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Resumé

FURGY-regionen (Syddanmark og Schleswig-Holstein) har længe stået stærkt inden 
for succesfuld implementering af teknologier for vedvarende energi med en enestående 
andel i den regionale energiforsyning. En stor del af værdikæden for implementering af 
VE sikres af et stort antal virksomheder i regionen. Endvidere råder vindenergisektoren 
over teknologiske kompetencer på højt plan.
  Regionen imødegår på vellykket vis udfordringerne som følge af den nuværende 
grundlæggende ændring af energisystemet og anses som foregangsregion inden for over-
gang til vedvarende energi. I forhold til den fremtidige gennemførelse af et energi system, 
der i høj grad er baseret på vedvarende energi, vil det mest afgørende punkt være den 
vellykkede koordinering af de nye systemkomponenter såsom forsyning, transmission, 
lagring og efterspørgsel samt integration af varme- og elektricitetssektoren. På trods af 
at der i høj grad er brug for den vedvarende energi, eksisterer der fortsat nogle alvorlige 
barrierer. En af de største udfordringer, hvad de nye vind- og bioenergianlæg angår, er 
den manglende accept af den nødvendige omdannelse af systemet. Eksempler på den 
offentlige deltagelse (offentligt ejede vindmølleparker, offentlige høringer osv.) samt pilot-
projekter til reduktion af majsafgrøder i monokultur udgør eksempler på god praksis.
  For at kunne nå målet med skabelsen af „kompetente klynger inden for sektoren for 
vedvarende energi“ skal der oprettes og fastholdes en tilstrækkelig arbejdsstyrke og en 
betydelig F&U-sektor (virksomheder og forskningsinstitutter) i regionen. Inden for disse 
områder kræves der betydeligt større politisk støtte og forbedrede rammebetingelser for 
at kunne tiltrække virksomheder, institutter og kvalificeret arbejdskraft, således at det bliver 
muligt at konkurrere med etablerede klyngeregioner og at udvikle nye værdiskabende 
aktiviteter i den dansk-tyske grænseregion. Endvidere er det vigtigt med en kontinuitet i 
de investeringer og den grundlæggende støtte, der gives til F&U- og pilotprojekterne, med 
henblik på at oprette den nødvendige infrastruktur. 
  Ud fra et langsigtet perspektiv skal der opbygges et mere effektivt grænseovers-
kridende samarbejde inden for offshore-havne, vindmølleparker, netudvidelse til øget 
anvendelse af vedvarende energi og forskellige energioplagringsaktiviteter.
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1. Indledning

2. Nuværende status for FURGY-regionen

FURGY (Future Renewable Energy), der er et INTERREG IV A-støttet projekt, som løber 
i perioden 2009 – 2012, har skabt et grænseoverskridende virksomheds- og forsknings-
netværk i Syddanmark og Schleswig-Holstein, som dækker hele sektoren for vedvarende 
energi. Dette netværk støtter udviklingen af en europæisk kompetenceregion inden for 
området vedvarende energi. Flensburg Universität og Syddansk Universitet har i fælles-
skab udarbejdet en køreplan, som er indeholdt i denne rapport.
  Køreplanen har til formål at vise målgrupperne for FURGY-projektet en rækkeforskel-
lige scenarier i forhold til de muligheder, det potentiale og de udfordringer, der er forbun-
det med udviklingen af en kompetenceregion for vedvarende energi i Syddanmark og 
Schleswig-Holstein. Scenarierne bruges til at udlede specifikke politiske og forvaltnings-
mæssige anbefalinger. FURGY-projektets og køreplanens målgrupper omfatter en række 
interessenter fra den private og den offentlige sektor.
  FURGY-køreplanen er blevet udviklet med udgangspunkt i en kendt metode, som har 
kombineret forskellige kvalitative og kvantitative interview, undersøgelses- og prognose-
teknikker. De økonomiske og teknologiske potentialer og udfordringer, der i første om-
gang var blevet fastlagt, blev undersøgt yderligere ved hjælp af en kombineret Delphi- og 
scenarie opbyggende tilgang. De regionale virksomheder og institutioner inden for ved-
varende energi bliver præsenteret på et visuelt kort på FURGY‘s hjemmeside (http: //www.
furgy.eu).

2.1 Kort beskrivelse af regionen

Schleswig-Holstein Syddanmark

Område 15.799 km² 12.191 km²

Indbyggere 2,83 Mio. 1,195 Mio.

Indbyggere pr. km² 179,13 98,02

Kommuner 167 22

Største by Kiel (237.000 indb.), hovedstad Odense (187.000 indb.)

Lovgivningsmæssig 
status

Tysk delstat med  
delstatsregering

Administrativ region med politisk 
repræsentation
(hovedansvarsområde:  
sundhedspleje)

Støtteordninger til  
vedvarende energi

Hovedsageligt indfødningstariffer 
for el (EØF)

Hovedsageligt nettomåling og
pristillæg

Tabel 1: Grundlæggende statistiske data for Syddanmark og Schleswig-Holstein

Kilde: EUROSTAT 2011.
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Ud over de anførte forskelle i størrelse og lovgivningsmæssig status (tabel 1) påvirkes de 
to regioner i høj grad af den nationale lovgivning og EU-lovgivningen inden for alle as-
pekter af den vedvarende energi. Navnlig indfødningstarifferne til vind-, sol- og bioenergi, 
afgiftsreguleringen, de offentlige støtteordninger og den tekniske regulering bestemmes 
hovedsageligt eller helt på henholdsvis nationalt og EU-plan. Der findes endvidere store 
forskelle i den måde, de vedvarende energikilder støttes på. Danmark støtter vedvarende 
energi gennem pristillæg og nettomåling. I Tyskland støttes elektriciteten fra forskellige 
vedvarende energikilder hovedsageligt gennem et ensartet system for indfødningstariffer. 
Udviklingen af sektorerne for vedvarende energi harsom følge af de forskellige støtte-
ordninger været forskellig i de to lande.

