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Den grønne dagsorden og FN’s Verdens
mål giver nye muligheder, men stiller også 
krav til virksomhedernes omstillings
evne ift. produktion og forsyningskæder, 
forretnings modeller og kompetencer.

Derudover vil konsekvenserne af COVID 
  19 og den følgende uforudsigelige udvik
ling i global handel, international økono
mi og samarbejde udfordre måden, vi gør 
tingene på.

I lyset af dette kan investeringer i  
grønne løsninger og produkter være med 
til at puste nyt liv i genopretningen af 
økonomien. 

De partnerskaber, vi i UdviklingsRåd 
Sønderjylland ønsker at udvikle, vil  
bidrage til:

• En styrket positionering af Sønderjyl
land som en grøn business region.

• Udviklingen af en fælles erhvervs
profil som leverandør af grønne  
produkter, løsninger og kompetencer.

• Gode rammer, stærke partner skaber 
og inspiration, der understøtter 
bære dygtig udvikling og grøn omstil
ling i erhvervslivet.

Klima og bæredygtighed bliver i stigende grad dagsorden-
sættende og øger efterspørgslen på produkter, løsninger og  
kompetencer – de vækstmuligheder kan vi løfte sammen.

Tiden er inde
til mere handling

Leif Friis Jørgensen
Formand for
UdviklingsRåd Sønderjylland
Direktør i Naturmælk

Hans Olling
Formand for DI Sønderjylland
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Klima og bæredygtighed har siden 
vedtagelsen af FN’s Verdensmål i 2015 
i stigende grad fyldt på den politiske 
og erhvervsmæssige dagsorden. 

Derfor er der en forventning om, at 
vi alle tager ansvar for den opgave, vi 
står overfor, og i fællesskab får løftet,  
motiveret og øget den grønne omstil
ling.

Fælles erhvervsprofil og  
positionering

Sønderjylland skal positioneres nati
onalt og internationalt som en grøn  
business region, hvor vi i fællesskab  
arbejder for at opfylde FN’s Verdens
mål. Det skal blandt andet ske ved 
at styrke kendskabet til landsdelens  
erhvervsstyrker og kompetencer.

Strategiske partnerskaber

Vi tager afsæt i og bygger videre på 
stærke strategiske partnerskaber, der 
kan bygge bro på tværs af industrier, 
brancher og kommunegrænser. Det  
eksisterende samspil mellem offentli
ge og private virksomheder skal udvik
les og styrkes.

Innovation og forretningsudvikling

Den grønne omstilling kræver 
gode rammer for innovation og ad
gang til demonstrationsfaciliteter.  
Specialiserede virksomheder, stærke 
videns og uddannelsesinstitutioner 
samt en kvalificeret arbejdsstyrke er et 
godt udgangspunkt for at skabe frem
tidens bæredygtige løsninger. 

Frem mod 2030 vil vi arbejde for, at Sønderjylland leverer 
flere produkter, løsninger og kompetencer, der  
understøtter opfyldelsen af FN’s Verdensmål.  

Grøn Landsdel
2030

Vision
Sønderjylland som leverandør af 

kompetencer, produkter og løsninger, der 
understøtter opfyldelsen af FN’s Verdensmål. 

Samtidig med at det skaber forretning.

Foto: pixabay.com
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Omverdenen skal kigge til Sønder
jyl land efter produkter, løsninger,  
kompetencer og viden, der understøt
ter opfyldelsen af FN’s Verdensmål. 

Vi vil gå forrest og inspirere andre med 
den måde, vi samarbejder lokalt om at 
skabe grønne og bæredygtige løsninger 
på tværs af kommuner, industrier og 
uddannelser.

Derfor skal vi løbende hæve barren for, 
hvad vi kan forvente af hinanden, så 
vi i stigende grad vil være hinandens  
ambassadører for den grønne omstil
ling og bæredygtige udvikling.  

Udbygningen af en fælles erhvervs
profil øger behovet for, at vi stiller 
”grønne” krav til hinanden og deri
gennem under støtter den bæredygtige  
omstilling i landsdelen.

Fælles erhvervsstyrker

Det stærke udgangspunkt, vi har i  
Sønderjylland som leverandør til FN’s 
Verdensmål, skal udvikles og forankres. 

Det kan bl.a. ske gennem øget forstå
else for, hvordan vores erhvervsstyrker 
kan bringes i spil på tværs af sektorer, 
værdikæder og geografi.  

Indsatser

• Vi vil profilere landsdelens 
erhvervs   styrker og kompetence
områder inden for grøn omstilling.

• Vi vil profilere landsdelen som 
et attraktivt grønt udviklings og  
demonstrationsområde,

• Vi vil styrke kendskabet til initiativ
er og aktører i landsdelen, der  
bidrager til den grønne omstilling.

