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Sønderjylland, den grønne danske landsdel, er en meget interessant og vigtig landsdel med meget
store potentialer. Det bliver man mindet om, når man læser denne fantastiske rapport om nogle meget intense og begivenhedsrige år, hvor denne landsdel for alvor blev grøn, og hvor landsdelen tog
FN’s 17 bæredygtighedsmål til sig – og det i en imponerende og enestående grad.
Der står et sted i denne rapport: ”Situationen er uholdbar, men potentialet for mere bæredygtige produkter og produktionsprocesser er kæmpe stort”. En stille og rolig sætning med både alvorsfulde og
håbefulde ord. Det er nemlig det, der er essensen: Vi befinder os, nationalt og globalt, i en alvorlig
situation, og det tjener ingen formål at forsøge at benægte eller fordreje det. Det er der mange, der
forsøger, men det er uforsvarligt og uklogt. Og over for det: Der er potentialer, der er muligheder –
og de er mange og store. Vi skal begribe og gribe dem.
Med andre ord: Situationen er alvorlig, og der er håb. Det er essensen. Der er ingen som helst grund
til at give op eller falde tilbage i mismod og passivitet. Tvært imod! Sønderjylland har enorme potentialer. Sønderjylland forbinder Danmark med Tyskland og Europa. Sønderjylland har industri-, energi-,
transport-, innovations- og uddannelsesfaciliteter og –potentialer, som kan gøre denne del af Danmark og Europa til noget enestående – og det er ved at ske. Det er i fuld gang.
Takket være en enestående indsats og et enestående 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.
Man skal ikke tage for store ord i sin mund, men jeg påstår, at Grøn Landsdel er et fantastisk initiativ
og projekt, og jeg har ved selvsyn og selvoplevelse flere gange været vidne til, hvordan dette projekt
og dette initiativ har udviklet sig. Med udgivelsen af denne rapport gøres der status og det tydeliggøres for alle, hvad der er sket, hvilke potentialer og fremtidsinitiativer, vi står over for – og dermed
også nogle håbefulde antydninger af, hvad der er i vente.
Det, der er i vente, er, hvad vi kan læse i visionen for landsdelen i 2030, nemlig Sønderjylland som
en stærk global leverandør af produkter, services og kompetencer, der understøtter opfyldelsen af
FN’s Verdensmål og skaber merværdi for alle medvirkende, herunder selvfølgelig kunder og leverandører. Det handler om at mobilisere landsdelens erhvervsstyrkepositioner, energi- og produktionsteknologi samt fødevare-, transport-, bygge- og boligsektorerne. Det handler om at etablere innovative
partnerskaber mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder.
Hermed mindes der om et andet begreb, der går igen og som er afgørende. Det er begrebet partnerskab. Man kan ikke realisere visionen om at blive en Grøn Landsdel 2030, hvis alle aktører og parter
forbliver nede i deres egne skyttegrave og hytter deres eget. Man kommer ingen vegne uden samarbejde og partnerskaber - på kryds og tværs af gode gamle grænser og skel, herunder selvfølgelig partnerskaber mellem private og offentlige aktører.
Det er ikke småting, der er i støbeskeen. Og dette er ikke bare ord. Det er handling. Man bliver hele
vejen igennem Grøn Landsdels historie og udvikling mindet om: Ord og visioner er vigtige, ja, uundværlige, men ikke tilstrækkelige. Der skal handling til og det er handling, som dette Sønderjyllandsinitiativ og -udsyn har været i stand til at mobilisere – og det i usædvanlig karakter og grad.
Frederiksberg, april 2018
Steen Hildebrandt, Ph.D.
Professor emeritus og adjungeret professor
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FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget på FN topmødet i New York i 20151 og skal
frem til 2030 udstikke rammen for en mere bæredygtig fremtid. De får betydning for milliarder af
mennesker, der skal påtage sig et fælles ansvar og indstille sig på at producere, forbruge og agere anderledes og bæredygtigt.
FN’s verdensmål er accepteret af alle 193 medlemslande i FN, og målene vil komme til at have betydning for alle, både i de industrialiserede og i udviklingslandene. Herudover kommer virksomhederne
til at spille en central rolle i den bæredygtige omstilling herhjemme og ude i verden.

I Sønderjylland understøtter vi allerede den bæredygtige udvikling2 gennem vores stærke erhvervsklynger og tætte samarbejde mellem virksomheder, forskning- og uddannelse samt offentlige aktører.
Grøn Landsdel 2030 skal styrke virksomheder og aktørers forudsætninger for at løse de globale udfordringer og gøre det til en del af deres forretning.
Vision for landsdelen i 2030 - Sønderjylland som en stærk global leverandør af produkter,
services og kompetencer, der understøtter opfyldelsen af FN’s Verdensmål og skaber værdi hos
kunden samt rentabel forretning hos leverandøren. Det sker med afsæt i landsdelens:
• Erhvervsstyrkepositioner; energi og produktionsteknologi, fødevarer, transport samt bygge-,
og boligsektoren.
• Innovative partnerskaber mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige
myndigheder.
Grøn Landsdel 2030 er en strategisk ramme for et forpligtende partnerskab mellem landsdelens offentlige og private aktører, der med foreningen UdviklingsRåd Sønderjylland som drivkraft vil understøtte:
• Udvikling af en fælles erhvervsprofil
• Udvikling af nye produkter, services og kompetencer gennem partnerskaber
• Inspirere flere virksomheder til strategisk fokus på vækst via bæredygtighed
Effekten af Grøn Landsdel 2030 vil være:
•		Flere virksomheder producerer bæredygtige produkter, services og kompetencer
• Øget erhvervsspecialisering i energi- og produktionsteknologi, bæredygtig fødevareproduktion,
transport samt bygge, bolig og anlægssektoren
• Øget omsætning af grønne varer og tjenester
• En reduceret CO2 udledning, mindre energiforbrug og affaldsmængde i landsdelen
• En attraktiv og bæredygtig landsdel at bo, arbejde og drive virksomhed i
1
2