Den tyske delstat Schleswig-Holstein har formuleret et mål om at reducere CO2-udslippet 
med 40 % inden 2020 og med 80 – 95 % inden 2050 sammenlignet med 1990-udslippet. 
Danmark har planer om at reducere CO2-udslippet trinvist med op til 40 % inden 2020 og 
op til 50 % inden 2050 sammenlignet med niveauet for 1990. Omdannelsen af et energi-
system baseret på fossile brændstoffer og kernekraft til et system, som er fuldstændig 
baseret på vedvarende energi, og decentraliseret energisystem skaber en række konkrete 
udfordringer og muligheder for den grænseoverskridende FURGY-region.

Stigning i vedvarende energikilder: Den tyske delstat Schleswig-Holstein sigter mod 
en stigning i produktionen af elektricitet fra vedvarende energikilder på op til 300 % af 
regionens energibehov inden 2020. Danmark planlægger en stigning i den generelle 
produktion af vedvarende energi fra 17 % i 2005 til 30 % i 2020. Et yderligere mål om-
handler en andel på 50 % af al elektricitet fra vindkraft inden 2020 og 100 % af elektricite-
ten fra vedvarende energikilder inden 2050. Som følge af de yderst positive geografiske 
rammebetingelser ligger der navnlig et stort potentiale gemt på områderne vindkraft (på 
land og offshore) samt bioenergi i regionen. Solcelle- og geotermiske projekter har dog 
også potentiale, dette afhænger dog af de regionale rammebetingelser. For at kunne øge 
andelen af vedvarende energikilder er det nødvendigt med en tilstrækkelig teknisk og 
teknologisk uddannelse og undervisning af den fremtidige arbejdsstyrke.

2.2  Regionale udfordringer og muligheder set i lyset af 
omdannelsen af energisystemet



Udvidelse af 
vedvarende energi Værdiskabelse

Accept

Udfordringer

Potentiale

Tid

System-
koordinering Grænse-

overskridende 
interaktionTeknologisk 

kompetence
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Systemkoordinering: Ud fra perspektivet med et system baseret på vedvarende energi 
udgør mængden af produktionen af vedvarende energi i regionen dog kun en af udfor-
dringerne. Andre udfordringer omhandler systemkoordineringen af den svingende pro-
duktion af vedvarende energi fra f.eks. sol og vind kombineret med transportkapaciteten, 
oplagringen og efterspørgslen. 

Accept: Den lave energidensitet for vedvarende energi og den begrænsede tilgængelige 
plads (på land) kan medføre stigende priser på jord og naturens ressourcer (f.eks. bio-
masse fra landbruget). Endvidere er et system baseret på vedvarende energikilder mere 
synligt (større område) og kan derfor føre til øgede protester i befolkningen og hos beboere. 
Derudover kan acceptniveauet blive påvirket af risikoen for stigende omkostninger for-
bundet med det private og kommercielle energiforbrug som følge af den dyre omdannelse 
af energisystemet.

Grænseoverskridende interaktion: En yderligere dimension af den stigende betydning 
er interaktionen med og mellem grænseregioner og lande. I tilfælde af en grænseover-
skridende region som her FURGY-regionen skal der ske en anerkendelse af de nationale 
udviklinger i Danmark og Tyskland samt udviklingerne i EU, og disse skal om muligt 
påvirkes ud fra et regionalt synspunkt. 

Produktionsvirksomhedernes, universiteternes og forskningsinstitutternes aktiviteter og de 
private projektudviklere og offentlige projekter medfører eller støtter en regional værdi og 
en indkomstskabelse. Intensiteten og omfanget af anlæggene til produktion af vedvarende 
energi, den lovmæssige og politiske ramme samt accepten af de specifi kke teknologiske 
og økonomiske forandringer begrænser og bestemmer den regionale værdiskabelse 
(fi gur 1). Dette har en særlig betydning for europæiske udkantsområder med begrænset 
økonomisk vækst i de seneste årtier, herunder FURGY-regionen.

Figur 1: Grundlæggende økonomiske og markedsmæssige muligheder og udfordringer i den 
grænseoverskridende FURGY-region.
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Figur 2: Udvikling af produktionen af vedvarende energi i Syddanmark. 

Kilde: Eget estimat med udgangspunkt i Dansk Energi 2010.

Figur 3: Udvikling af produktionen af vedvarende energi i Schleswig-Holstein. 

Energymap.info 2012

Produktion af vedvarende energi
Syddanmark og Schleswig-Holstein er begge førende europæiske regioner inden for 
produktion af vindkraft. Samtidig findes der en række aktiviteter inden for andre under-
sektorer for vedvarende energi (solceller og bioenergi). Imidlertid når elproduktionen fra 
vedvarende energikilder op på 49 % af regionens energibehov i Schleswig-Holstein (SH) 
og 40 % i Syddanmark (SD). Se figur 2 og 3 for et overblik over den aktuelle status for 
elproduktionen fra vedvarende energikilder. 

2.3  Nuværende kapacitetsstatus for den regionale sektor for 
vedvarende energi
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Figur 4: Antal virksomheder og organisationer inden for området vedvarende energi i Schleswig-
Holstein og Syddanmark Nogle af aktørerne har flere kompetenceområder, og det samlede antal er 
derfor større end virksomhedstallet.

