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1 Indledning 
Som led i ex ante-evalueringen af det Operationelle program for det dansk-tyske 
samarbejde under målet ”Europæisk territorialt samarbejde” i støtteperioden 2014-
2020 blev evaluatorerne bedt om at gennemføre en analyse af styrker, svagheder, 
chancer og risici for den kommende programregion på basis af 20 centrale doku-
menter. Disse 20 dokumenter blev identificeret af ”INTERREG 5A arbejdsgrup-
pen” (AG INTERREG 5A) for den nye dansk-tyske programregion, som er an-
svarlig for udvikling af det operationelle program 2014-2020. Dokumenterne er af 
forskellig art og spænder fra politiske retningslinjer til regionale udviklingskoncep-
ter. Dokumenterne beskæftiger sig hver især med den regionale udvikling af delre-
gioner inden for programområdet. 

Formålet med nærværende analyse var ved hjælp af de 20 dokumenter at under-
søge, hvilke regionale behov der kan implementeres under EU’s tematiske mål. 
Analysen skal bidrage til at forbedre beslutningsgrundlaget for de program-

ansvarliges udvælgelse af fire tematiske prioriteter. 

En af evaluatorernes opgaver inden for rammerne af en ex ante-evaluering af et 
samhørighedspolitisk program i Europa-Kommissionens regi er det i henhold til 

artikel 48 i FSR-forordningen at vurdere bidrag til EU’s strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst på basis af de udvalgte tematiske mål og prioriteter 
under hensyntagen til de nationale og regionale behov1. 

Grundlaget for analysen af de regionale behov i den dansk-tyske programregion er 
programkapitlerne ”2.1. Beskrivelse af de socioøkonomiske rammebetingelser” og 
”2.2. SWOT-analyse”. Analysen i nærværende rapport omfatter: 

I kapitel 3 ”Programområdet: en SWOT-analyse på basis af en dokumentanalyse” 
præsenteres resultaterne af analysen af de 20 centrale dokumenter (se også kapitel 

                                                      
 
 
1 Programplanlægningsperiode 2014-2020, OVERVÅGNING OG EVALUERING AF 

DEN EUROPÆISKE SAMHØRIGHEDSPOLITIK, Den Europæiske Fond for Regional-

udvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, vejledning til ex ante-

evalueringen (juni 2012), s. 4ff 
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2) i ti analysefelter, som ex ante-evaluatorerne har fået angivet2 (se tabel 1). 
 

Tabel 1.1 Analysefelter i dokumentanalysen 

• Geografi og demografi  

• Økonomisk udvikling og konkurrence  

• Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse  

• Innovation og forskning  

• Energi  

• Turisme og oplevelsesøkonomi  

• Sundhed og sundhedsøkonomi  

• Mobilitet og logistik  

• Miljø   

• Kultur og sprog 

 

 

I kapitel 4 præsenteres INTERREG-konferencens hovedresultater. På konferencen 
blev fem SWOT-områder, der var blevet udvalgt af de programansvarlige, præsen-
teret og diskuteret med de relevante regionale stakeholdere. De ved konferencen 
præsenterede SWOTs var baseret på en omfattende analyse af de 20 centrale do-
kumenter (se kapitel 3).  

I kapitel 5 sammenlignes SWOT-analysens hovedresultater (kapitel 3) med konfe-
rencens resultater (kapitel 4). 

Afslutningsvis giver rapporten i kapitel 6 anbefalinger til de næste skridt med hen-
syn til udvikling af programmet. 

                                                      
 
 
2 Analysefelterne blev defineret i Terms of References for ex ante-evalueringen. 
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2 Baggrund og datagrundlag for SWOT-
analysen 

Dette kapitel beskriver processen med udvikling af nærværende rapport og omfat-
ter en beskrivelse af de analytiske skridt og det anvendte grundlag for analysen 
samt baggrund for strukturen og den anvendte analysemetode. 

I EU’s strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst3 foreslår Kommissio-
nen ”fem konkrete overordnede mål for EU-niveau, som skal realiseres og omsæt-
tes til nationale mål frem til 2020. Det drejer sig om mål inden for områderne be-
skæftigelse, forskning og innovation, klimabeskyttelse og energi, uddannelse og 
reduktion af fattigdom.”4 Centralt er i denne forbindelse ”flere arbejdspladser og 
større livskvalitet”5. 

For at bidrage til EU’s strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst under-
støttes i alle FSR-fonde elleve tematiske mål6. Det fremgår, at 80 procent af et 
programbudget må anvendes til understøttelse af maksimalt fire tematiske mål i et 
programområde for ”Det Europæiske Territoriale Samarbejde” i støtteperioden 
2014-2020.  

For at kunne bistå programmyndigheden i forbindelse med identificering af de fire 
tematiske prioriteter blev der gennemført en SWOT-analyse af det nye programom-
råde i ti analysefelter (se tabel 1.1) på basis af eksisterende analyser. Som led i 
SWOT-analysen blev der endvidere identificeret mulige indsatsområder.  

                                                      
 
 
3 EUROPA-KOMMISSIONEN, KOMMISSIONENS MEDDELELSE OM EUROPA 
2020, en strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (3.3.2010) 
4 sst., s. 3 
5 sst., s. 2 
6 EUROPA-KOMMISSIONEN, ændret udkast til PARLAMENTETS OG RÅDETS 
FORORDNING med fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvik-
ling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af  Landdistrikterne og den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som den Fælles 
Strategiske Ramme gælder for, samt generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af  
Rådets forording (EF) nr. 1083/2006 (11.9.2012), s. 31f 

SWOT-analyse 
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Datagrundlaget for analysen var 20 regionale nøgledokumenter fra 2007-2012, 
hvori styrker, svagheder, chancer og risici for udviklingen af delregioner i det nye 
programområde blev undersøgt (se tabel 2.1). Disse data blev samlet inden for 
rammerne af nærværende analyse. Udvælgelsen af datagrundlaget skete gennem 
AG INTERREG 5A og blev i begyndelsen af ex ante-arbejdet opdateret af AG og 
stillet til rådighed for ex ante-evaluatorerne. Der var ikke planlagt nogen indsam-
ling og analyse af yderligere data. SWOT-analysen fokuserede på at levere forslag 
til de vigtigste indsatsområder i det kommende program. 

Tabel 2.1: Dokumentgrundlag for analysen 

Nr. Udgiver Titel 

G1 Arbejdsgruppe INTERREG V A 

(2011) 

Diskussionspapier zur Neuausrichtung der deutsch-
dänischen. INTERREG A-Förderung nach 2013 

G2 Arbejdsgruppe Region Sønder-

jylland-Schleswig, Landesregierung 

Schleswig-Holstein, Region Syd-

danmark (2007) 

Von einer Grenz- zu einer Wachstumsregion – Strate-
gien für eine wachstumsorientierte Grenzregion 

G3 Epinion & dsn (2011) Laufende Bewertung des Operationellen Programms 
INTERREG IV A „Fehmarnbeltregion“ 2007-2013 

G4 Kiel Region GmbH (2012) Regionales Entwicklungskonzept für die Region Kiel 

G5 Georg & Ottenströer og Regiono-

mica (2010) 

Regionales Entwicklungskonzept in Folge der festen 
Fehmarnbelt-Querung  

G6 Landesregierung Schleswig-

Holstein (2011) 

Konzeptionelle Überlegungen zur deutsch-dänischen 
Zusammenarbeit der Landesregierung Schleswig-
Holstein, 25.02.2011 

G7 Ministerpräsident des Landes 

Schleswig-Holstein (2007) 

Partnerschaftserklärung des Landes Schleswig-
Holstein: Zusammenwachsen der Region Süddäne-
mark und des Landes Schleswig-Holstein.  

G8 Rambøll Management Consulting 

GmbH og Georg & Ottenströer 

(2011) 

Stärkenpositionen für die deutsch-dänische Region 

G9 STRING Network (2009) Gemeinsame Erklärung zwischen der Freien und Han-
sestadt Hamburg, Land Schleswig-Holstein, Region 
Seeland, Hauptstadtregion Denmark, Region Skåne 
anlässlich der internationalen Konferenz „Building 
New Bridges in the South Western Baltic Sea Region“ 
in Lübeck am 2. und 3. Juni 2009 

G10 Rambøll Management Consulting 

GmbH og Georg Consulting (2012) 

Expertise deutsch-dänische INTERREG V A-Förderung 
2014-2020 

D1 Femern Bælt Komité (2011) Femern Bælt Komitéens Handlingsplan 

D2 Region Sjælland (2012) Den regionale udviklingsstrategi – Regional udvik-
lingsplan for Region Sjælland 2012-2012 

D3 Region Sjælland (2011) Region Sjællands Internationale handlingsplan 2012-
2013 

D4 Region Syddanmark (2011) Regional udviklingsplan 2012-2015 

D5 Region Syddanmark (2012) Vision for det dansk-tyske samarbejde 2011-
2020/Entwurf einer Vision der Deutsch-Dänischen 
Zusammenarbeit 

2011-2020 

D6 STRING Network (2010) STRING Action Plan 2010 

20 regionale nøgle-
dokumenter 
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Nr. Udgiver Titel 

D7 Syddansk Vækstforum (2011) Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 

D8 Vækstforum Sjælland (2010) 2011-2014 regional erhvervsudviklingsstrategi 

D9 Vækstforum Sjælland (2011) Strategisk handlingsplan for Femern Bælt 

D10 Region Syddanmark Lead Partner 

(2011)  

Aftalen om det dansk tyske samarbejde i Region 
Sønderjylland-Schleswig/Vereinbarung zur deutsch-
dänischen Zuzammenarbeit in der Region Sønder-
jylland-Schleswig   

G = Germany/Tyskland; D = Denmark/Danmak 

Udgangspunktet var dels at anvende de få dokumenter med fokus på hele eller sto-
re dele af programregionen som centralt input og basis for strukturering af analysen 
og dels at anvende de subregionale eller emnerelaterede dokumenter som supple-
rende og uddybende input. Forfatterne af nærværende dokumentanalyse har over-
ført de informationer fra dokumenterne til nærværende dokument, som kunne hen-
føres til EU’s tematiske mål (se nedenfor). SWOT-elementer, som for forfatterne 
helt åbenlyst kun er af betydning for en delregion, er der ikke taget hensyn til. 

Ud over de 20 dokumenter blev der i enkelte tilfælde inddraget flere kilder (fx sta-
tistiske og økonomiske data). Blandt andet blev de to operationelle programmer for 
de eksisterende dansk-tyske INTERREG 4A regioner (OP Fehmarnbeltregion og 
OP Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.) inddraget. Især i kapitlet ”Miljø”, hvor der 
kun fandtes få data om miljøstatus i de dokumenter, der lå til grund for analysen, 
blev der anvendt yderligere kilder. 

Som led i udarbejdelsen af nærværende rapport blev SWOT-elementerne fra de 20 
nøgledokumenter henført til de 11 tematiske prioriteter i ”Den fælles strategiske 
ramme” (FSR) (se tabel 2.1). Der blev udarbejdet et arbejdsdokument (i form af en 
præsentation), som skulle støtte de programansvarlige for den nye programperiode 
fra 2014 ved identificering af det kommende programs tematiske prioriteter.   

Boks 2.1 De 11 tematiske mål i FSR  

(1)     Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation 

(2)     Forbedring af tilgængelighed samt udnyttelse og kvalitet af informations- og kommunikati-
onsteknologier 

(3)     Styrkelse af små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne 

(4)     Fremme af bestræbelserne til nedsættelse af CO2-emissioner inden for alle erhvervsområder 

(5)     Fremme af tilpasning til klimaændringerne samt risikoforebyggelse og risikomanagement 

(6)     Miljøbeskyttelse og fremme af effektiv ressourceudnyttelse 

(7)     Fremme af bæredygtighed i transport og fjernelse af flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer 

(8)     Fremme af beskæftigelse og understøttelse af arbejdskraftens mobilitet 

(9)     Fremme af den sociale inklusion og bekæmpelse af fattigdom 

(10)   Investeringer i uddannelse, kompetencer og livslang læring 

(11)   Forbedring af de institutionelle kapaciteter og fremme af en effektiv offentlig forvaltning 

 
Nærværende præsentation blev sammenlignet med de tematiske mål, præsenteret  
for styregruppen for udvikling af det dansk-tyske INTERREG 5A-program den 8. 
november 2012 i Plön og efterfølgende diskuteret.  

Andre kilder  

Relation til de tema-
tiske mål 
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Styregruppen udvalgte på sit møde den 8. november 2012 fem tematiske områder, 
som blev diskuteret på INTERREG-konferencen i Kolding den 12. december 2012. 
Formålet med konferencen var at diskutere og verificere en del af SWOT-
resultaterne, som var baseret på dokumentanalysen (se ovenfor). Der blev udvalgt 
fem områder til konferencen (se tabel 2.2). De tilhørende SWOTs blev sammensat 
på basis af de ti SWOT-analysefelter (se kapitel 3). 

Tabel 2.2: SWOT-områder, som blev præsenteret på INTERREG-konferencen (december 2012)  

• Innovation 

• Energi & miljø 

• Konkurrenceevne & SMV 

• Kultur 

• Arbejdsmarked & kompetenceudvikling 

På konferencen blev de fem SWOTs (se tabel 4) præsenteret og diskuteret i fem 
tematiske workshops. I workshopperne blev deltagerne bedt om at diskutere de 
præsenterede SWOT-resultater og at prioritere resultaterne samt de foreslåede mu-
lige indsatsområder. Resultaterne fra workshopperne findes i kapitel 4.  

Derudover blev deltagerne i workshopperne opfordret til at udvikle mulige indle-
dende aktiviteter og projektideer til det kommende program. I de fem workshops 
blev der udviklet i alt over 100 ideer, som blev indsamlet af evaluatorerne. Disse 
ideer er et input til AG INTERREG 5A med henblik på programudviklingen. Alle 
projektideer er opført i tillægget. Originalerne (til hver et skema på en side) er ble-
vet stillet til rådighed for AG INTERREG 5A.  

SWOT-resultater 
diskuteret på 
INTERREG-
konferencen 

Udvikling af  
projektideer 
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3 SWOT af ti fokusområder på basis af en 
dokumentanalyse 

I det følgende præsenteres resultaterne af SWOT-analysen af de ti fokusområder, 
der blev gennemført på basis af en dokumentanalyse: Geografi og demografi; øko-
nomisk udvikling og konkurrence; arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse; 
innovation og forskning; energi, turisme og oplevelsesøkonomi; sundhed og sund-
hedsøkonomi; mobilitet og logistik; miljø samt kultur og sprog. På de enkelte fo-
kusområder beskrives de vigtigste resultater og sammenfattes i en SWOT-matrix. 
Samtidig identificeres indsatsområder fra dokumentanalysen. 

3.1 Geografi og demografi  
Programområdet omfatter på dansk side regionerne Syddanmark og Sjælland samt 
på tysk side Kreis Nordfriesland, Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Kreis Rendsburg-
Eckernförde og Kreis Schleswig-Flensburg samt byerne Flensburg, Kiel, Lübeck 
og Neumünster i Schleswig-Holstein. Programområdet har et areal på 28.740 km²7, 
idet den langt største del med godt 19.474 km² udgøres af det danske programom-
råde8. 

I 2012 boede der i alt godt 3,6 millioner mennesker i programområdet, godt 2 mil-
lioner på dansk og 1,6 millioner på tysk side9, 10. Med godt 170 indbyggere pr. kva-
dratkilometer har den tyske del af programområdet en større befolkningstæthed end 
den danske del med knap 104 indbyggere pr. kvadratkilometer.  

Frem til 2025 vil befolkningstallet i det samlede område gå lidt tilbage med 1,2 
procent. Udviklingen vil imidlertid være forskellig i de enkelte delområder. I Regi-
on Sjælland falder befolkningstallet frem til 2025 med 2,3 procent, mens det i Re-
gion Syddanmark stiger med 0,6 procent. Ligeledes prognosticeres en befolknings-

                                                      
 
 
7 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg Consulting (2012) 
8 jf. http://www.dst.dk/en/Statistik/emner/areal/areal-for-kommuner-og-regioner.aspx  
9 http://www.statistik-nord.de/daten/bevoelkerung-und-gebiet/bevoelkerungsstand-und-

entwicklung/  
10 http://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280  

http://www.dst.dk/en/Statistik/emner/areal/areal-for-kommuner-og-regioner.aspx
http://www.statistik-nord.de/daten/bevoelkerung-und-gebiet/bevoelkerungsstand-und-entwicklung/
http://www.statistik-nord.de/daten/bevoelkerung-und-gebiet/bevoelkerungsstand-und-entwicklung/
http://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280


   
14 SWOT – ANALYSE AUF BASIS STRATEGISCHER DOKUMENTE – EIN BEITRAG ZUM OPERATIONALEN PROGRAMM 

C:\Users\BERA\Documents\Ex ante dansk-tysk samarbejde 2014-20\SWOT\Korrektur 2\SWOT Report - 200213 (All changes accepted)_DK_draft final_220513.docx 

tilvækst på 7 hhv. 4 procent for byerne Flensburg og Kiel, mens der i de resterende 
Kreise og byer i programområdet i Schleswig-Holstein skal regnes med en tilbage-
gang på mellem 3 og 8 procent frem til 202511.  

Ill. 3.1  Programområde 2014-2020
12

  

(Kilde: Invitation til konferencen om den nye programregion den 12.12.2012) 

 

Orange: programområdet INTERREG IV A ”Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.” i den nuværende 
støtteperiode 2007 til 2013; rødt: programområdet INTERREG IV A ”Fehmarnbeltregion”  i den 
nuværende støtteperiode 2007 til 2013. De to hidtidige programområder danner fra 2014 det nye pro-
gramområde. 

Andelen af de over 65-årige vil i Region Syddanmark stige fra 17 procent i 2012 til 
22,4 procent i 2025, i Region Sjælland fra 17,6 procent til 24,2 procent13. På tysk 
side kommer Kreis Plön med knap 30 procent14 og Kreis Ostholstein med 33 pro-
cent til at have den største, byerne Flensburg og Kiel med 21 procent den laveste 
andel af de over 65-årige af den samlede befolkning i 202515. 

                                                      
 
 
11 http://www.statistik-nord.de/daten/bevoelkerung-und-gebiet/bevoelkerungsstand-und-

entwicklung/  
12 Kilde for illustration: Invitation til konferencen om den nye programregion den 
12.12.2012 
13 http://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280  
14 dsn-online.de/de/dokumente/dokumente_demographiereport/Demographiereport_SH 

2025.pdf S. 38 
15 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg Consulting (2012) 

http://www.statistik-nord.de/daten/bevoelkerung-und-gebiet/bevoelkerungsstand-und-entwicklung/
http://www.statistik-nord.de/daten/bevoelkerung-und-gebiet/bevoelkerungsstand-und-entwicklung/
http://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280
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Andelen af erhvervsaktive vil i 2025 i Region Sjælland ligge på 60,3 procent og i 
Region Syddanmark på 57,3 procent. I den tyske del af programområdet vil ande-
len af erhvervsaktive være størst i byerne Kiel og Flensburg med knap 66 procent 
og lavest i Kreis Ostholstein med 56,8 procent16. 

Programområdet er karakteriseret ved en relativ nærhed til metropolen Hamburg på 
tysk side og metropolen København på dansk side. Alt efter placeringen inden for 
programområdet kommer man til metropolerne i løbet af få timer17. 

Geografisk set har programområdet omfattende kystregioner med nærliggende mu-
ligheder for turisme og tilflytning med ”feel good”-værdier – både på tysk og på 
dansk side i programområdet18. 

De forskellige geografiske forhold i programområdet har medført forbindelser af 
forskellig intensitet mellem de danske og de tyske regioner. Den nordlige del af 
Schleswig-Holstein og Syddanmark har en fælles landegrænse og historisk frem-
voksede grænseoverskridende samarbejdsrelationer. I den østlige del af program-
området – Femern Bælt-regionen – er Danmark og Tyskland adskilt af bæltet, som 
er en maritim grænse. Her er der historisk set ikke udviklet – eller kunne der ikke 
udvikles – et grænseoverskridende samarbejde af samme omfang19. Den maritime 
grænse er samtidig en barriere for en stigning i antallet af pendlere. 

På grund af den fremtidige befolkningsudvikling vil andelen af befolkningen over 
65 år øges i hele programområdet, især i den ældste gruppe. Således vokser den 
behandlings- og plejekrævende befolkningsgruppe i programområdet markant. 
Samtidig reduceres befolkningsgrupperne i den erhvervsaktive alder, altså de er-
hvervsaktive og produktive grupper i hele programområdet. Denne udvikling på-
virker mange forskellige samfundsområder (bl.a. sundheds- og socialsystemer, ar-
bejdsmarked). 

Som følge af at regionen vokser sammen, kan der fremkomme stabiliserende effek-
ter med hensyn til befolkningsudviklingen i programområdet, da visse tendenser i 
befolkningsudviklingen delvist udligner hinanden20. 

Den stigende andel af den ældre befolkning samt den samfundsmæssige udvikling, 
herunder den øgede betydning af sundhed i samfundet, vil potentielt medføre en 
stigende efterspørgsel efter rekreative, kultur- og sundhedstilbud i programområ-
det. 

Tilbagegangen i antallet af personer i den erhvervsaktive alder kan medføre mangel 
på arbejdskraft i regionen, som især vedrører faguddannede. 

                                                      
 
 
16 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg Consulting (2012) 
17 OP Fehmarnbeltregion 2007-2013 
18 OP Fehmarnbeltregion 2007-2013 
19 Løbende vurdering af det Operationelle program INTERREG IV A “Fehmarnbeltregion“ 

2007-2013 
20 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg Consulting (2012) 
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Den plejekrævende befolkningsgruppe i programområdet vil frem til 2025 og der-
efter stige markant. Samtidig falder potentialet i form af personer i den erhvervsak-
tive alder. Dette medfører en risiko for, at den plejekrævende befolkningsgruppe 
ikke modtager tilfredsstillende behandling og pleje. 

Tabel 3.1.1 SWOT: Geografi og demografi 

S 
• Relativ nærhed til metropolerne Hamburg og København 

• Omfattende kystregioner med nærliggende muligheder for turisme, tilflytning 
med ”feel good”-værdier 

W  
• Forbindelser mellem de danske og tyske regioner af forskellig intensitet 

• Den behandlings- og plejekrævende befolkningsgruppe vokser 

• De erhvervsaktive og produktive befolkningsgrupper bliver mindre 

O  
• Stabiliserende effekter på befolkningsudviklingen, ved at regionen vokser sam-

men 

• Stigende efterspørgsel efter rekreative, kultur- og sundhedstilbud 

T  
• Den plejekrævende befolkningsgruppe modtager ikke tilfredsstillende behand-

ling og pleje 

• Mangel på arbejdskraft især inden for faguddannede 

 

Tabel 3.1.2 Mulige indsatsområder på basis af de analyserede dokumenter
21

: 

Geografi og demografi 

• Kulturelle, strukturelle og uddannelsesrelaterede tiltag, som stimulerer tiltræk-
ning/”fastholdelse” af yngre borgere, fx med udgangspunkt i natur, miljø m.m. 

• Styrkelse af ressourcer og attraktivitet af regionen med hensyn til tilflytnings- og pend-
lermuligheder 

• Styrkelse af den regionale (historiske og aktuelle) identitet 

• Udvikling af turismetilbud, som efterspørges af ældre 

• Forskning i og udvikling af kvalificerede og kvalitetssikrede plejetilbud (i forbindelse med 
naturoplevelser) – grænseoverskridende udveksling m.m. 

• Styrkelse af sundheds- og plejeuddannelserne – grænseoverskridende udveksling m.m. 

• Udvikling og markedsføring af regionens rekreative tilbud 

 

3.2 Økonomisk udvikling og konkurrence 
På trods af betydelige regionale forskelle i branchestruktur er programregionen og-
så karakteriseret ved en række fælles styrker og kompetencer (se tabel 3.2.1). Ne-
denstående tabel viser betydningen af de forskellige erhvervssektorer i programre-
gionen efter størrelse, målt ud fra lønmodtagerne i de enkelte sektorer.  

                                                      
 
 
21 OP Fehmarnbeltregion 2007-2013 
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Tabel 3.2.1  Betydning af erhvervssektorerne efter lokaliseringskoefficienten efter antal 

lønmodtagere  (100 er gennemsnit i DE) 

 Schleswig-
KERN 

Region  
Syddanmark 

Plön/Osthol-
stein/Lübeck 

Region  
Sjælland 

Landbrug og fiskeri 137,7 173,6 155,7 112,8 

Industri 53,35 130,4 61,7 93,1 

Engros- og detailhandel 126,7 105,4 110,5 104,0 

Transport og logistik 106,7 98,9 112,0 83,0 

Hotel og restauration 137,3 108,4 172,7 91,0 

Information og  

kommunikation 
70,0 48,4 46,1 34,8 

Videnerhverv 79,2 66,1 65,5 66,8 

Andre serviceydelser 91,8 91,5 111,5 103,1 

Uddannelse 97,7 103,4 67,6 113,3 

Sundheds- og socialvæsen 
119,5 99,4 149,6 121,9 

Kilde: Rambøll & Georg Consulting 2012, egen fremstilling 

Rambøll og Georg Consultings analyse (2012) identificerer ud fra et branchespeci-
fikt perspektiv følgende fælles styrker og kompetencer i de to eksisterende dansk-
tyske INTERREG IV A programregioner: Transport og logistik, hotel- og restaura-
tionsbranchen, uddannelse og viden, forskning og udvikling, sundhedsøkonomi og 
socialvæsen samt landbrug og fiskeri22. Hvis man går ud over de branchestrukturel-
le nøgletal som fx lokaliseringskoefficienten, fremkommer der ligeledes på basis af 
de eksisterende studier og analyser et billede af fælles styrker, kompetencer og in-
teresser inden for områderne uddannelse, viden og forskning, kultur, mobilitet og 
logistik, arbejdsmarked, energi og klima, miljøteknologier, oplevelsesøkono-
mi/turisme, life science og velfærdsteknologi23.  