FN´s regionale informationskontor www.unric.org
Definitionen på Bæredygtig udvikling er med afsæt i Brundtland-rapporten: ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov,
uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”
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Danmark har en global førerposition indenfor grøn industri, der forventes at skabe 94.000 nye job frem
mod år 2035. Det understøttes endvidere af, at danske pensionskasser, investeringsfonde m.m. er ved
at øge deres andel af investeringer væsentligt inden for grøn produktion i jagten på økonomisk afkast.
Grøn Landsdel 2030 adresserer flere globale trends og markedsmuligheder. Driverne bag efterspørgslen
på bæredygtighed er blandt andet urbanisering, regeringer og en stigende middelklasse.
Alle verdensmålene er i et eller andet omfang relevante i Sønderjylland. Nedenfor er et udvalg af de
verdensmål, hvor vi indledningsvis vurderer, at sønderjyske aktører har særlige forudsætninger for at
levere bæredygtige lokale og globale løsninger:

I dette notat har vi taget udgangspunkt i de fire fremhævede verdensmål, der vil fremstå som eksempler på, hvordan vi vil arbejde med FN’s verdensmål. I den fremadrettede proces vil samtlige verdensmål
blive vurderet i forhold til landsdelens forudsætninger for at levere bæredygtige produkter, services og
kompetencer lokalt og globalt.
Grøn Landsdel 2030 er vores bidrag til, hvordan virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner
og offentlige aktører de kommende år kan arbejde mere aktivt med at styrke udvikling og afsætning af
produkter, services og kompetencer og partnerskaber, der løser flere af de udfordringer, FN’s verdensmål
adresserer.
Med Grøn Landsdel 2030 vil vi inspirere og bidrage til, at Sønderjylland bliver en global bæredygtig
vækstregion, hvor landsdelens eget energiforbrug, CO2 udledning, affaldsmængde og miljøpåvirkning
reduceres som en naturlig del af økonomisk vækst.
Sønderjylland, april 2018

Direktør Leif Friis Jørgensen,
Naturmælk, formand URS

Borgmester H.P. Geil,
Haderslev Kommune, Næstformand

Peder Damgaard,
formand BHJ Fonden

Gårdejer Jørgen Popp-Petersen,
det sønderjyske landbrugsråd

Strategidirektør
Lars Bo Jensen, SE

Adm. Direktør
Carina Christensen, ITD

Advokat Hans Henrik Fischer,
Fischer Advokatfirma

Adm. Direktør Henrik Raunkjær,
Tentoma Aps, formand Sønderborg Vækstråd

Gårdejer Johan Schmidt,
formand Haderslev Erhvervsråd
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FN’s verdensmål repræsenterer et fælles sprog som virksomheder, NGO’er, regeringer og politikere forstår og kan læne sig op ad. Verdensmålene giver medvind, nye argumenter og partnere.
Verdensmålene udgør 17 overordnede mål og 169 konkrete delmål, som skal sikre en mere bæredygtig udvikling og klimaresistent verden. Verdensmålene repræsenterer alle nationale udfordringer med
store regionale og globale konsekvenser, og skal derfor løses i fællesskab.
Den grønne industri i Danmark beskæftiger mindst 67.000 personer, heraf 15.300 i Region Syddanmark3.
I perioden 2012-2015 er der skabt 7.200 job4 inden for den grønne industri, og Danmark har endvidere
en høj specialisering inden for grøn energiproduktion og energieffektive løsninger.
Omsætningen i den grønne industri runder 192 milliarder kroner, hvoraf 70 milliarder kroner stammer fra
eksport – Danmark er det land i EU, hvor eksport af grønne varer og tjenester fylder mest som procent af
den samlede eksport med 6,2%5.
Det forventes alene i Danmark, at nye grønne løsninger, blandt andet målrettet ovenstående områder,
kan skabe en meromsætning på 270 milliarder kroner og skabe op til 94.000 nye job frem mod 20356.
Sønderjylland står stærkt til at bidrage til den grønne omstilling globalt. Det skyldes en stærk klynge af
virksomheder inden for energi- og produktionsteknologi, en stor koncentration af grønne arbejdspladser,
et stærkt uddannelsessamarbejde og et internationalt forskningsmiljø i form af SDU i Sønderborg.
Globalt oplever virksomhederne en stigende efterspørgsel på grønne og bæredygtige løsninger blandt andet
inden for vedvarende energi, se graf side 7. Nedenstående tendenser er væsentlige globale vækstdrivere:

Foto: Aabenraa Havn

• Stigende urbanisering
• Stigende efterspørgsel efter vedvarende energiproduktion og energieffektive løsninger
og bygninger
• Udfasning af atomenergi og kulkraft samt usikkerhed omkring fossile brændstoffer
• Udskiftning af aldrende energianlæg, infrastruktur, og bygninger som retro-fittes
• COP21 og klimadagsordenen

Cevea 2017, Grøn industri bag næste generation af Velstandsdanmark Betydningen af den grønne økonomi i Danmark
Sustania 2017, Grøn Vækst i Greater Copenhagen

3+5+6
4
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Grønne investeringer

Kilde: Bloomberg New Energy Finance, 2018

Investeringer i Clean Energy (Grøn Energi), i mia. DKK.

