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UdviklingsRåd
Sønderjylland

Vilje til samarbejde
og partnerskaber
Et stærkt operationelt samarbejde har udviklet sig de
senere år på erhvervsområdet.
Det giver grobund for en effektiv og
værdiskabende arbejdsdeling og samarbejde til gavn for offentlige og private virksomheder samt borgere.
Vores Business Region strategi
I UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)
fokuserer vi på fire indsatser:
•

Interessevaretagelse og alliancer.

•

Strategiske analyser og projekter.

•

Synliggørelse af karriere og uddannelsesmuligheder.

•

Vores mål for Business Region Sønderjylland er ambitiøst og at finde i vores
”Vision 2030”:
Landsdelen skal udvikle sig til at være
blandt de tre bedste Business Regions i
Danmark og blandt de fem bedste grænseregioner i Europa.
Og landsdelen skal være Nordeuropas
førende knudepunkt for traditionel infrastruktur samt IT- og forsyningsinfrastruktur.
Det når vi kun ved samarbejde.

Relationspleje nord og syd for
landsdelen samt intern arbejdsdeling.

Her har UdviklingsRåd Sønderjylland bidraget:
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•

Etablering af erhvervsprojekter for over 150 mio. kr. særligt etablering af energiklynge i Sønderborg samt
projekter inden mekatronik, automatisering, fødevarer, logistik og arbejdskraft.

•

Etablering af statslige arbejdspladser i kommunerne, bl.a. Udbetaling Danmark, Skat og Naturstyrelsen.

•

Det dobbelte jernbanespor Vamdrup-Vojens.

•

Etablering af Dansk-Tysk Transportkommission.

•

Ændring af energiafgifter, vilkår for bioenergi mm.

•

Opretholdelse af Syddansk Universitet i Sønderborg.

•

Opnåelse af særlig tilskud / grænsependlerskat.

•

Sønderborg motorvej indenfor tidsplanen.

•

Udbygget vores relationer til Christiansborg, Region Syddanmark og samarbejdspartnere i Nordtyskland

Læs mere på www.soenderjylland.dk

URS Årsdag 2019. Foto: UdviklingsRåd Sønderjylland
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UdviklingsRåd
Sønderjylland

Topvirksomheder

Derfor Business
Region Sønderjylland

Eksempler fra landsdelen

Virksomhed:			Kommune:
Danfoss A/S 			

Sønderborg

ECCO A/S				Tønder
Fleggaard				Aabenraa
•

•

•

Abena A/S			Aabenraa
Linak A/S				Sønderborg

Et erhvervsliv med styrkepositioner
inden for energi- og produktionsteknologi, fødevarer, logistik, byggeri og turisme.

Arkil A/S				Haderslev
Davidsen				Haderslev
Brdr. Ewers			Aabenraa

En arbejdsstyrke med international sammensætning, hvor flere sprog,
markeds- og kulturforståelse er hverdag.

•

Placering i “Porten til Europa” med let
adgang til europæiske og skandinaviske
markeder.

•

Stærkt og sikkert nordeuropæisk forsyningshub inden for energi, vand, fiber og
logistik.

•

De unges søgning til erhvervsfaglige uddannelser er højere end landsgennemsnittet.

•

Adgang til en bred vifte af uddannelser
fra erhvervsfaglige, over professionsbachelorer til universitetsuddannelser. Alle
med stærke virksomhedssamarbejder.

Få mere information om mulighederne for
vækst og udvikling hos erhvervs- og udviklingsaktørerne.
Se kortet og de næste sider til inspiration.
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Sydbank A/S			Aabenraa

Over 100.000 arbejdspladser - heraf
mange, der udgør rygraden i Produktions- og Eksport-Danmark.

BUSINESS REGION SØNDERJYLLAND

BHJ 				Sønderborg
Kohberg				Haderslev
Hydro Precision Tubing		

Tønder

Kilde: Børsens Top 1000 (2019)
Over 1. mia. i omsætning

UdviklingsRåd
Sønderjylland

REGION

SØNDERJYLLAND - SCHLESWIG

JUNI 2020
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UdviklingsRåd
Sønderjylland

Sammen om vækst og udvikling

Industriel elektronik
og mekatronik

Fødevarer
og landbrug

Et mangeårigt samspil mellem industri, virksomheder og
uddannelser har skabt en styrkeposition.

Sønderjylland er et Nordeuropæisk
spisekammer med en stærk
forædlingsindustri.

Her er opbygning af viden og uddannelser sket i partnerskaber mellem virksomheder, kommuner og erhvervsråd. Det er
særligt inden for automatisering, mekaniske konstruktioner, elektroniske styringer
og softwareløsninger.