Alle brancher nævnt ovenfor anses for at være vigtige fremtidsbrancher med et 
stort økonomisk vækstpotentiale for programregionen. Turisme og fødevarebran-
chen har, på trods af deres position som vigtige brancher i programregionen på 
grund af deres økonomiske størrelse og antallet af beskæftigede, nogle strukturelle 
udfordringer24.  

Mens fødevarebranchen besidder styrker som fremragende produktkvalitet og stor 
effektivitet med hensyn til be- og forarbejdning25, er markedet for traditionelle pro-

                                                      
 
 
22 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg Consulting (2012) 
23 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010), Rambøll Management Consulting GmbH 

og Georg & Ottenströer (2011), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg Con-

sulting (2012)  
24 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
25 Landesregierung Schleswig-Holstein (2011) 

Styrker  
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dukter kvantitativt mættet, således at vækstpotentialet inden for dette produktområ-
de anses for at være lavt26. Dette gælder især på tysk side, hvor eksportkvoten af 
fødevarer er relativt lav27. Vækstpotentiale findes derimod bl.a. inden for innovati-
ve produkter28, herunder eksempelvis functional food og sund mad samt inden for 
økologi29. 

Blandt fremtidsbrancherne hører vindenergiindustrien til de områder med det stør-
ste økonomiske vækstpotentiale i programregionen. Der er i regionen en stor vind-
energiklynge, som omfatter flere af verdens største producenter og virksomheder 
og universiteter, der råder over stærke kompetencer. 

Samarbejdet i de identificerede brancher kan bygge på eksisterende grænseover-
skridende klyngeinitiativer i programregionen og på områderne transport og logi-
stik, sundhed, fødevarer og energi30. 

Programregionen profiterer geografisk og økonomisk af nærheden til metropolre-
gionerne Hamburg og København/Øresund31, som råder over internationale luft-
havne (transportforbindelser), fremragende forskning, faguddannede, vigtige af-
sætnings- og indkøbsmarkeder og kulturelle tilbud32. Således stiger programregio-
nens attraktivitet bl.a. i forhold til virksomheders geografiske placering33. Nærhe-
den til metropolregionerne har ligeledes effekt på turistbranchen på grund af poten-
tialet for dagsture34 35. Desuden skaber den transportkrævende engroshandel og de 
vigtige afsætnings- og indkøbsmarkeder i metropolregionerne gode forudsætninger 
for logistik- og transportbranchen36.    

Endelig findes der i alle delregioner allerede etablerede strukturer samt en lang 
række støttemuligheder for at fremme iværksætteri37. Desuden er der allerede eksi-

                                                      
 
 
26 Kiel Region GmbH (2012), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Otten-

ströer (2011) 
27 Landesregierung Schleswig-Holstein (2011) 
28 se også Region Sjælland (2012) 
29 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
30 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010), Rambøll Management Consulting GmbH 

og Georg & Ottenströer (2011), Vækstforum Sjælland (2011) 
31 Epinion & dsn (2011), Kiel Region GmbH (2012), Georg & Ottenströer og Regionomica 

(2010), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
32 Region Sjælland (2012), Vækstforum Sjælland (2011), Georg & Ottenströer og Regio-

nomica (2010) 
33 Kiel Region GmbH (2012) 
34 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010) 
35 Inden for rammerne af det eksisterende Femern Bælt program 2007-2013 har projektet 

„Destination Fehmarnbelt” bidraget til at styrke marketinginitiativer og bevidstliggørelse 

om regionen. I det kommende program vil der kunne bygges videre på erfaringerne fra det-

te initiativ 
36 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010) 
37 Kiel Region GmbH (2012), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ot-

tenströer (2011), OP Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. 2007-2013 
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sterende grænseoverskridende initiativer som projektet ”Vækstcentret – succes for 
den dansk-tyske region” i programregionen Syddanmark-Schleswig K.E.R.N.38. 

Programregionen er alt i alt karakteriseret ved en lav videntransfer af forskningsre-
sultater fra forskningsinstitutionerne til erhvervslivet og lav innovation og kom-
mercialisering af forskningsresultater39. I den forbindelse understreges bl.a. mang-
len på ressourcer og netværksmuligheder mellem forskere og virksomheder på 
grund af utilstrækkelig netværksstruktur40. Hertil kommer, at strukturen af viden-
transfer i regionen ligeledes er præget af en lang række forskellige aktører og pro-
jekter, som medfører en betydelig fragmentering41.  

Intensiteten af iværksætteriet i programregionen ligger delvist – som for eksempel i 
Region Sjælland – under det nationale gennemsnit, mens intensiteten i Region 
Syddanmark og Schleswig-Holstein ligger over det respektive nationale gennem-
snit42 43. Hvis man sammenligner de tilgængelige tal fra programregionen Syddan-
mark-Schleswig-K.E.R.N., skal det bemærkes, at de til rådighed værende tal relati-
veres af en andel på 70 procent af iværksætteretableringer på baggrund af ledighed. 
Andelen, der nedlagde deres virksomhed inden for de første fem år, lå på tysk side 
på ca. 50 procent44. Aktuelle tal fra Region Syddanmark viser, at andelen, der ned-
lagde deres virksomhed inden for de første fem år, p.t. ligger på 47 procent, hvilket 
er lidt under det danske gennemsnit på 52 procent45. 

Desuden identificerer analyser lave vækstrater og lave eksportkvoter i forskellige 
brancher som fx fødevarer i Schleswig-Holstein med kun 15 procent (et andet bil-
lede tegner sig i Danmark på grund af en anderledes virksomhedsstruktur, hvor 
eksempelvis Arla Foods og Danish Crown har deres hjemsted)46, men også i min-
dre brancher (i programregionen Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.), herunder på 
forsyningsområdet, i detailhandlen, inden for finans- og forsikringsservice, er-
hvervsservice og i byggebranchen47. Eksportkvoten i Region Syddanmark andrager 
i alt 22 procent (ca. to procentpoint under det nationale gennemsnit)48, idet især 

                                                      
 
 
38 Kiel Region GmbH (2012) 
39 Syddansk Vækstforum (2011) 
40 Kiel Region GmbH (2012), OP Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. 2007-2013 
41 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
42 Region Sjælland (2012), Vækstforum Sjælland (2010), Rambøll Management Consulting 

GmbH og Georg & Ottenströer (2011), OP Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. 2007-2013 
43 Ifølge en PROGNOS-undersøgelse fra 2011 er der i delstaten Schleswig-Holstein i de 

seneste år konstateret en positiv udvikling med hensyn til intensiteten af iværksætteri, som 

alt i alt ligger lidt over det tyske gennemsnit. Andelen af etableringer i teknologiorienterede 

brancher er imidlertid siden 2005 gået markant tilbage og ligger nu under det tyske gen-

nemsnit (PROGNOS 2011). 
44 OP Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. 2007-2013 
45 Syddansk Vækstforum (2011) 
46 Landesregierung Schleswig-Holstein (2011),  
47 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
48 Syddansk Vækstforum (2011) 

Svagheder 
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eksportkvoten hos SMV’er inden for energiteknologi anses for at være for lav i 
forhold til potentialet49. 

Tabel 3.2 2 Økonomisk udvikling og konkurrence 

 Schleswig-Holstein Region Syddanmark Region Sjælland 

Bruttoværditilvækst 

(BVS) pr. indbygger 

angivet som afvigel-

se fra gennemsnittet 

i Schleswig-

Holstein
50

  

(i procentpoint) 

Nordfriesland 

Schleswig-

Flensburg 

Flensburg by 

Rendsburg-

Eckernförde 

Kiel 

Neumünster 

Ostholstein 

Plön 

Lübeck 

6,5 

 

-25,2 

35,0 

 

-12,5 

47,6 

21,8 

-23,5 

-38,2 

12,1 

-7,4 -27,1 

Kilde: Rambøll & Georg Consulting 2012 

Produktiviteten er i flere brancher lav. Især fremhæves den lave produktivitet og 
værditilvækst51 i turistbranchen i flere analyser52. Dertil kommer, at branchen er 
karakteriseret ved en sæsonafhængig efterspørgsel. Desuden anmærker analyserne, 
at der i branchen i regionen mangler fokus på regionale styrker og internationalise-
ring53. Turistbranchens ydelser er p.g.a. branchens størrelse af særlig betydning for 
den økonomiske udvikling i programregionen som helhed.   

På basis af de eksisterende analyser og studier af de økonomiske styrker, kompe-
tencer og programregionens økonomiske og forskningsmæssige interesser blev der 
i analysen af Rambøll og Georg Consulting (2012) identificeret følgende fremtids-
orienterede brancher med stort innovationspotentiale, høj beskæftigelse og konkur-
renceevne i den nye INTERREG V A programregion: Mobilitet og logistik, vedva-
rende energi, oplevelsesøkonomi og turisme samt sundhedsøkonomi og velfærds-
teknologi, mens emner som integration på arbejdsmarkedet, kultur og sprog samt 
viden, forskning og uddannelse overvejende skal rubriceres som understøttende 
tværgående emner54. Disse hovedemner blev identificeret på basis af den regionale 
branchestruktur samt en sammenfatning af analyser af fælles styrker, kompetencer 
og interesser i regionen.  

                                                      
 
 
49 Syddansk Vækstforum (2011) 
50 Afvigelserne er relateret til de aktuelle INTERREG IV A programregioner, dvs. Region 

Syddanmark er relateret til gennemsnittet i Schleswig-K.E.R.N. og Region Sjælland til 

gennemsnittet i Ostholstein, Plön og Lübeck. 
51 Værditilvæksten beskriver differencen mellem ydelsen af en økonomisk enhed – i dette 

tilfælde en branche – og de til frembringelse af ydelsen nødvendige forudgående ydelser 

(indkøbte varer, serviceydelser osv.). Lønninger hører ikke til forudgående ydelser, men 

værditilvæksten udbetales som regel som løn og udbytte. 
52 Syddansk Vækstforum (2011), Georg & Ottenströer og Regionomica (2010) 
53 Syddansk Vækstforum (2011), Georg & Ottenströer og Regionomica (2010) 
54 Jf. Rambøll Management Consulting GmbH og Georg Consulting (2012) 

Chancer 
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Fødevarebranchen spiller på grund af dens størrelse ligeledes en vigtig rolle for 
hele programregionen55. Ganske vist er det økonomiske vækstpotentiale for føde-
varer ret begrænset. Vækstpotentialet findes udelukkende inden for innovative pro-
dukter. Øgede F&U-aktiviteter og et løft af uddannelsesniveauet inden for ram-
merne af grænseoverskridende samarbejde og videnudveksling på universitets- og 
virksomhedsniveau i programregionen vil klart kunne forbedre vækstpotentialet for 
det regionale fødevareerhverv56. Klyngeinitiativer kan eksempelvis bygge videre på 
BELTFOOD57. 

Den samfundsmæssige og globale udvikling udløser ligeledes økonomiske mulig-
heder for programregionen. Således medfører den demografiske udvikling og et 
stigende antal kroniske sygdomme en markant forøgelse af sundhedsøkonomiens 
betydning.58. Samtidig udløser den tiltagende knaphed af vigtige ressourcer samt 
klimaændringerne og følgerne deraf en globalt voksende efterspørgsel efter innova-
tive og ressourceeffektive produkter og teknologier inden for vedvarende energi, 
energieffektivitet og miljøteknologi59. På disse områder er der et betydeligt øko-
nomisk vækstpotentiale60. 

Det økonomiske udviklingspotentiale og kommercialiseringspotentialet inden for 
sundhedsøkonomi og velfærdsteknologi udnyttes ikke i tilstrækkeligt omfang. 
Blandt andet er udnyttelsen af det økonomiske potentiale inden for sundhedsøko-
nomien ved at udbygge patientudvekslingen mellem Danmark og Tyskland bragt i 
fare på grund af forskellige sundhedssystemer samt bureaukratiske og sproglige 
barrierer61. Dog skal det bemærkes, at det grænseoverskridende samarbejde i om-
råder som for eksempel kræftbehandling allerede er langt fremskredet62. 

Desuden kan det grænseoverskridende samarbejde slå fejl på grund af politiske 
barrierer og frygten for at miste konkurrencefordele især inden for områderne 
sundhedsturisme og vindenergi63. 

Bureaukratiske og sproglige barrierer kan endvidere blokere for udvidelsen af det 
grænseoverskridende samarbejde, den grænseoverskridende mobilitet på arbejds-
markedet og den fælles udvikling i programregionen64.  

                                                      
 
 
55 Landesregierung Schleswig-Holstein (2011), Rambøll Management Consulting GmbH 

og Georg & Ottenströer (2011), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg Con-

sulting (2012), Region Syddanmark (2011) 
56 ARBEJDSGRUPPE INTERREG V A (2011), Rambøll Management Consulting GmbH 

og Georg & Ottenströer (2011) 
57 ARBEJDSGRUPPE INTERREG V A (2011) 
58 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
59 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
60 Syddansk Vækstforum (2011) 
61 Syddansk Vækstforum (2011) 
62 Landesregierung Schleswig-Holstein (2011), Rambøll Management Consulting GmbH 

og Georg & Ottenströer (2011) 
63 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
64 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 

Risici 
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Dertil kommer manglen på kvalificeret arbejdskraft i programregionen, som igen 
forstærkes af fraflytning af mange højtuddannede og højtkvalificerede fra regio-
nen65. Adgangen til hhv. manglen på (højt)kvalificeret arbejdskraft er en central 
faktor for konkurrenceevnen i flere vigtige brancher i programregionen. Ud fra de 
dokumenter, der ligger til grund for nærværende analyse, rammes især energiområ-
det, den maritime sektor samt innovative virksomheder generelt af manglen på 
højtkvalificerede og kvalificerede faguddannede og ledere66. Dertil kommer stigen-
de udfordringer med hensyn til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft i sundheds- og 
plejesektoren67.   

Tabel 3.2.3 SWOT: Økonomisk udvikling og konkurrence 

S 
• Nærhed til store centre en styrke for nøglesektorer (turisme, transport og pla-

cering af virksomheder) 

• God performance inden for områderne transport/logistik, uddannelse/viden, 
sundhed og velfærdsteknologi, landbrug/fødevarer og turisme 

• Specifikke kompetencer inden for områderne grøn teknologi, miljø og vedva-
rende energi 

• Eksisterende klyngeinitiativer inden for områder som transport og logistik, 
sundhed, fødevarer og vedvarende energi 

lo 
• Kommercialisering af forskningsresultater tit utilstrækkelig/for langsom 

• Lav eksportandel og internationalisering fx på områderne vedvarende energi og 
sundhed (i forhold til potentialet) 

• Lav produktivitet i dele af regionen 

• Lav værditilvækst fx på området turisme 

• Lavt antal  iværksættere (i forhold til det nationale gennemsnit) 

O  
• Ikke udnyttet vækstpotentiale og værditilvækstkæder i nøglesektorer  

• Grænseoverskridende klyngeudvikling inden for områderne fødevarer, turisme, 
logistik og sundhed samt life science 

• Forbedring af kompetencer på områder som energi, sundhed, miljø 

• Fokus på uddannelse, kvalificeret arbejdskraft og managementudvikling (her-
under e-learning) 

• Forbedret adgang til kapital og fremme af SMV’er med henblik på at øge etable-
ringer og overlevelseschancer 

• Udnyttelse af geografiske fordele (fx logistik/transport) 

• Videncentre øger samarbejdet mellem forskning og virksomheder – også græn-
seoverskridende 

T  
• Programområdet er meget heterogent 

• Konkurrence kan være en barriere for grænseoverskridende samarbejde 

• Forskellige sundhedssystemer er en barriere for grænseoverskridende samar-
bejde og patientudveksling 

• Bureaukrati og sprog er barrierer for det grænseoverskridende samarbejde, 

                                                      
 
 
65 OP Fehmarnbeltregion, Region Syddanmark (2011), Syddansk Vækstforum (2011), Ar-

bejdsgruppe INTERREG V A (2011), Kiel Region GmbH (2012), Georg & Ottenströer og 

Regionomica (2010), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer 

(2011) 
66 OP Fehmarnbeltregion, Syddansk Vækstforum (2011), Rambøll Management Consulting 

GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
67 OP Fehmarnbeltregion 2007-2013 , Arbejdsgruppe INTERREG V A (2011), Rambøll 

Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
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mobilitet på arbejdsmarkedet og økonomisk udvikling 

• Mangel på kvalificeret arbejdskraft og problemer med at fastholde kvalificeret 
arbejdskraft i regionen 

• Lav vækst i flere sektorer 

 

Tabel 3.2.4  Mulige indsatsområder på basis af de analyserede dokumenter
68

: Økonomisk 

udvikling og konkurrence 

• Fremme af etablering af virksomheder i regionen (barrierer identificeres og nedbrydes: 
mangel på kapital, bureaukrati) 

• Udvikling og forbedring af lokale/regionale støttestrukturer for SMV’er 

• Fremme af produktforbedringer (innovation) og værditilvækstkæder gennem rådgivning 
og andre støtteforanstaltninger 

• Fremme af samarbejdet mellem klynger og netværk 

• Rådgivning af virksomheder om nye markeder og eksport samt sektoroverskridende og 
grænseoverskridende samarbejde 

• Analyser af potentialet for fremme af økonomisk udvikling samt fremme af investeringer 
og eksport 

• Fremme af tiltrækning og rekruttering af medarbejdere samt støtte til grænseoverskri-
dende rekruttering 

• Udvikling af grænseoverskridende markedsføringskoncepter (fx turisme, energi)  

• Udvikling af nye fælles grænseoverskridende turismetiltag/-strategier/produkter (bytur-
isme, sundhed, konferencer osv.), fælles turismekoncept, statistikker 

• Grænseregionen gøres mere synlig i og uden for regionen 

• Udvikling af markedsinformationer i nøglesektorer (turisme, energi) 

• Støtteforanstaltninger til samarbejde mellem videncentre (universiteter osv.) og virk-
somheder i programregionen 

 

3.3 Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse  
Med hensyn til arbejdsmarkedet ligger der i henhold til de dokumenter, der danner 
basis for nærværende analyse, en styrke for det nye programområde i et godt 
grundlag af veluddannet og fleksibel arbejdskraft – både på dansk og på tysk side69. 
Det danske arbejdsmarked udmærker sig desuden ved, at det dels er meget fleksi-
belt, og dels at erhvervsstrukturen, som overvejende er præget af mindre virksom-
heder, kan tilpasses denne fleksibilitet70. 

Servicesektoren er af særlig betydning for beskæftigelsen i programområdet. I de 
bymæssige centre kan der eksempelvis konstateres en beskæftigelse inden for ser-

                                                      
 
 
68 Syddansk Vækstforum (2011), Vækstforum Sjælland (2011), Region Syddanmark 

(2011), Region Sjælland (2012), Georg & Ottenströer og Regionomica (2010), Rambøll 

Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
69 Region Sjælland (2012) 
70 Region Sjælland (2011) 

Styrker  
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vicesektoren over gennemsnittet71. Desuden er der inden for turisme mange jobs i 
programområdet72. 

En anden nuværende styrke inden for programområdet kan tilskrives den seneste 
udvikling på arbejdsmarkedet med en tilbagegang af ledigheden og et stigende an-
tal erhvervsaktive73. Regionalt ses ganske vist forskelle med hensyn til ledigheden. 
De danske regioner Syddanmark med 5,4 procent og Sjælland med 5,3 procent 
(medio 2011) har relativt lave ledighedstal. På tysk side er ledighedstallene lavest i 
Kreise og ligger mellem 5,4 procent og 8,3 procent (medio 2011), mens de er hø-
jest i byerne med værdier mellem 10,9 procent og 11,7 procent (medio 2011)74. 

På tysk side er der regionale centre som for eksempel byerne Flensburg og Kiel, 
som i modsætning til de fleste andre Kreise og byer fremadrettet kan regne med en 
stigende befolkning. 

Alt i alt råder programregionen over et attraktivt universitetssystem med en bred 
vifte af uddannelsestilbud75. 

I programområdet er der i nogen grad mangel på kvalificeret arbejdskraft især in-
den for energibranchen76. Hertil kommer et relativt lavt uddannelsesniveau i dele af 
den erhvervsaktive befolkning både på dansk og på tysk side77. Denne udvikling 
bevirker, at virksomheder i programområdet nogen gange har vanskeligheder med 
at rekruttere kvalificerede medarbejdere78, selv om fleksibiliteten af arbejdsmarke-
det (især det danske) generelt fremhæves. Totalt set kan der konstateres en tendens 
til færre arbejdspladser for ufaglærte79.  

I den tyske del af programområdet har regionen Kiel, dvs. byen Kiel samt Kreis 
Plön og Kreis Rendsburg-Eckernförde, i forhold til det samlede tyske gennemsnit 
en lav andel af beskæftigede i industrien80. 

Sprogforskellene i programområdet er en barriere for beskæftigelsen på tværs af 
grænsen. Denne sprogbarriere er mere udbredt i den østlige del af programområdet 
(Femern Bælt-regionen) på grund af den maritime grænse end ved den vestlige 
grænse mellem Schleswig-Holstein og Danmark81. 

                                                      
 
 
71 Kiel Region GmbH (2012) 
72 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010) 
73 Kiel Region GmbH (2012) 
74 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg Consulting (2012) 
75 Kiel Region GmbH (2012) 
76 Syddansk Vækstforum (2011) 
77 Epinion & dsn (2011) 
78 Syddansk Vækstforum (2011) 
79 Syddansk Vækstforum (2011) 
80 Kiel Region GmbH (2012) 
81 Epinion & dsn (2011) 

Svagheder 
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Sprogbarrieren bidrager ligeledes til, at informationer og viden ikke udbredes op-
timalt på tværs af grænsen82. Kombineret med et ikke-fælles integreret arbejdsmar-
ked medfører dette i det mindste i den østlige del manglende viden om beskæftigel-
sesmuligheder på den anden side af grænsen83. 

En anden svaghed, som skader den videre fælles udvikling af arbejdsmarkedet i 
programområdet, er den manglende gensidige anerkendelse af uddannelser og ek-
saminer, som er erhvervet i den danske respektive tyske del af programområdet84. 

Især som følge af den nye faste forbindelse over Femern Bælt vil der fremkomme 
nye chancer for arbejdsmarkedet i programområdet. Femern Bælt-forbindelsen vil 
forbedre trafikinfrastrukturen mellem den danske og den tyske del af programom-
rådet og muliggøre en større mobilitet og udveksling af arbejdskraft85. 

På den måde kan den nye Femern Bælt-forbindelse bidrage til en styrket grænse-
overskridende integration i Femern Bælt-regionen og til skabelse af arbejdspladser 
– både i byggefasen af tunnelen under Femern Bælt, hvor der vil opstå en lang 
række midlertidige arbejdspladser, og ved den senere forbindelse gennem tunne-
len86. 

Alt i alt kan det generelle uddannelsesniveau forbedres gennem det grænseover-
skridende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner87. Således er der fremover 
chancer for programområdet med hensyn til videreudvikling af et attraktivt og fag-
ligt udfordrende arbejdsmarked, som er i stand til at tiltrække ung og kvalificeret 
arbejdskraft88. 

En risiko for udviklingen på arbejdsmarkedet i programområdet kan være et fal-
dende arbejdskraftpotentiale både på dansk og på tysk side. Hertil bidrager i hen-
hold til undersøgelserne især den demografiske udvikling i programområdet, som 
medfører færre unge, flere ældre og en aldrende arbejdsstyrke89. 

Programområdet konkurrerer på arbejdsmarkedet med de to store metropoler Ham-
burg og København. Især kvalificeret arbejdskraft kan i henhold til de undersøgte 
dokumenter fremover blive endnu stærkere tiltrukket af mulige arbejdspladser i 
metropolerne og flytte fra programområdet til Hamburg eller København90. For lavt 
kvalificeret arbejdskraft – ufaglærte eller uden supplerende uddannelse – kan det 

                                                      
 
 
82 STRING Network (2010) 
83 Epinion & dsn (2011) 
84 Epinion & dsn (2011) 
85 STRING Network (2010) 
86 Epinion & dsn (2011) 
87 Region Sjælland (2011), Region Syddanmark (2011), Vækstforum Sjælland (2010), Re-

gion Syddanmark Lead Partner (2011), Epinion & dsn (2011) 
88 Epinion & dsn (2011) 
89 Syddansk Vækstforum (2011), Epinion & dsn (2011) 
90 Epinion & dsn (2011) 

Chancer 
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fremover blive vanskeligere at finde egnet beskæftigelse i programområdet.91 Ud 
over konkurrencen med de to metropoler kan den forstærkede internationale kon-
kurrence, især fra Østeuropa, fremover få skadelige konsekvenser for arbejdsmar-
kedet i programområdet92. 

En anden fremtidig risiko for en positiv fælles udvikling på arbejdsmarkedet kan 
gøre sig gældende, såfremt sprogbarrieren ikke på lang sigt overvindes, og den 
geografiske mobilitet samt dannelsen af en fælles identitet ikke styrkes93. 

Specielt for den østlige del af programområdet vil den faste forbindelse over Fe-
mern Bælt efter al sandsynlighed medføre lavere passagertal på færgerne over Fe-
mern Bælt og dermed en tilbagegang af arbejdspladser i de berørte havne, på fær-
gerne og hos de berørte rederier94. 