Flere af de store danske pensionsselskaber og investeringsfonde er begyndt at øge procentdelen af bæredygtige virksomheder og projekter i deres investeringsportefølje. PFA Pension har blandt andet udpeget
5 verdensmål7, som de vil måle deres indsatser i forhold til.
FN’s verdensmål er samtidig udgangspunktet for nye kapitalforeninger fx SDG Invest, der på bare én uge
har samlede mere end en kvart mia. kr. ind til ansvarlige investeringer8. SDG Invest stiller samme krav til
ansvarlighed som til afkastet og vil blandt andet screene virksomhederne ud fra, hvordan de f.eks. arbejder strategisk med FN’s 17 verdensmål.
Investeringsfonde og kapitalselskaber oplever dog stigende udfordringer i at finde store som små egnede bæredygtige investeringsobjekter. I Tyskland har en gruppe entreprenører taget udfordringen op og
skabt SDG Investment. SDG Investment er en platform, der matcher finansiering med SDG relevante projekter. SDG Investment har indtil videre en projektportefølje på 924 mio. DKK og 2,5 mia. DKK i investeringskapital til rådighed hos mulige investorer9.
Globale investorer søger grønne investeringer. Perioden 2015 til 2016 er grønne investeringer steget
med 2.500 mia. dollars – det alene på bekostning af investeringer i kul og olieindustrien10. Det er en
tendens, man ser inden for alle grupper af investorer, hvad enten det er offentlige, private eller NGO’er.
Det åbner et stort potentiale for de virksomheder, der satser strategisk på bæredygtighed som forretningsgrundlag.

Samfundsansvar hos PFA (2016): PFA-samfundsansvar-2016
Børsen artikel (20. februar 2018): Millionerne strømmer ind i ansvarlige investeringer
www.sdg-investments.com
10
Arabella Advisors (2016): global-divestment-report-2016
7
8
9
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Bæredygtig energi
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Verdensmål 7 omhandler adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle
til en overkommelig pris. Målet omhandler både energiproduktion og forsyning, energieffektive teknologier og forskning i ren energi.
Markedsmulighederne er store og understøttes af store globale investeringer i bæredygtig energi. Alene IKEA har siden 2009 investeret 11 mia. i klimavenlig energi11 og Det Internationale Energi Agentur (IEA) forventer, at der investeres 8.000 mia. kr. i bæredygtig energi frem til 202112. I Danmark
forventes markedet at ligge i omegnen 148 og 271 milliarder.
Markedsmuligheder:
• Virksomheder og brancher underlægges krav om reduktion i CO2 udledning
• Reduktion af energiforbrug på energiforbrugende områder; Bolig, transport og landbrug
• Omlægning af energisektoren til vedvarende og bæredygtig energi
•		Udvikling af nye vedvarende energiløsninger blandt andet genanvendelse af overskudsvarme
• Skalérbarhed og nye forretningsmodeller
• Krav fra EU om 100% vedvarende og bæredygtig energi i forsyningen
At realisere FN´s verdensmål og skabe økonomisk vækst udfordrer den traditionelle måde at drive
virksomhed på. Der er behov for at tænke anderledes og langsigtet og skabe en kultur, der fremmer
bæredygtighed i og uden for virksomheden.

Foto: Danfoss

Landsdelens styrkepositioner - Energiklynge
I Sønderjylland har vi en stærk erhvervsklynge og
tradition inden for udviklingen af nye bæredygtige
energiløsninger. Produkter der minimerer energiforbruget – hvad enten det er i boligen, transport
eller fødevareindustrien – har alle et teknisk afsæt
i kompetencer, der er dybt forankret i landsdelen.
Dette energiteknologifokus har sit omdrejningspunkt i Sønderborgområdet med en overrepræsentation af virksomheder på områder, der understøttes af forskning, viden og uddannelser fra
Syddansk Universitet og EUC Syd. Det er en særlig styrkeposition i Sønderjylland, hvor globale aktører har skabt et stort antal af industri og produktionsvirksomheder, som klarer sig godt inden for industriel elektronik, elektromobilitet, powerelektronik, energilagring samt klimaløsninger.
Muligheder for leverancer til FN’s Verdensmål 7:

11
12

Virksomheder

Uddannelse og forskning

Kommuner

Virksomhederne kan styrke omstillingen
til et mere bæredygtig energiforbrug og
produktion ved at gå på kompromis med
kortsigtet økonomisk profit mod langsigtede økonomisk og bæredygtig vækst.

Anvendt forskning og udvikling inden for
vedvarende og bæredygtig energiproduktion skal styrkes. Forskning og udvikling
skal tænkes ind i en værdikædebetragtning og dermed styrke tværfaglige og
sektorielle partnerskaber.

