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Forord

Det er formålet med dette arbejdsnotat at identificere klynger af virksomheder (erhvervsklynger)
som lokalt spiller en stor eller afgørende rolle for erhvervsudviklingen.

Denne identifikation udgør en første forudsætning for at der kan udvikles en fysisk planlægning der
er tættere koblet til erhvervsudviklingen.

Netop en samordning af de kommunale og regionale erhvervsudviklingsstrategier med den kommu-
nale og regionale fysiske planlægning blev i Landsplanredegørelse 2000 "Lokal identitet og nye ud-
fordringer" fremlagt som en vigtig målsætning. Det foreliggende arbejdsnotat er et led i bestræbel-
serne på at tilvejebringe de nødvendige forudsætninger for målets virkeliggørelse.

Arbejdsnotatet er udarbejdet i Landsplanafdelingens 4. kontor af geograf, cand.scient. Bue Nielsen.
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Resume og konklusioner

Det er hensigten med dette arbejdsnotat at identificere erhverv eller grupper af erhverv der lokalt
spiller en afgørende rolle. Når kommunerne i deres fysiske planlægning udlægger erhvervsarealer,
er det naturligt udviklingen i disse toneangivende erhverv, de må tage hensyn til.

Lokale grupper af virksomheder i samme branche eller i tilknyttede brancher betegnes ofte er-
hvervsklynger. Erhvervene er i 1990erne i stigende grad blevet koncentreret geografisk mens de ge-
ografiske områder har oplevet en øget erhvervsmæssig specialisering. Det tyder derfor på at er-
hvervsklynger spiller en stigende rolle i Danmark.

I arbejdsnotatet er det søgt at finde frem til erhvervsklyngerne ved at benytte de såkaldte ressource-
delområder. Et ressourcedelområde er en gruppering af samvirkende brancher; grupperingen er ud-
arbejdet af Danmarks Statistik. En erhvervsklynge består af virksomheder tilhørende samme res-
sourcedelområde der ligger i en kommune eller i en geografisk sammenhængende gruppe af kom-
muner.

For at virksomhederne i et ressourcedelområde kan betragtes som en erhvervsklynge, skal de for
1999 opfylde følgende krav:
- Ressourcedelområdet skal i hver af de kommuner hvori det ligger, have en beskæftigelsesandel

som er mindst 25% over den for Danmark gennemsnitlige (en lokalisationskvotient på 1,25 eller
derover).

- En kommune eller en geografisk sammenhængende gruppe af kommuner der opfylder det først
anførte krav, skal i alt have mindst 500 beskæftigede i ressourcedelområdet ud over hvad der
svarer til den for Danmark gennemsnitlige beskæftigelse (en særkendebeskæftigelse på mindst
500).

En specialisering i landbrug opfattes ikke som en erhvervsklynge, og ressourcedelområdet fødeva-
rer, primære erhverv, er derfor udeladt af analysen.

På denne måde identificeres i alt 149 erhvervsklynger. Disse beskæftigede i 1999 i alt 720.000 per-
soner eller 26 % af alle landets beskæftigede. Ses der bort fra klynger i gruppen "øvrige erhverv"
der ikke er veldefinerede, er der fundet 139 erhvervsklynger som beskæftigede i alt 485.000 perso-
ner svarende til 18% af alle beskæftigede.

Erhvervsklyngerne i den fysiske planlægning
156 af landets 276 kommuner har virksomheder i en eller to klynger. 22 kommuner har virksomhe-
der i mere end tre klynger, et antal som tit vil være svært at integrere i en samlet erhvervsstrategi.
67 kommuner  - især små landbrugs- og sommerhuskommuner -  er uden erhvervsklynger.

53 af de 149 erhvervsklynger ligger i en enkelt kommune som dermed let vil kunne etablere en fy-
sisk planlægning og en erhvervsstrategi for den pågældende klynge. 63 erhvervsklynger indgår i 2-3
kommuner hvor et samarbejde kommunerne imellem synes overkommeligt. Hele 18 klynger består
af virksomheder i to eller flere amter, og kommunerne må derfor også samarbejde på tværs af amts-
grænserne. 22 af klyngerne har virksomheder i mindst 5 kommuner hvorfor det i sådanne tilfælde
kan være en amtslig opgave at tage initiativ til en fysisk planlægning og erhvervsstrategi for klyn-
gen.
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Hvad enten erhvervsklyngen sætter sit præg på en eller flere kommuner, vil det være naturligt at de
pågældende kommuner vurderer erhvervsklyngens fremtidige udvikling, fx i forbindelse med udar-
bejdelsen af den i planloven krævede kommuneplanstrategi.