Tabel 3.3.1 SWOT: Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse 

S 
• Godt grundlag af veluddannet og fleksibel arbejdskraft – både på dansk og på 

tysk side 

• Det danske arbejdsmarked udmærker sig ved fleksibilitet 

• Servicesektoren er af særlig betydning for beskæftigelsen i programområdet 

• Beskæftigelsen i servicesektoren i de bymæssige centre er over gennemsnittet 

• Faldende ledighed og stigende antal erhvervsaktive 

• Visse byer med voksende befolkning 

W  
• Mangel på kvalificeret arbejdskraft især til energibranchen 

• Relativt lavt uddannelsesniveau hos den erhvervsaktive befolkning både på 
dansk og på tysk side 

• Virksomheder i programområdet har vanskeligheder med at finde kvalificerede 
medarbejdere 

• Tendens til færre arbejdspladser for ufaglærte 

• I Region Kiel er andelen af beskæftigede i industrien sammenlignet med hele 
Tyskland under gennemsnittet 

• Forskellige sprog er en barriere for beskæftigelsen på tværs af grænsen 

• Sprogbarrieren er i Femern Bælt-regionen mere udpræget end ved den nordlige 
grænse 

• Sprogbarrieren er en hindring for transfer af informationer og viden 

• Det ikke-integrerede arbejdsmarked medfører manglende viden om beskæfti-
gelsesmuligheder 

• Manglende gensidig anerkendelse af uddannelser og eksaminer 

O  
• Nye chancer for arbejdsmarkedet i programområdet især gennem den nye Fe-

mern Bælt-forbindelse 

• Den nye Femern Bælt-forbindelse muliggør større mobilitet og udveksling af ar-
bejdskraft   

• Femern Bælt-forbindelsen vil bidrage til en øget grænseoverskridende integra-
tion af arbejdsmarkedet 

                                                      
 
 
91 Syddansk Vækstforum (2011) 
92 Epinion & dsn (2011) 
93 Epinion & dsn (2011) 
94 Epinion & dsn (2011) 
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• Etablering af Femern Bælt-forbindelsen bidrager til skabelse af arbejdspladser i 
byggefasen og senere 

• Grænseoverskridende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner 

• Videreudvikling af et attraktivt og fagligt udfordrende arbejdsmarked, som kan 
tiltrække ung og kvalificeret arbejdskraft 

T  
• Vigende arbejdskraftpotentiale på grund af den demografiske udvikling: færre 

unge, flere ældre og aldrende arbejdsstyrke 

• Konkurrence med Hamburg og København – fraflytning af kvalificeret arbejds-
kraft 

• Stigende vanskeligheder for lavt kvalificeret arbejdskraft med hensyn til at finde 
arbejde 

• Skærpet international konkurrence, især fra Østeuropa 

• Sprogbarrieren bliver ikke overvundet 

• Femern Bælt: faldende passagertal på færgerne over Femern Bælt medfører tab 
af arbejdspladser i havnene 
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Tabel 3.3.2 Mulige indsatsområder på basis af de analyserede dokumenter
95

: 

Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse 

• Udvikling af et fælles arbejdsmarked og grænseoverskridende arbejdsmarked: 

o Identificering af barriererne for det grænseoverskridende arbejdsmarked 

o Udvikling af arbejdsmarkedsstatistikker med hensyn til prognose om de fremtidige 
krav på arbejdsmarkedet 

o Koncepter og pilotprojekter inden for udveksling af medarbejdere, studerende, lær-
linge, praktikanter osv. 

o Udarbejdelse af fælles rådgivningscentre for grænsependlere; sammenlignelighed af 
arbejdsmarkederne, statistikker og databaser på tværs af grænsen 

o Udvikling af fælles grænseoverskridende anerkendelse af uddannelser 

• Udvikling af arbejdspladser for højtkvalificerede inden for serviceområdet og den offent-
lige sektor 

• Adgang til informationer om det grænseoverskridende samarbejde 

• Fremme af arbejdskraftens grænseoverskridende mobilitet gennem samarbejde mellem 
informationscentre 

• Understøttelse af indlæring af fremmedsprog 

• Tættere samarbejde mellem politikere, erhvervsliv og fagforeninger, administration og 
videnskab 

• Udvikling af udvekslingsprogrammer til forskellige erhverv, som fx sygeplejersker 

• Styrkelse af samspillet inden for uddannelsessystemet og overgangen fra uddannelsessy-
stem til arbejdsmarked 

• Koordinerede regionale tiltag til forbedring af skoleuddannelsen med henblik på senere 
naturvidenskabelige, tekniske og medicinske erhverv 

• Udvikling af fælles kvalifikationsstandarder og tilbud (især inden for områderne miljø, 
energi, sundhed og velfærd) 

• Understøttelse af den grænseoverskridende rekruttering 

• Styrkelse af kompetencerne inden for områderne fødevarer, design og oplevelsesøko-
nomi 

• Udvikling af enestående uddannelsesmodeller og -tilbud for at tiltrække talenter 

• Udvikling af grænseoverskridende uddannelsesprojekter for at styrke uddannelsesni-
veauet i grænseområdet 

• Forbedring af unges adgang til højere uddannelser 

• Udvikling af kompetencer til samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner 

• Styrkelse af virksomheders adgang til HR  

• Udvikling af inspirerende miljøer for at forbedre innovation, kreativitet, teknisk viden og 
adgang til læring 

• Sprog og interkulturelle kurser for tyske elever, hvis forældre ønsker at arbejde i Dan-
mark 

• Fælles læseplaner, kurser og udveksling af studerende og lærere i de for regionen rele-
vante emner som turisme, vedvarende energi, kultur, transport osv. 

 

Femern Bælt:  

• Udvikling af arbejdsmarkedet i byggefasen 

 

                                                      
 
 
95 Epinion & dsn (2011), STRING Network (2009), Rambøll Management Consulting 

GmbH og Georg & Ottenströer (2011), Georg & Ottenströer og Regionomica (2010), Fe-

mern Bælt Komité (2011), Region Sjælland (2012), Region Syddanmark (2011), STRING 

Network (2010), Syddansk Vækstforum (2011), Vækstforum Sjælland (2010), Vækstforum 

Sjælland (2011), Region Syddanmark Lead Partner (2011) 
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3.4 Innovation og forskning 
Den af Rambøll og Georg Consulting i 2012 gennemførte analyse af de regionale 
styrkepositioner i programregionen konstaterede, at viden, forskning og udvikling 
spiller en markant rolle i alle fire delregioner i programregionen og forbinder den 
dansk-tyske region som vigtige tværgående emner for den regionale økonomiske 
udvikling96. Regionale kernekompetencer findes især inden for områderne: vedva-
rende energi, energieffektivitet, miljøteknologi, life science og sundhedsøkonomi 
samt velfærdsteknologi97. Dertil kommer for delregionerne yderst stærke kompe-
tencer inden for områderne: bioteknologi, mekatronik, telekommunikation, ma-
skinbygning, logistik og transport, kemi og farmaci, måle- og styringsteknik/optik, 
medicinalteknik, de maritime erhverv og fødevarer98.  

Programregionen på begge sider af grænsen er hjemsted for en lang række attrakti-
ve højere læreanstalter med et bredt spektrum af fakulteter (se databoks 3.4). Der 
findes flere universiteter, universitetssygehuse og forskningsinstitutioner med et 
godt internationalt ry (herunder Fraunhofer, Max-Planck og DTU Risø). Dermed er 
der i programregionen en velfunderet forsknings- og videnbasis for den videre ud-
vikling af et viden- og teknologibaseret erhvervsliv i programregionen99.  

Desuden har reformer af universitets- og erhvervsfremme, universitetslovgivningen 
osv. inden for rammerne af den af Schleswig-Holsteins delstatsregerings formule-
rede innovationsstrategi medført en styrkelse af støtten til samarbejdet mellem 
forskningsinstitutioner og virksomheder og til en forøgelse af den generelle tekno-
logikompetence. I den forbindelse fokuseredes der især på den succesrige udbyg-
ning af excellence-klynger100, fx i Kiel, Flensburg og Lübeck101. Ligeledes blev 
formidlingen af forskningsresultater til erhvervslivet forbedret ved opbygning af et 
netværk bestående af institutioner til teknologitransfer og fremme af iværksætte-
ri102. 

                                                      
 
 
96 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg Consulting (2012), 23 
97 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011), Rambøll Man-

agement Consulting GmbH og Georg Consulting (2012) 
98 Kiel Region GmbH (2012), Georg & Ottenströer og Regionomica (2010), Region Sjæl-

land (2012), Region Syddanmark (2011), Vækstforum Sjælland (2010) 
99 STRING Network (2010), Kiel Region GmbH (2012), Rambøll Management Consulting 

GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
100 Til excellence-klynger i programregionen hører for eksempel: “Future Ocean“ (samar-

bejde mellem Christian-Albrechts Universität zu Kiel (CAU) og (deltagerne) Leibniz-

Institut til udforskning af maritime ressourcer) samt den medicinske excellence-klynge “In-

flammation at interfaces“ (samarbejde mellem 70 arbejdsgrupper på universiteterne i Kiel 

og Lübeck sammen med Forschungszentrum Borstel om emnet forskning i betændelse). 
101 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
102 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011)  

Styrker 
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Boks 3.4.1 Innovation og forskning  

 
Eksempler på universiteter og forskningsinstitutioner i programregionen: 

• Syddansk Universitet 

• Odense Universitetshospital  

• Roskilde Universitet 

• DTU Risø 

• Designskolen i Kolding 

• Fachhochschule Lübeck 

• Universität Lübeck 

• Fraunhofer-Einrichtung für Marine Biotechnologie Lübeck 

• Christian-Albrechts-Universität Kiel 

• Fachhochschule Kiel 

• Muthesius Kunsthochschule 

• Geomar – Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel 

• Institut für Weltwirtschaft 

• Forschungsanstalt der Bundeswehr für Wasserschall und Geophysik 

• Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften 

• Max-Rubner-Institut – Institut für Mikrobiologie und Biotechnologie 

• Max-Planck-institut für Evolutionsbiologie 

• Universität Flensburg 

• Fachhochschule Flensburg 

• Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (sygehuse i Kiel ogLübeck) 

 

Både Schleswig-Holstein, Region Syddanmark og Region Sjælland ligger under 
det nationale gennemsnit med hensyn til forskning og innovation. Dette forhold 
skyldes for en stor dels vedkommende forholdsvis lave investeringer i forskning og 
udvikling103. Også antallet af beskæftigede inden for forskning og udvikling i det 
private erhvervsliv ligger i programregionen under det nationale gennemsnit104.  

                                                      
 
 
103 Syddansk Vækstforum (2011), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & 

Ottenströer (2011) 
104 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 

Svagheder 
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Tabel 3.4.1 Forsknings- og udviklingsindikatorer 2010 

 Private F&U-investeringer Erhvervsaktive i F&U i den 
private sektor 

Schleswig-Holstein
105

 EUR 428 mio. 3.952 

Tyskland EUR 47 mia. 337.211 

Region Syddanmark DKK 3,5 mia./EUR 470 mio. 4.682 

Region Sjælland DKK 1,7 mia./EUR 230 mio. 1.897 

Danmark DKK 37 mia./EUR 5 mia. 37.053 

Kilde: Statistisches Bundesamt, Danmarks Statistik
106 

Selv om den nordlige del af Schleswig-Holstein har flere excellence-klynger, og 
selv om disse er blevet udvidet som led i delstatsregeringens innovationsstrategi (se 
ovenfor), er der i den nordlige del af Schleswig-Holstein (især uden for de største 
bymæssige centre) alt i alt inden for området forskning og innovation mangler. År-
sagerne skal hovedsageligt findes i den nuværende virksomhedsstruktur, som er 
præget af et stort antal små og mellemstore virksomheder, som kun i ringe grad 
fokuserer på teknologi og kun afsætter få økonomiske midler til F&U-projekter107.  

Forskningen i Schleswig-Holstein fokuserer for meget på store regionale virksom-
heders interesser i stedet for at specialisere sig i nye teknologier. Regionen har van-
skeligheder med at tiltrække nye innovative virksomheder108.  

I programregionen ligger der et betydeligt potentiale med hensyn til kombinationen 
af forsknings- og erhvervsinteresser på følgende fokusområder: vedvarende energi, 
energieffektivitet, life science/medicinalteknik, velfærdsteknologi, miljø/greentech, 
maritime erhverv, fødevarer, logistik samt e-mobilitet109. Udvikling af klyngerne 
kan bygge på eksisterende formaliserede klynger i regionen eller udbygge disse 
som for eksempel ”Lean Energy Cluster” (energieffektivitet)110, ”windcomm” 

                                                      
 
 
105 Hele delstaten 
106 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/Forsc

hungEntwick-

lung/ForschungEntwicklung.html;jsessionid=7F3DB7D8B2E80E7F406363000D8C5E5B.c

ae3 

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forskning-udvikling-og-innovation/forskning-og-

udvikling.aspx?tab=dok  
107 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
108 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
109 Epinion & dsn (2011), Kiel Region GmbH (2012) Rambøll Management Consulting 

GmbH og Georg & Ottenströer (2011), Vækstforum Sjælland (2011) 
110 Syddansk Vækstforum (2011) 

Chancer 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/ForschungEntwicklung/ForschungEntwicklung.html;jsessionid=7F3DB7D8B2E80E7F406363000D8C5E5B.cae3
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/ForschungEntwicklung/ForschungEntwicklung.html;jsessionid=7F3DB7D8B2E80E7F406363000D8C5E5B.cae3
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/ForschungEntwicklung/ForschungEntwicklung.html;jsessionid=7F3DB7D8B2E80E7F406363000D8C5E5B.cae3
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/ForschungEntwicklung/ForschungEntwicklung.html;jsessionid=7F3DB7D8B2E80E7F406363000D8C5E5B.cae3
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/ForschungEntwicklung/ForschungEntwicklung.html;jsessionid=7F3DB7D8B2E80E7F406363000D8C5E5B.cae3
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forskning-udvikling-og-innovation/forskning-og-udvikling.aspx?tab=dok
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forskning-udvikling-og-innovation/forskning-og-udvikling.aspx?tab=dok
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(vindenergi)111, ”Future Ocean” (maritime erhverv), ”Inflammation at interfaces” 
(medicinsk excellence-klynge)112, biobrændstof- og transport- og logistikklynger113 
samt INTERREG klyngeprojekterne FURGY, GADOW, BELTFOOD og Beltlogi-
stics.  

Udvidelsen og intensiveringen af videnudveksling og samarbejde inden for forsk-
ning og udvikling vil medføre en styrkelse af programregionens innovationspoten-
tiale på fokusområderne114. Etableringen af grænseoverskridende klyngenetværk, 
bestående af forskningsinstitutioner (og enkelte forskere) og virksomheder, for at 
fremme denne udvikling omfatter tiltag som for eksempel etablering af en formali-
seret såkaldt ’bridging organisation’ (fx i form af et sekretariat). Denne kan lette 
videntransfer og grænseoverskridende samarbejde som formidler eller som såkaldt 
’knowledge broker’. I den forbindelse er det vigtigt at skabe simple strukturer og så 
få organisationer som muligt for at undgå en fragmentering af stakeholdere og pro-
jekter. Et muligt forbillede kan være INTERREG IVA-projektet ”Wissensregion 
(Videnregion) – Syddanmark/ Schleswig-Holstein”.  

Inden for dette projekt er der blevet etableret et sekretariat, som understøtter det 
formaliserede samarbejde mellem de forskellige videninstitutioner i Syddanmark 
og den nordlige del af Schleswig-Holstein. En fælles regional og international posi-
tionering af programregionen kan markedsføre regionen som attraktivt hjemsted 
for forskning og innovative virksomheder115. Ud over for eksempel fælles præsen-
tationer ved internationale arrangementer skal der også fremhæves tiltag som etab-
lering af (formaliserede) grænseoverskridende excellence-klynger samt grænse-
overskridende forskerskoler116. 

Et fortsat lavt investeringsniveau i forskning og udvikling hos virksomheder i pro-
gramregionen sammenlignet med andre regioner i Danmark og Tyskland kan yder-
ligere forringe konkurrenceevnen og regionens attraktivitet for højtuddannede.    

Desuden har manglende karrieremuligheder for højtuddannede117 i programregio-
nen en hæmmende effekt på innovationsevnen. Dette beror på mangel på kvalifice-
rede projektledere, højtuddannede og eksperter i virksomhederne, som vil være 
nødvendige til ledelse og udvikling af viden118. Dertil kommer, at mangel på kvali-
ficerede medarbejdere ikke kun er en hindring for videntransfer i selve virksomhe-

                                                      
 
 
111 Kiel Region GmbH (2012) 
112 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
113 Region Sjælland (2012), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ot-

tenströer (2011) 
114 Kiel Region GmbH (2012) 
115 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
116 Kiel Region GmbH (2012), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ot-

tenströer (2011) 
117 Epinion & dsn (2011) 
118 Epinion & dsn (2011) 

Risici 
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derne, men også en hæmmende faktor for etablering af nye startup-virksomheder i 
programregionen119.  

Rambøll og Georg & Öttenströers undersøgelse fra 2010 konstaterer, at udvidelsen 
af det grænseoverskridende samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virk-
somheder kan strande på politiske barrierer så som frygt for at miste konkurrence-
fordele120.    

Tabel 3.4.2 SWOT: Innovation og forskning 

S 
• Viden og forskning er vigtige tværgående emner for hele programregionen 

• Regionale kernekompetencer findes især inden for områderne: vedvarende 
energi, energieffektivitet, miljøteknologi, sundhed og velfærdsteknologi, bio-
teknologi, mekatronik, telekommunikation, maskinbygning, logistik og trans-
port, kemi og farmaci, måle- og styringsteknik/optik, medicinalteknik samt ma-
ritime erhverv og fødevarer 

• Attraktive universiteter med et bredt spektrum af fakulteter 

• Forskningsinstitutioner med et godt internationalt ry (som Fraunhofer, Max-
Planck og DTU Risø) 

W  
• Mangel på ressourcer og utilstrækkelige muligheder for netværksdannelse mel-

lem forskning og virksomheder samt (afledt heraf) lav videntransfer mellem 
forskning og virksomheder 

• Stor fragmentering gennem mange forskellige aktører og projekter inden for 
området videnudveksling/-transfer 

• Stort antal SMV’er med meget lidt fokus på teknologi og få finansielle midler til 
F&U-projekter 

• Forskningsaktiviteterne i regionen er stort set begrænset til store virksomhe-
ders forskningsbehov. Regionen forsømmer dermed at tiltrække nye, innovative 
virksomheder 

• Begrænsede karrieremuligheder i regionen for højtuddannede har negativ ef-
fekt på virksomhedernes innovationsevne 

O  
• Stort potentiale i kombinationen af forsknings- og erhvervsinteresser på områ-

derne: miljø, vedvarende energi, maritime erhverv samt sundhed, velfærdstek-
nologi og life science  

• Stærkere netværksdannelse mellem forskere/forskningsinstitutioner og virk-
somheder for at fremme implementeringen af det regionale innovationspoten-
tiale 

• Etablering af varige strukturer gennem en formaliseret organisation for viden-
udveksling (’bridging organisation’) 

• Nye samarbejder mellem forskning og virksomheder og etablering af grænse-
overskridende klynger 

• International profilering gennem styrkelse og etablering af excellence-klynger 
og grænseoverskridende forskerskoler 

T  
• Relativt lavt investeringsniveau i forskning og udvikling hos virksomheder i regi-

onen sammenlignet med andre regioner i Danmark og Tyskland 

• Mangel på højtuddannede i regionale virksomheder en hæmmende faktor for 
etablering af nye startup-virksomheder samt for videntransfer udefra til virk-
somhederne 

• Mangel på projektledere og højtuddannede er et problem for implementering 

                                                      
 
 
119 Kiel Region GmbH (2012) 
120 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
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og udvikling af viden i virksomhederne 

• Grænseoverskridende samarbejde mellem universiteter og virksomheder stran-
der på grund af politiske barrierer og frygt for at miste konkurrenceevne/-
fordele 

 

Tabel 3.4.3 Mulige indsatsområder på basis af de analyserede dokumenter
121

: Innovation 

og forskning  

• Skabelse af (flere) incitamenter for universiteter til at etablere strukturer for videntrans-
fer til virksomhederne 

• Etablering af ’public private partnerships’ (OPP) for at fremme udvikling af nye sundheds-
/velfærdsløsninger og -innovationer 

• Produktudviklingscentre med fokus på innovation, internationalisering og værditilvækst i 
SMV’er (se også kapitel 3.2 Økonomisk udvikling og konkurrence og de mulige indsats-
områder i tabel 3.2.4) 

• Etablering af en formaliseret grænseoverskridende organisation (bridging organisation) 
til fremme af videnudveksling og samarbejde 

• Grænseoverskridende samarbejde mellem universiteter og sygehuse m.fl. inden for om-
råderne forskning, diagnose og behandling (fx af kræft og diabetes) 

 

3.5 Energi 
Markederne for vedvarende energi (vindenergi til det regionale energimarked er af 
signifikant betydning122) samt de nationale og regionale strategier med henblik på 
at fremme vedvarende energi ligner hinanden i de to lande. Dette er en særlig gun-
stig rammebetingelse for grænseoverskridende samarbejde inden for vedvarende 
energi123.  

Flere undersøgelser peger på det betydelige økonomiske potentiale inden for ved-
varende energi på grund af de geografiske forhold samt eksisterende kompetencer 
og højtkvalificeret arbejdskraft på begge sider af grænsen124. I særdeleshed udmær-
ker programregionen sig ved en førende position inden for vindenergiområdet (især 

                                                      
 
 
121 Vækstforum Sjælland (2011), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & 

Ottenströer (2011) 
122 Schleswig-Holstein og Danmark var ”early movers” inden for vindenergiproduktion. 

Vindenergiproduktionen i kWh pr. indbygger er i de to lande efter international målestok 

meget stor (i 2010 var kapaciteten i Schleswig-Holstein ca. 2.900 MW og i hele Danmark 

ca. 3.800 MW, heraf ca. 850 MW fra offshoreanlæg). Se: Rambøll Management Consulting 

GmbH og Georg & Ottenströer (2011), Landesregierung Schleswig-Holstein, Danish Ener-

gy Agency http://www.ens.dk/da-

DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Oversigt_over_energisektoren/Stamdataregister

_vindmoeller/Sider/forside.aspx  
123 Region Sjælland (2012), Region Syddanmark (2011), Rambøll Management Consulting 

GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
124 Region Sjælland (2012), Region Syddanmark (2011), Kiel Region GmbH (2012), Lan-

desregierung Schleswig-Holstein (2011), Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein 

(2007), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 

Styrker  

http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Oversigt_over_energisektoren/Stamdataregister_vindmoeller/Sider/forside.aspx
http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Oversigt_over_energisektoren/Stamdataregister_vindmoeller/Sider/forside.aspx
http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Oversigt_over_energisektoren/Stamdataregister_vindmoeller/Sider/forside.aspx
http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Oversigt_over_energisektoren/Stamdataregister_vindmoeller/Sider/forside.aspx
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offshoreanlæg, repowering, komponenter som rotorvinger)125. Desuden er der i re-
gionen vigtige forskningsinstitutioner som for eksempel DTU Risø, som hører til 
de globalt førende forskningsinstitutioner inden for vedvarende energi126. Dette 
underbygges af Danmarks og Tysklands internationale konkurrenceevne på energi-
området.  

Desuden har Tyskland og Danmark gode forudsætninger inden for udvikling af e-
mobilitet, herunder et fremragende forskningslandskab, et højt uddannelsesniveau 
og særligt velegnede logistiske rammebetingelser127. Derudover leverer omfattende 
erfaringer i Danmark inden for kraftvarme værdifuld viden, som sætter regionen i 
en stærk konkurrencesituation på dette område128.  

De undersøgte analyser påpeger, at der allerede findes grænseoverskridende sam-
arbejdsstrukturer inden for vindenergi og biobrændstof både mellem forskningsin-
stitutioner og på politisk-administrativt niveau. Disse skaber et gunstigt grundlag 
for den videre udvidelse af samarbejdet i programregionen129.  

Inden for vindenergi er der for en dels vedkommende endnu ikke tale om et effek-
tivt samarbejde mellem de to sider på dette område130. I Rambøll & Georg Öt-
tenströers analyse (2010) konstateres sammenfattende, at der især fra slesvig-
holstensk side ankes over, at man i for ringe omfang er inddraget i samarbejdet 
med danske virksomheder. Desuden er den indbyrdes viden om vindenergisektoren 
på den anden side af grænsen meget lille131. Derfor bliver det økonomiske potentia-
le af den største vækstsektor i programregionen ikke udnyttet fuldt ud. 