Kommunerne rolle er etablering af rammevilkår, der tilgodeser vedvarende energi
i forsyningssektoren samt prioriterer
energieffektive og bæredygtige løsninger i
offentlige bygninger og infrastruktur.

https://finans.dk/erhverv/ECE9713104/globale-giganter-investerer-i-groen-energi/?ctxref=ext
https://www.danskenergi.dk/udgivelser/verden-investerer-vedvarende-vedvarende-energi
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I landsdelen er der en række virksomheder, der leverer direkte ind på den dagsorden, der omhandler
verdensmål 7, nemlig alle har lige adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi samt adgang
til forskning. Her et par eksempler:

Foto: Sønderjysk Biogas

Sønderjysk Biogas i Bevtoft omdanner nok husdyrgødning til biogas til at opvarme 15.000 boliger. Det højteknologiske anlæg modtager 600.000 tons biomasse,
heraf består 450.000 tons af gylle, mens resten udgøres
af halm og andet organisk materiale. Anlægget reducerer CO2-udledningen med 51.000 tons, såfremt energien anvendes til transport. Biogasanlægget understøtter
den nationale målsætning om, at 50% af Danmarks husdyrgødning senest i 2020 skal omdannes til biogas.
Padborg Fjernvarme producerer 44.500 MWh varme og forsyner store dele af Padborg by og omegn. Padborg Fjernvarme har indgået et samarbejde med frysehuset Agri Norcold omkring udnyttelse af overskudsvarmen fra indfrysning af kød. Resultatet af samarbejdet er, at Agri Norcold leverer ca.
2.000 MWh timer varme til Padborg Fjernvarme. Der eksisterer et lignende samarbejde mellem Padborg Fjernvarme og CS Gruppen.
Sønderjylland er kommet langt i den grønne omstilling af forsyningssektoren. De fire sønderjyske kommuner har i partnerskab med energi- og forsyningsselskaber etableret et partnerskab omkring
Strategisk Energiplan (SEP). Det skal danne grundlaget for en politisk stillingtagen til en koordineret
og økonomisk hensigtsmæssig grøn omstilling af energisystemet i landsdelen.

Kilde: SEP Sønderjylland

Vedvarende energi (VE)
i forsyningssektoren 2016

Varme %

Aabenraa Kommune

95,7

Haderslev Kommune

71,7

Sønderborg Kommune

34,4

Tønder Kommune

34,2

EL %

40%

Ovenstående er et billede af hvor stor en andel af landsdelens varmeforsyning der dækkes af vedvarende energi i 2016 samt hvor stor andel af elforbruget, der er vedvarende energi. Gennemsnitstallet
er 40 procent for Sønderjylland.
Nedenfor er flere eksempler på initiativer:
• ProjectZero har via ZERObolig medvirket til at etablere 1.600 private solcelleanlæg og 1.000
varmepumper siden 201013
• Broager Fjernvarme etablerer Danmarks første grundvandsvarmepumpe
• Solvarmeanlæg hos Gram Fjernvarme vil dække 60% af varmebehovet med fossilfri kilder i Gram
• Solcellepark i Tinglev med en effekt på 24 MWh hvilket dækker elforbruget i ca. 5.000 husstande
• Påbegyndt bygning af Envo Biogas Tønder, der skal være Nordens største biogasanlæg
• Mange vindmøller etableret og projekteret i landsdelen
13

projectzero.dk: Borgere_ZERObolig
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Verdensmål 9 omhandler bygning af robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig
industrialisering og understøtte innovation.
Verdensmålet giver anledning til, at virksomhederne udfordrer og udforsker nye muligheder for at skabe innovative løsninger med eksisterende og aflagt teknologi og patenter, målrettet udviklingslandene. Hermed er der forudsætning for at åbne nye markeder og bidrage til den socio-økonomiske vækst.
Markedsmuligheder

Foto: Padborg

UNDP (FN’s udviklingsprogram) har udpeget 10 områder med en global efterspørgsel på løsninger, hvor der
ikke eksisterer eller er kendskab til bæredygtige løsninger i dag. Det er blandt andet inden for temperaturstyret transport af medicinalprodukter, reduktion af
affald og emballage inden for medico, fjernmonitorering af solcelleanlæg i udviklingslandene for blot at
nævne nogle udvalgte globale forretningsområder med
kæmpe potentiale.
• Internethandel (E-handel) i Danmark er i perioden 2015 til 2016 steget med 16.5% ifølge
Dansk Erhverv. Det stiller store krav til e-handelsvirksomheder og transport-, og logistiksektoren i forhold til at levere bæredygtige løsninger i hele værdikæden.
• Efterspørgsel på bæredygtige alternativer til eksisterende produkter og produktionsprocesser
samt stigende krav fra globale virksomheder på certificering (dokumentation) af bæredygtighed
• Kapital og innovationsmidler målrettes bæredygtige projekter
• Innovationspartnerskaber er vurderet som forudsætning for bæredygtig vækst
Fremtidens bæredygtige industrialisering og innovative løsninger gør op med de traditionelle økonomiske og kortsigtede vækstbegreber, til fordel for en mere holistisk og bæredygtig tilgang til vækst,
hvor også socio-økonomiske overvejelser spiller en rolle i beslutningerne.
Landsdelens styrkepositioner
Forudsætningerne for at øge de innovative kapaciteter er gode. På forsknings- og uddannelsesområdet har SDU i Sønderborg en væsentlig betydning for udvikling af nye innovative produkter, teknologier, løsninger og kompetencer samt etablering af strategiske partnerskaber.
Samtidig er der en del teknologivirksomheder, der leverer smart og innovativ teknologi af verdensklasse til det globale marked. Adgangen til kapital og udviklingsmidler globalt er blevet mere tilgængelig inden for forskning, innovation og bæredygtighed.
Muligheder for leverancer til FN’s Verdensmål 9:

Virksomheder

Uddannelse og forskning

Kommuner

Arbejde med åben innovation, stille teknologi til rådighed og styrke forskningssamarbejdet bredt. Innovationskulturen skal
fremmes i virksomhederne fx medarbejder
engagement i innovationsprocessen.