Seneste milepæl er etableringen af det nye
Center for Industriel Elektronik og Center
for Industriel Mekanik på Syddansk Universitet i Sønderborg i år 2019/20. Det er
et eksempel på et stærkt lokalt forankret
partnerskab.

Områdets specialer understøtter fremtidens grønne og digitale omstilling af industri- og produktion. Her er fokus på underleverancer til fx grøn elektrisk drevet
transport samt robotindustrien.

#CenterforIndustrielElektronik
#SyddanskUniversitet

Foto: Andels Kartoffelmeldsfabrikken

Her arbejder 13 % af landsdelens beskæftigelse i landbrugs- og fødevarebranchen,
hvor det på landsplan kun er 7 % (Region
Syddanmark, Kontur 2017). Beskæftigelsen fordeler sig bredt på værdikæden med
stærke internationale virksomheder og
mange mindre lokale virksomheder.
Følgeerhverv har tyngde på fødevaretransport- og logistikområdet, men også
inden for agroindustri, handel, rådgivning
og uddannelse. På Gråsten Landbrugsskole uddannes fremtidens landsmænd.
Sønderjylland har en særlig styrkeposition inden for økologisk produktion og
tegner sig for godt 13,2 % af det samlede økologiske landbrugsareal i Danmark
(Landbrugsstyrelsen, 2019).

Ca. hver femte liter
økologisk mælk
produceres i
Sønderjylland.

Foto: LINAK
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BUSINESS REGION SØNDERJYLLAND

Udviklingsperspektiver:
Grøn omstilling: Der arbejdes med
bæredygtighed i alle led i værdikæden.
Flere sønderjyske økologiske landmænd
er fx certificeret efter RISE modellen, og
mejerierne har introduceret nye CO2 reducerende tiltag og øget energieffektiviteten.
Energiproduktion og effektivitet: En stor
husdyrproduktion skaber muligheder
for udnyttelse af husdyrgødning til biobrændsel og i landsdelen ligger allerede
Danmarks største biogasanlæg.
Desuden er der en stærk kompetenceklynge inden for elektrificering og energieffektivitet, der kan understøtte en grøn
omstilling af landbrugsproduktionen.
Lokale fødevarer: En stor koncentration
af små innovative fødevareproducenter,
der med afsæt i de lokale traditioner, landskab og produktionsforhold, leverer kvalitetsprodukter der efterspørges nationalt
såvel som internationalt.

#SønderjyskLandbrugsråd
#GråstenLandbrugsskole

Kilde: Landbrugsstyrelsen, 2019
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UdviklingsRåd
Sønderjylland

Sammen om vækst og udvikling

Transport
og logistik

Byggeri
og bolig

Sønderjylland er Porten til Europa og et
førende one-stop logistik- og servicecenter.

15.300 ansatte leverer arbejdskraft og hovedentrepriser
til byggeri, boliger samt infrastruktur både i Danmark og
udlandet.

Her løber rygraden i den danske
infrastruktur med opkoblinger til havne,
lufthavne, jernbane og motorvej.
Den sønderjyske logistik hub rummer
Padborg Transportcenter, International
Transport Danmark (ITD), samt erhvervsskoler, der understøtter branchen. Her er
specialkompetencer og viden indenfor:
Værdiskabende distributører
Centraliserede lager- og terminalfunktioner der konsoliderer varestrømme og tilføjer værdi.

Forsyningskæder med specialisering
Høj andel af virksomheder indenfor fx.
kølede og frosne fødevarer, forarbejdede
industriprodukter, sværgods og råstoffer.

I landsdelen udvikles, designes og produceres fx stålkonstruktioner, aluminiumsprofiler, ventilation, betonelementer, varmepumper, termostater og tegl.

Fælles perspektiver for yderligere vækst
er bla.

Arbejdsstyrken uddannes og efteruddannes på erhvervsakademiet og erhvervsskolerne.

• Udvikle logistik kompetencer og koncepter.
• Understøtte forsyningskæder med 5G
teknologi og højklasset internet.
• Green Logistics

Foto: Aabenraa Havn
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EUC Syd er tilstede i alle fire kommuner
hvorfra der udbydes en lang rækkes erhvervsuddannelser rettet mod byggeri og
boligområdet.

Erhvervsakademi Sydvest udbyder korte
videregående uddannelser samt Akademi
og Diplomuddannelser.

EUC Syd, Business College
Syd og ProjectZero udbyder
et 4 dages online ZEROhåndværker-kursus med fokus på
salg og service af energi- og
klimarigtige løsninger samt
lean/samarbejde på byggepladsen.