2.4  Teknologisk regional kompetence inden for  
vedvarende energi

Indholdet i FURGY‘s virksomhedsdatabase giver et godt første indtryk af FURGY-
region  ens aktuelle teknologiske kompetence inden for vedvarende energi. Samlet set 
talte FURGY-databasen 640 virksomheder (hoveddel) og nogle få andre organisationer 
(uddannelsesinstitutioner, offentligt-private netværk) i oktober 2012. Når man deler disse 
virksomheder op i tyske og danske virksomheder i FURGY-regionen, omfatter virksom-
hedsdatabasen 299 aktører i Schleswig-Holstein og 341 i Syddanmark.
  De syddanske virksomheder inden for vedvarende energi består hovedsageligt 
af virksomheder inden for vindkraft og bioenergi samt energieffektivitet. I Schleswig-
Holstein er det ligeledes vindkraft, der udgør det største segment inden for vedvarende 
energi, herefter følger bioenergi og solenergi. Mens segmentet vindkraft i FURGY-
regionen også tæller nogle store virksomheder (navnlig VESTAS A / S, DANFOSS A / S, 
Repower og Siemens Windpower GmbH, LM Windpower), domineres bio- og solenergi 
samt energieffektivitetssegmenterne helt klart af SMV‘er. Sammenlignet med Schleswig-
Holstein er solenergisegmentet i Syddanmark fortsat ret lille (figur 4).
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3. Resultater fra Delphi-undersøgelsen: Scenarier

Der er udarbejdet fire forskellige scenarier med udgangspunkt i de anvendte forskellige 
undersøgelsesmetoder. Det første vedrører de forventede udviklinger, det “sandsynlige 
fremtidsscenarie”. Dette scenarie tager udgangspunkt i resultaterne fra Delphi-under-
søgelsen. Figur 5 giver et overblik over sandsynligheden for, at de forventede udviklinger 
finder sted ifølge de deltagende eksperter. Derudover er der blevet udarbejdet et “værste 
fald-scenarie”, et scenarie med “begrænset fremgang” og et “bedste fald-scenarie”.

3.1 Det mest sandsynlige fremtidsscenarie

Figur 5: Sandsynlighed for forekomsten af de anførte udviklinger. N=66. 

Kilde: egen figur baseret på Delphi 2-data.

Tabel 2: Sammenfatning af scenarie 1: Mest sandsynlige fremtid

Indikator for regionen Ranking Kriterier / teser anvendt 
med udgangspunkt  
i figur 3

Billedtekst

Investeringer i regionen ++ 2, 15, 16, 17 +++ = meget positiv 
udvikling

- / + = status for 2012

--- = meget negativ 
udvikling

Teknologisk kompetence (F&U) + 15, 16, 17, 13, 14

Anvendelse af VE ++ 5,6,9

Accept fastholdt + 1, 3,4

Systemkoordinering 
(net & oplagring)

+ 11,10

Grænseoverskridende aktiviteter - / + 18, 19, 20



| 11FURGY – Future Renewable Energy

Overordnet set kommer den nationale investeringsvolumen inden for vedvarende energi  
til at stige yderligere i Danmark og Tyskland i fremtiden, og sektoren for vedvarende 
energi kommer til at få stadig større betydning i de næste årtier. Samarbejdet mellem 
de regionale forskningsinstitutter og virksomheder inden for vedvarende energi styrkes 
sammenlignet med 2012. Selv om der hersker en forventning om disse positive udvik-
linger og den forventede stigning af navnlig de private investeringer i forskning og udvikling 
(F&U) i regionen, er der generelt set ikke udsigt til en national eller international førerrolle 
på F&U-området inden for teknologier for vedvarende energi. Regionen implementerer 
på vellykket vis den fortsatte anvendelse af teknologier for vedvarende energi: Det for-
ventes, et de fleste mulige vindkraftanlæg vil blive installeret i regionen mellem 2020 og 
2030, og at produktionen af vedvarende energi vil stige og nå op på 300 % af regionens 
beregnede elektricitetsbehov.
  Accepten af omdannelsen af energisystemet vil på dette tidspunkt ikke falde i regionen. 
Den direkte offentlige deltagelse (f.eks. finansielt) i projekter for vedvarende energi bliver 
fortsat brugt og vil være standard i energiprojekterne.
  Det forventes, at netudvidelsen kommer til at tage tid, men at den hovedsageligt vil 
være afsluttet i 2030. 
  Niveauet for de grænseoverskridende samarbejdsprojekter og rammebetingelserne 
forandres ikke mærkbart i forhold til 2012. De fleste regionale virksomheder inden for  
vedvarende energi kommer i de næste årtier ikke til at identificere sig med en fælles 
dansk-tysk grænseregion. De grænseoverskridende samarbejdsprojekter kommer delvist 
til at stagnere. Det forventes, at det grænseoverskridende samarbejde inden for ved-
varende energi kun delvist bliver institutionaliseret (dansk-tyske kompetencecentre).