Styrke innovationssamarbejdet mellem
uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Øge fokus på teknologioverførsel
og kommercialisering af ny viden og
teknologi.

Kommunerne kan stille åben og moderne
digital infrastruktur til rådighed. Styrke
indsatsen for offentlig-privat innovationssamarbejde samt allokere midler til
innovation i bæredygtighed.
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I Sønderjylland har vi en stærk forudsætning for at levere nye løsninger inden for en bæredygtig omstilling af industrien og skabe nye innovative løsninger og derigennem levere på FN’s verdensmål 9
og fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. Her et par eksempler:

Foto: Envotherm

Envotherm producerer små spildevandsanlæg. Teknologien er udviklet med praktisk støtte fra Danfoss Entrepreneur Park. Envotherm producerer i dag teknologiske og ressourcebesparende
løsninger med lavt energiforbrug til rensning og genbrug af farligt spildevand. Teknologien kan blandt andet rense farligt affald
fra spildevand og dermed sikre genanvendelse af op til 90% af
spildevandet. Teknologien anvendes i dag af blandt andet VW og
DONG.
Sønderborg Forsyning har etableret et pilotanlæg til forsøg med geotermivand som en tredje vedvarende energiform. Pilotanlægget er etableret på baggrund af et bredt innovationspartnerskab (SaltPower)
forankret hos Sønderborg Fjernvarme. Pilotanlægget skal danne grundlag for at teste og udvikle
teorien bag osmoseprocessen til at generere strøm og vurdere potentialet for geotermivand i stor skala.

Foto: SDU NanoSyd

Forskning og innovationssamarbejde hos SDU i Sønderborg har
blandt andet resulteret i skabelsen af højeffektive, papirtynde og
fleksible solcellepaneler. Teknologien kan med dets organiske og
fleksible egenskaber anvendes i et utal af scenarier, f.eks. monteres på taget af en bil, i beklædningsgenstande eller integreres i
produkter.
Nedenfor er flere eksempler på initiativer:
• LINAKs elektriske aktuatorteknologi bidrager blandt andet til en forbedret automatisering
og styring af ventiler i et spildevandsanlæg i Chicago
• Sapa (Hydro) er førende inden for produktion af bæredygtige aluminiumsløsninger til energisektoren
• Banke Electromotive udvikler powerelektronik løsninger til tung transport og elektriske skraldebiler
•		
Tønder Kommunes SMART projekt omkring digitaliseret infrastruktur i offentlige bygninger
• Powerelektronik Region (PE:Region); udvikling af viden om effektiv styring og anvendelse af
elektricitet i elektronikudstyr, transport, industriel produktion og energiproduktion.
Se www.pe-region.eu
• eMotion; udvikling af viden- og forretningsmuligheder indenfor bæredygtig elektromobilitet.
Se www.emotion-interreg.dk
• Industriproduktion; videreudvikle innovativ og konkurrencedygtig produktion, især i små og
mellemstore virksomheder ved at styrke moderne automatiserede produktionssystemer og innovative tilgange til produktudvikling. Se www.inproreg.eu
• Furgy Clean Innovation: platform til etablering af grænseoverskridende innovationsprojekter
inden for energieffektivitet, lagring og produktion. Se www.furgyclean.eu
•		
Energiklyngen CLEAN blev etableret i år 2010 med afsæt i Sønderborg området. Klyngen har
fokus på at understøtte udvikling af energieffektive teknologier og produkter der minimerer
energiforbruget. Energiklyngen er efterfølgende fusioneret med CopenhagenCleantech Cluster
og hedder nu CLEANCLUSTER, se www.cleancluster.dk
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Ansvarligt forbrug og produktion
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Verdensmål 12 omhandler opfyldelsen af menneskers behov med markant mindre
belastning af miljø og natur og dermed sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.
Befolkningstilvæksten stiger samtidig med, at middelklassen i vækstøkonomierne stiger. Jo højere levestandard jo større miljøbelastning pr. indbygger. Vi forbruger ressourcer globalt, som havde vi 1,7 jordkloder til rådighed og i Danmark som havde vi 3,6 jordkloder til rådighed14. Situationen er uholdbar, men
potentialet for mere bæredygtige produkter og produktionsprocesser er kæmpestort.
Markedsmuligheder
En analyse fra Ellen MacArthur Fonden viser, at Danmark med et øget fokus på cirkulær økonomi kan
opnå en stigning i BNP på 0,8-1,4%, og skabe, hvad der svarer til yderligere 7.000-13.000 job samt en
reduktion på 5-50% i ressourceforbruget alt efter sektor i 203515. Der er nogle særlige områder, hvor potentialet er størst:
•
•
•
•

Fødevareproduktion: råvareudnyttelse, affaldshåndtering, emballage og energiforbrug
Landbrug: gylle til biomasse, præcisionslandbrug og reduceret jordbearbejdning og pesticidforbrug
Industri: design og bæredygtighed, genfremstilling
Byggeri: genbrug af byggematerialer, 3D printning, energieffektivisering og bæredygtige
byggematerialer