Vi vil positionere Sønderjylland nationalt og 
internationalt som en førende grøn business region.

Fælles erhvervsprofil
og positionering

Indsatsområde

Foto: Raymond Christian Ortiz

”Udvikling af fremtidens 
grønne løsninger kræver gode 
testfaciliteter, og i forlængelse 
heraf har Danfoss sammen med 
ProjectZero investeret i grønne 
demonstrationscentre i Sønderborg 
Kommune.”

Jørgen Mads Clausen
Bestyrelsesformand, Danfoss
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Strategiske
partnerskaber

Strategiske partnerskaber kan styr
ke en vedholdende og langsigtet grøn 
omstilling med nye input og ny viden. 
Det vil skabe grobund for innovation og 
engagement på tværs af traditionelle  
administrative, faglige og geografiske 
siloer. 

Med Grøn Landsdel 2030 vil vi styrke 
virksomheder og aktørers forudsætnin
ger for at bidrage til opfyldelsen af FN’s 
Verdensmål og gøre det til forretning. 

Partnerskaber for handling

Ifølge World Economic Forums Human 
Capital Index (2017) rangerer Danmark 
højt på, hvordan vi udvikler og anven
der menneskelig kapital, heriblandt en 
veluddannet arbejdsstyrke og forskning 
i international topklasse. 

Samtidig er vurderingen, at der er plads 
til forbedringer i Danmark i forhold til, 
hvordan vi omsætter denne kapital og 
forskning til innovation, til gavn for 
vækst og beskæftigelse. 

Nye løsninger kan drives frem gen
nem en øget mobilisering af borgere,  
medarbejdere, uddannelsesinstitutio
ner, erhvervsliv og offentlige myndig
heder, der samtidig følges op med  
opbakning og handlekraft. 

Indsatser

• Vi vil styrke samarbejdet og 
partner skaberne ved at aktivere 
landsdelens ressourcer til at skabe 
nye grønne produkter, løsninger og 
kompetencer. 

• Vi vil styrke engagementet i UN 
Global Compact Network Denmark 
blandt sønderjyske organisationer 
og virksomheder.

Vi vil sammen skabe flere strategiske partnerskaber på 
tværs af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offent-
lige myndigheder.

Indsatsområde

Foto: pexels.com

”Takket være en enestående indsats 
og samarbejde mellem en række 
lokale aktører er det lykkedes at 
skabe en organisation, initiativer, 
projekter og indsatser, der er ved 
at revolutionere denne landsdel 
og gøre den til en storleverandør 
af løsninger til FN’s globale 
bæredygtighedsindsats.”

Steen Hildebrandt
Ph.d., Professor emeritus og adjungeret professor 

(2017)
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Forventningen til fremtidens produkti
on er, at den skal være mere energi og 
ressourceeffektiv, bæredygtig, social 
ansvarlig, miljøvenlig og cirkulær. 

Indfrielsen af de forventninger forud
sæt ter, at flere virksomheder gør  
bæredygtighed til en del af deres kerne
forretning og samtidig går i dialog med 
sine kunder og leverandører og stiller 
krav. 

Vi vil understøtte en kultur, hvor vi er 
åbne og nysgerrige efter at afprøve nye 
teknologier og løsninger på tværs af 
sektorer og geografi.

I Sønderjylland vil vi arbejde for, at  
vores offentlige og private virksomhe
der derfor har optimale forudsætninger 
for at realisere FN’s Verdensmål, og her 
kan alle spille en vigtig rolle:

Erhvervslivet

Virksomhederne kan byde ind med 
og inviteres til at deltage i åben  
innovation, stille teknologi til rådig
hed, deltage i anvendelsesorienteret 
forsknings samarbejde samt involve
re flere medarbejdere og studerende i  
innovationsforløb.

Forskning og viden

Videns og uddannelsesinstitutionerne 
kan udbygge virksomhedssamarbejdet 
 med øget fokus på teknologioverfør
sel og kommercialisering af ny viden og 
teknologi - samt bygge bro mellem flere 
studerende, forskere og virksomheder i 
innovationsprocessen. 

Offentlige aktører

Kommunerne kan fx stille åben og  
moderne digital infrastruktur til  
rådighed som udviklingsplatforme i 
sundheds og uddannelsessektoren, 
styrke indsatsen for offentligtprivat 
innovationssamarbejde samt allokere  
flere midler til bæredygtig udvikling og  
indkøb. 

Med dette indsatsområde vil vi udbyg
ge rammerne i form af erhvervs fremme, 
kapital og ressourcer, som ligger til 
grund for innovation og forretningsud
vikling i private og offentlige virksom
heder.

Udvikling af fremtidens bæredygtige løsninger stimuleres 
gennem ressourcer, fleksible rammer, innovationskapaci-
tet og adgang til demonstrationsfaciliteter.