3.2 I værste fald: “stagnation”

Som følge af de begrænsede finansielle ressourcer reduceres de juridiske, politiske og 
økonomiske initiativer (f.eks. indfødningstariffer, støtte osv.) for virksomheder, kommuner, 
universiteter og private aktører med henblik på investeringer i aktiviteter for vedvarende 
energi (installation af produktionskapacitet, F&U, afprøvning og demonstrationer, offentlig  
information, uddannelse / undervisning) kraftigt. Virksomhederne og arbejdsstyrken 
vælger i stadig højere grad at flytte til konkurrerende succesfulde klyngeregioner, som 
kan tilbyde bedre ramme- og arbejdsbetingelser. Derudover flytter den verdensførende 
messe inden for vindkraft fra Husum til Hamborg. Den yderligere netudvidelse sagtnes 
kraftigt grundet regionale protester og manglende investeringer i netinfrastrukturen. Den 
offentlige accept af omdannelsen af energisystemet halter som følge af de stigende priser, 
den manglende offentlige deltagelse, den øgede majsproduktion og de vedvarende 
problemer med at integrere den vedvarende energi i det etablerede system. Offshore-
vindkraften formåede ikke at opnå de forventede nedgange i omkostningsniveauet. Den 
utilstrækkelige netinfrastruktur, den manglende arbejdsstyrke og logistik medfører en 
række alvorlige problemer for regionen. Vedvarende diskussioner fører til, at Tyskland 
har besluttet at forlænge løbetiden for atomkraftværkerne til 2018. Efter planlægningen 
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3.3 Overvejende negativt scenarie: “begrænset fremgang” 

3.4 I bedste fald: “uventet vækst” 

Der hersker stadig en vis vækst- og udvidelsesdynamik, men denne dynamik er ret 
begrænset i forhold til udviklingen de seneste år. Regionen har succes med at implemen-
tere nogle få yderligere produktionsanlæg med anvendelse af vedvarende energikilder. 
Antallet af vindkraftanlæg stiger yderligere, i takt med at områderne til vindmølleparker  
i Schleswig-Holstein udvides. Solcellesektoren i Syddanmark oplever ligeledes vækst,  
og brugen af bioenergikilder stiger. Idet en række store produktionsvirksomheder og R&U-
institutioner forlader regionen til fordel for eksisterende succesfulde klyngeregioner, vil der 
ud over et par netværksaktiviteter ikke blive skabt en klynge i regionen. Det grænseover-
skridende samarbejde beholder nogenlunde 2012-niveauet.

Der opleves en meget større vækst og udvidelsesdynamik end i det seneste årti, og 
disse udviklinger er også forholdsmæssigt uventede for politikere og forretningsfolk. Der 
sker en betydelig intensivering af de juridiske, politiske og økonomiske initiativer for de 
forskellige aktører fra den regionale sektor for vedvarende energi. Krav og forslag fra 
forskerverdenen og private aktører med henblik på at stimulere segmenterne for vedva-
rende energi undersøges aktivt af de regionale politiske ledere og understøttes af den 
politiske ramme. Netinfrastrukturen udvikles på en gennemsigtig og samtidig ambitiøs 
måde, der ligger en velfunderet planlægning og kommunikation bag optionerne til ud-
veksling af spidsbelastningerne og reduktion af netudvidelserne. Inden 2015 er proble-
met med den manglende investering i sektoren løst. Nye forskningsinstitutter og private 
aktører tiltrækkes ved hjælp af regionens konsekvente langsigtede strategi. Der skabes 
kompetenceklynger baseret på et bredt teknologisk og videnskabeligt grundlag.

For som minimum at opnå ovenstående sammenfattede udviklinger for den mest sand-
synlige fremtid skal der træffes en række politiske foranstaltninger i de kommende år.

4.  Køreplan: politiske anbefalinger på vejen mod 
en integreret europæisk kompetenceregion 
for vedvarende energi

kollapser tilliden til de regionale aktører inden for sektoren for vedvarende energi, og 
investeringsniveauet falder kraftigt. Der opstår en nedadgående spiral for den regionale 
sektor for vedvarende energi.



70%

60%

50%

40%

30%

meget sandsynligt / 
sandsynligt

delt

F&U national førende 
region

Vedvarende energi 
kommer til at dække 300 % 
af regionens el.-behov

meget usandsynligt / 
usandsynligt

20%

10%

0%

| 13FURGY – Future Renewable Energy

Kun 25 % af de adspurgte eksperter mener, at det er meget sandsynligt eller sandsynligt, at 
regionens udvikling går i retning af en førende region på nationalt plan, hvad F&U inden for 
vedvarende energi angår. Over 65 % anfører, at denne udvikling ville være afgørende for 
den regionale sektor for vedvarende energi.
  Derudover er adgangen til forskningsinstitutterne særligt kritisk i Schleswig-Holstein: 
Kun 27 % af de adspurgte kommunale beslutningstagere mener, at adgangen for deres 
kommune til F&U-institutioner er meget god eller god (N=49).

Kortsigtede foranstaltninger (2013 – 2020)
•  Der skal udvikles og aftales en klar vision, som skal kommunikeres ud på gennem-

sigtig vis, hvad angår udviklingsmulighederne for regionens teknologiske kompetence. 
Videnskabelige, industrielle og institutionelle aktører har brug for langsigtede perspek-
tiver, således at der skabes en motivation for at udvikle en fremtidig energiforskning, 
arbejdsstyrken bindes til regionen, og der genereres investeringer i regionen.

Figur 6: Sammenligning af den forventede F&U-udvikling og anvendelsen af vedvarende energi i 
2013 og 2040.

Kilde: FURGY Delphi-undersøgelse 2012.