På basis af de (ovenfor) identificerede styrkepositioner og de geografiske, økono-
miske og politiske rammebetingelser i programregionen, skal fremhæves vedva-
rende energi (især on- og offshorevindenergi inkl. repowering, men også biobrænd-
stof), energieffektivitet (især kraftvarme og energieffektive bygninger), energilag-
ring samt e-mobilitet som særligt vigtige fremtidige erhvervssektorer132. Dertil 
kommer, at virksomhedslandskabet samt de eksisterende kompetencer, teknologisk 

                                                      
 
 
125 På tysk side anses eksempelvis regionen Husum som en af de vigtigste placeringer for 

vindenergibranchen i Tyskland. Flere af verdens største producenter af vindmøller og un-

derleverandører har deres hjemsted i programregionen, som for eksempel Siemens Wind 

Power, Vestas Wind Systems, LM Wind Power og REPower Systems. 
126 Region Sjælland (2012) 
127 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
128 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011), Danish Ener-

gy Agency: Danmark som førende nation i kraftvarme, 

http://www.fjernvarme.info/Forside.187.aspx  
129 Landesregierung Schleswig-Holstein (2011), Rambøll Management Consulting GmbH 

og Georg & Ottenströer (2011) 
130 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
131 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
132 Region Sjælland (2012), Arbejdsgruppe INTERREG V A (2011), Ministerpräsident des 

Landes Schleswig-Holstein (2007), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & 

Ottenströer (2011) 

Svagheder 

Chancer 

http://www.fjernvarme.info/Forside.187.aspx


   
36 SWOT – ANALYSE AUF BASIS STRATEGISCHER DOKUMENTE – EIN BEITRAG ZUM OPERATIONALEN PROGRAMM 

C:\Users\BERA\Documents\Ex ante dansk-tysk samarbejde 2014-20\SWOT\Korrektur 2\SWOT Report - 200213 (All changes accepted)_DK_draft final_220513.docx 

viden og knowhow på begge sider af grænsen supplerer hinanden godt og dermed 
giver en god udgangssituation for et intenst grænseoverskridende samarbejde i pro-
gramregionen133. Således identificerer flere analyser nøgleområderne vedvarende 
energi – især vindenergi –, energieffektivitet, energilagring samt e-mobilitet som 
de områder i programregionen, der har det største økonomiske potentiale134. 

Ill. 3.5.1 Global markedsprognose for vindenergianlæg 

 

Kilde: GWEC (www.gwec.net) 

De offshorevindenergianlæg, der er planlagt i Nordsøen, vil desuden som følge af 
efterspørgslen efter specialiserede kompetencer og viden inden for offshoreområdet 
fremkalde yderligere impulser135. Derudover har Schleswig-Holstein med ca. 2.600 
eksisterende vindmøller, heraf mange fra 1990’erne, det største potentiale for re-
powering i Tyskland136.  

Ud fra et klimabeskyttelsesperspektiv skal det anmærkes, at understøttelse af om-
råderne vedvarende energi, energieffektivitet, energilagring og e-mobilitet kan yde 
et positivt bidrag til nationale og regionale klimabeskyttelsesmål ved at reducere 
emissioner af drivhusgasser. Understøttelse af energieffektiviteten er desuden af 
betydning for de regionale virksomheder, fordi energibesparelser kan medføre en 

                                                      
 
 
133 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
134 Kiel Region GmbH (2012), Landesregierung Schleswig-Holstein (2011), Ministerpräsi-

dent des Landes Schleswig-Holstein (2007), Rambøll Management Consulting GmbH og 

Georg & Ottenströer (2011) 
135 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
136 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
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reduktion af drifts- og produktionsomkostninger og dermed styrke konkurrenceev-
nen for virksomhederne i regionen137. 

Nøgleområdet e-mobilitet spiller ikke kun som tematisk nøgleområde for den regi-
onale udvikling, men også for den samlede udvikling af energisystemet en vigtig 
rolle. Således kan en mulig overproduktion af vindstrøm lagres og anvendes sene-
re. Dette vil medføre en bedre udnyttelse af vindenergianlæggene i regionen og 
forbedre rentabiliteten af vindenergiproduktionen138.  

Markedet for vedvarende energikilder er globalt, og konkurrenceintensiteten er 
meget stor. Virksomheder i regionen er for en dels vedkommende globale markeds-
førere. Imidlertid kan utilstrækkelige private investeringer i forskning og udvikling 
og manglende innovation medføre tabe af konkurrenceevne i den internationale 
konkurrence139.  

Tabel 3.5.1 SWOT: Energi 

S 
• Omfattende knowhow, viden, forskning og højtuddannede inden for vedvaren-

de energi, især på områderne on- og offshoreenergi, effektelektronik samt bio-

brændstof og e-mobilitet  

• Eksisterende samarbejdsstrukturer med hensyn til vindenergi og biobrændstof 

på flere niveauer (i særdeleshed mellem forskningsinstitutioner og det politisk-

administrative niveau) 

• Fremragende geografiske forudsætninger for understøttelse og produktion af 

vedvarende energi 

• Gode forudsætninger for grænseoverskridende samarbejde og understøttelse 

af vedvarende energi på grund af markeder, der ligner hinanden, og lignende 

politiske rammebetingelser på begge sider af grænsen 

W  
• Viden i danske og tyske virksomheder om vindenergisektoren på den anden 

side af grænsen er for lille 

• Virksomheder i vindenergisektoren fra den nordlige del af Schleswig-Holstein 

arbejder kun i utilstrækkeligt omfang sammen med danske virksomheder 

O  
• Understøttelse og udvikling af vedvarende energi bidrager til en reduktion af 

CO2-emmissionerne og styrker det regionale erhvervsliv 

• Vedvarende energi, energieffektivitet og e-mobilitet er vigtige vækstområder 

• Et øget antal e-biler kan inden for rammerne af nye energilagringskoncepter 

medføre en forbedret udnyttelse af de store vindenergikapaciteter i regionen 

• Godkendte offshorevindenergianlæg medfører en øget regional efterspørgsel 

efter specialiserede kompetencer og viden inden for offshorevindenergi 

• Stort regionalt marked for repowering af vindmøller 

T  
• Regionale virksomheder mister konkurrenceevne i den globale konkurrence 

 

                                                      
 
 
137 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
138 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011)  
139 Syddansk Vækstforum (2011) 

Risici 
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Tabel 3.5.2 Mulige indsatsområder på basis af de analyserede dokumenter
140

: Energi 

• Faglig videnudveksling inden for vindenergisektoren 

• Intensiveret samarbejde inden for mikro-kraftvarme 

• Teknologi- og videntransfer samt direkte samarbejde inden for energieffektivt byggeri og 
sanering, herunder udveksling af specialister  

• Fælles projekter og grænseoverskridende samarbejde mellem forskningsinstitutioner in-
den for biobrændstof 

• Etablering af et inspirationsforum for at inddrage stakeholdere og koncentrere viden 

• Gennemførelse af pilotprojekter inden for områderne ’Lean Energy’ og offshoreløsninger 

• Øget fokus på området e-mobilitet i programregionen  

• Faglig opkvalificering af regionale eksperter inden for området vedvarende energi  

• Etablering af en fælles regional positionering, fælles repræsentation ved internationale 
møder, konferencer osv. 

 

3.6 Turisme og oplevelsesøkonomi 
Programområdet har i henhold til de dokumenter, der ligger til grund for nærvæ-
rende analyse, regionale styrker inden for turisme. Hele området er præget af tu-
risme. For enkelte delregioner i programområdet har turisme en stor regionaløko-
nomisk betydning for vækst og beskæftigelse141.  

Programområdet råder alt i alt over et attraktivt og bredtfavnende turismetilbud142. 
Med hensyn til tilbuddet inden for naturturisme er blandt andet Nord- og Østersø-
kysten – med strande, øer, Vadehavet, fjorde – turistmæssige magneter143. Tilbud-
det inden for kulturturisme både på dansk og på tysk side udmærker sig ved et stort 
antal museer, kulturhistoriske attraktioner, slotte og herregårde. Dette suppleres af 
flere tilbud som for eksempel inden for kunsthåndværk og gårdbutikker144. Ud over 
tilbuddene inden for natur- og kulturturisme er der mange muligheder for søsport-
aktiviteter samt en dermed forbunden turistmæssig infrastruktur145.  

Et stort antal dagsturister fra Syddanmark til regionerne syd for grænsen præger 
turismen i grænseregionen146.  

                                                      
 
 
140 Region Syddanmark (2011), Syddansk Vækstforum (2011), Arbejdsgruppe INTERREG 

V A (2011), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011), 

STRING Network (2009) 
141 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010), Rambøll Management Consulting GmbH 

og Georg & Ottenströer (2011)  
142 Epinion & dsn (2011), Kiel Region GmbH (2012), Georg & Ottenströer og Regionomica 

(2010), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
143 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
144 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
145 Epinion & dsn (2011) 
146 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 

Styrker  
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En yderligere styrke, som igen og igen forekommer i analysen af de foreliggende 
studier, er programområdets geografiske placering og dermed nærheden til de store 
bymæssige centre København og Hamburg. Disse centre danner ved siden af de 
landligt prægede destinationer en yderligere turistmæssig magnet, der – ganske vist 
– ligger uden for, men dog i umiddelbar nærhed af programområdet147. 

Turismestrukturen i dele af programområdet er karakteriseret ved mangeårige erfa-
ringer inden for turisme og ved turismeaktørernes professionalitet, hvilket påvirker 
turismeudviklingen positivt148. Ved enkelte delområder drejer det sig om etablerede 
turismeregioner149. 

Allerede eksisterende mangfoldige grænseoverskridende aktiviteter og projekter i 
turismeområdet i enkelte delområder i grænseregionen danner et godt grundlag for 
den videre turismeudvikling i det dansk-tyske programområde150. 

Turismen i programområdet er underlagt sæsonbestemte svingninger. Mens den 
turistmæssige efterspørgsel især er koncentreret på sommermånederne, er udnyttel-
sen (lavere besøgs- og overnatningstal) mindre i vintermånederne151. 

En til dels manglende fokusering på styrker samt en manglende international orien-
tering i enkelte delregioner kendetegner turismen inden for programområdet. Såle-
des er kysternes og strandenes turistmæssige potentiale endnu ikke fuldt udvik-
let152. Og i mange danske regioner ligger det primære fokus på børnefamilier153. 
Derudover angives ringe produktivitet inden for turismen og en dermed forbunden 
lav værditilvækst som en svaghed154. Desuden opfattes nabolandet tit som marked, 
og ikke som partner155. 

Ifølge det foreliggende datagrundlag mangler nogle havne i Femern Bælt-regionen 
specialisering inden for enten logistik eller turisme156. Det anses for at være van-
skeligt at dække begge områder samtidig157. 

Fremme af den turistmæssige udvikling anses for at være en foranstaltning, som 
skal udnytte programområdets mange chancer for vækst og beskæftigelse158. Der-

                                                      
 
 
147 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
148 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010) 
149 Kiel Region GmbH (2012) 
150 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
151 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010), Landesregierung Schleswig-Holstein 

(2011) 
152 Epinion & dsn (2011) 
153 Epinion & dsn (2011) 
154 Syddansk Vækstforum (2011) 
155 Epinion & dsn (2011) 
156 Det foreliggende datagrundlag omfatter udelukkende Femern Bælt-regionen på dette 

punkt. Det har ikke været muligt at konstatere, om dette gælder for hele programregionen. 
157 Epinion & dsn (2011) 
158 Vækstforum Sjælland (2010), Vækstforum Sjælland (2011) 

Svagheder 

Chancer 
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udover udgør kompetenceforøgelsen på alle niveauer inden for oplevelsesøkonomi 
yderligere en chance for at udnytte dette område positivt159.  

Gennem samarbejde mellem kultur og turisme opstår der på grund af de derved 
fremkomne synergieffekter mangfoldige potentialer160. Ved hjælp af disse synergi-
effekter kan der fremover skabes nye tilbud, som bidrager til øget attraktivitet af 
regionen. Derudover udgør programområdets nærhed til de store centre og nærhe-
den til kysten et stort potentiale for den fremtidige udformning af attraktive turist-
produkter161 (se styrker). En anden chance for turismen ses – især i regionen Kiel – 
i en styrkelse af positionering som krydstogtsorienteret og maritim destination162. 

Alt i alt er der tale om en stor økonomisk afhængighed af turismen163. Der gøres 
opmærksom på en stigende konkurrence fra Østersøområderne i Mecklenburg-
Vorpommern og Polen164.  

Tabel 3.6.1 SWOT: Turisme og oplevelsesøkonomi  

S • Stor regionaløkonomisk betydning af turismen 

• Attraktivt tilbud inden for natur- og kulturturisme  

• Nærhed til store centre København og Hamburg  

• Maritim positionering af mange delregioner  

• Veletablerede og professionelle turismestrukturer 

• Allerede eksisterende mangfoldige grænseoverskridende samarbejder 

• Stort antal dagsturister fra Syddanmark til de tyske regioner syd for grænsen 

(Syddanmark-Schleswig/Flensburg) 

W  • Store sæsonudsving inden for turismen  

• Manglende strategisk fokusering på styrker 

• Manglende international orientering af turismen 

• Turistmæssigt potentiale ved kyster og strande er endnu ikke fuldstændigt ud-

viklet 

• Mange danske regioner har primært fokus på børnefamilier 

• Nabolandet opfattes tit som marked, og ikke som partner 

O  • Fremme af den turistmæssige udvikling 

• Øgning af kompetencerne inden for oplevelsesøkonomi 

• Potentiale med hensyn til samarbejde mellem kultur og turisme 

• Styrkelse som destination for krydstogtturister og maritim destination  

T  • Stor økonomisk afhængighed af turisme 

• Stigende konkurrence fra Østersøområderne i Mecklenburg-Vorpommern og 

Polen 

 

                                                      
 
 
159 Syddansk Vækstforum (2011), Vækstforum Sjælland (2010) 
160 Region Syddanmark (2012), Georg & Ottenströer og Regionomica (2010), STRING 

Network (2009) 
161 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
162 Kiel Region GmbH (2012) 
163 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010) 
164 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010) 

Risici 
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Tabel 3.6.2 Mulige indsatsområder på basis af de analyserede dokumenter
165

: 

Turisme og oplevelsesøkonomi 

• Udvikling af nye grænseoverskridende koncepter for turismeprodukter med hensyn til 
bestemte turistmæssige emner (fx søsport, kultur, verdenskulturarv Vadehavet, regionalt 
køkken) 

• Udvikling af en fælles turismestrategi og en fælles turismemarkedsføring/udvikling af en 
masterplan for turismeområdet 

• Generering af supplerende indtægter til turistvirksomheder ved udvikling af nye strategi-
er 

• Turismeinnovation: Udvikling af regionale værditilvækstkæder inden for turisme 

• Udvikling af bestemte tilbud som Vadehavsturisme, kulturturisme eller sundhedsturisme 

• Styrkelse af byturisme, sundhedsturisme og forretningsturisme (især dagsturisme) 

• Udveksling af uddannelsesprogrammer for organisationer i regionen inden for turisme-
området 

• Udvikling af nye turiststatistikker 

• Kompetenceudvikling inden for turisme og oplevelsesøkonomi 

 

3.7 Sundhedsøkonomi og velfærdsteknologi  
Programområdet råder i henhold til dokumenterne, der ligger til grund for nærvæ-
rende analyse, over regionale styrker inden for sundhedsøkonomi og velfærdstek-
nologi166, 167. Der findes en del landsdækkende og internationalt vigtige institutioner 
i programområdet, som for eksempel forskningsinstitutioner, som har et godt inter-
nationalt ry168. 

I særdeleshed de stærke regionale universiteter er kraftcentre for forskning og ud-
vikling inden for sundhedsøkonomi. Universiteterne er attraktive for forskere, vi-
denskabsfolk og studerende og dækker et bredt spektrum af fakulteter inden for 
sundhedsøkonomi169. 

                                                      
 
 
165 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010), Rambøll Management Consulting GmbH 

og Georg & Ottenströer (2011), Arbejdsgruppe INTERREG V A (2011), Epinion & dsn 

(2011), Kiel Region GmbH (2012), Region Syddanmark (2011), STRING Network (2010), 

Syddansk Vækstforum (2011), Vækstforum Sjælland (2011) 
166 “I Danmark [..] betragtes sundhedsøkonomi udvidet med velfærdsteknologi. Velfærds-

teknologi er defineret som anvenderorienterede teknologier, som forsyner forbrugerne med 

offentlige eller private velfærdsydelser og -produkter og/eller aflaster personale i sundheds-

institutioner (sygehuse, plejehjem) i dagligdags opgaver (fx gennem robotteknologi og in-

formatik).“ jf. Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011), s. 

50 
167 Region Sjælland (2012), Kiel Region GmbH (2012), Georg & Ottenströer og Regiono-

mica (2010), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
168 Region Sjælland (2012), Kiel Region GmbH (2012), Georg & Ottenströer og Regiono-

mica (2010), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
169 Kiel Region GmbH (2012), STRING Network (2010) 

Styrker  
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Erhvervslivet i programområdet er opmærksomt på emnet og sundhedsøkonomiens 
potentialer og er meget åben over for forskning og udvikling i sundhedsøkono-
mi170. 

Som en nuværende svaghed inden for sundhedsøkonomi påpeges i de foreliggende 
dokumenter, at både hightechvirksomheder og viden er koncentreret i klynger især 
i de bymæssige centre171. Netværksdannelsen mellem forskere og virksomheder på 
stedet vurderes stadig at være utilstrækkelig172.  

De nuværende forskelle i sundhedssystemerne i Danmark og Tyskland udgør en 
barriere for det grænseoverskridende samarbejde inden for sundhedsøkonomi173. 

Som yderligere svaghed anfører en del af de foreliggende dokumenter, at potentia-
lerne i en stærkere kommercialisering inden for sundheds- og socialvæsenet endnu 
ikke udnyttes i tilstrækkeligt omfang174. På grund af de forskellige sundhedssyste-
mer, de bureaukratiske og de sproglige barrierer findes der endnu ingen dansk-
tyske patientstrømme af betydning175. 

Den samfundsmæssige og økonomiske betydning af sundhedsvæsenet vil stige på 
grund af den demografiske udvikling med et større antal ældre mennesker og høje-
re levealder og den dermed forbundne stigning af kroniske sygdomme176. 

I de foreliggende dokumenter ses der yderligere en chance for den fremtidige ud-
vikling af sundheds- og socialvæsenet i aktivering af indtil nu ikke udnyttede 
vækstpotentialer,177 eksempelvis i det potentiale, der ligger i at forene forskningens 
og erhvervslivets interesser inden for sundhedsområdet178. 

Yderligere en chance er der i henhold til analysen af dokumenterne i etablering af 
grænseoverskridende innovationsklynger og tematiske netværk.179 Som et område 
af særlig betydning for samarbejdet anses især det teknologiorienterede område 
eHealth180. 

Alt i alt stilles sundheds- og socialvæsenet fremover på grund af den geografiske 
udvikling med et stigende antal ældre og et samtidigt faldende antal yngre menne-

                                                      
 
 
170 Epinion & dsn (2011) 
171 Epinion & dsn (2011) 
172 Kiel Region GmbH (2012) 
173 Epinion & dsn (2011) 
174 Syddansk Vækstforum (2011) 
175 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
176 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
177 Region Sjælland (2012), Syddansk Vækstforum (2011) 
178 Epinion & dsn (2011) 
179 Epinion & dsn (2011), Georg & Ottenströer og Regionomica (2010) 
180 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 

Svagheder 

Chancer 

Risici 
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sker over for tiltagende udfordringer, især med hensyn til finansiering af systemer-
ne181. 

Ud over finansieringsspørgsmålet ses der i de foreliggende dokumenter flere risici 
inden for sundhedsvæsenet i en øget mangel på plejepersonale, højtuddannede og 
læger samt i en stigende tendens til centralisering af medicinske ydelser182. 

Der er en risiko for, at programregionen kan komme i en konkurrencesituation især 
inden for life science med life science-klyngen ”Medicon Valley” i Øresundregio-
nen183. 

Tabel 3.7.1 SWOT: Sundhed og sundhedsøkonomi 

S 
• Regionale styrker inden for sundhed og velfærdsteknologi  

• Stærke regionale universiteter er førende kraftcentre for forskning og udvikling 

• Attraktive universiteter med et bredt spektrum af fakulteter  

• Forskningsinstitutioner med et højt internationalt ry 

• Det regionale erhvervsliv er opmærksomt på emnet og potentialerne i sund-
hedsøkonomi og meget åben over for forskning og udvikling 

W  
• Hightechvirksomheder og viden er frem for alt koncentreret i klynger i de by-

mæssige centre 

• Utilstrækkelig netværksdannelse mellem forskere og virksomheder på stedet 

• Forskelle i sundhedssystemerne er en hindring for det grænseoverskridende 
samarbejde 

• Potentialet i kommercialisering af sundheds- og socialvæsenet udnyttes ikke i 
tilstrækkeligt omfang  

• Ingen dansk-tyske patientstrømme af betydning (forskellige sundhedssystemer, 
bureaukratiske og sproglige barrierer) 

O  
• Stigende betydning af sundhedsvæsenet på grund af den demografiske udvik-

ling og tiltagende kroniske sygdomme 

• Uudnyttede vækstpotentialer i sundheds- og socialvæsenet 

• Stort potentiale i koordinering af interesser mellem forskning og erhvervsliv på 
sundhedsområdet 

• Etablering af grænseoverskridende innovationsklynger og tematiske netværk 

• Samarbejde især på det teknologiorienterede område eHealth  

T  
• Mangfoldige udfordringer i sundheds- og socialvæsenet 

• Problemer med hensyn til finansiering af sundhedsvæsenet, tiltagende mangel 
på plejepersonale og læger, et stigende antal ældre patienter 

• Stor konkurrence inden for life science især fra klyngen ”Medicon Valley” i Kø-
benhavn 

 

                                                      
 
 
181 Region Sjælland (2012), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Otten-

ströer (2011) 
182 Jf. Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
183 Femern Bælt OP (2006) 
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Tabel 3.7.2 Mulige indsatsområder på basis af de analyserede dokumenter
184

: 

Sundhed og sundhedsøkonomi 

• Forøget udnyttelse og transfer af teknologier samt forøget samarbejde inden for forsk-
ning, viden og innovation i sundheds- og socialvæsenet  

• Styrkelse af fælles aktiviteter inden for området life science og koncentration af kræfter-
ne i den akademiske forskning, bl.a. gennem intensivering af forskernes og ressourcernes 
mobilitet, herunder en grænseoverskridende finansiering af life science  

• Tættere samarbejde mellem virksomheder og videnskabelige institutioner 

• Styrkelse af forskning, viden og nye teknologier i industrien med henblik på at fremme 
innovationer på sundhedsområdet 

• Udvikling af et grænseoverskridende netværk for teknologitransfer og grænseoverskri-
dende (udvekslings)projekter mellem klynger på sundhedsområdet 

• Udvikling af muligheder til fælles udnyttelse af forsknings- og teknologiinfrastruktur in-
den for sundhedsområdet 

• Grænseoverskridende samarbejde mellem universiteter, sygehuse osv. inden for forsk-
ning, diagnostik, behandling og pleje af vigtige sygdomme (fx kræft, diabetes) 

• Styrkelse af områderne farmaci og medicin 

• Udvikling af strategier for nye, yderligere indtægtskilder fra sundhedsturismen 

• Etablering af produktudviklingscentre samt styrkelse af innovation og internationalisering 
med henblik på øget værditilvækst i virksomhederne inden for sundhedsøkonomi 

 

3.8 Mobilitet og logistik 
Mobilitet og logistik er en strategisk prioritet i det nuværende INTERREG IV A 
Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Gennem etableringen af den faste forbindelse 
over Femern Bælt stiger betydningen af mobilitet og logistik yderligere i den 
kommende INTERREG V A programregion185. I princippet fører al trafik mellem 
Danmark (og Skandinavien) og det europæiske kontinent gennem den nye pro-
gramregion (især via Femern Bælt, E45/A7 (Jyllandskorridoren), B11/B5 og jern-
banetrafik via Padborg). Som port mellem metropolregionerne København og 
Hamburg har regionen en gunstig erhvervs- og infrastrukturgeografi186. Ca. 5 pro-
cent af alle beskæftigede i regionen arbejder i logistiksektoren187. Den tilhørende 

                                                      
 
 
184 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg Consulting (2012), Georg & Otten-

ströer og Regionomica (2010), Landesregierung Schleswig-Holstein (2011), Rambøll Ma-

nagement Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011), Kiel Region GmbH (2012), 

STRING Network (2009), Arbejdsgruppe INTERREG V A (2011), Region Sjælland 

(2012), Region Sjælland (2011) Syddansk Vækstforum (2011), Vækstforum Sjælland 

(2010), Vækstforum Sjælland (2011) 
185 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011), STRING 

Network (2009) 
186 Epinion & dsn (2011), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer 

(2011) 
187 Kiel Region GmbH (2012), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ot-

tenströer (2011)  

Styrker 
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infrastruktur er højtudviklet med diverse logistikcentre, Nordeuropas største dyb-
frostlager og en effektiv havneinfrastruktur188. 

Gennem den stadige udvidelse af vej- og jernbanenet på tysk side er forbindelsen 
til baglandet med kortere forbindelsestider til de nationale og internationale tra-
fiknet blevet markant forbedret189. 

Ill. 3.8.1 Gods i ton transporteret gennem Region Syddanmark samt via Femern Bælt-

forbindelsen i 2006 

 

Kilde: Institut for Transportstudier, 2008 

 
Principielt er regionens tilgængelighed god, selv om enkelte områder må anses for 
at være forfordelt190. Især de offentlige transportmidler er ikke ret fleksible, og rej-
setiderne er i forhold til bilkørsel meget lange191. Desuden er den offentlige person-
trafik ikke forbundet grænseoverskridende192.  
Det forventes, at den faste forbindelse over Femern Bælt medfører en betydelig 
tilbagegang af godsomsætningen i havnene i Kiel, Lübeck og Puttgarden193. Med-
mindre der i god tid udvikles nye forretningsstrategier, vil de berørte arbejdspladser 

                                                      
 
 
188 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011)) (Kiel Region 

GmbH (2012) 
189 Kiel Region GmbH (2012), Georg & Ottenströer og Regionomica (2010) 
190 Kiel Region GmbH (2012) 
191 Kiel Region GmbH (2012) 
192 Epinion & dsn (2011) 
193 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010) 

Svagheder 
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og indtægter for en dels vedkommende gå tabt. En central udfordring for havnene 
ligger i fremover at lægge sig fast på enten logistik eller turisme eller eventuelt at 
kombinere og implementere begge disse strategiske linjer i havnenes økonomi. I 
nogle analyser understreges det dog, at en samtidig implementering af de to er-
hvervsområder kan være en opgave, der er for vanskelig for havnene194. 