Succes inden for bæredygtigt forbrug og produktion forudsætter, at virksomhederne tager et socialt ansvar, integrerer bæredygtighed i kerneforretningen og engagerer virksomhedens interessenter i forretningsskabelsen.
Landsdelens styrkepositioner
Landsdelen er en stærk aktør i den nationale fødevareklynge og er med til at skabe nogle af verdens bedste og mest eftertragtede fødevarer – fx leverer 33 sønderjyske landmænd produkter til danske Michelin
restauranter. Sønderjylland har en førerposition inden for økologi og i særdeleshed økologisk mælkeproduktion, hvor mere end 25% af den samlede økologiske mælkeproduktion er produceret i Sønderjylland.
I forsyningskæden udgør Padborg Nordeuropas største hub af kølevirksomheder, hvoraf flere kølevirksomheder leverer bæredygtig overskudsvarme til fjernvarmenettet. Specialisering inden for køle- og frysesektoren fremmer bæredygtig håndtering og sporbarhed af fødevarer gennem hele forsyningskæden og dermed reduceres spild.
Produktions- og forsyningsvirksomheder leverer bæredygtige produkter og løsninger, der reducerer affald,
spild og ressourceforbruget i produktion og husholdning. Det drejer sig både om fødevareproducerende
virksomheder, der genanvender spildevand i varmeforsyning, re-cirkulering af spildevand eller sortering
af organisk og ikke-organisk affald.
Muligheder for leverancer til FN’s Verdensmål 12:

14
15

Virksomheder

Uddannelse og forskning

Kommuner

Bæredygtighed ind i produkt og produktionsproces og styrk samarbejdet i
værdikæden. Gør bæredygtighed til et
strategisk fokusområde i forretningen, i
leverandørpolitikken.

Udfordre uddannelsesinstitutionernes
strategiske fokus ifm. bæredygtighed.
Styrk forskning og uddannelsesinitiativer
og partnerskaber inden for bæredygtighed, teknologi og ressourceforbrug.

Kommuner kan stille krav til bæredygtighed og ansvarlighed hos deres leverandører i indkøbs- og udbudsfasen. Sæt værdi
på bæredygtighed som parameter for
vurdering.

WWF.dk: Earth-overshoot-Day
Miljø- og Fødevareministeriet: cirkulær-økonomi-og-ressourceeffektivitet-for-Danmark
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En række virksomheder leverer direkte ind på den dagsorden, der omhandler verdensmål 12; opfyldelsen af menneskers behov med markant mindre belastning af miljø og natur, og dermed sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. Her et par eksempler:

Foto: Abena

Abena har udviklet verdens første svanemærkede burgerpapir. Emballage generelt, og i særdeleshed fastfoodemballage, har været stærkt kritiseret for at være
ikke-bæredygtigt og et globalt miljøproblem. Det Svanemærkede burgerpapir er fremstillet på den mest miljøvenlige og hensigtsmæssige måde. Det er fremstillet energieffektivt og med minimalt udslip til vand og
luft. Abena har endvidere en række bæredygtighedscertifikater blandt andet Cradle to Cradle, Svanemærket og The Global Compact.
En lang række andelshavere hos Naturmælk har gennemført en bæredygtighedsanalyse af deres bedrift. Formålet har været at kortlægge den enkelte bedrifts bæredygtighedsprofil. Profilen har været
udgangspunkt for to indsatser: en fælles indsats på tværs af andelshaverne og en indsats for den enkelte bedrift. Det har skabt gennemsigtighed og givet mulighed for målrettede indsatser i forhold til
udviklingen af bedriftens og fællesskabets bæredygtighed.

Foto: H.P.Therkelsen

H.P. Therkelsen (HPT) har gennemført en række bæredygtige initiativer, der har reduceret energi- og ressourceforbruget. HPT har installeret solceller på deres
lastbiler til komfortstrøm og reduceret dieselforbruget ved hvilepauser og overnatning. HPT har etableret
el-ladestandere i forbindelse med læsseramperne samt
etableret vandbehandlingsanlæg på køletårnene, som
genbruger vandet og reducerer udledningen til kloakken med 75 %.
Nedenfor er flere eksempler på initiativer:
• Gram Slot har udviklet en miljø- og klimavenlig ”ståpose” emballage, hvor der bruges færre
råmaterialer end i traditionel emballage og den vejer mindre i transporten.
• Arwos har gennemført forsøg med indsamling af genbrugstøj direkte hos forbrugerne, tøjet
sendes til udlandet, hvor det krattes op og genanvendes til nyt stof – ca. 44.500 tons tøj
forbrændes nationalt
• Retap der leverer 100% bæredygtige vandflasker som alternativ til vand på plastflaske
• Klosterbageriet har udviklet en proces, der bruger kasserede og deforme rugbrød til
rugbrødscrumble
• 4 sønderjyske landmænd er udvalgt til at være præcisionspiloter og ved hjælp af data og
teknologi optimere gødningsmængden og reducere miljøbelastningen
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Kvalitetsuddannelse
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Verdensmål 4 handler om at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles
muligheder for livslang læring.
Sønderjyske virksomheders konkurrencekraft er tæt forbundet med tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft, både på kort og lang sigt. Den øgede konkurrence samt teknologiske udvikling øger presset på at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det stiller store krav til udbuddet af kvalitetsuddannelser
der matcher virksomhedernes kompetence- og omstillingsbehov.