4.1 Teknologisk kompetence: styrkelse af F&U-grundlaget

Regionerne Syddanmark og Schleswig-Holstein fører an inden for implementeringen af 
vedvarende energier. Dette faktum stor i modsætning til den mindre ambitiøse indsats i 
forhold til at tiltrække og fastholde virksomheder og forskningsinstitutter fra værdikæden 
i FURGY-regionen (figur 6). Succeshistorier fra andre regioner viser, at, hvis regionen 
ønsker at blive en kompetenceregion inden for vedvarende energi, kræves der stærke 
forsknings- og udviklingscentre. Der skal opbygges en lang række F&U-aktiviteter.  
De største udviklere af VE-teknologi i regionen er Aerodyn, Danfoss, LM Wind Power,  
Repower, Siemens Wind Power, Vestas, Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie 
(ISIT), Mads Clausen Instituttet og de regionale universiteter (se afsnit 4.3).
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•  Der skal gennemføres en undersøgelse af mulighederne for at oprette forskningsinsti tutter 
og andre langsigtede finansieringsmodeller med fokus på vedvarende energi med 
støtte fra Danmark, Schleswig-Holstein og Tyskland. Et bedste praksis-eksempel på 
en sådan finansieringsmodel (2014 – 25 % af det driftsmæssige budget) er instituttet 
Fraunhofer, som råder over en vis procentdel langsigtet grundlæggende finansiering. 
Ud over en styrkelse af kompetencerne inden for enkelte teknologier for vedvarende 
energi skal der navnlig fokuseres på F&U-grundlaget til koordinering af det samlede 
energisystem (herunder en kombination og koordinering af elektricitet og varme, net-
udvikling og markedsanalyser vedrørende den fremtidige efterspørgsel og det fremtidige 
udbud).

•  Der er brug for kontinuitet i finansieringen af eksisterende kompetencenetværk i regionen 
for at slå bro over perioden mellem to eksternt finansierede projekter og reducere risikoen 
for at miste arbejdskraft mellem projekterne.

Langsigtede foranstaltninger (2021 – 2040)
•  Oprettelse af en kritisk masse af offentlig og privat regional F&U-kapacitet.
•  Der er behov for en aktiv lokaliseringspolitik med henblik på at binde virksomheder 

og infrastrukturer til regionen. Dette betyder ikke at kopiere eksisterende succesfulde 
klyngeregioner, men at sigte mod nye områder, hvor regionen har konkurrencemæssige 
fordele sammenlignet med andre regioner. 

•  Fornyet fokus af de regionale forskningsinstitutioner inden for vedvarende energi på 
nye forskningsprogrammer (f.eks. bioraffinaderier, smart grid-applikationer til 
husholdninger, thin layer-solceller, dyb-geotermiske projekter, opbevaringsanordninger, 
e-biogas-mobilitet).

4.2 Offshore-udvikling

Syddanmark og Schleswig-Holstein, som ligger mellem Nordsøen og Østersøen, har 
enestående geografiske muligheder for at udvikle offshore-faciliteter såsom havne og 
hermed forbunden industri. En af de største udfordringer for offshore-sektoren (på trods 
af de reducerede omkostninger) er logistikken i forbindelse store komponenter – en god 
havneinfrastruktur er derfor af afgørende betydning for virksomhederne. Som følge af 
de enestående lokaliseringsfaktorer er der mulighed for en tiltrækning til regionen af 
producenter af offshore-kabler og andre produkter, som ikke er nemme at transportere 
over store afstande med lastbil eller tog. De vigtigste aktører inden for offshore-sektoren 
i regionen er Offshore Center Danmark, Lindoe Offshore Renew-ables Center (LORC), 
Offshore Training and Development Cluster (OffTec) og Windcomm som stort netværks-
agentur for vindkraft i Schleswig-Holstein. For havneinfrastrukruren er den vigtigste aktør 
i Schleswig-Holstein Hafenkooperation Offshore-Häfen Nordsee SH (offshore-havnesa-
marbejde Nordsøen).
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65 % af de adspurgte eksperter anfører, at det er meget vigtigt eller vigtigt for regionen med 
en yderligere udvikling af en passende havneinfrastruktur med henblik på konstruktion, 
vedligeholdelse og service af offshore-vindmølleparker.

Kortsigtede foranstaltninger
•  Eksempler på bedste praksis skal analyseres systematisk for at udnytte erfaringer fra 

andre områder (Bremerhaven, Bremen, Cuxhaven, Esbjerg).
•  Der skal gives yderligere politisk og finansiel støtte til havneinfrastrukturen og samar-

bejdet i Schleswig-Holstein. Muligheder for samle-, forsynings- og reaktionshavne kan 
have fremtidig betydning for leveringen af regionale offshore-vindmølleparker. Konstruk-
tion af store komponenter og tjenester samt vedligeholdelse til offshore-vindsektoren er 
vigtige udviklingsområder for Schleswig-Holstein. En aktiv udvikling af det identificerede 
potentiale i offshore-strategien bør være en afgørende fremtidig udfordring. 

•  Havnene i Schleswig-Holstein bør i højere grad være koordinerede med havneplan-
lægningen i Syddanmark (Esbjerg og Havneby). Der skal så vidt muligt udføres en 
effektiv opgaveallokering mellem naboregionerne for at forhindre dyre dobbeltinvesteringer 
eller strandede investeringer.

•  Forbedret kommunikation mellem aktørerne i hav- og vindenergisektoren kan føre til 
en yderligere identificering af synergieffekter.
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FURGY-køreplanens vigtigste arbejdspakke på mellemlang sigt er: at sikre en fremti-
dig arbejdsstyrke til den regionale sektor for vedvarende energi på forskellige niveauer 
(in geniører, teknikere, faglærte arbejdere). Mens “kvalifikation” henviser til den grundlæg-
gende og livslange akademiske og skolerelaterede uddannelse, betyder “uddannelse” 
direkte jobrelaterede kurser og andre instruktionsformer (“uddannelse på arbejdspladsen”). 
For at undgå flaskehalsproblemer i forbindelse med arbejdsstyrken (figur 7), navnlig en 
forestående mangel på vindenergiingeniører og service- og vedligeholdelsesarbejdere i 
offshore-sektoren efter 2020, skal de regionale universiteter, fagskoler og akademier udvide 
eksisterende og udvikle samt oprette nye specialiserede kvalifikationsområder samt 
uddannelsesprogrammer inden for vedvarende energi inden for de næste år. Regionen 
står over for en række særlige udfordringer med at fastholde de faglærte arbejdere, eks-
empelvis grundet de uattraktive gennemsnitslønninger for nyansatte ingeniører1. Dette 
gælder for generelle og specialiserede programmer (f.eks. offshore-service/-vedligehol-
delse eller -sikkerhed). Denne øgede efterspørgsel løser dog ikke problemet med den 
strukturelle arbejdsløshed for ufaglærte i regionen. Hovedaktørerne er Bildungszentrum 
für Erneuerbare Energien (BZEE – uddannelsescenter for vedvarende energi), Danish 
Wind Power Academy, CE-Wind, Wind Energy Technology Institute (WETI), universiteterne 
i Flensburg, Kiel og Lübeck samt Syddansk Universitet (SDU). Offshore-aktørerne fra 
kapitel 4.2 skal også nævnes her.