 
Forbedret grænseoverskridende mobilitet og især den kommende faste Femern 
Bælt-forbindelse ville respektive vil åbne nye muligheder inden for mobilitet og 
logistik for programregionen. Øresundsregionen kan her tjene som eksempel. Den 
nye dansk-tyske programregion vil kunne udvikle sig til en international logistisk 
knudepunkt, som forbinder både veje, jernbane og vandveje195. Desuden muliggør 
en forbedret grænseoverskridende mobilitet et styrket samarbejde mellem Danmark 
og Tyskland, således at regionens vækstpotentiale kan øges (se konkurrenceevne, 
innovation og forskning). 

Hvorvidt den forbedrede grænseoverskridende mobilitet kan yde et bidrag til et 
bæredygtigt mobilitetssystem, afhænger af de tilsvarende politiske tiltag (på lokalt, 
regionalt og nationalt niveau)196. Dertil hører et grænseoverskridende offentligt 
persontransportsystem med stærkt fokus på jernbanetrafikken og udvikling af 
grønne transport- og mobilitetskoncepter. De kan bidrage til en forbedring af flek-
sibilitet197, tilgængelighed og social inklusion i programregionen. 

 
Der mangler ægte alternativer til personbiltrafikken i mange dele af programregio-
nen. Medmindre den offentlige persontransport i regionen udbygges, vil fordelin-
gen af den samlede transportmængde på forskellige transportformer (modal split) 
tendentielt forrykkes hen imod personbiltrafikken, hvilket vil medføre forøgede 
kødannelser og en dårligere tilgængelighed198. Dertil kommer, at den uklare tids-
plan for udbygningen af motorvejsnettet i Schleswig-Holstein vil forværre proble-
met med store trafikmængder og på den måde udløse flere trafikale flaskehalse199. 

Gennem etablering af den faste forbindelse over Femern Bælt ændres rammebetin-
gelserne for transporten i programregionen grundlæggende200. Den kommende fa-
ste Femern Bælt-forbindelse giver København og Sverige en hurtigere forbindelse 
til Tyskland/Hamburg og det europæiske kontinent201 og kan bidrage til, at Jyl-

                                                      
 
 
194 Kiel Region GmbH (2012), Epinion & dsn (2011) 
195 Vækstforum Sjælland (2011) 
196 Region Sjælland (2011), STRING Network (2009) 
197 Femern Bælt Komité (2011), Vækstforum Sjælland (2011), Georg & Ottenströer og Re-

gionomica (2010) 
198 Region Syddanmark (2011), Vækstforum Sjælland (2011) 
199 Kiel Region GmbH (2012) 
200 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg Consulting (2012) 

 
201 Region Sjælland (2012), Vækstforum Sjælland (2010) 

Chancer 
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landskorridoren som trafikknudepunkt mister betydning over for Femern Bælt-
ruten202. 203

.  

Tabel 3.8.1 SWOT: Mobilitet og logistik 

S 
• Nærhed til metropolregionerne København og Hamburg samt til de skandinaviske 

markeder gør programregionen til porten til kontinentet  

• Brede forskelligartede logistiske kompetencer og evner 

• Effektiv havneinfrastruktur 

• Forbedret forbindelse til baglandet i de senere år gennem udvidelser af vej- 
og jernbaneforbindelser med kortere tilslutningstider til nationale og inter-
nationale trafiknet 

W  
• Ulemper med hensyn til tilgængelighed i nogle dele af regionen 

• Tab af volumen af godsomsætningen i havnene i regionen 

• Flere havne i regionen har ikke lagt sig fast på en klar logistik- eller turismeoriente-
ret strategi; det er vanskeligt at følge begge spor samtidig 

• Begrænset grænseoverskridende mobilitet 

O  
• Forbedret fleksibilitet i det grænseoverskridende  transportsystem og forbedret 

grænseoverskridende tilgængelighed for eksempel gennem integrerede grænse-
overskridende offentlige transportsystemer 

• Bæredygtig mobilitet med fokus på jernbanetrafikken og udvikling af nye, grønne 
transportløsninger 

• Udvikling af internationale og intermodale logistikcentre 

• Økonomisk vækstpotentiale gennem forbedret grænseoverskridende mobilitet 

T  
• Ingen ændringer af det offentlige nærtrafiksystem, udvikling af modal split hen 

imod stigende privat persontransport og stigende transittrafik i strid med nationale 
og regionale målsætninger for emissionen af drivhusgasser 

• Uklar tidsplan for planlagte udvidelser af motorveje samt en betydelig stigning af 
trafikmængden kan medføre tungtvejende flaskehalse 

• Trafikale flaskehalse (congestion) en barriere for den økonomiske udvikling 

• Syddanmark mister attraktivitet som gateway for den internationale nord-syd-
transport 

 

                                                      
 
 
202 Region Syddanmark (2011), G5 (understreger en øget betydning af Femern Bælt-aksen), 

G8 (nævner de fremtidige ændrede rammebetingelser for transporten for Region Syddan-

mark-Schleswig-K.E.R.N.) 
203 Effekterne af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt afhænger af mange 

meget forskellige faktorer. Ex ante-vurderinger af effekterne skal således ses med forbe-

hold. I de til analysen foreliggende dokumenter findes nogle modsatrettede opfattelser af de 

kommende effekter.  
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Tabel 3.8.2 Mulige indsatsområder på basis af de analyserede dokumenter
204

:  

Mobilitet og logistik 

• Analyse af udfordringer og muligheder med hensyn til udvikling af en miljøvenlig, græn-
seoverskridende transportinfrastruktur 

• Initiativ til skabelse af et grænseoverskridende (grønt) offentligt transportsystem 

• Plan for grøn logistik og udvikling af de tilsvarende kompetencer i regionen skal fremmes  

• Analyse af mulige forbedringer af transportsystemet og mulighed for rabatter ved græn-
seoverskridende rejser med offentlige transportmidler; analyse af potentialet i offentlige 
grænseoverskridende transportsystemer samt udvikling af et markedsføringskoncept  

• Initiativ til forbedring af værditilvæksten inden for logistiksektoren; generering af viden 
på transportområdet; fælles forskningsprojekter; grænseoverskridende uddannelses- og 
træningsinitiativer inden for logistiksektoren 

• Øget viden om transportbehov og -efterspørgsel samt udveksling af viden mellem forsk-
ning og logistikvirksomheder skal understøttes 

• Udarbejdelse af et koncept til udvikling af en dansk-tysk logistikklynge 

• Udvikling af et fælles havnekoncept 

• Udvikling af et dansk-tysk mobilitetskoncept for luft, vand, jernbane og vej 

 

3.9 Miljø 
Den aktuelle miljøagenda i de eksisterende analyser af udviklingen i programregi-
onen er kraftigt præget af ’green growth’, ’green economy’ og debatten om res-
sourceeffektivitet (ganske vist vedrører denne debat også i høj grad energiressour-
cerne)205. Således ses emnet miljø i den eksisterende diskussion dels ud fra et øko-
nomisk perspektiv, altså et teknisk-innovativt perspektiv, og dels fokuseres der tit 
på miljø som naturkapital eller økosystem-serviceydelser med hensyn til fx turisme 
og landbrug206.  

                                                      
 
 
204 Femern Bælt Komité (2011), Region Sjælland (2011), Region Syddanmark (2011), 

STRING Network (2010), Vækstforum Sjælland (2011), Arbejdsgruppe INTERREG V A 

(2011), Epinion & dsn (2011), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ot-

tenströer (2011) 
205 Region Sjælland (2012), Vækstforum Sjælland (2010), Rambøll Management Consul-

ting GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
206 Arbejdsgruppe INTERREG V A (2011), Georg & Ottenströer og Regionomica (2010), 

Rambøll Management Consulting GmbH og Georg & Ottenströer (2011), Rambøll Mana-

gement Consulting GmbH og Georg Consulting (2012) 

Styrker 
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Ill. 3.9.1 NATURA 2000 områder
207

  

 

Kilde: EEA (http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/interactive/natura2000gis) 

Programregionen er karakteriseret ved en rig natur med forskellige landskabstyper 
og en relativ stor naturkapital208. Regionen er i høj grad præget af landbruget, men 
har også mange fredede naturområder. Andelen af kvæghold i regionen ligger un-
der Danmarks og Tysklands nationale gennemsnit. Det betyder i forhold til hele 
landet lavere belastning af naturen med skadelige stoffer209. Andelen af industrien 
og befolkningstætheden uden for de bymæssige områder er forholdsvis lav210.  

Undersøgelser har identificeret eksisterende kompetencer inden for forskning, ud-
dannelsessystemet samt i de regionale virksomheder og forventer en mindre vækst 
inden for miljøsektoren, fx inden for delområderne affald, spildevand og miljøser-
viceydelser211. I programregionen kombinerer landboturismen miljø- og økonomi-
ske interesser. Især den nordlige del af Schleswig-Holstein har til dato gjort vigtige 
erfaringer med spin-offs mellem landboturisme og miljøbeskyttelse212.  

Som vigtig institution til at fremme den grænseoverskridende videnudveksling in-
den for uddannelsessystemet anses det grænseoverskridende studieforløb ’Energi- 

                                                      
 
 
207 Områder er kendetegnet med røde og blå markeringer  
208 OP Fernmarnbeltregion, OP Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. 2007-2013 
209 OP Fehmarnbeltregion 2007-2013, Region Sjælland (2012) 
210 OP Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. 2007-2013 
211 Kiel Region GmbH (2012) 
212 OP Fehmarnbeltregion 2007-2013 



   
50 SWOT – ANALYSE AUF BASIS STRATEGISCHER DOKUMENTE – EIN BEITRAG ZUM OPERATIONALEN PROGRAMM 

C:\Users\BERA\Documents\Ex ante dansk-tysk samarbejde 2014-20\SWOT\Korrektur 2\SWOT Report - 200213 (All changes accepted)_DK_draft final_220513.docx 

og miljømanagement”, som er udviklet i fællesskab af Universität Flensburg og 
Syddansk Universitet213. 

På trods af relativt mange fredede naturområder (NATURA 2000) anses biodiversi-
teten i programregionen af flere stakeholdere stadig for utilstrækkelig og ligger lidt 
under EU’s mål (EEA)214. 

Miljøvenlige produkter og miljøteknologier hører til programregionens styrkeposi-
tioner. En stigende global efterspørgsel udgør et betydeligt økonomisk vækstpoten-
tiale for virksomheder i regionen215.  

Turismebranchen er stærkt afhængig af kvaliteten af miljøet og naturlandskabet i 
regionen216. En vigtig turistattraktion for regionen er naturen og kysterne. Der kan 
skabes positive synergieffekter mellem miljøbeskyttelse og turisme217, da forbed-
ringer af naturlandskabet vil styrke regionens position som feriedestination. 

Stigende priser for råstoffer og energi medfører forøgede omkostninger for virk-
somheder i programregionen218. Denne udvikling er eksempelvis i Schleswig-
Holstein af stor betydning, fordi en stor del af virksomhederne forarbejder råstoffer 
eller råstoftunge halvfabrikata219. Den videre udvikling af en grøn og ressourceef-
fektiv økonomi i regionen vil ikke kun nedbringe omkostningerne og dermed styr-
ke konkurrenceevnen for virksomhederne i regionen220, men også medføre lavere 
belastning med skadelige stoffer, emission af drivhusgasser og ressourceforbrug.   

De mange kystlinjer i programregionen er en vigtig naturkapital for regionen (for 
eksempel ud fra turistsektorens synspunkt221), men udgør samtidig på grund af føl-
gerne af klimaændringerne væsentlige udfordringer. Således vil vandforvaltningen 
fremover som følge af klimaændringerne være en af de største udfordringer i regi-
onen222. I de kystnære områder bliver diger, havne og veje truet på grund af 
havstigningen223. Klimaændringerne forventes at medføre stigende nedbørsmæng-
der, som kan føre til en mulig overbelastning af kloakering og rensningsanlæg224 - 
ledsaget af belastningen med skadelige stoffer fra overfladevandet gennem udled-

                                                      
 
 
213 Landesregierung Schleswig-Holstein (2011) 
214 EEA http://www.eea.europa.eu/soer/countries/dk/soertopic_view?topic=biodiversity  

BUND 

http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/biologische_vielfalt/20100218_biologische_vi

elfalt_bundeslaenderranking.pdf 
215 Epinion & dsn (2011) 
216 Region Syddanmark (2011) 
217 Rambøll Management Consulting GmbH og Georg Consulting (2012) 
218 I Tyskland udgør omkostninger til råstoffer med ca. 45 procent den største omkostnings-

faktor i industrien. Til sammenligning udgør personaleomkostninger gennemsnitligt kun 20 

procent. http://www.efanrw.de/index.php?id=19  
219 Citat fra en undersøgelse af Commerzbank 2011, i: 

http://www.shz.de/nachrichten/schleswig-holstein/artikeldetail/artikel/rohstoffrisiken-

belasten-mittelstand-im-norden.html  
220 Vækstforum Sjælland (2010) 
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ning af urenset spildevand. Hertil kommer, at stigende nedbør medfører større risici 
for grundvandet225. 

Tabel 3.9.1 SWOT: Miljø 

S 
• En relativ høj miljøkvalitet og en rig natur karakteriseret ved en mangfoldighed 

af landskabstyper herunder kystområder 

• Relativt lille industriandel og lav befolkningstæthed uden for de bymæssige cen-
tre; solide kompetencer inden for forskning, uddannelsessystem og virksomhe-
der på miljøområdet 

• Eksisterende grænseoverskridende studieforløb ’Energi- og miljømanagement’ i 
samarbejde med Universität Flensburg og Syddansk Universitet 

• Erfaringer, især på tysk side, med spin-offs mellem landboturisme og miljø 

W  
• Biodiversitet ligger indtil nu lidt under målet 

O  
• Øget global efterspørgsel efter grønne produkter og clean-tech 

• Forbedring af kvaliteten af miljøet og økoserviceydelser kan have positiv effekt 
på sektorer som turismebranchen 

• Udvikling af en miljøvenlig og ressourceeffektiv økonomi 

T  
• Forhøjet risiko for øgede belastninger med skadelige stoffer i overflade- og 

grundvand samt trusler mod kyststrækninger som følge af klimaændringerne 

 

 

                                                                                                                                       
 
 
221 Region Syddanmark (2011), Epinion & dsn (2011), Rambøll Management Consulting 

GmbH og Georg & Ottenströer (2011) 
222 Region Syddanmark (2011), OP Fehmarnbeltregion 2007-2013 
223 Region Syddanmark (2011) 
224 Region Syddanmark (2011) 
225 Region Syddanmark (2011) 
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Tabel 3.9.2  Mulige indsatsområder på basis af de analyserede dokumenter
226

: Miljø 

• Fremme af samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og virksomheder inden for miljø-
teknologi 

• Fremme af øget ressource- og energieffektivitet i SMV’er 

• Etablering af et fælles grænseoverskridende ”forskningscenter Fehmarnbelt” mellem ty-
ske og danske forskningsinstitutioner 

• Gennemførelse af demonstrationsprojekter inden for vand- og jordrensning  

• Udvikling af kultur- og naturlandskaber  

• Tilpasningsforanstaltninger og foranstaltninger til øget tilpasningsevne til klimaet hos re-
gionale aktører 

• Videreudvikling af landbo- og økoturismen, naturbeskyttelse og biodiversitet 

3.10 Kultur og sprog 
Overordnet set – men naturligvis ikke lige stærkt udpræget i de enkelte regioner – 
er programområdet karakteriseret ved historisk etablerede forbindelser og en der-
med forbunden fælles identitet 227. I de foreliggende dokumenter påpeges det, at der 
kun er få forbehold over for naboen i programområdet, derimod fremhæves åben-
heden over for naboen som noget positivt228. 

Inden for programområdet eksisterer der et udbredt samarbejde. Det tydeliggøres 
blandt andet af de mange interregionale initiativer og tiltag i grænseregionen229. 
Desuden findes der mange løbende projekter og grænseoverskridende netværk, 
som kontinuerligt styrker samarbejdsrelationerne i det dansk-tysk programområ-
de230. Ud over denne formelle form for samarbejde er der et stort antal nationale 
kulturelle og erhvervsmæssige kontakter231. Generelt er der tidligere, især i den 
vestlige del af programområdet, skabt bæredygtige people-to-people kontakter mel-
lem den danske og den tyske side i programområdet232. 

På grund af de beskrevne styrker med hensyn til de historiske forbindelser og det 
store antal samarbejder kan grænseregionen betegnes som bindeled i Europa – in-
den for grænseregionen Sønderjylland-Schleswig og til Østersøen 233. 

Sprogbarrierer og mangel på information om regionen på den anden side af græn-
sen karakteriseres (hvilket er typisk for en grænseregion) som en udpræget svaghed 
for en samarbejdskultur. 
                                                      
 
 
226 Region Sjælland (2012), Region Syddanmark (2011), Vækstforum Sjælland (2010), 

Georg & Ottenströer og Regionomica (2010), Rambøll Management Consulting GmbH og 

Georg & Ottenströer (2011), Rambøll Management Consulting GmbH og Georg Consul-

ting (2012) 
227 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010), Epinion & dsn (2011) 
228 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010) 
229 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010) 
230 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010), Epinion & dsn (2011) 
231 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010), Epinion & dsn (2011) 
232 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010) 
233 Epinion & dsn (2011)  

Styrker 

Svagheder 
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Med hensyn til det grænseoverskridende samarbejde ankes der generelt over, at 
samarbejdet p.t. endnu er utilstrækkeligt og derfor stadig kan udbygges. Således 
anses integrationsgraden – for eksempel inden for transnationale uddannelsestilbud 
– som lav. De for en dels vedkommende små projekter i programområdet er næsten 
ikke koordineret. Manglende kontinuitet i forbindelse med projekter og aktører 
over en længere periode identificeres som en yderligere svaghed. Generelt er sam-
arbejdet stærkt afhængigt af personligt engagement og de enkelte aktørers indstil-
ling. Specielt for Femern Bælt-regionen påpeges i de foreliggende dokumenter fle-
re svagheder. Femern Bælt udgør principielt en fysisk og mental barriere for men-
neskene i regionen.234 

I den henseende kan det desuden konstateres, at danskerne på den ene side og ty-
skerne på den anden side af bæltet ikke orienterer sig mod hinanden, men i stedet 
for mod de bymæssige centre København/Øresund hhv. Hamburg. Femern Bælt-
regionen er p.t. frem for alt et område, man kører igennem, når man skal til andre 
dele af Tyskland eller Danmark. Desuden har regionen i henhold til de grundlæg-
gende dokumenter et image som et randområde, med den konsekvens at den natio-
nale politik på begge sider i programområdet er koncentreret om andre nationale 
grænseregioner.235 

Eksisterende forskningssamarbejder mellem museer, historiske institutioner, turis-
meorganisationer osv. åbner chancer for et forstærket kvalitativt og kvantitativt 
samarbejde i programområdet236. Kultur- og fritidsorganisationer tilbyder udveks-
lingsprogrammer for børn og unge, således at sprogbarrierer kan nedbrydes og 
samlivet i grænseregionen kan forbedres237. Det eksisterende gode samarbejde i 
grænseregionen vil kunne udvides til andre dele af programområdet. Desuden kan 
berømte personligheder fra regionen anvendes som ambassadører for at styrke 
sammenholdet i programområdet. Også etablering af vartegn respektive ”fyrtårne” 
kan yde et bidrag hertil238. 

Specielle chancer ses for Femern Bælt-regionen. I forbindelse med etableringen af 
en fast forbindelse over bæltet er der en chance for, at der kan opstå en ny ”mental 
bro” i menneskenes bevidsthed i grænseregionen239. Desuden betragtes en fast for-
bindelse over Femern Bælt også som en mulighed for at bygge en kulturbro mel-
lem de to sider i programområdet240. Der er principielt mange lignende udfordrin-
ger på begge sider af Femern Bælt241. 

En risiko for den fremtidige udvikling af programområdet ligger i, at sprogbarrie-
rerne både på den tyske og på den danske side muligvis ikke kan overvindes. Der-

                                                      
 
 
234 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010) 
235 Epinion & dsn (2011)  
236 Epinion & dsn (2011) 
237 Epinion & dsn (2011) 
238 Epinion & dsn (2011) 
239 Georg & Ottenströer og Regionomica (2010) 
240 Epinion & dsn (2011), Georg & Ottenströer og Regionomica (2010) 
241 Epinion & dsn (2011)  

Chancer  

Risici 
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udover påpeges det, at branding og fremme af en fælles identitet kan ske uden ind-
hold og substans242. 

Tabel 3.10.1 SWOT: Kultur og sprog 

S • Historiske forbindelser og fælles identitet 

• Få forbehold; åbenhed over for naboen 

• Mange interregionale initiativer, projekter og grænseoverskridende netværk 

• Nationale kulturelle og erhvervsmæssige kontakter  

• Gamle people-to-people kontakter  

• Regionen er bindeled i Europa 

• Fælles ”Østersø”-identitet 

W  • Typiske problemer i en grænseregion: sprogbarrierer og mangel på information 

• Kooperation og grænseoverskridende samarbejde endnu utilstrækkelig 

• Lavt niveau af transnational institutionalisering  

• Manglende koordinering med andre aktører for mindre projekter  

• Manglende kontinuitet ved projekter og aktører over en længere periode 

• Femern Bælt: Bæltet er en fysisk og mental barriere 

• Femern Bælt: Ingen orientering af de to nationaliteter i regionen mod hinanden, 

men mod København/Øresund og Hamburg  

• Femern Bælt: ”Transitområde” 

• Femern Bælt: Image ”randområde”: dansk og tysk politik har fokus på andre na-

tionale grænseregioner 

O  • Eksisterende forskningssamarbejder mellem museer, historiske institutioner, 

turismeorganisationer osv. 

• Udvekslingsprogrammer mellem kultur- og fritidsorganisationer for børn og un-

ge 

• Anvendelse af ambassadører (berømte personer) for regionen  

• Etablering af vartegn/”fyrtårne” 

• Femern Bælt: En ny ”mental bro” ved etablering af den faste forbindelse 

• Femern Bælt: Kulturbro 

• Femern Bælt: Mange lignende udfordringer på de to sider af Femern Bælt 

T  • Sprogbarrierer kan ikke overvindes  

• Branding og fremme af en identitet uden substans/indhold 

 

                                                      
 
 
242 Epinion & dsn (2011)  
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Tabel 3.10.2 Mulige indsatsområder på basis af de analyserede dokumenter
243

:  

Kultur og sprog 

• Dansk-tysk kulturregion 

• Samarbejde inden for kultur- og kreativ økonomi 

• Kulturhistoriske samarbejder 

• People-to-people projekter 

• Understøttelse af fælles kulturelle arrangementer 

• Understøttelse af fælles sportsarrangementer 

• Fælles skoleprojekter, kultur- og sportsmøder 

• Udvikling af mentale broer, grænseoverskridende forbindelse af regionen, fælles kultu-
relle arrangementer  

• Udvikling af det kulturelle samarbejde i det nye programområde: præsentation, udveks-
ling samt ideer, tiltag og bæredygtige strukturer for samarbejdet 

• Udbygning af kulturinitiativer som KulturLINK (Femern Bælt-regionen) eller KulturDialog 
(Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.) 

• Femern Bælt: Etablering af mentale broer mellem Hamburg og Øresundsregionen; 

• Udvikling af koncepter og støtte til indsats, der styrker de tysk-danske sprogkompetencer 
inden for alle områder af uddannelsessystemet fx. erhvervsskoler, universiteter og vide-
re- og efteruddannelse.  

 

                                                      
 
 
243 Arbejdsgruppe INTERREG V A (2011), STRING Network (2009), Epinion & dsn 

(2011), STRING Network (2010) 
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4 SWOT-resultater, præsenteret og 
verificeret på konferencen i Kolding 

På basis af resultaterne af SWOT-analysen i kapitel 3 blev fem af styregruppen 
udvalgte tematiske SWOTs udviklet og præsenteret for de regionale stakeholdere 
på INTERREG 5A konferencen den 12. december 2012 i Kolding. De fem SWOTs 
blev diskuteret og vurderet af deltagerne på fem parallelle workshops. Desuden 
blev deltagerne på workshopperne opfordret til at supplere SWOT-analyserne og 
de identificerede mulige indsatsområder samt at udvikle projektideer.  

På de enkelte workshops blev SWOT-resultaterne præsenteret af moderatorerne, og 
deltagerne blev derefter bedt om at vurdere SWOT-resultaterne og de foreslåede 
indsatsområder. Således foretoges der gennem deltagerne en verificering og priori-
tering af SWOT-resultaterne og de foreslåede indsatsområder. Desuden blev resul-
taterne i vurderingsfasen suppleret med deltagernes kommentarer. Dog tillod set-
uppet ikke, at alle deltagere have lejlighed til at vurdere alle kommentarer.  

Derefter dannedes der grupper på de enkelte workshops, som blev bedt om at for-
mulere deres projektideer og mulige indsatsområder til den kommende støtteperio-
de. Ved afslutningen af workshoppen blev alle skemaer indsamlet og analyseret af 
evaluatorerne. Nedenfor præsenteres resultaterne af de fem workshops. Ved præ-
sentationen af resultaterne angives i SWOT-matrixerne de af deltagerne tildelte 
point i parentes. Udsagn, som blev tildelt flest points af deltagerne, er fremhævet 
med fed skrift. Deltagernes egne tilføjelser til SWOT-analyserne er angivet med 
kursiv. Resultaterne inklusive vurderingen (score) af indsatsområderne og projekt-
ideerne præsenteres i tabelform sammen med de respektive workshops.  