Erhvervsklyngernes størrelse og geografi
Hovedparten af erhvervsklyngerne (96 af de 149 klynger) har mellem 1000 og 5000 beskæftigede.
Danske erhvervsklynger er således små i international målestok. Den største reelle klynge er grup-
pen af servicevirksomheder i IT/kommunikation i Storkøbenhavn med i alt 78.400 beskæftigede.
Antallet af virksomheder i klyngerne spænder fra under 10 til over 1000, men et antal på ca. 50 er
normalt.

Erhvervsklyngerne er ensartet fordelt i landet, idet næsten alle amter har 12-18% af deres beskæft i-
gelse i klyngerne (når der ses bort fra klynger i "øvrige erhverv"). Københavns amt (36%) og Vejle
amt (22%) ligger tydeligt over dette niveau mens Bornholm (7%) ligger under. I to grupper af
kommuner ligger klyngernes andel af beskæftigelsen over 25%: Storkøbenhavn hvor navnlig
IT/kommunikation og medico/sundhed erhvervene er vigtige. Og et betydeligt antal mindre indu-
strikommuner, især i Jylland, hvor fremstillingserhvervene i ressourceområderne fødevarer, be-
klædning, møbler og bygge/bolig er væsentlige.

Beskæftigelsen i erhvervsklyngerne vokser hurtigere end i resten af erhvervslivet og hurtigere end
det øvrige erhvervsliv i de kommuner hvori de ligger. Dog har 1/4 af klyngerne haft faldende be-
skæftigelse fra 1994 til 1999. Nogle af erhvervsklyngerne må derfor vurderes som ustabile.

Mens den samlede iværksætterintensitet i landet og i de enkelte ressourceområder har været for-
holdsvis stabil i sidste del af 1990erne, er der tegn på store ændringer i iværksætternes geografi.
Mens Vestdanmark i 1994 havde forholdsvis mange beskæftigede i nyetablerede virksomheder,
svarende til billedet de foregående årtier, var det i 1997 Østdanmark som havde relativt flest be-
skæftigede  i de nye virksomheder. Dette skift kan være tegn på en varig konsekvens af et skift i
landets økonomi fra traditionelle fremstillingserhverv til mere videnbaserede produktioner.

Der har dog ikke kunnet konstateres nogen signifikant sammenhæng mellem vækstraten i er-
hvervsklyngerne på den ene side og iværksætterintensiteten og uddannelsesprofilen i kommunerne
på den anden side. Høje og lave vækstrater findes hvad enten iværksætterintensiteten er høj eller
lav, og uanset om uddannelsesprofilen er ufaglært, faglært eller baseret på videregående uddannede.

Det skal understreges at de seneste oplysninger der er brugt i undersøgelsen, er fra 1999. Det bety-
der at de forandringer der har fundet sted i det lokale erhvervsliv siden da, ikke har kunnet påvirke
udvalget og afgrænsningen af klyngerne. Det er altså ikke alle steder, de fundne erhvervsklynger er
dækkende for den aktuelle situation. På den anden side er det indtrykket at materialet giver den en-
kelte egn og kommune mulighed for at vurdere sin egen situation i forhold til andre dele af landet.

Hver klynge har sin egen måde at udvikles på, og denne udvikling kan tilsyneladende vanskeligt
henføres til den form for ydre rammebetingelser som iværksætterintensitet og uddannelse er udtryk
for. Der kræves en detaljeret undersøgelse af forholdene i hver enkelt klynge før en egentlig forkla-
ring på klyngens situation og fremtidige muligheder kan gives. Det samme gælder en vurdering af
den rolle som den fysiske planlægning har eller kan spille for hver erhvervsklynges udvikling.
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Erhvervsklynger vinder frem

Erhvervsklynger er på mode. Virksomhederne i et bestemt erhverv lokaliseres ofte bestemte steder
hvor betingelserne af den ene eller anden grund er særligt gunstige. Koncentration af bestemte typer
af virksomheder, erhverv, grupper af erhverv eller typer af beskæftigelse til afgrænsede områder ses
af mange, hvoriblandt Porter(1990), Storper(1997) og Maskell et al. (1998) hører til de mere kendte,
som vejen til at styrke virksomhederne i en tid med større international konkurrence. Begrebet "in-
dustrielt distrikt" som stammer fra Marshall (1916), blev genintroduceret af Becattini(1979) til at
betegne territorielt afgrænsede produktionssystemer af samvirkende virksomheder (erhvervsklyn-
ger), og begrebet har siden fået stor udbredelse.