4.3 Kvalifikation og uddannelse 

Langsigtede foranstaltninger:
•  Der bør finde en regulering sted af de grænseoverskridende aspekter ved udviklingen af 

offshore-sektoren. Der er behov for en klar ramme for investorerne vedrørende metoder 
til håndtering af grænseoverskridende offshore-vindmølleparker.

•  Der bør på vedvarende vis udføres en screening for nicher og yderligere udviklings-
muligheder.

•  Den fortsatte etablering af logistiske tjenester og producenter af store komponenter til 
offshore-industrien skal understøttes, navnlig i de områder, hvor vejtransport over lange 
afstande er for dyr eller umulig (f.eks. offshore-kabelproduktion). Der er mulighed for at 
tiltrække disse aktiviteter til placeringer tæt på planlagte vind-mølleparker i Nordsøen.

1 Gennemsnitslønnen for nyansatte ingeniører i Syddanmark ligger på omkring 38.000 – 39.000 DKK (cirka 5.095 – 5.230 €) 
om måneden. I København ligger denne løn på cirka 45.000 DKK (6.000 €). Virksomhederne i regionen Schleswig-
Holstein udbetaler generelt tyske gennemsnitslønninger, som er betydeligt lavere end de danske lønninger.
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  72 % af deltagerne i den anden Delphi-runde svarede, at en indledende finansiering 
af udvikling og installation af nye uddannelses- og videreuddannelsesmuligheder er en 
meget vigtig eller vigtig kortsigtet politisk foranstaltning (f.eks. specialiserede ingeniør-
studieretninger, kurser inden for håndværk og offshore-sikkerhedsuddannelser).

Kortsigtede foranstaltninger
•  Finansieringen af eksisterende private og offentlige uddannelsesudbydere skal 

styrkes for at sikre en planlægning på mellemlang og lang sigt af de nødvendige  
fremtidige programmer (fokusområder for de fremtidige aktiviteter bør være offshore- 
uddannelser og service / vedligeholdelse, navnlig i Schleswig-Holstein. I Syddanmark 
skal der instrueres i solcelleinstallation og de krævede kvalifikationer for servicesektoren). 

•  Formulering af et kvalifikationskoncept vedvarende energi 2013 – 2020 for Syddan-
mark og Schleswig-Holstein. Dette koncept skal også omfatte en tilgang til koordinering 
af aktiviteterne i Syddanmark og Schleswig-Holstein, når dette er nødvendigt.

Langsigtet
•  Vedvarende evaluering og tilpasning af finansieringen og kvalifikationsinfrastrukturen.
•  Udvikling af koncepter til håndtering af udfordringerne med den demografiske transition 

efter 2020 for den regionale uddannelsessektor.

97 % af deltagerne i den anden Delphi-runde var “enige” eller “fuldstændig enige” med 
udsagnet, at det stigende antal og de voksende virksomheder inden for sektoren for ved-
varende energi fører til et yderligere behov for kvalificeret arbejdskraft på teknikerniveau. 
Det samme billede blev tegnet for ingeniører (96 %) og faglærte (89 %). Det var udeluk-
kende for de ufaglærte, at vi fik et andet resultat: 18 % var enige eller fuldstændig enige 
med udsagnet.

Figur 7: Det stigende antal og de voksende virksomheder inden for sektoren for vedvarende energi 
medfører et yderligt behov for medarbejdere. N=64. 

Kilde: Delphi 2
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4.4 Net og oplagring

Den nødvendige netudvidelse udgør energisystemomdannelsens flaskehals. Der er brug 
for en systematisk opbygning, optimering og udvidelse af energinettet og oplagringsfa-
ciliteterne i Syddanmark og Schleswig-Holstein. Ved spørgsmålet om, hvilke foranstalt-
ninger der kan blive truffet for at styrke sektoren for vedvarende energi i regionen, svarer 
de fleste, at de er bekymrede for netudviklingen. I nogle områder af FURGY-regionen når 
den midlertidige nedlukning af produktionsanlæg for vedvarende energi op på 25 – 40 % 
af den mulige produktion som følge af de begrænsede netkapaciteter. Den planlagte  
udvidelse af vindkraftområderne på land i de regionale udviklingsplaner (f.eks. op til 1,5 %  
af Schleswig-Holsteins territorium for vindkraft sammenlignet med 0,8 % i dag) fører til en 
yderligere belastning af kapaciteterne.

72 % af eksperterne anførte i den anden Delphi-runde, at netudviklingen er af afgørende 
betydning. 59 % af disse eksperter svarede, at elnettet vil stå færdigt i 2030 eller før.