Foto: EUC Syd

Muligheder
Den grønne industri er kendetegnet ved en høj værditilvækst
per ansat på 902.000 kr. sammenlignet med en værditilvækst på
684.000 kr. for ikke-grønne virksomheder15.
46% af medarbejderne i den grønne industri har en erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund. 13% har en KVU. 21% besidder en MVU
og 17% en LVU16.
Det estimeres at der i dag findes et sted mellem 67.000 og 110.000 beskæftigede i den grønne sektor17, og andelen forventes at blive større og større. Særligt inden for produktion af vedvarende energi, energieffektivitet og vandteknologi, har vi i de seneste år set en stigende beskæftigelse. Også inden for andre brancher som maskinindustrien, bygge- og anlæg, vandforsyning og renovation, ser vi
en stigning i antal beskæftigede.
Sønderjylland
I Sønderjylland har 37% af arbejdsstyrken en erhvervsfaglig uddannelse18. De erhvervsfagligt uddannede er en væsentlig drivkraft i den sønderjyske økonomi, grønne omstilling og økonomiske vækst.
I dag har ca. 1/3 af landsdelens arbejdsstyrke (15-64 år) kun en grundskole uddannelse19 som deres
højest fuldførte uddannelse. En stor andel af denne gruppe kunne med de rette kvalificeringer, blive
en vigtig resurse i den grønne omstilling.
Adgangen til kvalificeret arbejdskraft og relevante uddannelser forudsætter et tæt samarbejde aktørerne imellem. Et styrket samarbejde skal løfte kompetence- og uddannelsesniveauet og sikre mulighederne for relevant uddannelse og øge antallet af unge og voksne, der har de relevante kvalifikationer på arbejdsmarkedet.
Grøn Landsdel 2030 kan med fokus på kvalitetsuddannelser og kompetencer medvirke til, at hæve uddannelsesniveauet og sikre at fremtidens arbejdskraft har en kompetencegivende uddannelse.
Muligheder for leverancer til FN’s Verdensmål 4:

Virksomheder

Uddannelse og forskning

Kommuner

Virksomhederne kan investere i lærepladser, kompetenceafklares og opkvalificere
medarbejdere og styrke samarbejdet med
uddannelsesinstitutioner.

Uddannelsesinstitutionerne kan tilpasse
deres uddannelser til arbejdsmarkedet, øge
fleksibiliteten samt styrke og udvikle uddannelsespartnerskaber lokalt og globalt.

Kommunerne kan stille krav til virksomheder om ansættelse af lærlinge mfl. ved
større offentlige anlægs- og byggeprojekter samt udbud generelt.

Cevea 2017, Grøn industri bag næste generation af Velstandsdanmark Betydningen af den grønne økonomi i Danmark
Danmarks Statistik 2017
Kontur 2017, Region Syddanmark

15+16+17
18
19
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I Sønderjylland har vi en række virksomheder, der leverer direkte ind på den dagsorden om at sikre lige
adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Her et par eksempler:

Foto: ZeroByg

ZeroByg er et projekt, hvis formål er at uddanne og opkvalificere håndværkere til bedre at kunne levere på den stigende efterspørgsel på energirenoveringer og -løsninger. ZeroByg har pr. januar 2018 har haft ca. 750 håndværkere gennem kurserne og har
i samarbejde med Teknologisk Institut uddannet 200 energivejledere. Projektet drives af EUC Syd og ProjectZero.
EUC Syd udbyder populære energiuddannelser til et regionalt og internationalt marked. EUC Syd har
reageret på en stor regional og international efterspørgsel på uddannelser med fokus på klimaudfordringerne og energispørgsmål. Man uddanner f.eks. franske håndværkere som VVS’ere, elektrikere og
tagteknikere. Derudover har man gjort uddannelserne til en eksportvare. EUC Syd samarbejder med en
polyteknisk skole i Haiyan i Kina om at lave uddannelser på energiområdet.

Foto: ABC Luftfoto

Center for Industriel Elektronik (CIE) er en massiv satsning på
uddannelse af flere ingeniører til den stærke klynge af virksomheder inden for mekatronik, produktionsteknologi og miljø, der er i
Sønderjylland. CIE vil samtidig rumme forsknings- og testfaciliteter, der muliggør uddannelse af nye ingeniører, men som også understøtter udviklingen af nye produkter og løsninger til klyngen.
De første elever forventes optaget allerede i 2018. Når CIE har
opnået fuld kapacitet, forventes 65 elever at dimittere om året.
Nedenfor er flere på eksempler initiativer:
• VUC Syd sætter fokus på bæredygtighed som tema i deres tværfaglige temauger
• SDU har fagområder som bl.a. inkluderer effektelektronik og mekatronik er en væsentlig
bidragsyder til kompetencer indenfor innovation, energi- og industriproduktion
• Emmerske Biler har lavet en mentoruddannelse, hvor 80 mentoruddannede i dag hjælper de
mest udsatte borgere i job eller uddannelse
• Sønderborg Kommune er første danske by som er udpeget til UNESCO Sustainable Learning
City og forpligter sig til at arbejde målrettet med bæredygtighed og livslang læring
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Strategi Grøn Landsdel 2030

Vi vil realisere projekter og partnerskaber på tværs af landsdelen. Dels gennem egen indsats og dels
gennem motivering af landsdelens væsentligste aktører, der har mulighed for at påvirke målene i
Grøn Landsdel 2030.
Vores strategi har 3 store indsatsområder, der fremgår af figuren herunder:

Grøn Landsdel 2030 – Sønderjylland
som leverandør til FN’s verdensmål

METODE

1.

MÅL
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2.

ADVISORY
BORD

3.

