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Vi sætter 
fælles retning
Du står nu med UdviklingsRåd Sønderjyllands Vision 2030 mellem 
hænderne. Vi er en forening og et unikt partnerskab af topledere, der 
arbejder for at gøre landsdelen til et endnu bedre sted at bo, arbejde, 
uddanne sig og drive virksomhed.

Vision 2030, og strategierne i den, er vores 
bud på, hvordan vi bedst muligt gør netop 
dét i de kommende 10 år.

Vi ser potentialet i de globale megatrends 
som FN’s Verdensmål, den grønne omstil- 
ling og den teknologiske udvikling. Det står 
tydeligt for os, at de kommende år byder på 
en øget global efterspørgsel på innovative 
produkter og en øget regional efterspørgsel 
fra virksomhederne på uddannelser med 
højt erhvervsfagligt indhold.

Vores mål er i 2030 at være blandt de tre 
bedste Business Regions i Danmark og 
blandt de fem bedste grænseregioner i 
Europa. Vores middel er et endnu stærkere 
og bredere samarbejde i landsdelen.

Vi er i Sønderjylland i en god position:

• Vores beliggenhed er helt fysisk 
 ”Porten til Europa”.

• Vi har en stærk forankring af 
 produktions- og eksportvirksomheder.

• Arbejdsstyrken har et erhvervsfagligt 
 uddannelsesniveau over landsgen-  
 nemsnittet.

• Vi er en stærk nordeuropæisk  
 forsyningshub indenfor energi, vand,   
 fiber og logistik.

Med denne Vision 2030 vil vi i fællesskab 
styrke denne position. Vi vil styrke og 
udbygge Sønderjyllands nationale 
og globale konkurrenceevne.
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Mission 
Vi skaber fælles retning på landsdelens 
udfordringer og muligheder, samt italesætter 
vores mål overfor beslutningstagere og 
organisationer. 

Vi udarbejder strategisk vigtige projekter og 
analyser, der understøtter vækst og udvikling 
i landsdelen.

Vi synliggør landsdelens karrieremuligheder 
og styrkepositioner.

Værdier 

Vores partnerskab er proaktivt, 
handlekraftigt og vedholdende.

Vores ønsker og mål fastlægges på 
baggrund af fakta, udviklings-
perspektiver og et mål om flest 
mulige sønderjyske succes’er.

Vi er loyalt hinandens ambassadører 
og respekterer forskelligheder. 

Vi går forrest i at udbygge en effektiv 
arbejdsdeling og styrke alliancer med 
aktører nord og syd for landsdelen. 

0 2 VISION 2030, MISSION OG VÆRDIER

Vision 2030
Sønderjylland kendes nu i Skandinavien, Danmark og Nordeuropa 
som frontløberområde indenfor grøn teknologi. Her udvikles og 
fremstilles produkter, der driver den grønne omstilling og bidrager 
til FN’s Verdensmål om en mere bæredygtig verden.

”Made in Sønderjylland” er pejlemærket 
for, hvordan man effektivt kombinerer 
produkter og services med inddragelse af 
nyeste viden og teknologi.

Vores høje værditilvækst udbygger lands-
delens virksomheder – særligt indenfor 
energi- og produktionsteknologi, logistik, 
fødevarer, byggeri og turisme.

Sønderjylland er det aktive tilvalg for unge. 
Her kickstarter unge deres karrierer i et 
unikt erhvervsfagligt og udviklingsorien-
teret samarbejde mellem virksomheder, 
uddannelsesinstitutioner og brancher.

Landsdelen samarbejder om at udbygge 
og styrke positionen som Skandinaviens 
”Port til Europa” og grænseregionen med 
Tyskland. Det skaber en større rolle på 
eksportmarkederne og gør Sønderjylland 
til et af Europas absolutte knudepunkter 
for infrastruktur, særligt indenfor IT- og 
forsyningsinfrastruktur.

De stærke partnerskaber har med vilje og 
handlekraft placeret landsdelen blandt de 
tre bedste Business Regions i Danmark 
og blandt de fem bedste grænseregioner 
i Europa. 