Kortsigtede foranstaltninger
•  380 KV-vestkystledningen mellem Niebüll og Brunsbüttel skal opføres.
•  Inden for netudviklingsprocessen er der brug for en gennemsigtig kommunikation 

og beslutningstagning. Den påbegyndte fremskredne offentlige deltagelse og 
dialog proces med ministeriet (f.eks. den offentlige konference om vestkystlinjen den 
09.11.2012 i Husum) udgør de første trin til en styrkelse af accepten og opnåelse af  
en hurtigere opførelsesproces.

•  Der skal lanceres yderligere offentlige netkoncepter. Erfaringerne med udviklingen af 
andelsbaserede vindmølleparker har ført til en omfattende offentlig accept.

•  NOVA-konceptet skal implementeres: Første prioritet er netoptimering, herefter følger en 
styrkelse af kapaciteterne og endelig opførelsen af yderligere ledninger. Ved at overvåge 
luftledningerne, navnlig i perioder med høj vindkraftproduktion, kan ledningernes kapacitet 
øges betydeligt som følge af den nedkølende virkning af kraftige vinde.

Langsigtede foranstaltninger
•  Der skal så vidt muligt implementeres mere miljøvenlige løsninger såsom højspændings-

parallelstrømningsoverførsler og underjordiske kabelløsninger. Disse løsninger 
skal ligeledes finde anvendelse ved 380 KV-ledningerne så vidt teknologisk muligt.

•  Der skal udvikles tilgængelige muligheder for foranstaltninger til omfordeling af belast-
ningen, efter at der er blevet implementeret fleksible elpriser i regionen (regulering af 
efterspørgslen efter nedkøling og store industrielle aktører i regionen).

•  Der skal ydes støtte til smart grid-virksomheder på et lavere end industrielt plan, 
eksempelvis for husholdningskoncepter, som kombinerer intelligent smart-måling og 
varmepumper eller elektriske varmesystemer.

•  Der er brug for særlig støtte til udviklingen af oplagringskapaciteter med henblik på at  
reducere efterspørgslen efter en netudvidelse. Pilotprojekterne i regionen skal understøttes 
og udbygges yderligere. Særlig regionale energioplagringsenheder til komprimeret luft 



60%

70%

80%

50%

40%

30%

meget vigtigt / 
vigtigt

delt uvigtigt / 
meget uvigtigt

støtte til søgen efter 
hovedkvarterer

udvikling af industrielle 
ejendomme inden for 
vedvarende energi20%

10%

0%

| 19FURGY – Future Renewable Energy

4.5 Erhvervsudvikling

Erhvervsudviklingen henviser til en understøttelse af nye opstarter og spin off, som har til 
formål at oprette nye virksomheder samt entreprenør- og iværksætteraktiviteter i eksiste-
rende firmaer. Disse aktiviteter spænder fra sponsorering af konkurrencer inden for forret-
ningsplaner gennem midler fra virksomhedernes egen risikokapital til udviklingen af nye 
produktionsanlæg.
  Politikerne har mulighed for at stimulere den regionale erhvervsudvikling inden for 
sektoren for vedvarende energi ved (i) at yde opstartsstøtte og give offentlige sikkerheder 
for risikokapital med sektorspecifikt fokus og (ii) at oprette, styrke og samle nye og eksis-
terende rådgivnings- og støttetjenester (f.eks. universitetsvæksthuse, erhvervs parker osv.).

udgør en passende løsning for regionen. Andre løsningsmuligheder er hydrogenproduktion 
og produktion af kunstigt metan til stigning af oplagringskapaciteten. Der bør ligeledes 
gennemføres undersøgelser af de internationale løsningsmuligheder for regionen såsom 
regionens opkobling til oplagringsenheder i Skandinavien (Norge).

•  Solcellesystemer kombineret med hjemmebatterioplagring produceret i regionen 
kan øge elforsyningen hos slutbrugerne og mindske efterspørgslen efter en yderligere 
net udvidelse.

Figur 8: Betydningen af foranstaltninger til erhvervsudvikling. N=64. 

Kilde: Delphi 2

76 % af de regionale eksperter inden for vedvarende energi anfører, at interesserede 
virksomheder bør have adgang til mere intens støtte og vejledes i deres søgen efter 
hovedkvarterer og understøttes i deres udvikling af regionale aktiviteter (f.eks. konstruk-
tionslicenser, netadgang, finansieringsmodeller, specifikke støttemuligheder). Endvidere 
anfører 70 % af de adspurgte eksperter inden for vedvarende energi, at der bør udvikles 
flere industrielle ejendomme, som specifikt er udviklet i henhold til behovet i visse  
brancher inden for vedvarende energi. 
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52 % af eksperterne svarede, at det i deres øjne er “meget vigtigt” eller “vigtigt” med en 
kontrol af muligheden for specifikke erhvervs- / opstartsparker eller -centre for iværksæt-
tere inden for sektoren for vedvarende energi. 

I Syddanmark er det navnlig Energiklynge Fionia, Bioenergi Assens med nøgleaktørerne 
Assens Udviklingsråd, Assens Fjernvarme, Bioenergiklynge Syddanmark og Business 
Kolding, der allerede er aktive på området. De vigtigste erhvervsudviklingsaktiviteter i 
Schleswig-Holstein omfatter blandt andet den verdensførende vindenergimesse HUSUM 
Wind Energy, kompetencecentrene CEwind og Biomasse Kompetenzzentrum Schleswig-
Holstein (kompetencecenter for biomasse i Schleswig-Holstein) som vigtige platforme 
for universitetssamarbejde inden for områderne vind- og bioenergi. Wirtschaftsförderung 
und Technologietransfer Schleswig-Holstein (erhvervsudvikling og teknologioverførsel 
Schleswig-Holstein) samt WIREG (agentur for erhvervs- og regionaludvikling) er vigtige 
aktører for erhvervsudviklingen. Netværksagenturet Windcomm bærer ligeledes ansvaret 
for netværk og erhvervsudvikling for vindkraftsektoren i regionen. Andre vigtige aktører er: 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (ministeriet 
for energiomstilling, landbrug og landdistrikter) som nyoprettet vigtig offentlig aktør,  
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie (ministeriet for økonomi, arbejde, 
transport og teknologi) og de forskellige lokale handelskamre i Schleswig-Holstein.