Foto: ARKIL
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UdviklingsRåd
Sønderjylland

Sammen om vækst og udvikling

Projekt Partnerliv

Turisme og
oplevelser

Job og
Bosætning

Projekt Partnerliv fik over en 3-årige
periode 82 medflyttende ægtefæller i
relevant beskæftigelse fordelt på alle
sønderjyske kommuner.
Ægtefællerne repræsenterede 42
forskellige nationaliteter og alle havde en
videregående uddannelse.
Kilde: UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)

Turismen er et vigtigt erhverv der hvert år
skaber over 4,6 mia. i omsætning og rummer
5.800 arbejdspladser i Sønderjylland.

Foto: Thomas Høyrup Christensen

Turismeforeningerne markedsfører og udvikler turismen i Sønderjylland, særligt
rettet mod Danmark, Tyskland og Holland.

Danmarks sydligste og største Nationalpark Vadehavet ligger i det vestlige Sønderjylland og blev indviet i år 2010.

Udviklingen har fokus på temaerne natur, historie, aktiv ferie og madoplevelser.
Derudover laves kompetenceudviklende
workshops målrettet turisterhvervet.

Kendte oplevelser og historiefortællinger i
landsdelen er fx Tønder Festival, Sønderjysk Elitesport, Universe og Frøslevlejren.

Uddannelser og
virksomhedssamarbejde

Job, uddannelse, faglig stærke
miljøer og karrieremuligheder har stor betydning,
når beslutningen om at skifte bopæl skal træffes.
I Sønderjylland arbejder de fire sønderjyske kommuner sammen i ”Bosætning Sønderjylland” om at sikre tilflyttende familier
den bedst mulige tilknytning og forankring
i lokalområdet.
Work-life balance er en af forudsætningerne for trivsel, og et vigtigt parameter for
at tiltrække og fastholde danske, og i særdeleshed, internationale medarbejdere.
Bosætning Sønderjylland har derfor også
fokus på at få medflyttende ægtefæller i
job samt tilbyde netværksaktiviteter og
sociale arrangementer.
Uddannelsesmulighederne i Sønderjylland
rummer hele spektret af faglige og vide-

regående uddannelser og et stærkt udviklingssamarbejde med erhvervslivet.
Der er også en lang tradition for
grænseoverskridende
uddannelsessam
arbejde og en mangfoldig kultur løfter internationaliseringen i området. Syddansk
Universitet i Sønderborg havde i 2019 studerende fra 45 forskellige lande.
Fra Sønderjylland er der adgang til over
300.000 arbejdspladser og en lang række
videregående uddannelser inden for en
times kørsel. De større bycentre som København, Aarhus, Odense og den europæiske metropol Hamborg kan nås indenfor
2 timer.

Et unikt erhvervsfagligt og udviklingsorienteret samspil på
både ungdoms, erhvervsfaglige og videregående uddannelser.
Her et par eksempler:
DIGI-Tech Assistent uddannelsen på
Social- og Sundhedsskolen kombinerer en
sundhedsfaglig uddannelse med digitalisering.
Alu Science Center på Tønder Gymnasium
skaber i samarbejde med lokale virksomheder et science-læringsrum med fokus

på Aluminiums fysiske-, kemiske- og biologiske-egenskaber.
Syddansk Universitet i Sønderborg samarbejder med erhvervsliv og erhvervsråd
om en Jobgaranti der skal hjælpe med at
forankre nyuddannede ingeniører i landsdelen.
#EUCSYD #SOSUSYD #UCSYD #VUCSYD #SDU
Det sønderjyske bosætningsteam. Foto: Raymond Ortiz
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UdviklingsRåd
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Vores
partnerskab

UdviklingsRåd
Sønderjylland

Vision 2030, og strategierne i den, er
mærkesager og udvikling af rammebetingelser, der gør landsdelen til
et endnu bedre sted at bo, arbejde,
uddanne sig og drive virksomhed i
de kommende 10 år.

Vi er et forum for samarbejde mellem private og offentlige
aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en
dynamisk udvikling i Sønderjylland.
Målet er at positionere Sønderjylland som en innovativ landsdel med en
stærk identitet, hvor det er attraktivt at:
• Bo, arbejde og uddanne sig
• Drive og udvikle private og offentlige virksomheder
• Forretningsudvikle idéer.
Det sker ved at fokusere på at styrke og udvikle unikke erhvervsklynger,
rammebetingelser og relationer.

Medlemmer
AUGUST 2020

Vores strategier

Hent dem online på www.soenderjylland.dk/downloads
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