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Bioenergi klynge, region Syddanmark  

Invitation 
 

Baggrund 
 
Vækstforum i Region Syddanmark har bevilget midler til at udvikle en bioenergiklynge i regionen, der fokuserer på 
bioenergi og bioraffinering.  
 
Klyngen vil som udgangspunkt komme til at beskæftige sig med hele værdikæden fra biomasse produktion indenfor 
landbruget og skovbruget, via bioraffinaderierne, hvor energi og industriprodukter produceres. I dette led indgår en lang 
række aktører, ikke mindst komponent producenter på en række områder. Næste led i kæden er energidistributionen, 
hvor der indgår logistik og energidistributionsvirksomheder, medens sidste led er slutbrugere på mange niveauer.  
 

Formål 
 
Formål med klyngen er således at etablere en bioenergiklynge, der har afsæt i det Syddanske / Nordtyske område, der 
opnår unikke kompetencer indenfor bioenergi og bioraffinering. Bioenergi klyngen skal således udvikle sig til et 
samlende omdrejningspunkt for videndeling, styrkelse af kompetencer, netværksopbygning og markedsføring på 
området.  
 

Arrangement  
 
Mandag d. 4. februar 2008 afholdes der et dags arrangement, der samler en række interessenter på området. 
Arrangementet vil være en blanding af indlæg og workshops, og vil tage udviklingen af klyngen ind i næste fase.  
 
Programmet for dagen indeholder bl.a. følgende indlæg: 
 

• Det internationale marked for bioenergi teknologi, ved Jens Bo Holm Nielsen fra Syddansk Universitet 

• Dong Energy´s biomasse strategier og bæredygtig udvikling, ved Charles Nielsen fra Dong Energy 

• Bioenergi på verdensmarkedet, ved Kent Nystrøms fra Swedish Bioenergy Association (Swebio) 

• Korte inspirationsindlæg vedr. bioenergi potentiale fra Syddanske virksomheder 

• Workshops 
 
Formålet med arrangementet er som nævnt at få konkretiseret den videre udvikling af klyngen, at få inddraget 
udviklingsorienterede virksomheder i netværket og derved få sat konkrete aktiviteter og projekter i gang, der kan 
understøtte klyngens strategi.  
 
Derfor inviteres en række udvalgte virksomheder til at deltage i arrangementet. Endeligt program udsendes senere, men 
vi vil gerne have en forhånds tilsagn om deltagelse senest d. 18. januar 2008.  
 
Tilmelding til arrangementet bedes mailet til Erik Dam fra Sydvestjysk Udviklingsforum på eda@svuf.dk, tlf 36 97 
3510 eller Claus Schmidt, cs@soenderjylland.dk , tlf. 29 68 50 76 
 
 

Styregruppe 
 
For at udvikle klyngen og gennemføre relevante udviklingsprojekter, er der nedsat en styregruppe, der har været i gang 
siden medio 2007. Det er således styregruppen, der er vært ved arrangementet. Styregruppen er sammensat, som følger: 
 

• Charles Nielsen, DONG Energy A/S 

• Rasmus Banke, Danfoss A/S 

• Conny Stjernholm, Sydenergi 

• Per Balslev, Danfoss A/S 

• Ole Bang, Aabenraa Fjernvarme 

• Jens Bo Holm Nielsen, Syddansk Universitet 

• Peter B. Nissen, Tønder Bioenergi Park 

• Claus Schmidt, Udviklingsråd Sønderjylland 

• Erling Sørensen, Udviklingsforum Odense 

• Erik Dam, Sydvestjysk Udviklingsforum 
 
Styregruppen ser frem til et godt arrangement i februar 2008.  
 