Billede: shutterstock.com
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0 3 STRATEGIER OG PARTNERSKAB

Partnerskab

Her er et udpluk af de resultater vi 
har bidraget til i partnerskab med 
andre aktører i landsdelen: 

• Virksomhedsprojekter for over 125  
 mio. kroner. Fx til opstart af 
 Danmarks nu største energiklynge,  
 universitetssamarbejde om power-
 elektronik og elektromobilitet, samt  
 støtte til automatisering af produktion  
 og udvikling af fødevare- og 
 logistikerhvervet 

• Fælles strategi og opbakning til    
 infrastrukturudvikling, fødevare   
 erhverv, adgang til arbejdskraft, 
 FN’s Verdensmål og statslige 
 arbejdspladser.

• Igangsætning af den dansk-tyske 
 Transportkommission samt 
 undersøgelse af placering af 
 Grænsebanegård.

• Profileret som én af 9 danske 
 Business Regions af Kommunernes  
 Landsforening i år 2016.

• En effektiv arbejdsdeling i Sønderjyl-
 land mellem erhvervsråd, Destination  
 Sønderjylland og Regionskontoret mfl.

• Et unikt Partnerlivskoncept der har   
 hjulpet over 120 medflyttende ægte- 
 fæller fra 41 lande med job, praktik  
 eller uddannelse i Sønderjylland. 

• Gode relationer til Christiansborg og  
 Region Syddanmark.

• Et stærkt dansk-tysk erhvervs-
 samarbejde, fx gennem Business  
 Forum som vi driver i samarbejde  
 med Industri- og Handelskammeret 
 i Flensborg. 

Organisation
Foreningens medlemmer repræsen-
terer landsdelens erhvervsstyrke-
positioner, kommuner, uddannelses-
institutioner, erhvervsforeninger og 
arbejdsmarkedets parter. Til rådet er 
tilknyttet faste observatører.

Foreningen ledes af et formandskab 
bestående af en formand valgt fra 
erhvervslivet, samt en næstformand 
valgt blandt de sønderjyske borgmestre.  
 
Foreningen betjenes af et sekretariat, 
læs mere og download materialer på 
www.soenderjylland.dk

Strategier

Vores vision understøttes af strategier. Aktuelt arbejder vi med følgende 
strategier, der kort beskrives på de efterfølgende sider og kan hentes på 
www.soenderjylland.dk/downloads 

• Grøn Landsdel 2030

• Arbejdskraft til Vækst og Velfærd

• Porten til Europa - Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren 

• Business Region Sønderjylland

Grøn Landsdel
2030

APRIL 2018

Arbejdskraft til 
Vækst og Velfærd

APRIL 2018

Infrastrukturudvikling i
Jyllandskorridoren

Porten til Europa

Mål og ønsker ud fra et sønderjysk perspektiv

JANUAR 2019
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0 4 GRØN LANDSDEL 2030

Grøn Landsdel  
2030

FN’s Verdensmål for bæredygtig 
udvikling blev vedtaget på FN 
Topmødet i New York i 2015 og skal 
frem til år 2030 udstikke rammen 
for en mere bæredygtig fremtid. 

I Sønderjylland understøtter vi allerede 
den bæredygtige udvikling, fx gennem 
stærke erhvervsklynger og tætte 
samarbejder mellem virksomheder, 
forskning og uddannelse samt 
offentlige aktører og projekter.

Grøn Landsdel 2030 skal styrke virk-
somheder og aktørers forudsætninger 
for at bidrage til at løse de globale 
udfordringer og gøre det til en del af 
deres forretning.

Vision for landsdelen 2030 
Sønderjylland er 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. 

Vi tager afsæt i udvalgte Verdensmål 
hvor vi allerede står stærkt i forhold til 
at levere løsninger.

Det sker med afsæt i landsdelens:

Erhvervsstyrkepositioner; energi- og 
produktionsteknologi, fødevarer, trans-
port samt bygge,- og boligsektoren.

Grøn Landsdel 2030 er et forpligtende 
partnerskab mellem landsdelens 
offentlige og private aktører, der med 
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 bæredygtighed.

Læs mere i notatet ”Grøn Landsdel 
2030” der kan downloades på  
soenderjylland.dk/downloads

Billede: pexels.com
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0 5 ARBEJDSKRAFT TIL VÆKST OG VELFÆRD

Arbejdskraft til 
Vækst og Velfærd

Sønderjylland byder på spændende 
karrieremuligheder i både private 
og offentlige virksomheder, der 
understøttes af uddannelser med 
stærke faglige miljøer.

Landsdelens konkurrenceevne vil 
også fremover afhænge af vores 
evne til at uddanne, tiltrække og 
fastholde den arbejdskraft, private 
og offentlige virksomheder efter-
spørger.