Innovation og
forretningsudvikling

Foto: ECCO.

Indsatsområde
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Sønderjyske private og offentlige virksomheder bidrager 
allerede i dag til opfyldelsen af FN’s Verdensmål. Det gør 
de bl.a. ved at levere produkter, løsninger og kompetencer 
der direkte eller indirekte er med til at gøre verden mere 
bæredygtig.

Cases
fra landsdelen

Kompetencer og social ansvarlighed

ZEROhåndværker
Grøn opkvalificering af sønderjyske håndværkere til at levere fremtidens energieffektive løs
ninger til byggeriet samt reducere spildet i byggeprocessen. Uddannelsen er ny, men bygger på 
erfaringerne fra ZERObyg. 

Understøtter #7.3 og #9.4 

SDU NanoSYD

Et hold forskere hos SDU NanoSYD har udviklet en supersensor, som kan lugte kød og fisks 
friskhed på få sekunder. Teknologien vil være et stærkt værktøj til at reducere det nuværende 
madspild på 43.000 tons inden for kød og fisk i Danmark – madspild, der ifølge forskerne bag 
supernæsen  bl.a. skyldes tvivl om friskhed. 

Understøtter #12.3 

Emmerske Biler
Indsats, der via en mentor- og støtteordning flytter unge fra kanten af arbejdsmarkedet ind i 
uddannelse og efterfølgende beskæftigelse – dermed reduceres andelen af unge, der ikke er i 
uddannelse eller beskæftigelse. 

Understøtter #8.6

Grønne løsninger

Padborg Fjernvarme og Arla Mejeri Kruså

Indgået samarbejdsaftale om udnyttelse af overskudsvarme fra spildevand til opvarmning af pri
vate husstande og offentlige bygninger. Padborg Fjernvarme har yderligere to partnerskaber om 
udnyttelse af overskudsvarme og bidrager således med mere bæredygtig energi i energiforsynin
gen. 

Understøtter #7.2

Sønderjysk Biogas

Leverer CO2neutral energi til 21.500 husstande og understøtter den politiske målsætning om at 
behandle halvdelen af den danske husdyrgødning i biogasanlæg samt bidrage til, at 10% af trans
portsektorens energi kommer fra bl.a. biomasse.  

Understøtter #7.2 

Bæredygtige produkter
Arkil
Kold genbrugsasfalt. Med BSMteknologien giver vi nyt liv til nedslidte veje med 100 % gen
brug af asfalten, mindst 90 % reduktion af CO2udledning og hurtigere ibrugtagning for bili
sterne.

Understøtter #9.4 og #12.5

Abena
Virksomheden har i samarbejde med Industrial Designer Hân Pham udviklet Yellowone Hand
safe (YHS), som er en bærbar ”Point of Care” dispenser, der giver sundhedspersonalet let ad
gang til håndhygiejne. YHS medvirker til at reducere sundhedsplejeassocierede infektioner 
inden for sundhedssektoren. 

Understøtter #3.3

Hydro Precision Tubing Tønder
Leverer lavemissionsaluminium af genanvendelige materialer og bidrager dermed til en re
duktion af den globale emission og understøtter den cirkulære økonomi. Materialerne anven
des bl.a. inden for transport, byggesystemer og emballering. 

Understøtter #9.4

SwipBox 
SwipBox leverer et fintmasket net af bæredygtigt producerede intelligente pakkebokse, der 
har effektiviseret first- og last mile-logistikken og dermed reduceret miljøpåvirkningen i by
erne. 

Understøtter #11.6 og #12.5 Se flere cases på www.soenderjylland.dk

13
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Voksende befolkningstilvækst, stigende middelklasse, 
urbanisering og teknologisk udvikling er alle megatrends, 
der skaber øget efterspørgsel efter bæredygtige løsninger.

Den globale
efterspørgsel

I 2050 forventes vi at være 9,2 mia. 
mennesker på kloden, og 2/3 af  
verdens befolkning forventes at bo i 
byerne, hvilket medfører affolkning 
i land områderne. Samtidig forventes 
middelklassen at vokse med ca. 2,3 mia. 
frem mod 2030 (UN World Urbanization 
Prospects).

Denne udvikling forventes at medføre 
en stigning i efterspørgslen på livsnød
vendige ressourcer som fødevarer, vand 
og energi.

Ifølge World Economic Forum (2017) 
vil efterspørgslen i 2030 se således ud: 

 © 50 % for energi 

 © 35 % for fødevarer

 © 40 % for vand 

Forståelsen for den globale situation 
og udvikling er vigtig. Særligt når vi 
kigger på, hvordan vores eksisterende 
viden og kompetencer, kan være med 
til at skabe løsninger ude i verden.