4.1 Innovation 
SWOT-resultaterne fra det tematiske område ”innovation” blev præsenteret og dis-
kuteret på workshoppen. I den forbindelse blev resultaterne fra SWOT for største-
delens vedkommende verificeret af deltagerne, idet nogle punkter klart vurderedes 
som mindre væsentlige.  

Helt klart blev de i SWOT-analysen identificerede tematiske og metodiske fokus-
punkter verificeret under mulighederne (opportunities). Således bekræftede delta-
gerne potentialerne med hensyn til kombinationen af forsknings- og økonomiske 
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interesser i de regionale styrkepositioner samt styrkelse af netværksdannelse og 
videnudveksling ved at etablere såkaldte broorganisationer (bridging organisations) 
og fora som vigtige tiltag i INTERREG-programmet.  

Det blev understreget, at der skal etableres en enkelt grænseoverskridende organi-
sation til at støtte grænseoverskridende samarbejde og videnudveksling for at styr-
ke innovationskraften i programregionen. Det er vigtigt at etablere en og ikke flere 
mindre organisationer. Dette udsagn svarer også til SWOT-dokumentanalysen, som 
identificerer en for stor fragmentering i organisationen af videnudveksling og net-
værksdannelse som en central svaghed. Dette blev bekræftet af deltagerne. Desu-
den blev forskningens ensidige fokus i regionen på nogle få store virksomheders 
behov og de deraf følgende vanskeligheder med hensyn til at tiltrække nye, innova-
tive virksomheder klart verificeret. Også den i SWOTen identificerede fare for, at 
det fremtidige grænseoverskridende samarbejde kan strande på politiske barrierer, 
blev angivet som særligt vigtig. 

Nedenstående præsenteres resultaterne fra workshoppen i tabelform. De SWOT-
resultater, der er angivet i kursiv, er yderligere forslag, som er udviklet på work-
shoppen. Kun bidrag, der var relevante for SWOT, er medtaget i den verificerede 
SWOT. 

Tabel 4.1.1 SWOT for innovation  

S 

� Klynger af universiteter og forsk-

ningsinstitutioner med internationalt 

ry (som Fraunhofer, Max-Planck og 

DTU Risø) (15) 

� Interesse og villighed til yderligere 

samarbejde hos universiteterne på 

begge sider (14) 

� Attraktive universiteter med et bredt 
spektrum af fakulteter (7) 

� Samarbejde i videnregionen 

� Samarbejde mellem universitetssyge-

husene i området Syddanmark-

Schleswig-K.E.R.N. 

O 

� Potentialer for symbiose mellem 

forsknings- og erhvervsinteresser in-

den for områderne: vedvarende 

energi og energieffektivitet, miljø, 

maritime erhverv og sund-

hed/velfærdsøkonomi/life science 

(30) 

� Kraftig netværksdannelse og viden-

udveksling ved etablering af bridging 

organisationer og fora (17) 

� International profilering gennem ex-
cellence-klynger og fælles Ph.D.-
skoler (12) 

W 

� Forskning er for meget orienteret 

mod få store regionale virksomheder 

og formår ikke at tiltrække nye, in-

novative virksomheder (19) 

� Videnudveksling mellem forskning og 

erhvervsliv er præget af (for) mange 

forskellige aktører og projekter samt 

mangel på (gode) muligheder for 

netværksdannelse (16) 

� Mangel på karrieremuligheder for 
højtuddannede (10) 

T 

� Grænseoverskridende samarbejder 

strander på politiske barrierer (frygt 

for at miste konkurrenceevne/-

fordele) (19) 

� Private investeringer i F&U ligger un-
der gennemsnittet i forhold til det na-
tionale (9) 

� Mangel på højtkvalificeret arbejds-
kraft (5) 

� Mangel på højt innovative arbejds-

pladser  

� Mangel på innovative virksomheder, 

som bruger penge på F&U og påtager 

sig en aktiv rolle 
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Deltagerne bekræftede med to undtagelser de i SWOT-analysen identificerede ind-
satsområder. Indsatsområderne på områderne uddannelsessamarbejde og udveks-
ling af studerende blev betragtet som mindre væsentlige. 

Alt i alt blev ønsket om en stærkere differentiering af SWOT tydelig. Når der fx 
tales om mangel på højtkvalificeret arbejdskraft, ved man ikke, hvilke erhverv og 
brancher det vedrører. 

Blandt de udviklede projektforslag kan der konstateres en meget stærk fokus på 
telemedicin (syv af 14 forslag). Dette specifikke emneområde blev ikke identifice-
ret i den oprindelige SWOT-analyse. Ved vurderingen af den her konstaterede store 
betydning af telemedicin for emnet innovation og forskning skal der tages højde 
for, at et andet innovations- og forskningsrelevant emne (vedvarende energi og 
energieffektivitet) havde sin egen workshop på konferencen. Desuden blev fem 
projektideer fra workshop 3 ”Konkurrenceevne & SMV” optaget i tabellen – fra 
emneområderne vindenergi, biobrændstof og e-mobilitet. 

En central diskussion var spørgsmålet om, hvad programmet forstår ved innovati-
on. Innovationsbegrebet bør afklares i programmet. Således blev innovationsbegre-
bet af nogle workshopdeltagere relateret entydigt til tekniske produktinnovationer, 
mens andre deltagere havde fokus på sociale innovationer. Efter deltagernes me-
ning diskuteredes ofte i for høj grad udelukkende de af universiteterne initierede 
innovationsprojekter. Grænseoverskridende klynger med erhvervslivet bør under-
støttes – og ikke kun klynger mellem universiteterne. 

Nedenstående tabel giver et overblik over de på workshoppen udviklede projekt-
ideer. Projektideerne er henført til de på workshoppen præsenterede indsatsområ-
der.   
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Tabel 4.1.2 Indsatsområder og projektideer: Innovation  

Indsatsområder og projektideer Score på 
workshop 

Antal projekter 

1. Fokus på vindenergi og biobrændstof, energieffekti-

vitet, e-mobilitet, miljøteknologi/greentech, logistik, 

fødevarer, sundhed og velfærdsteknologi 

      19 5 fra workshop 3 
(grøn energi)  
vindenergi, bio-
brændstof, e-
mobilitet 

2. Udvikling af grænseoverskridende netværk til viden- 

og teknologitransfer mellem forskning og SMV’er 

18 3 

(1 x effektelektro-
nik) 

3. Public  private partnerships for at fremme udviklin-

gen af nye velfærdsløsninger og innovation 

18 1 

4. Etablering af grænseoverskridende forskningsklyn-

ger/samarbejde mellem forskningsinstitutioner 

17 3 (1 x telemedicin) 

5. Udvikling af grænseoverskridende samarbejde mel-

lem universiteter og sygehuse 

13 7 (6 x telemedi-
cin/1 x sundheds-
væsen) 

6. Forskning i diagnose og behandling af sygdomme, fx 

kræft og diabetes  

11  

7. Etablering af en webportal for studerende om kurser, 
universitetssamarbejder osv. 

5  

8. Udvikling af uddannelsessamarbejde mellem univer-
siteterne 

4  

 

4.2 Energi & miljø  
Resultaterne fra konferenceworkshoppen Energi & miljø var alt i alt meget entydi-
ge, selv om de fremlagte foreløbige SWOT-resultater kun delvist blev verificeret. 
Input fra workshopdeltagerne viser især, at betydningen af biodiversiteten i den 
oprindelige SWOT-analyse var stærkt undervurderet. I vurderingen af indsatsom-
råderne blev biodiversiteten af nogle deltagere endog betragtet som vigtigere end 
det tematiske fokusområde ”vedvarende energi, energieffektivitet, kraftvarme, e-
mobilitet og miljøteknologier” (25 mod 24 point). Alle identificerede tematiske 
indsatsområder fra SWOT-analysen blev verificeret af deltagerne.  

Den store betydning af fokusområdet ”vedvarende energi” blev bekræftet på work-
shoppen. Ikke fuldt ud bekræftet blev derimod den i den præsenterede SWOT-
analyse påståede stærke markedsposition og det store udviklings- og vækstpoten-
tiale inden for repowering og offshorevindenergi. Dette resultat er for så vidt over-
raskende, da betydningen af disse to områder entydigt blev fremhævet som vigtige 
økonomiske vækstbrancher i de eksisterende analyser. Samtidig blev faren for tab 
af konkurrenceevne på det globale marked vurderet som værende vigtigere.  

Et tematisk indsatsområde, som i den præsenterede SWOT-analyse ikke blev 
nævnt eksplicit (se dog O3 i tabellen nedenfor), var emnet energilagring. Flere del-
tagere fremhævede især lagring af vindenergi som vigtig. Også på området vedva-
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rende energi blev effektelektronik (som heller ikke var blevet identificeret i 
SWOT) af mange deltagere understreget som regional styrke og vigtigt indsatsom-
råde.  

Workshopdeltagerne påpegede også, at SWOT-analysen var orienteret for meget 
mod teknologiske emneområder, og kritiserede, at der ikke i SWOT-analysen var 
taget højde for fokus på udvikling og transformation af virksomheder i programre-
gionen hen imod en grøn økonomi. I relation hertil blev også betydningen af det 
sociale ansvar i form af Corporate Social Responsibility (CSR) understreget.  

Betydningen af klimaændringerne og de dermed forbundne risici ved kysterne på 
grund af havstigningen blev ikke bekræftet af deltagerne (1 point). Klimatilpasning 
blev i projektforslagene snarere understreget i forbindelse med foranstaltninger til 
beskyttelse af biodiversiteten.  

Nedenstående præsenteres resultaterne fra workshoppen i tabelform. De SWOT-
resultater, der er angivet i kursiv, er yderligere forslag, som blev indsamlet på 
workshoppen. Kun bidrag, der var relevante for SWOT, blev optaget i den revide-
rede SWOT. 

De noget overraskende resultater med hensyn til vindenergi, herunder repowering 
og offshore, var muligvis afhængige af, at: 

• der eventuelt ikke var repræsentanter fra vindenergiindustrien til stede 244; 

• relevante workshopdeltagere deltog i andre workshops som Innovation el-
ler Konkurrenceevne og SMV’er, og/eller at; 

• støttemulighederne inden for rammerne af INTERREG-programmet for 
vindenergiindustrien ikke forekom interessante.  

                                                      
 
 
244 Deltagerlisterne fra de enkelte workshops på konferencen kan give et fingerpeg om, 

om relevante aktører fra vindenergibranchen var til stede på workshopperne. 

http://www.amazon.de/Corporate-Social-Responsibility-Verantwortungsvolle-Unternehmensf%C3%BChrung/dp/3642253989/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1358174726&sr=1-1
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Tabel 4.2.1 SWOT for energi & miljø  

S 

� Omfattende knowhow, viden, forsk-

ning og kvalificeret arbejdskraft især 

med hensyn til offshorevindenergi og 

biobrændstof samt grønne teknolo-

gier og e-mobilitet (6) 

� Kompetencer på området effektelek-

tronik (3) 

� Eksisterende samarbejdsstrukturer og 
gensidigt supplerende kompetencer 
og behov med hensyn til vindenergi 
og biobrændstof (1) 

� Meget stort lokalt marked for vind-
energi og biobrændstof (ledende 
marked) (1) 

O 

� Vækstmarkeder for vedvarende 

energi og miljøteknologier (bl.a. res-

sourceeffektivitet) (12) 

� Fokus på transformation af virksom-

heder (ikke kun teknologi) hen imod 

grøn vækst og socialt ansvar (12)   

Udviklings- og vækstpotentiale inden 

for energilagring (10) 

� Symbiose af e-mobilitet og vindener-
gi. Maksimal udnyttelse af vindkapaci-
teter og vækstpotentialer styrkes (4) 

� Symbiose af miljøturisme og naturbe-
skyttelse (4)  

� Stort udviklings- og vækstpotentiale 
med hensyn til repowering og off-
shorevindenergi (2) 

W 

� Biodiversitet stadig under pres (7)  

� Gensidig mangel på viden om virk-

somheder på den anden side af 

grænsen (6) 

� Samarbejdsniveau på virksomhedsni-
veau for lavt inden for vindenergi og 
biobrændstof (4) 

T 

� Tab af biodiversitet og naturkapital – 

tab af attraktivitet for turister (12) 

� Tab af konkurrenceevne på det glo-

bale marked (energi og miljøtekno-

logi) (6) 

� Risici ved kysterne på grund af 
havstigning (1) 

 

Nedenstående tabel giver et overblik over de på workshoppen udviklede projekt-
ideer. De er opført i henhold til de på workshoppen udviklede indsatsområder. Pro-
jektideer, der ikke kunne henføres til eksisterende indsatsområder, blev føjet til nye 
indsatsområder (energilagring, effektelektronik og grøn økonomi). I et tilfælde 
blev, som resultat af workshoppen på baggrund af deltagernes kommentarer, ind-
satsområdet ”udvikling af kultur- og naturlandskaber” omdøbt til ”biodiversitet og 
klimatilpasning”.  
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Tabel 4.2.2 Indsatsområder og projektideer: Energi & miljø 

Indsatsområder og projektideer Score på 
workshop 

Antal  
projekter 

1. Biodiversitet og klimatilpasning (tidligere ”udvikling af 

kultur- og naturlandskaber”)  

25 7 

2. Fokus på vedvarende energi, energieffektivitet, kraft-

varme, e-mobilitet og miljøteknologier 

24 11 

(4 understre-
gede smart 
grid) 

3. Udvikling af samarbejde og videnudveksling samt gen-
nemførelse af pilotprojekter 

12 1 

4. Demonstrationsprojekter om vand- og jordbundsrensning 9  

5. Faglig opkvalificering af regionale eksperter (på energiom-
rådet) 

9  

6. Videreudvikling af landbo- og miljøturisme 8  

7. Etablering af ”bridging”organisationer og idefora 2  

8. Samarbejde mellem CEwind (Schleswig-Holstein) og Meg-
avind (Danmark) 

0  

9. Energilagring nyt 4 

10. Effektelektronik nyt 1 

11. Grøn økonomi nyt 1 

 

4.3 Konkurrenceevne & SMV 
SWOT for konkurrenceevne og SMV blev præsenteret på workshoppen ”Konkur-
renceevne & SMV” og diskuteret med deltagerne. De fleste deltagere i workshop-
pen kom fra turismeområdet, nogle fra energi- og endnu færre fra logistik- og 
sundhedsområdet. Verificeringen af den præsenterede SWOT-analyse var påvirket 
af deltagerstrukturen. Deltagerne fra energisektoren kritiserede, at workshoppen 
Konkurrenceevne & SMV blev afholdt adskilt fra emnerne Energi og Innovation, 
da alle disse emner spiller sammen. I henhold til deltagerne fra energiområdet ville 
det have været bedre, hvis de kunne have deltaget i alle workshops om de tre emner 
Konkurrenceevne & SMV, Energi og Innovation. 

Udviklingen af konkurrenceevnen og forbedringen af forretningsklimaet for 
SMV’er på områderne turisme, energi, sundhed og logistik blev understreget – ba-
seret på eksisterende styrker og netværk. På workshoppen blev også chancerne in-
den for fødevarer suppleret, og der blev udviklet projektideer hertil. 

Udvikling af nye klynger respektive videreudvikling af eksisterende klynger inden 
for ovennævnte områder blev af deltagerne vurderet som værende centrale chancer. 
Den videre udvikling af netværk og identificering af gensidigt supplerende styrker 
(complementarities) blev identificeret som yderligere mulige tiltag for at understøt-
te udviklingen af klynger.  



  
SWOT-ANALYSE PÅ BASIS AF STRATEGISKE DOKUMENTER – ET BIDRAG TIL DET OPERATIONELLE PROGRAM 

C:\Users\BERA\Documents\Ex ante dansk-tysk samarbejde 2014-20\SWOT\Korrektur 2\SWOT Report - 200213 (All changes accepted)_DK_draft final_220513.docx 

63

Alt i alt blev den lave grad af internationalisering, kommercialisering af forsk-
ningsresultater og den vanskelige adgang til kapital betragtet som betydelige svag-
heder. Forbedringer på disse områder vil have en positiv indflydelse på udviklingen 
af SMV’er. Endelig nævnte deltagerne (unødig) bureaukrati og sprogbarrierer som 
de vigtigste risici for den økonomiske udvikling i den grænseoverskridende pro-
gramregion. 

Nedenstående præsenteres resultaterne fra workshoppen i tabelform. De SWOT-
resultater, der er angivet i kursiv, er yderligere forslag, som blev indsamlet på 
workshoppen. Kun bidrag, der var relevante for SWOT, blev optaget i den revide-
rede SWOT. 

Tabel 4.3.1 SWOT for konkurrence og SMV’er 

S 

� God performance (transport/logistik, ud-

dannelse/viden, sundhed og velfærd, 

landbrug/fødevarer, turisme) (19) 

� Eksisterende klyngeinitiativer på områder 

som transport og logistik, medico, fødeva-

rer og energi (10) 

� Specifikke kompetencer (grøn teknologi, 

miljø og vedvarende energi) (9) 

� Nærhed til store centre en styrke for nøg-

lesektorer (turisme, transport, energi og 

placering af virksomheder) (8) 

� Adgang til havet tiltrækker turister til hele 

programområdet 

� Verdensnaturarv Vadehavet DK + DE + NL 

 

O 

� Grænseoverskridende klyngeudvikling (14) 

� Forbedret adgang til kapital og støtte til 

SMV’er med henblik på øgede etableringer 

og overlevelseschancer (10) 

� Forbedrede kompetencer på områder som 
energi, sundhed, miljø (6) 

� Videncentre øger samarbejdet mellem 
forskning og virksomheder (6) 

� Ikke udnyttet vækstpotentia-
le/værditilvækstkæder i nøglesektorer (3) 

� Udnytte geografiske fordele (fx logi-
stik/transport) (3) 

� Er det muligt at danne turismeklynger? 

� Forbedring af infrastrukturen og transport-

mulighederne for at støtte erhvervslivet 

� Identifikation af komplementariteter i 

SMV’er DK og DE (værditilvækstkæder for-

bindes) 

� Fødevarekvalitet og ikke mindst -sikkerhed 

kan fremover blive til en vigtig eksportvare 

� Bedre netværksdannelse mellem klyngerne 

og regionalmanagement og erhvervsfrem-

meinstitutioner med henblik på bæredygtige 

værditilvækstkæder 

� Fødevarebranchenetværk for bedre at im-

plementere potentialer og innovationer 

� Cross innovation (”related varieties”) på 

grænsefladerne mellem brancher og tekno-

logier 

W 

� Kommercialisering af forskningsresultater 

tit for ringe/for langsom (9) 

� Lav eksportandel og internationalisering 

(fx energi og sundhed) (9) 

� Lav produktivitet i dele af regionen (4) 

� Lav rate af iværksættere (i forhold til det 

nationale gennemsnit) (4) 

� Lav værditilvækst (fx turisme) (3) 

�  Valuta”barriere” 

T 

� Bureaukratiske og sproglige barrierer (14) 

� Mangel på kvalificeret arbejdskraft og pro-

blemer med hensyn til at holde kvalificeret 

arbejdskraft i regionen (10) 

� Konkurrence kan være en barriere for 

grænseoverskridende samarbejde (5) 

� Programområdet meget heterogent (2) 
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� Mobilitet i landlige områder (kollektiv tra-

fik 

� Fordomme mellem danskere og tyskere 

 

Nedenstående tabel giver et overblik over de projektideer, der fremkom på work-
shoppen. De er ordnet efter de på workshoppen præsenterede indsatsområder. Pro-
jektideer, som ikke kunne henføres til eksisterende indsatsområder, blev placeret 
under nye indsatsområder. 

Som det fremgår af tabellen, ligger de fleste af de fremsatte projektideer inden for 
netværks- og klyngerelaterede indsatsområder. Dette gælder især for energi og tu-
risme. Få projektideer fokuserer på virksomhedsfremme i almindelighed. Dette 
genspejler sammensætningen af deltagerne på workshoppen og muligvis på hele 
konferencen. Deltagerne opfordrede til at optage turisme som en prioritet i det 
kommende program, da turismesektoren er vigtig for programregionen og det 
grænseoverskridende samarbejde. 

Tabel 4.3.2 Indsatsområder og projektideer: Konkurrence og SMV’er 

Indsatsområder og projektideer Score på 
workshop 

Antal  
projekter 

1. Udvikling af nye, fælles grænseoverskridende turismetiltag/-

strategier/-produkter (byturisme, sundhed, konferencer 

osv.), samlet turismekoncept, statistikker  

18 3 (turisme) 

2. Udvikling af grænseoverskridende markedsføringskoncepter 

(fx turisme, energi) 

11 4 

3. Støtteforanstaltninger til samarbejde mellem videncentre 

(universiteter osv.) og virksomheder i regionen 

10 3 

4. Fremme af samarbejde mellem klynger og netværk 9 6  

5. Gøre grænseregionen mere synlig i og uden for regionen 8 5 (turisme) 

6. Rådgivning til virksomheder om nye markeder og eksport samt 
tværsektorale og grænseoverskridende samarbejde 

6 3 

7. Støtte til forbedring af produkter (innovation) og værditil-
vækstkæder gennem rådgivning og andre støtteforanstaltnin-
ger 

6 5 (energi) 

8. Fremme af etablering af virksomheder i regionen (identifice-
ring og nedbrydning af barrierer: mangel på kapital, bureau-
krati) 

6 3 

9. Fremme af tiltrækning og rekruttering af medarbejdere samt 
understøttelse af den grænseoverskridende rekruttering 

4 2 

10. Udvikling af markedsinformationer i nøglesektorer (turisme, 
energi) 

2 0 
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4.4 Kultur 
SWOTen ”Kultur” blev præsenteret og diskuteret på workshoppen. Flertallet af 
deltagerne var danskere. Deltagerne var kulturelle aktører fra museer eller festiva-
ler og aktører fra skoler samt administrativt personale. 

Ved vurderingen af den præsenterede SWOT-analyse om fokusemnet kultur er den 
store betydning af de chancer påfaldende, som fremkommer ved udvekslingspro-
grammer for elever, studerende og medarbejdere samt risikoen for fraflytning af 
unge mennesker fra programregionen. Ligeledes anså deltagerne de historiske for-
bindelser og en fælles identitet for meget vigtig. 

Alt i alt blev SWOT-analysen på grund af de meget forskelligartede vurderinger 
kun delvist verificeret. Dog viste der sig klare fokuspunkter. 

Uafhængigt af vurderingen af den præsenterede SWOT-analyse påpegede work-
shopdeltagerne vigtigheden af, at der ved implementering af INTERREG V A-
programmet stilles professionel hjælp til projektudvikling og udarbejdelse af pro-
jektansøgninger til rådighed. Deltagerne ønskede også at få mere viden om de kul-
turelle aktiviteter og om støttemuligheder til udvikling af kulturelle aktiviteter og 
projekter. 

Tabel 4.4.1  SWOT for kultur 

S 

� Historiske forbindelser og fælles 

identitet (22) 

� Mange grænseoverskridende aktivi-

teter (11) 

� Et stort antal bæredygtige people-to-
people kontakter (6) 

� Fælles Østersø-identitet (5)  

� Åbenhed over for naboen (3) 

O 

� Udvekslingsprogrammer for elever, 

studerende, medarbejdere (28) 

� Etablering af ”fyrtårne” (12) 

� Forskningssamarbejde (10) 

� Anvendelse af ambassadører (4) 

� Lignende fremtidsudfordringer (4)  

� Femern Bælt som ”mental bro” (2)  

W 

� Manglende kontinuitet i samarbejdet 

(17) 

� Mangel på information om partner-

regionen (13) 

� Sprogbarriere (12) 

� Lavt niveau af fælles institutioner (8) 

� Image: ”transitområde” og ”rand-
område” (4) 

T 

� Unge mennesker forlader regionen 

(27) 

� Branding uden substans (12) 

� Sprogbarrierer kan ikke overvindes (3) 

 

 
Et generelt ønske om strategiudvikling og ”græsrods”-projekter var tydelig. Udvik-
ling af strategier for det grænseoverskridende kulturelle samarbejde og gennemfø-
relse af grænseoverskridende kulturelle ”græsrods”-projekter blev af deltagerne 
vurderet som værende ligeværdige. 

Tydelig fokus lå på støtte til projekter for unge mennesker. Generelt var man be-
tænkelig ved, at unge mennesker forlader regionen til fordel for mere attraktive 
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steder. Forskellige indsatsområder som elevudveksling, forbedring af sprogkompe-
tencer samt idræt blev nævnt i denne forbindelse. 

Der udspandt sig en kontrovers med hensyn til spørgsmålet, om en større program-
region også nødvendigvis har behov for større projekter. Resultatet var ikke enty-
digt. Nedenstående resultater viser, at der under alle omstændigheder er et ønske 
om mindre projekter. 

Det viste sig også klart, at både understøttelsen af fælles kulturelle arrangementer 
samt den strategiske udvikling af det kulturelle samarbejde i det nye programområ-
de er af stor betydning for deltagerne. 

Nedenstående tabel giver et overblik over antallet af projektideer, som blev præ-
senteret på workshoppen, sorteret efter indsatsområder. Nogle projekter faldt uden 
for de forudsete indsatsområder og blev derfor henført til supplerende, nye indsats-
områder.  

Tabel 4.4.2 Indsatsområder og projektideer: Kultur 

Indsatsområder og projektideer Score på 
workshop 

Antal  
projekter 

1. Understøttelse af fælles kulturelle arrangementer 27 4 

2. Strategisk udvikling af det kulturelle samarbejde i det nye 

programområde 

22 4 

3. Dansk-tysk kulturregion 15 2 

4. Fælles skoleprojekter og sportsarrangementer 13 2 

5. Samarbejde inden for kultur- og kreativ økonomi 12 3 

6. Kulturhistoriske samarbejder 11 4 

7. People-to-people projekter 10 0 

 

4.5 Arbejdsmarked & kompetenceudvikling 
SWOTen ”Arbejdsmarked og kompetenceudvikling” blev præsenteret og diskute-
ret på workshoppen.  