Forskellige agglomerationsfordele blev allerede tidligt nævnt som afgørende for dannelse af er-
hvervsklynger, se fx Dahlberg & Holmström, 1971. Iværksættere af nye virksomheder i en bestemt
branche er ofte flest hvor branchen i forvejen findes. Mange serviceydelser som er nødvendige for
branchen, er lettest at opdrive hvor branchen i forvejen er udbredt, fx reparation, edb, design, trans-
port, logistik, kreditgivning og revision. De interpersonelle relationer mellem virksomheder, som
kan være afgørende for spredning af relevant information om teknik og kunder, er også flest hvor
branchen er koncentreret. Internationaliseringen af indkøb og salg skærper konkurrencen og er der-
med med til at fremme branchens koncentration til områder hvor det er lettest at opnå eller opbygge
den nødvendige ekspertise til at overleve og ekspandere.

Også en række empiriske studier synes at underbygge at klynger tit er succesfulde, som det fx er be-
skrevet for tekstil-, beklædnings-, skotøjs- og møbelindustrien i det såkaldte "Tredje Italien" (Bag-
nasco 1977, Sforzi 1990), maskin- og elektronikindustrien i Baden-Württemberg (Labasse, 1991),
finanssektoren i Londons City (Leyshon & Thrift, 1997), modeklæder i Paris (Brunet, 1986),
glasindustrien i Småland (Nordström, 1962). Eksemplerne er legio og strækker sig fra klynger med
få hundrede til adskillige hundredtusinde ansatte. Erhvervsklyngerne er særligt udbredte i industri-
erhvervene og de virksomhedsrettede serviceerhverv. Mange andre handels- og serviceerhvervs
fordeling er bestemt af fordelingen af kundegrundlaget eller befolkningen hvad der bevirker en stør-
re spredning af virksomhederne.

Argumenterne for klyngernes succes varierer, og det er næppe muligt at samle alle argumenter i en
fælles forklaring. Fx er der store organisatoriske forskelle i klyngerne. Mens beklædningsindustrien
i Centralitalien indgår i tætte netværk, er maskinindustrien i Baden-Württemberg blot en regional
ophobning af ikke forbundne virksomheder (Gaebe, 1998). Det er selvfølgelig heller ikke altid,
klynger har succes. Nogle klynger formår ikke at videreudvikle sig hvis de udsættes for hurtige tek-
nologiske skift eller andre drastiske forandringer af konkurrencebetingelserne. Der findes et utal af
eksempler på at klynger er gået tilbage, fra kul- og stålindustrierne i Ruhr, Midtengland og Nord-
frankrig til møbelindustrien i Finland (Kautonen, 1995) og ligkistefabrikanterne i Falköpingsbygden
(William-Olsson & Fries, 1950). Alligevel er det indtrykket, at erhvervsklyngerne gennemgående
klarer sig lidt bedre end det øvrige erhvervsliv, en fornemmelse der bekræftes af stabiliteten i den
internationale arbejdsdeling i OECD-landene det seneste halve århundrede (Dalum & Villumsen,
1996).

Klyngernes relative succes er da også baggrunden for at der i Danmark er igangsat en indsats for at
identificere klyngerne i det danske erhvervsliv, se fx  Erhvervsministeriet(2000) og Miljø- og Ener-
giministeriet(2000). Nogle klynger har længe været landskendte, som fx beklædningsindustrien i
Hammerum herred og medicinalvareindustrien i Københavns nordlige forstæder. Men mange andre
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har ikke samme nationale betydning og er kun kendt lokalt. Og klyngernes styrke i lokalsamfundet
og deres relative betydning for landets økonomi er forholdsvis ukendt.

Dette notat skal bidrage til at identificere danske erhvervsklynger og deres geografiske udbredelse
og betydning.

Selve begrebet erhvervsklynger kan forstås på mange måder. Erhvervsfremmestyrelsen(2001) skel-
ner således mellem nationale klynger hvor virksomhederne findes mange steder i Danmark og ind-
går i et nationalt netværk, evt. via brancheorganisationer, og regionale klynger hvis geografiske ud-
bredelse er begrænset til en lille del af landet, hvor arbejdskraften let kan skifte virksomhed og in-
terpersonelle relationer er forholdsvis enkle at opbygge. I dette notat arbejdes der alene med den
sidste type af klynger. En anden diskussion af klyngerne drejer sig om hvor mange (og store) virk-
somheder, der er i en klynge. Mens en del af litteraturen synes at forudsætte et klyngebegreb med
mange små, samarbejdende, hver for sig ikke dominerende virksomheder (typisk i beklædningsin-
dustrien), opererer andre dele med et mere vidtgående klyngebegreb hvor der også tales om klynger,
hvis en enkelt virksomhed dominerer området, forudsat at der er lokale ringvirkninger i form af lo-
kal afsætning og lokal efterspørgsel efter råvarer og halvfabrikata. Begge disse klyngeformer er fo r-
udsat i dette notat.

