologi: Teknogier til fremtidens sundhedssystem og 
velfærdssamfund er et spirende vækstområde. Her har Region Sjælland sat et helt særligt 
initiativ i søen i regi af den Erhvervsdrivende fond, FIERS, som arbejder for at give virksomheder 
og iværksættere adgang til data og testfaciliteter. Her spiller særligt den såkaldte INNO-Hub på 
Nykøbing Falster sygehus en vigtig rolle, da det tilsammen giver virksomheder på området en 
langt bedre adgang end noget andet sted i landet. Herudover findes en række virksomheder 
indenfor medico og hjælpemidler på Sjælland, som kan danne et vigtigt fremtidigt fundament. 
Indsatsen skal udvikles i et Greater Copenhagen perspektiv særligt i samspil med hovedstadens 
stærke teknologivirksomheder på området. Det er også værd at tænke det nyanlagte 
universitetssygehus, Absalon og DTU ind i denne forbindelse. Ideen er spirende, men 
ambitionen er god. Det handler om at sikre at de bedste velfærdsløsninger udvikles og 
udbredes.  
 
 
 
På vegne af Erhvervshus Sjællands bestyrelse 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
John Brædder 
 
Formand for Erhvervshus Sjælland og Borgmester i Guldborgsund Kommune 
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