Påfaldende med hensyn til resultaterne af workshoppen er, at deltagerne ved vurde-
ring af den præsenterede SWOT-analyse næsten ikke anså de identificerede styrker 
for at være vigtige (se tabel 4.5). Derudover er der også både under chancer og risi-
ci et punkt, som opfattes som ikke vigtigt. Således kan SWOT ud fra ex ante-
evaluatorernes vurdering kun delvist verificeres eller med forbehold.  

De for workshopdeltagerne vigtigste emner i SWOT-analysen og diskussionen på 
workshoppen gik på emneområderne grænseoverskridende uddannelsessamarbejde 
og gensidig anerkendelse af afsluttede uddannelser samt følger af de demografiske 
ændringer og udviklingen på arbejdsmarkedet.   
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Som meget vigtigt ansås de gennem de demografiske ændringer og udviklingen på 
arbejdsmarkedet udløste risici som ”færre unge, flere ældre og aldrende arbejds-
styrke” og stigende vanskeligheder for lavt kvalificeret arbejdskraft med at finde 
arbejde. Det bør være et mål at forbedre jobmulighederne for folk med lav uddan-
nelse. 

Workshopdeltagerne gav punktet ”grænseoverskridende samarbejde mellem ud-
dannelsesinstitutioner” højeste prioritet.  

Tabel 4.5.1 SWOT for arbejdsmarked og udvikling af kompetencer 

S 

� Særlig betydning af servicesektoren 

(2) 

� Høj fleksibilitet på det danske ar-

bejdsmarked (1) 

� Faldende ledighed og stigende antal 
erhvervsaktive (1) 

� God basis af arbejdskraft (0) 

O 

� Grænseoverskridende samarbejde 

mellem uddannelsesinstitutioner 

(36) 

� Internationale uddannelser skal ud-

vikles (13) 

� Integration af arbejdsmarkederne (12) 

� Etablering af Femern Bælt-
forbindelsen skaber arbejdspladser i 
byggefasen og efterfølgende (1) 

W 

� Manglende gensidig anerkendelse af 

afsluttede uddannelser (14) 

� Sprogbarriere: Barrierer for viden-

transfer (14) 

� Manglende viden om beskæftigel-
sesmuligheder (11) 

� Mangel på kvalificeret arbejdskraft, fx 
i energibranchen (7) 

T 

� Færre unge, flere ældre og aldrende 

arbejdsstyrke (21) 

� Stigende vanskeligheder for lavt kva-

lificeret arbejdskraft med at finde 

arbejde (21) 

� Konkurrence med Hamburg og Kø-
benhavn – fraflytning af kvalificeret 
arbejdskraft (4) 

 

Diskussionen om SWOT-analysen og vurderingen af de foreslåede mulige indsats-
områder var delt op i fokusemnerne: gensidig anerkendelse af uddannelse; inklusi-
on af borgere med lav uddannelse; fremme af sprogkompetencer med henblik på at 
forbedre arbejdskraftens grænseoverskridende mobilitet; mangel på arbejdskraft og 
reduktion af antallet af studerende og lærlinge, der ikke gennemfører deres uddan-
nelse.  

Blandt de af deltagerne foreslåede projektideer spillede blandt andet fremme af 
udbuddet af sprogkurser en vigtig rolle. Det blev understreget, at samarbejdet mel-
lem de tekniske skoler bør forbedres for at skabe bedre muligheder for dem, der har 
svært ved at lære, ved tilknytning af socialpædagoger. 

Mulighederne for grænseoverskridende mobilitet i den dansk-tyske grænseregion 
opfattes som for dårlige. Bedre informationstilbud for forskellige målgrupper som 
elever/studerende eller faglært personale bør etableres – og ikke kun tæt på græn-
sen.  

Nedenstående tabel giver et overblik over de på workshoppen udviklede projekt-
ideer. Projektideerne er henført til de på workshoppen præsenterede indsatsområ-
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der. Udviklede projektideer, som ikke kunne henføres til de eksisterende indsats-
områder, blev placeret under nye indsatsområder. 

Integrationen af unge, som ikke har en klar eller en målrettet karriere, var et af de 
væsentlige hovedpunkter i de foreslåede projekter.  
 

Tabel 4.5.2 Indsatsområder og projektideer:  

Arbejdsmarked og udvikling af kompetencer 

Indsatsområder og projektideer Score på 
workshop 

Antal  
projekter 

1. Pilotprojekter inden for personaleudveksling: medarbej-

dere, studerende, lærlinge  

40 1 

2. Identificering af barriererne på det grænseoverskridende 

arbejdsmarked  

30 0 

3. Anerkendelse af uddannelser 27 1 

4. Støtte til sprogindlæring 26 1 

5. Udvikling af fælles kvalifikationsstandarder 25 2 

6. Forbedret adgang for unge til højere uddannelser 14 2 

7. Rådgivningscentre for grænsependlere 11 2 

8. Sprog og interkulturelle kurser for danske/tyske elever, 
hvis forældre ønsker at arbejde i Tyskland/Danmark 

0 0 

9. Udvikling af mobilitetsparathed hos ”unge” (U25) lavt kva-
lificerede 

nyt 3 

10. Internationale/bilaterale studieforløb eller samarbejder nyt 0 
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5 Hovedresultater af den gennemførte 
analyse  

Nærværende rapport præsenterer en tretrins SWOT-analyse. I første omgang er 
analysen baseret på de ti i kravspecifikationen fastlagte analysefelter. Herefter er 
resultaterne af dokumentanalysen for de ti analysefelter sammenlignet med de elle-
ve tematiske mål i FSR. Uddrag af disse blev tildelt til de fem tematiske workshops 
på konferencen i Kolding og dér sat til diskussion og verificeret.  

5.1 Resultater af dokumentanalysen 
Formålet med denne analyse var det på grundlag af de 20 dokumenter at undersø-
ge, hvilke regionale behov der kunne implementeres inden for rammerne af hvilke 
af de tematiske EU-mål. Analysen skulle danne et beslutningsgrundlag for de pro-
gramansvarliges udvælgelse af de fire tematiske prioriteter (se kapitel 1). 

Til datagrundlaget skal der principielt bemærkes følgende: 

• Der findes ingen fuldstændig overordnet socioøkonomisk analyse af den 
samlede, nye programregion. De få rapporter og strategipapirer, som dæk-
ker hele programregionen fuldstændigt (se G10 i tabel 2.1), er både med 
hensyn til den indholdsmæssige bredde og den statistiske basis begrænset 
til få data;  

• de fleste dokumenter omhandler en delregion respektive en Kreis, og de 
præsenterede data varierer med hensyn til kvantitet og kvalitet;  

• mange dokumenter henviser ikke til det statistiske grundlag for dataene; 

• med undtagelse af nogle få dokumenter er der kun lidt fokus på de eksiste-
rende samarbejder i hele programregionen. De fleste af dokumenterne har 
fokus på samarbejde i den undersøgte delregion. Dette forhold er ikke 
overraskende, da den kommende dansk-tyske INTERREG 5A programre-
gion er en ny geografisk enhed med hensyn til grænseoverskridende sam-
arbejde. 

Dokumentanalyse 
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På grund af begrænsningen af sammenlignelige bredt dækkende socioøkonomiske 
data for hele programregionen i de dokumenter, der foreligger til dokumentanaly-
sen, anbefales det at supplere nærværende SWOT med flere socioøkonomiske data 
om de påtænkte indsatsområder (se nedenfor) for at verificere SWOT-udsagnene. 
Denne koncentration forbereder de nødvendige beslutninger med hensyn til pro-
gramstrategien og styrker fundamentet og kvaliteten af beslutningen. Desuden 
kommer de indsamlede data til at danne et første datagrundlag til styringen og den 
senere overvågning. 

5.2 Resultater: de tematiske mål på basis af 
dokumentanalysen 

Analysen af SWOT-resultaterne med hensyn til de elleve tematiske EU-mål i FSR 
(i det følgende: Thematic objectives (TO)) førte til udvælgelse af i alt seks temati-
ske mål, som viste størst overensstemmelse med de oprindelige SWOT-resultater 
(se tabel 5.1). 

Tabel 5.1. Tematiske mål med hensyn til programmet 

 FSR tematiske mål  INTERREG-konferencens SWOTs  

1 Styrkelse af forskning, teknologisk udvik-
ling og innovation 

Innovation/Kultur 

3 Styrkelse af konkurrenceevnen hos små og 
mellemstore virksomheder 

Konkurrenceevne & SMV/Kultur 

4 Fremme af bestræbelserne med hensyn til 
nedsættelse af CO2-emissioner i alle er-
hvervsbrancher 

Energi/Innovation 

7 Fremme af bæredygtighed i trafikken og 
nedbrydelse af flaskehalse i vigtige ne-
tinfrastrukturer 

Innovation/Konkurrenceevne & SMV  

8 Fremme af beskæftigelsen og understøt-
telse af arbejdskraftens mobilitet 

Arbejdsmarked & kompetenceudvikling 

10 Investering i uddannelse, kompetencer og 
livslang læring 

Arbejdsmarked & kompetenceudvikling 

 

Programmet skal i henhold til den aktuelle status af ETS-forordningen245 for støtte-
perioden 2014-2020 anvende mindst 80% af midlerne på maksimalt fire tematiske 
mål (art. 5). Investeringsprioriteter, dvs. niveauet under de tematiske mål (svarende 
til de nuværende foranstaltninger eller indsatsområder), kan i velbegrundede tilfæl-

                                                      
 
 
245  Artikel 5 i udkastet til en forordning af Parlamentet og Rådet med særlige bestemmelser 

om understøttelse af målet ”Europæisk territorialt samarbejde” fra Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling (EFRU). 

http://www.interreg.de/cln_032/nn_1254648/INTERREG/DE/InterregAb2014/DL/DL__Co

nsolidate-

dETC__121129,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/DL_ConsolidatedETC_1211

29.pdf 

Tematiske mål 

http://www.interreg.de/cln_032/nn_1254648/INTERREG/DE/InterregAb2014/DL/DL__ConsolidatedETC__121129,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/DL_ConsolidatedETC_121129.pdf
http://www.interreg.de/cln_032/nn_1254648/INTERREG/DE/InterregAb2014/DL/DL__ConsolidatedETC__121129,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/DL_ConsolidatedETC_121129.pdf
http://www.interreg.de/cln_032/nn_1254648/INTERREG/DE/InterregAb2014/DL/DL__ConsolidatedETC__121129,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/DL_ConsolidatedETC_121129.pdf
http://www.interreg.de/cln_032/nn_1254648/INTERREG/DE/InterregAb2014/DL/DL__ConsolidatedETC__121129,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/DL_ConsolidatedETC_121129.pdf
http://www.interreg.de/cln_032/nn_1254648/INTERREG/DE/InterregAb2014/DL/DL__ConsolidatedETC__121129,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/DL_ConsolidatedETC_121129.pdf
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de overføres fra et tematisk mål til et andet (art. 7). Dette muliggør en bedre tilpas-
ning af programmerne til udfordringerne i det respektive samarbejdsområde. 246  

Da kultur er et vigtig emne for programregionen, var dette punkt med på konferen-
cen som egen tematisk workshop også i SWOT-analysen. Kultur er ikke noget 
selvstændigt område i de elleve tematiske FSR-mål. I henhold til FSR247 kan kultur 
henføres til det tematiske TO 6 (underpunkt ”beskyttelse og øgning af den kulturel-
le arv”) eller til TO 1 (underpunkt ”støtte af kultur- og kreativ økonomi”) samt og-
så til TO 3 (underpunkt ”kreativ og kulturøkonomi [og] nye former for turisme”) 
samt til TO 11248.  

TO 6 ”miljøbeskyttelse og fremme af ressourceeffektivitet” blev ved dokumentana-
lysen ikke identificeret som nøgleområde. Deltagerne på konferencen vurderede 
dette område som ”vigtigere”. Både biodiversitets-/økosystem-
serviceydelsesperspektivet samt det økonomiske og teknologisk-innovative per-
spektiv i miljøområdet blev understreget på workshoppen. Denne diskrepans kan 
muligvis forklares ved, at mange af de dokumenter, der ligger til grund for analy-
sen, ikke inddrager den nyeste udvikling. Betydningen af green economy og res-
sourceeffektivitet har i de senere år opnået større betydning både i offentligheden 
og i politik. Især i Tyskland er debatten om ressourceeffektivitet stærkt forankret 
på politisk niveau. Også debatten om biodiversitet-/økosystem-serviceydelser har 
fået øget betydning (forstærket også på grund af følgerne af klimaændringerne). 

5.3 Resultater af INTERREG-konferencen 
Deltagelsen i INTERREG-konferencen i Kolding den 12.12.2012 var god. Ca. 250 
deltagere fra programregionen var mødt frem. Fem områder fra SWOT-analysen 
blev diskuteret og verificeret. På grund af udvælgelsen af områder var der visse 
indholdsmæssige overlapninger mellem workshopperne. Flere stakeholdere ville 
gerne have deltaget i flere workshopper. Nogle workshops var for en stor dels ved-
kommende præget af deltagere fra bestemte områder, selv om workshoppens emne 
tematisk var konciperet bredere.  

En lang række SWOT-resultater blev verificeret af de deltagende stakeholdere (se 
kapitel 4). Der blev foretaget tilføjelser af deltagerne. Indsatsområder blev bekræf-
tet, og der blev udarbejdet tilføjelser (i form af eksempelvis projektideer). Gennem 
hele den hidtidige proces fremkommer følgende billede med hensyn til de centrale 
prioritetsområder: 

                                                      
 
 
246 s. 

http://www.interreg.de/cln_032/nn_946414/INTERREG/DE/InterregAb2014/Oeffentliche

Diskussion/InterregNach2013__node.html?__nnn=true 
247 Arbejdsdokument fra kommissionskontorerne. Væsentlige aspekter for en fælles strate-

gisk ramme (FSR) 2014 til 2020. 2014-2020. 14.03 2012. 
248 Der foreligger endnu ingen nøjagtige oplysninger om, hvilke kulturaktiviteter eller kul-

turrelaterede aktiviteter, der kan støttes under dette TO. 

INTERREG-
konferencen 

Centrale  
prioritetsområder 
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• På området ENERGI er på basis af dokumentanalysen især on- og off-
shorevindenergianlæg inklusive hele værditilvækstkæden og repowering af 
stor betydning i programregionen. Andre vigtige regionale hovedpunkter er 
effektelektronik i forbindelse med vindenergi, især anvendelsen til ener-
gilagring og e-mobilitet. Et potentiale for det grænseoverskridende sam-
arbejde ligger ligeledes på områderne biobrændstof og kraftvarme, hvor 
kompetencer og behov på begge sider af grænsen supplerer hinanden godt. 
På området MILJØ viste der sig et vækstpotentiale inden for miljøtekno-

logier. Emnet biodiversitet viste sig at være vigtigt og forbundet med til-
pasningsforanstaltninger til klimaændringerne. Emnet green economy 
og fremme af en transformation af det regionale erhvervsliv hen imod et 
ressourceeffektivt og miljørigtigt erhvervsliv blev understreget. Her ligger 
fokus på produktion og drift i de regionale virksomheder. 

• FORSKNING OG INNOVATION er centrale tværgående emner for den 
økonomiske udvikling i programregionen. Kernekompetencer og potentiel-
le synergier mellem forsknings- og økonomiske interesser i programregio-
nen blev identificeret for følgende områder: vedvarende energi, miljø-

teknologi, life science, sundhedsøkonomi og velfærdsteknologi samt 
maritime erhverv. Det regionale potentiale i programregionen kan ud-
tømmes ved hjælp af en styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde 
mellem universiteter og virksomheder. I den forbindelse blev der især pe-
get på etablering af ”bridging” organisationer. Desuden vil det fremover 
være af væsentlig betydning, at initiativer med hensyn til grænseoverskri-
dende samarbejde ikke strander på erhvervspolitisk motiverede barrierer 
(frygt for at miste konkurrencefordele).   

• Turisme er et signifikant område inden for KONKURRENCE OG 

ØKONOMISK UDVIKLING og muligvis også inden for området inno-
vation. Der foreligger stor interesse for udvikling af en fælles strategi. 
Fælles stærke, regionale fordele på grund af placeringen som for eksempel 
havet eller nærheden til havet blev understreget af turismesektoren. Udvik-
ling af klynger og netværk var vigtig både for energi-, turisme- og føde-
varesektoren. Udvikling af vidennetværk blev især understreget som 
nøgleområde for udvikling af virksomheder og erhvervsklimaet. Generelt 
vil forbedringer af konkurrenceevnen gennem øget kommercialisering, 
internationalisering og tilgang til kapital medføre en styrkelse af pro-

duktiviteten og værditilvæksten.  

• Manglen på KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT er et nøgleemne for 
programregionens økonomiske udvikling. Samarbejde omkring og inden 
for området uddannelse betegnes som afgørende for at forbedre udbuddet 
af kvalificeret arbejdskraft og øge chancerne for, at kvalificeret arbejds-
kraft forbliver i regionen. Udvikling af pilotprojekter inden for uddan-

nelse og udveksling af medarbejdere betragtes som vigtige samarbejds-
muligheder. Gennem samarbejdsprojekterne skal barriererne adresseres. 
Sprogindlæring og gensidig anerkendelse af uddannelser med henblik 
på et fælles arbejdsmarked er nøgleemner i denne forbindelse. Alt i alt er 
det nødvendigt med mere information om forholdene på den anden side 
af grænsen.  

• KULTUR binder regionen sammen – men den forudsætter, at informatio-

nen om den ”anden” side forbedres. Kulturprojekter bør udvikles nedefra 
og opefter (græsrødder), idet de historiske forbindelser i regionen ind-
drages. Et klart fokus skal ligge på de unge for at yde et bidrag til at redu-
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cere fraflytningstendensen af unge mennesker fra regionen. Gode kulturel-
le forbindelser vil også understøtte udviklingen af netværk og samarbej-

de på andre områder som forskning, uddannelse, erhvervsliv og turisme. 

Især på INTERREG-konferencen kunne det konstateres, at tværgående emner som 
innovation, viden og kultur af potentielle INTERREG-aktører tit fortolkes og defi-
neres vidt forskelligt.  

På trods af den store deltagelse i INTERREG-konferencen var ikke alle aktører, der 
er relevante for programudviklingen, til stede. Inden for rammerne af ex ante-
evalueringen blev der gennemført supplerende interviews for at kontrollere resulta-
terne af både dokumentanalysen og konferencen. 

5.4 Overvejelser med hensyn til valg af tematiske 
mål 

Dette afsnit indeholder overvejelser med hensyn til valg af de tematiske mål og et 
overordnet programmål, som forfatterne af SWOT-analysen har udviklet på basis 
af konferenceresultaterne og dokumentanalysen til det fremtidige dansk-tyske sa-
marbejdsprogram.  

Som allerede nævnt i kapitel 2 og 5.4 understøttes gennem EU’s strategi for intelli-
gent, bæredygtig og inklusiv vækst i alle fonde af den ”fælles strategiske ramme” 
(FSR) elleve tematiske mål. Det kan forventes, at 80 procent af programbudgettet 
må anvendes til understøttelse af maksimalt fire tematiske mål i et programområde 
inden for det ”europæiske territoriale samarbejde” i støtteperioden 2014-2020. In-
vesteringsprioriteter, dvs. niveauet under de tematiske mål (svarer til de nuværende 
foranstaltninger eller indsatsområder), kan i velbegrundede tilfælde flyttes fra et 
tematisk mål til et andet (art. 7).  

I denne udvælgelsesproces skal der tages højde for følgende: 

• Regionernes behov, som identificeres inden for rammerne af en SWOT og 
andre behovsanalyser 

• Vision og udviklingsmål for det fremtidige grænseoverskridende program  

• Det forhåndenværende programbudget – det er vigtigt at være realistisk, 
med hensyn til hvad der kan opnås med et begrænset budget 

• Finansieringsmuligheder fra andre regionale, nationale og EU-programmer 

På denne baggrund skal kombinationen af tematiske mål vælges.  

Udvælgelsen af de tematiske mål bør ske på grundlag af en fælles vision for pro-
gramområdet. Basis for denne vision kan være tre generelle emner, som er blevet 
identificeret ved analysen af de strategiske dokumenter og på konferencen: Udvik-
ling af ”green economy”, kompetenceudvikling af mennesker og virksomheder 
samt udbygning af bæredygtige grænseoverskridende forbindelser. I tabel 5.3 sæt-

Fælles strategisk 
ramme 

Generelt om udvæl-
gelsesprocessen 

Identificering af en 
udviklingsvision 
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tes disse tre emner i relation til tematiske mål, der aftegner sig, for at støtte udvæl-
gelsesprocessen. Tabel 5.2 viser i første omgang status for det mulige valg på basis 
af den hidtidige analyse.  

Tabel 5.2 Vurdering af egnetheden af tematiske mål (= thematic objective (TO)) 

Tematiske mål Vigtige emner  

(SWOT-resultater på 

basis af dokumentanaly-

sen) 

Egnethed af de tematiske 

mål under hensyntagen til 

konferencens resultater 

TO 1  Styrkelse af forskning, 

teknologisk udvikling 

og innovation 

Forskning og innovation 
(især på områderne 
energi, turisme, sundhed, 
fødevarer) 

Dette blev bekræftet på 
konferencen – TO 1 bør 
derfor være et centralt mål i 
programmet. 

TO 3 Styrkelse af konkur-

renceevnen hos små 

og mellemstore virk-

somheder 

Internationalisering, pro-
duktivitet og rammebe-
tingelser for de regionale 
virksomheder  

Især for områderne energi, 
turisme/oplevelsesøkonomi, 
sundhed og fødevarer er 
der behov. Disse behov kan 
også tilgodeses under TO 1.  

TO 4 Fremme af bestræbel-

serne med hensyn til 

nedsættelse af CO2-

emissioner i alle er-

hvervsbrancher  

Energi og ”green econo-
my” 

På konferencen var interes-
sen i energisektoren signifi-
kant, og valget mellem det-
te TO 4 og 6 vil blive vanske-
ligt. Forskning og innovation 
på energiområdet kan også 
tilgodeses under TO1. 

TO 6 Miljøbeskyttelse og 

fremme af ressource-

effektivitet 

Ikke et centralt emne i 
SWOT på basis af doku-
menterne 

Biodiversitet og andre mil-
jøspørgsmål blev diskuteret 
indgående på konferencen. 
Understregningen af rele-
vansen af miljøemner og 
udviklingen af green eco-
nomy var betydelig. Også 
emneområdet ”kultur” kun-
ne tilgodeses inden for 
rammerne af TO 6. 

TO 7 Fremme af bæredyg-

tighed i trafikken og 

nedbrydelse af fla-

skehalse i vigtige  

netinfrastrukturer 

Trafikinfrastruktur og 
logistik for at udvikle 
forbindelser i regionen 

Innovationer i logistik kan 
udvikles under TO1; yderli-
gere transportemner bør 
snarere støttes gennem de 
regionale strukturfond-
sprogrammer (de såkaldte 
mainstreamprogrammer). 

TO 8 Fremme af beskæfti-

gelsen og understøt-

telse af arbejdskraf-

tens mobilitet 

Forbedring af personalets 
kvalifikationer, styrkelse 
af mobiliteten samt tilve-
jebringelse af tilstrække-
ligt kvalificeret personale 

Disse mål blev bekræftet 
som meget relevante på 
konferencen. Målene kan 
forfølges ved aktioner inden 
for TO 8. 

TO 10 Investering i uddan-

nelse, kompetencer 

og livslang læring 

Kompetenceudvikling TO 8 og 10 har lignende 
investeringsprioriteter for 
de forventede aktioner i 
programregionen. Da det 
her er den arbejdsmarkeds-
relaterede kompetenceud-
vikling, der står i forgrun-
den, kan emnerne tilgode-
ses under TO 8.  
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TO 11  Forbedring af de insti-

tutionelle kapaciteter 

og fremme af en ef-

fektiv offentlig for-

valtning 

Institutionelt samarbejde 
stærkt repræsenteret 

Alt i alt stor betydning for 
nedbrydningen af barrierer i 
regionen og for, at regionen 
kan vokse sammen til den 
nye, større programregion.  

 

I kapitel 5.2 blev der peget på seks tematiske mål. Efter vurderingen af SWOTen af 
styringsudvalget og på stakeholderkonferencen er der sket ændringer i vurderingen, 
som er gengivet i overblik i ovenstående tabel 5.2 og forklares nærmere i det føl-
gende.  

En vigtig grund til den ændrede vurdering med hensyn til betydningen af de tema-
tiske mål er dels nødvendigheden af at koncentrere sig og dels muligheden for at 
gennemføre planlagte aktiviteter under forskellige tematiske mål. 

TO 11 (forbedring af de institutionelle kapaciteter og fremme af en effektiv offent-
lig forvaltning) blev inddraget i diskussionen som noget nyt. Under dette mål åbnes 
der mulighed for at støtte strategiske projekter til regional integration og people-to-
people aktiviteter. Netop til et nyt programområde forekommer sådanne integrative 
projekter at være af speciel betydning for, at regionen vokser sammen. 

De to tematiske mål TO 1 (styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innova-
tion) og TO 8 (fremme af beskæftigelsen og understøttelse af arbejdskraftens mobi-
litet) aftegner sig relativt ubestridt som værende af stor betydning for programregi-
onen. Udfordringerne og de planlagte aktiviteter under TO 8 og TO 10 fokuserer i 
alt væsentligt på arbejdsmarkedsrelaterede foranstaltninger, hvorfor TO 8 alt i alt 
forekommer at være mere velegnet i forhold til de regionale behov.  