Stigende globalt energiforbrug 
I dag kommer 78 % af verdens energiforsyning fra fossile brændstoffer 
(kul, olie og gas). I USA er energiforbruget mere end dobbelt så højt pr. 
indbygger (13.000 KWh) som i Europa. (Deloitte, 2019)

Der er to måder at angribe den globale udfordring på: Overgå til mere 
energieffektive løsninger eller producere mere vedvarende energi.

Effektiv fødevareproduktion 
Hvert år går en tredjedel af verdens fødevareproduktion tabt i værdi
kæden frajordtilbord. 

I udviklingslandene er spildet størst i den første del af værdikæden, 
mens det i den vestlige del af verden er størst i den sidste del – der
med skal forretningspotentialet og værdien findes i forskellige dele af 
værdikæden. 

Knaphed i vores vandressourcer
I takt med den globale opvarmning vil tørke forekomme oftere, og 
vand ressourcer vil blive knappe. Der er derfor behov for løsninger, 
hvor vi bliver mere effektive i måden, vi forbruger vand på, særligt i 
landbruget, hvor 70 % af vores drikkevandsforbrug anvendt i landbru
get i dag. Resten er fordelt på industri og husholdning (World Econo
mic Forum, 2019).

Grøn teknologisk innovation
En højere grad af digitalisering og dataanvendelse være med til at 
understøtte et mere effektivt forbrug af vores ressourcer. Dette un
dersøttes af Det Internationale Energiagentur (IEA) der estimerer at 
industrien kan reducere den nuværende globale udledning af metan 
fra olie og gas, med 75 % ved brug af allerede eksisterende teknologier. 

Derudover påvirker den teknologiske udvikling  i mere generel for
stand  vores markeder, forretningsmodeller og værdikæder og udfor
drer konstant måden at drive forretning på.

Foto: Sofia Terzoni, pixabay.com
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Hvad enten man lige er begyndt at tænke grøn omstilling 
og bæredygtighed eller allerede er i gang, så er der nye 
muligheder og hjælp at hente. 

Fra inspiration       til handling

Forstå dagsordenen, lad jer inspire
re og opsøg viden, fx ved at:

• Deltage i konferencer, seminarer 
og workshops.

• Sætte jer ind i FN’s Verdensmål 
og klimadagsordenen.

• Meld jer ind i ERFAgrupper, net
værk, fora m.fl.

Forstå den grønne 
dagsorden

Tag stilling!

Igangsæt

Implementér

Kommunikér

Hvorfor skal I være en del af den 
grønne omstilling?

• Hvorvidt er I villige til at investe
re tid og penge i omstillingen?

• Hvilken værdi skaber den grønne 
omstilling for jeres kunder?

• Hvilke krav stiller jeres kunder 
og leverandører?

Potentielle 
samarbejdspartnere

GTS-institutterne (GTS-nettet)

Erhvervshus Sydjylland

Videns- og uddannelsesinstitutioner

De kommunale erhvervsråd

med flere...

Når det skal omsættes til forretning 
og drift:

• Sørg for at afsætte ressourcer  
økonomi, tid og medarbejdere.

• Involvér medarbejdere, skab am
bassadører og ejerskab til om
stillingen.

• Investér i kompetencer.

• Evaluér.

Der er mange forskellige måder at komme i 
gang på:

• Formulér en strategi/handlingsplan, få 
eventuelt hjælp udefra.

• Involvér samarbejdspartnere, fx kunder, 
leverandører m.fl. i din proces.

• Afsøg mulighederne for at deltage i pro
grammer eller hente tilskudsmidler.

• Bliv en del af et netværk, hvor I kan 
møde ligesindede og blive inspireret. Fx 
FN’s Global Compact Network Denmark.

Viden og inspiration

www.globalcompact.dk

www.danskindustri.dk/SDG-verdensmal

www.2030netvaerket.dk

www.dk.undp.org

Fortæl om det, i gør, jeres planer og 
jeres mål:

• Fortæl medarbejdere og sam
arbejdspartnere om strategien, 
planerne og målsætningen. 

• Kommunikér med omverde
nen,og fortæl de gode historier, 
jeres erfaringer og resultater.

https://gts-net.dk
https://ehsyd.dk/
https://globalcompact.dk/
https://globalcompact.dk/
https://www.ft.dk/netvaerk/sdg/om-2030-netvaerket
https://www.dk.undp.org


UdviklingsRåd
Sønderjylland

18 19JUNI 2020NOTAT TITEL18 ARBEJDSKRAFT TIL VÆKST OG VELFÆRD18 GRØN LANDSDEL 2030

Vores
partnerskab
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Hent dem online på www.soenderjylland.dk/downloads

Vores strategier

Medlemmer
JUNI 2020

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.

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

https://www.soenderjylland.dk/downloads
https://www.soenderjylland.dk/vision2030
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