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Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

Vejlsøvej 29 

8600 Silkeborg Vojens, den 29. september 2020 

 

 

Indspil om fyrtårne fra Erhvervshus Sydjyllands bestyrelsesmøde  

17. september 2020 

 

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

Erhvervshus Sydjylland på sit bestyrelsesmøde 17. september 2020 drøftet 

perspektiverne for fyrtårnsinitiativer i landsdelen. Det er sket ud fra de rammer og 

spørgsmål, som fremgår af anmodningen. 

 

Ambitionen for et fyrtårn i Sydjylland 

Bestyrelsen lægger vægt på, at et fyrtårnsinitiativ skal styrke erhvervsudviklingen bredt 

i Sydjylland og være med til at skabe nye arbejdspladser og bidrage til den grønne 

omstilling. 

 

Bestyrelsen hilser det velkomment, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og 

erhvervsministeren har taget initiativ til udvikling af lokale fyrtårne. Bestyrelsen lægger 

vægt på, at den fremadrettede proces med at drøfte, udvikle og udvælge fyrtårne i 

Sydjylland sker med en fortsat tæt inddragelse af bestyrelsen med henblik på at 

understøtte den brede forankring i regionen.  

 

Grundlaget for et fyrtårn i Sydjylland 

Et kommende fyrtårn i Sydjylland skal udvikles i krydsfeltet mellem grøn omstilling, 

energi og transport- og logistikbranchen – og med et stærkt fokus på at forberede aftag 

af grøn energi fra den kommende energiø i Nordsøen. Det erhvervsmæssige 

udgangspunkt for fyrtårnet er Sydjyllands styrkeposition inden for transport og logistik 

med stærke centre i ikke mindst Trekantområdet, Padborg og Esbjerg. 

 

Den grønne omstilling af transport- og logistikbranchen er en af de største udfordring i 

den nationale klimaindsats. Her vil Sydjylland gå forrest og implementere nye grønne 

løsninger, der samtidig kan styrke den regionale erhvervsudvikling. 

 

Vigtige elementer i dette regionale fyrtårn er: 

 

• Folketinget har besluttet, at der skal etableres en energiø i Nordsøen. Esbjerg 

havn vil skulle udbygges med henblik på at kunne drive og servicere energiøen. 

En af ambitionerne for energiøen er, at den kan bruges til at lagre eller omdanne 

den vedvarende energi til grønne brændstoffer. Det kræver stort know-how, 

teknologinvesteringer og samspil med førende vidensmiljøer. 
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• Der er i Fredericia igangsat et konkret projekt med etablering af et Power-to-x 

anlæg. Ambitionen er at bygge Europas største grønne brintfabrik. 

• Trekantområdet har – med 14.000 jobs i branchen og stærke intermodale 

terminaler – særdeles gode forudsætninger for at etablere et partnerskab med 

transport- og logistikbranchen om udvikling og anvendelse af grønne 

brændstoffer. 

• Center for Industriel Elektronik i Sønderborg kan spille en stærk rolle ift. 

uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken og konkret teknologisparring 

med virksomhederne. 

 

Fyrtårnet fokuserer på at udnytte den grønne el, der bl.a. vil blive produceret på den 

nye energiø, til produktion af grønne brændsler, der kan anvendes af transport- og 

logistikbranchen – og er dermed med til at accelerere den grønne omstilling af transport 

og logistikbranchen i Sydjylland, der er et vigtigt styrkeområde.  

 

Samlet set mener bestyrelsen, at et fyrtårn, der med fokus på produktion af grønne 

brændstoffer kombinerer grøn omstilling af transport- og logistikbranchen med en 

kommende energiø i Nordsøen rummer store perspektiver, der kan gavne klimaet og 

skabe fremtidens arbejdspladser.  

 

 

På vegne af bestyrelsen 

 

 

Henrik Frandsen 

Formand 


	Indspil om fyrtårne fra Erhvervshus Sydjyllands bestyrelsesmøde  17. september 2020