Mål
Vi vil styrke indsatsen for at øge og 
udvikle landsdelens arbejdsstyrke, 
samt inspirere til mere af det, vi som 
partnerskab selv kan gøre. 

Fremtidens kompetenceudvikling 
bør udover fagligheden fokusere 
mere på livslang læring, agilitet og 
mangfoldighed samt kreativitet og 
innovation.

Strategi, metode og mål:
Vi fokuserer på tre indsatser:

Uddannelse og  
kompetenceudvikling 
• Styrke vejledning og rekruttering 
 til landsdelens uddannelser.

• Øge optag og reducere frafald på 
 de erhvervsfaglige uddannelser.

• Efter- og videreuddannelse.

Tiltrækning og udvikling
• Styrke kendskab til landsdelens 
 uddannelser og erhvervsstyrke- 
 positioner.

• Udbygge uddannelses,- og   
 efteruddannelsestilbud rettet 
 mod erhvervslivet.

• Øge privat jobskabelse.

Fastholdelse og trivsel 
• Styrke faglig udvikling.

• Styrke bosætning og trivsel.

Læs mere i notatet ”Arbejdskraft til 
Vækst og Velfærd” der kan downloades 
på soenderjylland.dk/downloadsBillede: Danfoss A/S
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0 6 PORTEN TIL EUROPA

Porten 
til Europa

Jyllandskorridoren mellem Syddanmark 
og Nordtyskland er Danmarks vigtigste 
adgangsvej for gods og personer til og 
fra Europa samt resten af verden via de 
nordeuropæiske havne. 

Trafikken i Danmark og EU vokser 
lige nu mere end nogensinde før på 
det overordnede vejnet. Udviklingen i 
tallene bekræfter, at Jyllandskorridoren 
også fremover vil være den vigtigste 
forbindelseslinje mellem Danmark og 
Europa.

Jyllandskorridoren er en del den skandi-
naviske korridor, som er en af de 9 
væsentligste transportkorridorer, som 
EU har udpeget. (Kilde: ec.europa.eu/

transport/node/2443)

Mål og ønsker til infrastruktur:
Vores vision er langsigtet og skabt med 
baggrund i et Europa i fortsat vækst, 
hvor infrastruktur og samhandel er 
nøgleord.

• Parallelt overordnet højklasset 
 vejsystem, hvor en ny Midtjysk
 motorvej ender i Haderslev Nord.

• Fast forbindelse Als-Fyn med 
 tilhørende højklasset vejnet.

• Dobbeltsporet højklasset 
 elektrificeret jernbane.

• Dansk-tysk jernbanestation/et   
 standsningssted for
 højklassede person- og godstog 
 i grænseregionen.

• Styrkelse af Sønderjyllands 
 betydende rolle som et    
 knudepunkt for international 
 logistik og transport.

• Fremtidens transportsystemer:  
 Digitalisering af forsyningskæder, 
 automatisering, kompetenceudvikling 
 og bæredygtighed.

• Dansk-Tysk samarbejde om udvikling 
 af Jyllandskorridoren formaliseres i 
 aftale om fælles analyser og planer.

C

B

A

E

A20:
Ny Elbtunnel 

Rader 
Hochbrücke

D

A7

B5

E45
A11

A23

A20

Herning

Silkeborg
Aarhus

Billund

Esbjerg

Kolding
Odense

Aabenraa

Sønderborg

Vejle

Tønder

Haderslev

Flensburg

Husum

Schleswig

Heide

Rendsburg
Kiel

Neumünster

Fehmarn

Cuxhaven Lübeck

Bremerhaven

Hamburg

Ribe

Lunderskov

Itzehoe

Tinglev

Hattstedt

Bredstedt

Varde

Bordesholm

Vojens
lufthavn

Rømø
Havn

Padborg 
kombiterminal

Aabenraa
Havn

Sønderborg
lufthavn

Læs mere i notatet ”Por-
ten til Europa” der kan 
downloades på 
soenderjylland.dk/
downloads

Billede: Lars Dagnæs
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Business Region
Sønderjylland

I Sønderjylland har der i en årrække 
været et unikt og meget operationelt 
samarbejde mellem aktørerne på 
erhvervsudviklingsområdet. 

