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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen præsenteres for det sjællandske erhvervsfyrtårn for biosolutions ved 

korte oplæg fra centerchef for Professionshøjskolen Absalon, Conni Simonsen, og 

direktør for Erhvervshus Sjælland, Mads Váczy Kragh. Dernæst følger et længere 

oplæg fra bestyrelsesformand ved FermHub Zealand, Christopher Kjølby Jensen, 

hvorefter bestyrelsen kan stille spørgsmål til oplæggene.   

 

Baggrund 

Som det eneste af de regionale vækstteams anbefalede Vækstteam Sjælland og Øerne 

to lokale erhvervsfyrtårne - erhvervsfyrtårn for bæredygtigt byggeri og erhvervsud-

vikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen og erhvervsfyrtårn for biosolutions. 

Erhvervsfyrtårnet for biosolutions har ambitioner om at gøre Sjælland og øerne ver-

densledende inden for udviklingen af biosolutions og bidrage til at løse globale og 

lokale klima- og miljøudfordringer og samtidig skabe vedvarende vækst, arbejdsplad-

ser og eksport i hele landsdelen. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttede på 

møde d. 2. februar 2022 at støtte det sjællandske erhvervsfyrtårn med 60,4 mio. kr. 

fra REACT-EU. Tilsagnet er udstedt for socialfondsaktiviteterne. For regionalfonds-

aktiviteterne er der udstedt et delvist tilsagn for størstedelen af aktiviteterne, og der 

udestår dermed en mindre del af tilsagnet, som er i proces. 

 

Perspektiverne for erhvervsfyrtårnet indledes af centerchef for Professionshøjskolen 

Absalon, Conni Simonsen, som vil byde bestyrelsen velkommen og kort fortælle om, 

hvilken rolle Absalon spiller i erhvervsfyrtårnet særligt ift. uddannelse af arbejds-

kraft. Dernæst vil direktør for Erhvervshus Sjælland, Mads Váczy Kragh, kort for-

tælle om erhvervshusets rolle, herunder deres samspil med andre aktører. Erhvervs-

hus Sjælland er tilsagnsmodtager samt formand for erhvervsfyrtårnets styregruppe, 

og er dermed en central koordinerende aktør i erhvervsfyrtårnet. Endelig vil Christo-

pher Kjølby Jensen fortælle om de konkrete aktiviteter, som FermHub Zealand igang-

sætter som led i erhvervsfyrtårnet, herunder særligt etablering af en åben demonstra-

tionsfacilitet for start- og scale-ups, SMV’er og spin-outs, der har vokset sig for store 

til universitetsmiljøerne. I sit oplæg vil Christopher Kjølby Jensen desuden opridse 

de overordnede rammer, målsætninger og visioner for erhvervsfyrtårnet, men også 

komme ind på potentialer og barrierer på området for biosolutions.  

  

FermHub Zealand er en non-profit industriel biofermenteringsplatform, der blev 

grundlagt i 2015 med det formål at hjælpe mindre fermenteringsvirksomheder og 

projekter med at komme videre fra laboratoriestadiet til kommerciel produktion, og 

dermed fremme succes og udvikling af nye sunde fødevarer baseret på bæredygtige 

produktionssystemer i samarbejde med universiteter, forskningsinstitutter og indu-

stri. FermHub Zealand har som målsætning at blive et nyt dansk center for fødevare-

fermentering.  

 

Afslutningsvist kan bestyrelsen stille spørgsmål til oplæggene.  
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