TO 4 (fremme af bestræbelserne med hensyn til nedsættelse af CO2-emissioner i 
alle erhvervsbrancher) og TO 6 (miljøbeskyttelse og fremme af ressourceeffektivi-
tet) er to mulige tematiske mål for programregionen, som kan støtte lignende akti-
viteter. TO 4 er særligt velegnet for aktiviteter på området vedvarende energi. Da 
TO 6 også omfatter miljøaktiviteter, forekommer TO 6 endnu mere velegnet for 
programregionen. TO 6 har desuden mulighed for også at understøtte kulturelle 
emner (under investeringsprioritet ”beskyttelse og sikring af den kulturelle arv”). 
Forskning og innovationsaktiviteter kan dækkes ind under TO 1 (se også tabel 5.2), 
større investeringer på energiområdet kan understøttes af de regionale struktur-
fondsprogrammer. 

Tabel 5.3 (se nedenfor) viser en mulig programstruktur med de tematiske mål og 
programområder, der aftegner sig for programregionen for støtteperioden 2014-
2020. De tematiske mål, der aftegner sig, er: 

• TO 1 
Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation 

• TO 6 
Miljøbeskyttelse og fremme af ressourceeffektivitet 

TO 11 suppleret 

TO 1 og 8 tydeligt 

TO 4 eller 6 mulige 

Forslag til  
programstruktur 
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• TO 8 
Fremme af beskæftigelsen og understøttelse af arbejdskraftens mobilitet 

• TO 11 
Forbedring af de institutionelle kapaciteter og fremme af en effektiv offent-
lig forvaltning 

De regionale udviklingsmål, der aftegner sig, er: 

• Fremme af bæredygtig vækst/udvikling af green economy 

• Udvikling af kompetencer hos personer, virksomheder og institutioner 

• Regionen skal vokse administrativt, kulturelt og institutionelt sammen 

Tabel 5.3 viser, at de regionale udviklingsmål og indsatsområder uden problemer 
kan henføres til de tematiske mål. Da der p.t. skal gås ud fra (se kapitel 5.2), at in-
vesteringsprioriteter i de tematiske mål i velbegrundede tilfælde kan flyttes fra et 
tematisk mål til et andet (art. 7), vil der ved programudviklingen fremkomme mu-
ligheder for at tilpasse programmet til udfordringer og interesser i det dansk-tyske 
samarbejdsområde. Tabel 5.4 tildeler mulige aktioner til mulige regionale ud-
viklingsmål og de tematiske mål i FSR.  

Et overordnet mål i det operationelle program kan være: 

Styrkelse af den dansk-tyske regions internationale konkurrenceevne ved at vi-
dereudvikle:  

 

- Organisationers regionale innovationsevne 

- De erhvervsaktives og indbyggernes kompetencer samt 

- regionale forbindelser af organisationer 

gennem grænseoverskridende initiativer og projekter 

Den regionale innovationsevne hos organisationer kan særligt fokusere på området 
”green economy” (miljø og energi) eller være åben for emneområderne turis-
me/oplevelsesøkonomi, sundhed og fødevarer.

Forslag  
overordnet mål 
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Tabel 5.3 Matrix programstrategi  

Regionale udviklingsmål Fremme af bæredygtig vækst / udvikling 

af green economy 

Udvikling af kompetencer hos personer, 

virksomheder og institutioner  

Regionen skal vokse administrativt, kulturelt og 

institutionelt sammen 

FSR tematiske mål     

TO 1  Styrkelse af forsk-

ning, teknologisk 

udvikling og innova-

tion 

Forskning inden for områderne elektronik til 

vindenergi, energilagring og e-mobilitet 

Forskning på områderne bioenergi og energinet 

Udvikling af forsknings- og innovationsinfra-

strukturer for nøgleområder 

Fremme af forbedringen af den kommercielle 

udnyttelse af forsknings- og innovationsresulta-

ter 

Identificering og udvikling af grænseoverskri-

dende synergier mellem forskning og erhvervs-

liv  

Udbredelse og tilpasning af nye teknologier 

inden for områderne sundhed, miljø og ældre-

pleje 

Styrkelse af regionale organisationer til sammenkobling af 

forskning og innovation 

Understøttelse af udviklingen af vidennetværk 

Udvikling og fremme af fælles turismestrategier  

TO 6 Miljøbeskyttelse og 

fremme af ressour-

ceeffektivitet 

Udvikling af regionale ”smart specialisation” 

strategier 

Forbedring af produktiviteten af ressourceskå-

nende og miljøvenlig produktion  

Udvikling af innovative kulstoffattige produkter 

Understøttelse af internationalisering 

Fælles turismemarkedsføring 

Udvikling af nye former for kulturelle aktivite-

ter og turisme (til områderne miljø, sundheds-

økonomi, kulstoffattige produkter ) 

Understøttelse af innovative grænseoverskridende klynger 

og netværk til områderne vedvarende energi, turisme og 

oplevelsesøkonomi, sundheds- og fødevarer 

(Videre)udvikling af grænseoverskridende rådgivnings-

strukturer 

TO 8 Fremme af beskæf-

tigelsen og under-

støttelse af arbejds-

kraftens mobilitet 

Understøttelse af arbejdskræfternes grænseover-

skridende mobilitet 

Grænseoverskridende platforme og rådgiv-

ningscentre for arbejdsmarkedet 

Samarbejde mellem fagforeninger og arbejds-

formidlinger  

Forbedring af udbuddet af kvalificeret arbejds-

kraft 

Fælles uddannelses- og videreuddannelsesakti-

viteter og -systemer 

Forbedring af sprogkompetencerne 

Identificering og fjernelse af barrierer for et grænseover-

skridende arbejdsmarked 

Uddannelsessamarbejder 

Udveksling af studerende 

Udvikling af fælles kvalifikationsrammer 

Grænseoverskridende rådgivning for grænsependlere 

TO 11  Forbedring af de 

institutionelle kapa-

citeter og fremme af 

en effektiv offentlig 

forvaltning 

Strategisk udvikling af institutioner til under-

støttelse af green economy 

Modernisering og forbedring af grænseover-

skridende serviceydelser 

Fjernelse af institutionelle flaskehalse for det 

grænseoverskridende samarbejde 

People-to-people projekter 

Udvikling af en nemmere og hurtigere anerken-

delse af kvalifikationer 

Udbygning af grænseoverskridende kapaciteter af offent-

lige institutioner, Ngo’er osv. 

Fælles kulturaktiviteter 
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Tabel 5.4  Tematiske mål, investeringsprioriteter og indsatsområder i SWOT 

 Tematiske mål Investeringsprioriteter Udviklingsmål Indsatsområder aktioner SWOT (kapitel 3) 

TO 

1  
Styrkelse af forsk-

ning, teknologisk 

udvikling og inno-

vation 

a) Styrkelse af forskning, tek-

nologisk udvikling og innova-

tion 

b) Fremme af virksomhedsin-

vesteringer i forskning og in-

novation 

Udvikling af innovations-

koncepter hos virksomhe-

der og forskningsinstitutio-

ner 

Udvikling af grænseoverskridende forsknings- og innovationsstrukturer for nøgleområder 

Fremme af forbedring af den kommercielle udnyttelse af forsknings- og innovationsresultater 

Udvikling og identificering af synergier mellem forskning og erhvervsliv 

Forskning inden for området diagnose og behandling af kræft og diabetes 

Udbredelse og implementering af nye teknologier på områderne sundhed og pleje 

Udvikling af de regionale organisationer til grænseoverskridende sammenkædning af forskning og in-

novation 

Understøttelse af udvikling af vidennetværk 

Udvikling af regionale partnerinstitutioner 

Udvikling af nye former for kulturelle aktiviteter og turisme (til områderne miljø, sundhedsøkonomi, 

kulstoffattige produkter) 

Udvikling og fremme af fælles turismestrategier 

Understøttelse af innovative grænseoverskridende klynger og netværk for områderne vedvarende energi, 

turisme- og oplevelsesøkonomi, sundhedsøkonomi og fødevarer 

TO 

3 
Styrkelse af kon-

kurrenceevnen hos 

små og mellemstore 

virksomheder 

b) Udvikling og implemente-

ring af nye forretningsmodel-

ler for internationalisering af 

SMV’er 

c) Understøttelse af etablering 

og udbygning af avancerede 

kapaciteter for produkt- og 

serviceudvikling 

Udvikling af virksomheds-

kompetencer 

Understøttelse af internationaliseringsaktiviteter 

Fælles turismemarkedsføring 

Understøttelse af udviklingen af grænseoverskridende vidennetværk  

Udvikling af regionale ”smart specialisation” strategier  

Udvikling af grænseoverskridende turistmæssige produkter (byturisme, sundhed, konferencer) 

(Videre)udvikling af grænseoverskridende rådgivningsstrukturer 

Nedbrydning af barrierer for virksomhedsetableringer (fx forbedring af adgang til kapital) 

TO 

4 
Fremme af bestræ-

belserne med hen-

syn til nedsættelse 

af CO2-emissioner i 

alle erhvervsbran-

cher  

f) Fremme af forskning, inno-

vation og tilpasning af kulstof-

fattige teknologier 

Fremme af bæredygtig/grøn 

vækst 

Udvikling af green economy 

Understøttelse af strategiske planlægningsressourcer for grøn vækst 

Forskning inden for områderne elektronik til vindenergi, energilagring og e-mobilitet 

Forskning og innovationer på områderne bioenergi og energinet 

Forbedring af produktiviteten af ressourceskånende og miljøvenlig produktion  

Samarbejde inden for vindenergi 

Udvikling inden for energilagring  

TO 

6 
Miljøbeskyttelse og 

fremme af ressour-

ceeffektivitet 

c) Beskyttelse, fremme og ud-

vikling af den kulturelle og 

naturlige arv 

d) Beskyttelse og retablering 

Fremme af bæredygtig 

vækst 

Forbedring af produktiviteten af ressourceskånende og miljøvenlig produktion  

Udvikling af den landlige turisme og miljøturismen 

Styrkelse af biodiversiteten 

Udvikling af videnudveksling 



  
SWOT-ANALYSE PÅ BASIS AF STRATEGISKE DOKUMENTER – ET BIDRAG TIL DET OPERATIONELLE PROGRAM 

C:\Users\BERA\Documents\Ex ante dansk-tysk samarbejde 2014-20\SWOT\Korrektur 2\SWOT Report - 200213 (All changes accepted)_DK_draft final_220513.docx 

79

 Tematiske mål Investeringsprioriteter Udviklingsmål Indsatsområder aktioner SWOT (kapitel 3) 

af biodiversitet, beskyttelse af 

jordbunden og sanering og 

fremme af økosystemet her-

under NATURA 2000 

Demonstrationsprojekter til vand- og jordbundsrensning 

Udvikling af miljøvenlige teknologier 

TO 

8 
Fremme af bære-

dygtighed i trafik-

ken og nedbrydelse 

af flaskehalse i vig-

tige  

netinfrastrukturer 

b) Fremme af beskæftigelses-

venlig vækst gennem ... 

i) Integration af grænseover-

skridende arbejdsmarkeder, 

herunder grænseoverskriden-

de mobilitet, fælles lokale be-

skæftigelsesinitiativer og fæl-

les uddannelse 

Udvikling af kompetencer 

hos virksomheder og perso-

ner 

Udvikle kulturelle bånd i 

regionen 

Udveksling af studerende 

Udvikling af fælles kvalifikationsrammer 

Grænseoverskridende rådgivning af grænsependlere 

Kompetence- og iværksættercentre 

Understøttelse af udvikling af vidennetværk 

Understøttelse af grænseoverskridende mobilitet hos arbejdstagere 

Grænseoverskridende jobsøgning via platforme og rådgivningscentre 

Grænseoverskridende samarbejde mellem fagforeninger og arbejdsformidlinger 

Udvikling af en nemmere og hurtigere anerkendelse af kvalifikationer 

Fælles uddannelses- og videreuddannelsesaktiviteter og -systemer 

Udvikling af sprogkompetencerne på begge sider af grænsen 

TO 

11  
Forbedring af de 

institutionelle kapa-

citeter og fremme af 

en effektiv offentlig 

forvaltning 

iv) Fremme af det retlige og 

administrative samarbejde og 

af samarbejdet mellem borge-

re og institutioner 

Forbinde regionen admini-

strativt og institutionelt 

Tilvejebringelse af kvalifi-

ceret arbejdskraft til græn-

seregionen 

Udvikling af grænseover-

skridende institutioner 

Partnerskaber mellem institutioner 

Fælles kulturelle aktiviteter 

Identificering og fjernelse af barrierer for et grænseoverskridende arbejdsmarked 

Samarbejde inden for uddannelse 

Grænseoverskridende rådgivning for grænsependlere 

People-to-people projekter 

Fjernelse af institutionelle flaskehalse for det grænseoverskridende samarbejde 

Udbygning af grænseoverskridende kapaciteter for offentlige institutioner, Ngo’er osv. 
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Bilag A  Lister over projektideer fra 
INTERREG-konferencen den 12.12.2012 
 

X – viser den workshop, hvor projektideen blev foreslået 

(x) – viser, om forslagsgiveren har angivet yderligere relevante emneområder 

(ex) – viser, om ex ante-evaluatorerne vurderer, at projektforslagene hører ind un-

der andre supplerende områder  

 

  WORKSHOP 1 

Innovation 

Projekt- 

nummer  

Titel 1 2 3 4 5 ex ante-

kommentarer 

1-01 Hospital collaboration 

(logistics, technics, 

telemedicin)  

x     Permanent collaborati-

on platform 

1-02 Telemedicine and 

telemonitoring 
x       

1-03 E-health, telemedici-

ne 
x     more efficient patient 

care system 

1-04 Health care: Com-

plementing compen-

tences 

x     e.g. Health register in 

DK and Technology in D; 

exchange of technology 

and personal --> better 

patient care.  

1-05 Healt care: Patient 

empowerment psy-

chology 

x     integrated ICT to teach 

ways to handle conflicts 

--> patient safety & 

convenience 

1-06 Telemedicine, effi-

cient treatment, im-

prove health care in 

rural areas  

X     lack of doctors and per-

sonal a problem; need 

for joint research and 

knowledge exchange 

(incl. Hospitals and uni-

versities) 

1-07 general innovation 

agenda; more fo-

cused funding for 

innovation support 

X       

1-08 Health care; telemed-

icine, online consulta-

tion; research in 

communication 

x     improve communica-

tion; improve doctor-

patient confidence (also 

within tabu areas) 

1-09 Powerelectronics 

(Leistungselektronik) 
x     Networks btw. Industry 

and research; education 
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  WORKSHOP 1 

Innovation 

Projekt- 

nummer  

Titel 1 2 3 4 5 ex ante-

kommentarer 

inclusive biogas networks (joint study 

programs) 

1-10 Personalised medici-

ne and Nanotechno-

logy 

x     Joint research & devel-

opment; network crea-

tion; exchange of stu-

dents; support for en-

trepreneurs  

1-11 make research results 

and patents  visible 

for companies 

x     Intermediation at prac-

tical (praxisnahe) level; 

networking/bridging; 

development funds for 

micro projects; food, 

energy, maritime 

 

 

WORKSHOP 2 

Energi og miljø 

Projekt- 

nummer  

Titel 1 2 3 4 5 ex ante-

kommentarer 

2-1 Renewable energy: 

Make Region visiable 

  x (ex)    Marketing 

Branding 

Lobbying 

2-2 Energy storage: Heat 

and/or electrical stor-

age in decentralized 

grids 

(ex) x      
Analysing, installation 

and evaluation of opti-

mal storage capacity 

2-3 E-mobility: support 

attraction and enhance 

acceptance 

  x (ex)    Make everyday life and 

holiday without car 

easier; Modal split and 

charging possibilities 

2-4 Smart grid solutions (ex) x      New solutions in com-

panies; qualification of 

employees in SMEs; 

networking; Export 

2-5 Biodiversity: create new 

living spaces  

  x      Development of the 

ecological, legal and 

economic framework 

conditions 

2-6 Biodiversity: improve 

biod. of agricultural 

land 

  x        

2-7 Biodiversity: focus on 

improvement for a 

single species 

  x        
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WORKSHOP 2 

Energi og miljø 

Projekt- 

nummer  

Titel 1 2 3 4 5 ex ante-

kommentarer 

2-8 Biodiversity: protection 

of flora and fauna com-

bined with climate 

chance adaptation 

  x      Develop joint strategy 

and  action plan; im-

provement measures 

2-9 Renewable energy: 

system competences 

(ex) x (ex)    Overproduction of RE; 

create research insti-

tute for energy-system-

integration and power 

electronic 

2-10 Cooperation and Know-

ledge transfer 

 x (ex)    Create a complete 

overview/map of all 

economic and research 

actors 

2-11 Sustainable constructi-

on/buildings 

(ex) x      new methods and pos-

sibly certifications 

2-12 Green growth: transi-

tion especially in pro-

duction companies 

  x (ex)    Improve resource effi-

ciency, sustainability in 

the entire value chain  

2-13 Power electronics: wind 

power, e-mobility, en-

ergy efficiency 

(ex) x        

2-15 Water management   x      Solutions against flood-

ing and problems of 

water management 

2-16 Energy management (ex) x      Cooperation btw. large 

wind power installa-

tions, power plants, 

district heating, local 

authorities 

2-17 Electricity storage (ex) x      Ex. Electrolyse – H2 

2-18 Biomass production: 

sustainable 

  x      Increased diversity by 

biomass production 

2-19 Qualifications within 

renewable energy 

  x     Danish-German “solar-

camp”; On-the-job-

training 

2-20 Biodiversity   x      improve flora through 

diversity of agricultural 

crops 

2-21 Biodiversity   x      including people with 

low formal education 

2-22 Biomass and sustaina-

ble agriculture/forestry; 

wind power; smart grid 

(ex) x      Biomass in combination 

with PV and passive 

solar 

2-23 Electricity storage (ex) x      Speicherung mit 

Nachtspeicherofen 

2-24 Electricity grid   x      With acceptance by 

population 
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WORKSHOP 2 

Energi og miljø 

Projekt- 

nummer  

Titel 1 2 3 4 5 ex ante-

kommentarer 

2-25 Electricity storage; grid 

construction 

(ex) x      Energy supply without 

loss 

2-26 E-mobility and 

Tourism 

  x (ex)    E-mobility initiatives in 

the tourism region  

 

 

WORKSHOP 3 

SMV’ers konkurrenceevne 

Projekt- 

nummer  

Titel 1 2 3 4 5 ex ante-

kommentarer 

3-1 Roundtable for existing 

projects/exchange of 

experience  

  X   Tourism proposed as 

additional area 

3-2 Improve mobility for 

rural areas (tour-

ism/labour market) 

  X   Mobility, Logistics 

3-3 Energy efficiency in 

companies 

 (X) X    

3-4 Better infrastructure 

for electric cars 

 (X) X    

3-5 Biomass - technology 

development cross-

border 

 (X) X    

3-6 Biofuel-corridor/Biofuel 

region 

 (X) X   Cooperation with Swe-

den 

3-7 Competence develop-

ment 

  X  (X)  

3-8 Find your Partner? (de-

velopment of partner-

ships in Tourism) 

  X   Tourism proposed as 

additional area 

3-9 Best practices in green 

energy 

 (X) X    

3-10 Green transport  (X) X   Transport and logistics 

3-11 Development of tou-

rism 

  X    

3-12 Ferry between Fyn and 

Germany 

  X    

3-13 Reduce language barri-

ers on all levels 

  X   Tourism proposed as 

additional area 

3-15 Health economy   X   Health 

3-16 Internationalisation of   X   Workshops for man-
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WORKSHOP 3 

SMV’ers konkurrenceevne 

Projekt- 

nummer  

Titel 1 2 3 4 5 ex ante-

kommentarer 

clusters and networks gers, matching  

3-17 Reduce CO-2 in private 

homes 

 (X) X   Business development 

and SME, cooperation 

between businss and 

authorities 

3-18 Strengthen internatio-

nalisation and exports  

  X   Competence center 

3-19 Power planning  (X) X   Wind sector 

3-20 Energy reduction - 

companies  

 (X) X   Costs and competition, 

networks, exchange of 

knowledge 

3-21 Consumer beha-

viour/energy reduction 

 (X) X   Campaigns, cooperati-

on  

3-22 Health and healthcare 

sector improvement  

(X)  X   How to strengthen the 

attitude to change in 

the sector, PPP,  

3-23 Thematic routes (Baltic 

Sea, Hansa, Wikings)  

  X   Tourism proposed as 

additional area. Marke-

ting, profiling, visibility 

3-24 Prepare tourism actors 

for visitors from Den-

mark and Germany 

  X   Tourism proposed as 

additional area. 

3-25 Advisory to companies 

regarding for new mar-

kets 

  X   Market analysis, consul-

tancy 

3-26 Common culture and 

history 

  X   Tourism, labour market, 

heritage route 

3-27 Marketing of the new 

region (food) 

  X   Local food, marketing 

platform, networks 

clusters,  

3-28 Growth in the entire 

region 

  X   Tourism, SME 

3-29 Growth in the entire 

region 

  X   Tourism,  

3-30 Visit your neighbour   X   Tourism 

3-31 Common water (sea)   X   Tourism 

3-32 Cooperation between 

cluster and networks 

  X   SME, Forum for coope-

ration  

3-33 Research and develop-

ment SME 

  X   SME 
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WORKSHOP 4 

Kultur 

Projekt- 

nummer  

Titel 1 2 3 4 5 ex ante-

kommenta-

rer
249

 

4-1 Research cooperation  

“Maritime Heritage” 

   X  Maritime sector 

4-2 Establish contacts for 

border-crossing cultural 

events 

  (X) X  Information, Tou-

rism 

4-3 Support creative pro-

fessionalism with de-

sign, theatre and music 

camps  

  (X) X (X) Creative industries 

4-4 Development of an 

international cultural 

festival 

  (X) X  Tourism 

4-5 Vitalize building culture 

with architectural pro-

jects 

   X  Architects 

4-6 Cooperation Nature 

film festival “Green 

Screen” 

  (X) X  Environment 

4-7 Foster Baltic Sea cruise-

tourism between DK & 

D 

  (X) X  Harbour develop-

ment 

4-8 Lighthouse projects 

related to cul-

ture/nature (school 

programs, exhibitions 

etc.) 

   X (X) Education 

4-9 Common teaching  

modules “Baltic Sea 

identity” 

   X (X) Education 

4-10 Education of cultural 

ambassadors 

   X  Regional marketing 

4-11 Digitization of cultural 

heritage 

(X)   X  ICT, regional marke-

ting, Tourism 

4-12 Visualization of the 

common history and 

cultural heritage “Road 

to democracy” 

   X   

4-13 Branding of a joint Bal-

tic Sea identity 

  (X) X  Regional marketing, 

                                                      

 

 
249

 Næsten alle kulturprojekter har relation til turisme. 
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WORKSHOP 4 

Kultur 

Projekt- 

nummer  

Titel 1 2 3 4 5 ex ante-

kommenta-

rer
249

 

4-14 Information platform 

for cultural projects, 

promotion of micro-

projects 

  (X) X  ICT, Tourism 

4-15 Intersectoral cooperati-

on 

   X   

4-16 Common crossborder 

orchestra  

   X   

4-17 Cultural events   (X) X  Tourism 

4-18 Finding common roots 

(e.g. in common exhibi-

tions) 

   X  Regional identity 

4-19 Initiative German-

Danish School Partner-

ships (“every school 

one partner”) 

   X (X) Education 

4-20 Development of an 

international “adrena-

line“ sports event 

(BMX, skateboarding, 

kitesurfing etc.) 

  (X) X  Young people 

 

WORKSHOP 5 

Arbejdsmarked og kompetenceudvikling 

Projekt- 

nummer  

Titel 1 2 3 4 5 ex ante-

kommentarer
250

 

5-1  Image Campaign 

"language learning" 

(learning Ger-

man/Danish) 

  (X)  X Education, regional 

identity 

5-2 Cross border training 

with one common 

curricula  

  (X)  X Education, Learning 

Innovation 

5-3 Disadvantaged young 

people to the labour 

market 

  (X)  X Education, Social inclu-

sion 

                                                      

 

 
250

 Næsten alle arbejdsmarkedsprojekter har relation til WS 3 
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WORKSHOP 5 

Arbejdsmarked og kompetenceudvikling 

Projekt- 

nummer  

Titel 1 2 3 4 5 ex ante-

kommentarer
250

 

5-4 Practical training for 

low qualified youths 

(15-25 years)  in the 

service sector and 

professional support 

from the companies  

  (X)  X Education, Social inclu-

sion 

5-5 Integration of disad-

vantaged people to 

the labour market 

  (X)  X Education, Social inclu-

sion 

5-6 Practical training for 

low qualified youths 

(15-25 years), guide-

lines for companies, 

Identification of job-

profiles 

  (X)  X Education, Social inclu-

sion 

5-7 Comparison of cur-

rent standards of 

qualification (educa-

tion, culture) and 

creation of mutual 

standards 

  (X)  X Education 

5-8 Reduction of lan-

guage barriers and 

improvement of legal 

expertise regarding 

laws and provisions 

of partner countries 

    X Overcoming regional 

barriers 

5-9 Development of 

mutual education 

modules  

    X Education 

5-10 Mobility portal for 

the exchange of pro-

fessionals and train-

ees 

(X)  (X)  X ICT 

5-11 Campaigns to raise 

awareness of train-

ees, unemployed and 

companies regarding 

opportunities across 

the border  

  (X)  X Regional awareness 

5-12 Reduction of study 

and education aborts 

  (X)  X Education 
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