Eksempelvis blandt Sønderborg 
Vækstråd, Business Aabenraa, 
Haderslev Erhvervsråd, Tønder 
Erhvervsråd, Destination Sønderjylland, 
Region Sønderjylland-Schleswig, Det 
Sønderjyske Landbrugsråd, groNet mfl.

Mål
Landsdelen er blandt de 3 bedste 
Business Regions i Danmark og blandt 
de 5 bedste grænseregioner i Europa.

Landsdelen er Nordeuropas førende 
knudepunkt for traditionel infrastruktur 
samt IT- og forsyningsinfrastruktur.

Strategi og metode:
Vi fokuserer på fire indsatser, der skal 
udvikle landsdelens erhvervs- og  
uddannelsesmæssige rammebetingelser:

• Interessevaretagelse og alliancer.

• Igangsætning af strategiske 
 analyser og projekter i samarbejde
  med de sønderjyske erhvervs-
 styrkepositioner, uddannelser og  
 kommuner.

• Synliggørelse af erhvervs-, karriere  
 og uddannelsesmuligheder.

• Relationspleje nord og syd for 
 landsdelen samt intern arbejdsdeling.

0 7 BUSINESS REGION SØNDERJYLLAND

Læs mere om vores 
arbejde og samarbejs-
partnere på 
soenderjylland.dk

Billede: Raymond Ortiz
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0 8 DERFOR SØNDERJYLLAND

Stærk lokal opbakning 
og vilje til at samarbejde 
og få tingene til at ske

Landsdelens virksomheder er en 
væsentlig del af Produktions- og 
Eksportdanmark og bidrager til den 
grønne omstilling. Fra Sønderjylland op-
ererer nogle af Danmarks største fam-
ilieejede virksomheder på det globale 
marked.  Her har virksomheder en 
naturlig høj eksportandel og arbejdsk-
raften har kompetencer, der er tilpasset 
et nordeuropæisk og globalt markeds 
efterspørgsel. 

Udvikling og samspil understøttes af 
uddannelsesinstitutioner, videncentre, 
erhvervsråd og interesseorganisationer. 

Her et par eksempler, der opererer med 
afsæt i hele landsdelen:

• Syddansk Universitet/Center for   
 Industriel Elektronik

• EUC SYD/Erhvervsakademi Sydvest.

• University College SYD.

• VUC Syd.

• Det sønderjyske landbrugsråd.

• Gråsten Landbrugsskole.

Her eksempler på andre fyrtårns-
projekter og fokusområder, fx:

• Project Zero i Sønderborg.

• Datacentre i Aabenraa.

• Forsvars serviceindustri i Haderslev.

• Aluminiumsteknologi i Tønder.

ERHVERVSSPECIALISERING 2015
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Kilde; Kontur Sønderjylland, 2017, Syddansk Vækstforum

Derfor  
Sønderjylland

Over 100.000 arbejdspladser - heraf 
mange der udgør en decideret rygrad i 
Produktions- og Eksportdanmark.

1

2 Et erhvervsliv med styrkepositioner in-
den for energi- og produktionsteknologi, 
fødevarer, logistik, byggeri og turisme.

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

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

Stærkt og sikkert Nordeuropæisk
forsyningshub indenfor energi, vand, 
fiber og logistik.

5

6 En gennemsnitlig årlig produktivitetsud-
vikling der i perioden 2013-2015 var større 
end både regions- og landsgennemsnittet.

7 De unges søgning til erhvervsfaglige 
uddannelser er højere end landsgen-
nemsnittet. Og andelen af landsdelens 
arbejdsstyrke, der har en erhvervsfaglig 
uddannelse, er på 44 % mod landsgen-
nemsnittet på 35 %

Billede: EUC SYD
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MEDLEMMER
UDVIKLINGSRÅD 
SØNDERJYLLAND (URS):

Det Sønderjyske 
Landbrugsråd

 

København · 35 minutter

Padborg 
Transportcenter/

Kombiterminal

Haderslev

Tønder
Aabenraa

Flensburg

Højhastigheds nordeuropæiske
fiberoptiske forbindelser

Nordeuropæisk hoved EL-net

Aarhus · 90 minutter

Hamborg · 120 minutter

Sønderborg

0 9 OPKOBLING TIL FREMTIDEN



MARTS 2019     20

Læs mere om arbejdet 
i foreningen UdviklingsRåd 
Sønderjylland (URS)
www.soenderjylland.dk

Billede: shutterstock.com


