
Åben Land konference 

26. maj 2014 





Fælles udkantsudfordringer 

• Mange uden erhvervsuddannelse 

• Få med videregående uddannelse 

• Mange ældre 

• Mange børn af enlige forsørgere 

• Mange førtidspensionister 

• Højt udgiftsbehov/højt socioøkonomisk indeks 

• Turismeerhverv ramt af dagpengereform 

• Ubeboede boliger – behov for anderledes 

boligpolitik? 



Særlige bornholmeremner 

• Stærkt faldende indbyggertal 

• Tilgængelighed (trafikal ligestilling) 

• Slagteriets fremtid (200 + 165 arbejdspladser) 

• Fibernet til alle 

• Ø-acceleratoren 

• Atomaffaldsdepot? 

 

 





Visionen 

• En grøn og bæredygtig ø, der er 

selvforsynende med vedvarende energi 

• En økonomisk bæredygtig ø 

• En aktiv ø med det gode liv 

• En klog ø 

 

• Selvforsynende og samarbejdende 

• Rykke tættere sammen 



Styrkepositionerne 

• Naturen, kulturlandskabet og turismen 

• Fødevarerne  

• Den grønne energi 

• Produktionsvirksomhederne 

• Det unikke 
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Green Solution House 

http://www.2050publications.com/wp-content/uploads/2012/12/GreenSolutionHouse1.jpg


Gourmet-ø 



Mulighedernes land 



Eco Grid 

• Internationalt projekt som vi 

demonstrerer på Bornholm  

• Store internationale industripartnere fx 

Siemens og IBM 

• Udfordring: Tilpasse 

forbrugsmønstre/processer til når 

ressourcerne er til stede, altså teste et 

elnet baseret på vedvarende energi 



• ”And on a Danish Island in the Baltic Sea 

– Bornholm – a full scale project is being 

developed to establish a smart grid, 

building on renewables. Through this 

project, more than 50 percent of the power 

system is covered by renewables. That is 

surely the way forward!” Helle Thorning-

Schmidt i sin tale ved åbningen af Global 

Greeen Growth Forum 11.10.2011 



Produktionsvirksomhederne 

• Jensen: Virksomhed startet på Bornholm 1937, i 

1960 produceres den første Combi Folder  

• I dag ca. 1200 ansatte på verdensplan – heraf 

de 400 på Bornholm 

• Fabrikker i Italien, Tyskland, Florida, Kina og 

Bornholm 

• Flyttede i 2013 fabrikken i Schweiz til Bornholm  

 

• Slagteriet, Beck Pack, Hasle, Marel 



Udfordringerne  

• Dobbeltbundne potentiale; rekreation og 

en udbygget fødevareproduktion 

• Åbne landskabet og beskytte landskabet 

• Skabe arbejdspladser  

• Offentlige investeringer centreres 

 