Identificér og
kvalificér relevante
verdensmål

Kortlæg og kvalificer
styrkepositioner,
værdikæder og
grønne initiativer

Identificere nye grønne
udviklingsområder for
offentlige-private aktører

Fælles erhvervsprofil

Kommunikations-platform
til forankring af
erhvervsprofil, viden
og partnerskaber

Platform til
forretningsudvikling,
innovation og kapitalfremskaffelse

Nedenstående er en kort gennemgang af metoden for opnåelsen af en fælles vision for landsdelen
som en global leverandør af produkter, services og kompetencer til opfyldelsen af FN´s verdensmål.
Advisory Board
UdviklingsRåd Sønderjylland etablerer et advisory board, hvor deltagerne repræsenterer en bred vifte
af interessenter. Advisory boardet får en central rolle i forhold til at understøtte udvikling og forankring af Grøn Landsdel. Samtidig spiller boardet en væsentlig rolle som brobygger mellem UdviklingsRåd Sønderjylland og landsdelens aktører. Nedenstående model viser hvilke opgaver og rolle de enkelte partnere i Grøn Landsdel 2030 er tiltænkt.

UdviklingsRåd Sønderjyllands sekretariat
•
•
•
•
•

Regional forankring og brobygning
Kortlægge og kvalificere indsatser
Udvikle rammer, motivere og sætte retning
Udvikle og formidle erhvervsprofilen
Udvikle strategiske projekter

ADVISORY BOARD
Viden & inspiration
Globalt udsyn
Formidle Partnerskaber
Innovationskapacitet
Tiltræk kapital
Brobygning

UdviklingsRåd Sønderjyllands medlemmer
•
•
•
•

Motivere landsdelens øvrige aktører
Formidling af bæredygtighed
Lokal forankring
Input til nye initiativer
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1. Identificér og kvalificér FN’s verdensmål
FN´s verdensmål skal kvalificeres og omsættes til konkrete muligheder for private-offentlige virksomheder. Vi skal forstå verdensmålene i en sønderjysk kontekst, se sammenhængene i et globalt perspektiv og dermed øge leverancen af bæredygtige produkter, løsninger og kompetencer. Det indebærer at:
•
•
•
•

Kvalificere FN´s verdensmål i forhold sønderjyske styrkepositioner og kompetencer
Kvalificere målepunkter for udvalgte verdensmål (indsatsområder)
Aktivere offentlige-private virksomheder til bæredygtig handling og udvikling
Kvalificere effektmål for bæredygtighed og FN´s verdensmål

2. Kortlægning af styrkepositioner
Kortlægningen skal medvirke til at skabe et samlet billede af, hvor Sønderjylland står i forhold til
FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling og vores styrkepositioner. Vi konkretiserer landsdelens styrkepositioner i forhold til bæredygtighed og udpeger relevante indsatsområder, der kan understøtte
udviklingen af bæredygtighed som økonomisk vækstkatalysator.
Vi vil styrke det sønderjyske fundament ved at identificere og kategorisere sammenhæng mellem de
sønderjyske erhvervsstyrkepositioner, FN’s verdensmål og mulighederne i den grønne omstilling globalt.
3. Identificere nye grønne udviklingsområder
Grøn Landsdel 2030 bringer FN’s verdensmål i spil som katalysator for økonomisk vækst og udpeger
nye udviklingsveje for sønderjyske private-offentlige virksomheder. FN´s verdensmål og bæredygtighed giver inspiration til at udfordre traditionelle forsknings- og udviklingsmetoder ved at introducere
nye muligheder for anvendelse af teknologi, kompetencer og partnerskaber. Indsatsen giver:
• Styrket fokus på bæredygtighed som grundlag for forretningsudvikling og innovation
• Styrket samarbejde lokalt og globalt mellem forskning, uddannelse, virksomheder og kapital
• Indsigt i nye globale forretningsområder og efterspørgsel på løsninger

Det strategiske fokus på FN’s verdensmål og grøn omstilling giver UdviklingsRåd Sønderjylland et
godt afsæt til at skabe indsigt og partnerskaber inden for nationale og globale udviklingsområder, og
efterfølgende matche dem med sønderjyske styrkepositioner og initiativer.
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UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)
Et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor partnere 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 ideer.
Læs mere om URS aktiviteter på www.soenderjylland.dk
Medlemmer april 2018
Erhverv
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Head of GS North Europe, Jens Gaarde Gad, Danfoss A/S
Adm. Direktør Søren Stier, ECCO Holding A/S
Områdedirektør Laurids Kudsk, Sydbank A/S
Formand Peder Damgaard, BHJ Fonden
Adm. Direktør Jesper Arkil, Arkil A/S
Strategidirektør Lars Bo Jensen, Syd Energi, SE
Gårdejer Jørgen Popp Petersen, Det Sønderjyske Landbrugsråd
Direktør Mogens Therkelsen, H.P. Therkelsen Transport A/S
Adm. Direktør Peter Fosgrau, Sygehus Sønderjylland
Adm. Direktør Carina Christensen, ITD
Adm. Direktør Frank Abel, Sønderjysk Forsikring G/S
Advokat Hans Henrik Fischer, Fischer Advokatfirma
Arbejdsmarkedets parter
Marita Geinitz, Formand 3F, Als
Adm. Direktør Erling Duus, Eegholm A/S, Formand DI Sønderjylland
Kommuner
Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune
Borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune
Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune
Erhvervsforeninger
Adm. Direktør Henrik Raunkjær, Tentoma Aps, Sønderborg
Direktør John Christensen, Fleggaard Holding A/S, Aabenraa
Gårdejer Johan Schmidt, Damkjærgaard, Haderslev
Direktør Henning Nielsen, Abtek International ApS, Tønder
Uddannelse
Direktør Henrik Leth, UC SYD
Direktør Finn Karlsen, EUC SYD
Prorektor Bjarne G. Sørensen, Syddansk Universitet
Kst. Direktør Vinnie Lerche Freudendal, VUC SYD

April 2018

19

www.soenderjylland.dk