Kortsigtede foranstaltninger
•  Interesserede virksomheder inden for vedvarende energi bør tilbydes mere omfattende 

støtte og vejledning i forbindelse med deres jagt efter anlæg og deres erhvervs-
udvikling (f.eks. konstruktionslicenser, netadgang, finansieringsmodeller, specifikke 
støttemuligheder). De adspurgte eksperter anfører, at der hidtil ikke har været ydet en 
passende støtte og er blevet udvist interesse fra Schleswig-Holstein-ministeriernes 
side i forhold til udviklingen af industrier inden for vedvarende energi.

•  Der bør opføres flere industrielle ejendomme, som specifikt er udformet i henhold 
til behovene hos visse brancher inden for vedvarende energi (f.eks. Lindoe Offshore 
Renewables Center afprøver og præsenterer teknologi til indsamling af vedvarende 
energi offshore, OffTEC-base i Schleswig-Holstein).

•  Et vigtigt udviklingsredskab bør være: en udformning og implementering af en start-
kapitaloffensiv med fokus på opstart og spin off i sektoren for vedvarende energi.

•  Et vigtigt fremtidigt mål bør være: en identifikation og profilering af et centralt one stop-
agentur i Syddanmark og et i Schleswig-Holstein med udgangspunkt i faciliteterne hos 
eksisterende klyngeprojekter.

•  Det anbefales at udvikle og implementere mindst et universitetsbaseret uddannelses-
program for iværksættere inden for vedvarende energi i Syddanmark og et i Schleswig-
Holstein.
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Langsigtede foranstaltninger
•  Der vil opstå nye behov for støtte til erhvervsudviklingen efter 2020. For eksempel til 

segmentet e- og biogasmobilitet. 45 % af de adspurgte eksperter forventer kun en 
marked sindtrængning og øget erhvervsudvikling i årtiet mellem 2020 og 2030.

•  I det lange løb skal strategien kombinere virksomhederne inden for vedvarende energi 
med andre sektorer (f.eks. turistsektoren, bosættelse af energiintensive virksomheder 
og nye forretningsmodeller til koordinering af energisystemet).

•  Der bør ydes vedvarende støtte til det nye danske marked for solceller på mellemlang sigt.

4.6 Grænseoverskridende samarbejde  

Det grænseoverskridende samarbejde står p.t. ikke øverst på dagsordenen for aktørerne 
inden for sektoren for vedvarende energi i FURGY-regionen, og der er behov for at løse 
andre problemer i både Syddanmark og Schleswig-Holstein først. Netværket WACHS-
TUMSZENTRUM / VaekstCENTRET (www.deinregionsportal.de) arbejder på de forskellige 
aspekter af det dansk-tyske grænseoverskridende samarbejde. Inden for området 
vedvarende energi er LargeScaleBioEnergyLab, GADOW (dansk-tysk offshore-netværks-
projekt), og Geopower (oprettelse af en geologisk database) projekter, der står i forbindelse 
med dette netværk. Navnlig Industrie- und Handelskammer Flensburg (handelskammeret) 
og Udviklingsråd Sønderjylland (URS) repræsenterer FURGY-pro jektet i dette netværk.

38 % af deltagerne i den anden Delphi-runde anførte, at udsagnet om, at det grænse-
overskridende samarbejde inden for vedvarende energi bliver institutionaliseret, er meget 
vigtigt. Endvidere svarede 52 % af de adspurgte eksperter, at udsagnet bliver delvist 
vigtigt i perioden 2013 – 2040.



| 22FURGY – Future Renewable Energy

Disse svar er forståelige i lyset af, at de fremtidige regionale udfordringer inden for ved-
varende energi er meget forskellige og komplekse. Nogle af de fremtidige problemer  
(f.eks. brug og transport af biomasse eller behovet for nye kvalifikations- og uddannelses-
programmer) kræver en høj grad af grænseoverskridende samarbejde, mens andre vil 
skulle løses hovedsageligt i Syddanmark eller Schleswig-Holstein (f.eks. finde yderligere 
passende områder til afprøvning, præsentation og anvendelse af teknologier / anlæg 
inden for vedvarende energi). 

Kortsigtede foranstaltninger
•  Der bør oprettes et offentligt-privat grænseoverskridende organ bestående af poli tikere 

og eksperter med henblik på at foreslå og gennemføre løsninger til de mest presserende 
grænseoverskridende koordineringsudfordringer for den regionale sektor for vedvarende 
energi.

•  Navnlig offshore-havneplanlægningen og anvendelsen af biomasse bør harmoniseres 
på begge sider af grænsen for at begrænse ubæredygtige transportaktiviteter (der 
foregår rent faktisk halmtransport fra Schleswig-Holstein til DK og majstransport fra 
Danmark til Schleswig-Holstein). 

•  Koordinering af ordninger for netudvikling og transmission.
•  Når netpariteten er nået, kan der opstå en mere bæredygtig solenergiudvikling i Dan mark, 

og de danske aktører inden for solenergi vil kunne lære af erfaringerne fra Schleswig-
Holstein. Denne proces bør overvåges og støttes.

Langsigtede foranstaltninger
•  Organet bør jævnligt evalueres og muligvis videreudvikles alt efter resultaterne fra disse 

evalueringer. Organet kan om nødvendigt videreføres på lang sigt.
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