Analyserne i notatet er baseret på talmateriale indhentet gennem specialkørsler på Danmarks Stati-
stiks registre. Materialet refererer gennemgående til anden halvdel af 1990erne.

Erhvervskoncentration og geografisk specialisering i Danmark

Mange erhverv har tendens til geografisk koncentration
Indledningsvis skal vi undersøge erhvervslokaliseringen i Danmark og forandringerne heri for at se
om der er tendenser til udvikling af erhvervsklynger og dermed geografisk specialisering. Til dette
formål anvendes tal for beskæftigelsen fordelt på 111 erhverv, opgjort efter arbejdssted.

Erhvervenes geografiske spredning kan måles ved at sammenligne erhvervenes geografiske forde-
ling med fordelingen af alle beskæftigede. Tabel 1 viser på denne måde hvor stor en andel af er-
hvervenes beskæftigelse, som skal skifte kommune, for at erhvervets geografiske fordeling skal sva-
re til den samlede beskæftigelses geografiske fordeling. Som tabellen viser, er industrierhvervene
(og udvindingserhvervene) generelt koncentreret, mens de personrettede serviceerhverv har en
spredt lokalisering.

Størrelsen af koncentrationsindekset afhænger naturligt nok af den geografiske inddeling der be-
nyttes. Mens 30 % af beskæftigelsen skal skifte kommune hvis alle erhverv skal være ens geogra-
fisk fordelt, er det således kun 20 %, som skal skifte byopland (hvert byopland består af flere kom-
muner, typisk en bykommune med omgivende landkommuner, se Landsplanafdelingen,1998).

Det er ikke overraskende at erhvervenes koncentration fremtræder mindre, når den opgøres på by-
oplande end på kommuner. Byoplandene omfatter en række kommuner, og forskellen mellem
kommunerne optræder derfor ikke i byoplandenes erhvervsfordeling. Forskellene mellem er-
hvervskoncentrationen på kommuner og på byoplande kan bruges til at adskille regionalt orientere-
de erhverv fra helt lokalt orienterede erhverv.
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Tabel 1. De ti mest og mindst koncentrerede erhverv opgjort på kommuner 1999.
koncentrerede koncentra-

tionsindeks
spredte koncentra-

tionsindeks
Udvinding af råolier og naturgas
mv.

85,2 Læger, tandlæger, dyrlæger mv. 9,0

Lufttransport 82,7 Sociale institutioner mv. for børn
og unge

10,9

Gasforsyning 82,7 Rengøringsvirksomhed 11,9
Fremst. af husholdningsapparater 82,2 Sociale institutioner mv. for voks-

ne
12,8

Mineralolieindustri mv. 82,0 Anden servicevirksomhed 13,0
Tobaksindustri 79,5 Detailh. fra øvrige specialforret-

ninger mv.
13,5

Læder- og fodtøjsindustri 76,9 Apoteker, parfumerier og materia-
lister mv.

13,6

Skibsværfter og bådebyggerier 76,1 Generel offentlig administration 14,4
Fremst. af kemiske råstoffer 75,6 Udlejning af fast ejendom 14,7
Fiskeri mv. 72,7 Renovationsvæsen 14,9
Note: Koncentrationsindekset angiver, hvor stor en procentdel af erhvervets beskæftigelse i Dan-
mark, som skal skifte kommune, hvis erhvervets geografiske fordeling skal svare til den samlede be-
skæftigelses geografiske fordeling.

Erhverv som er stærkt koncentreret til forholdsvis få kommuner og forholdsvis få byoplande, vil
oftest have en national eller international afsætning, idet erhvervets produktion ikke kan konsume-
res af det lokale marked alene. Tilsvarende gælder at erhverv, som findes i alle kommuner og by-
oplande, og hvis erhvervsfordeling på alle geografiske niveauer ligner den totale beskæftigelse, må
formodes at have en lokal kunde- eller modtagerkreds. Endelig er der en række erhverv som findes i
alle byoplande og dermed har en lav koncentration, når denne måles på byoplandene, men som er
koncentreret til en enkelt kommune (gerne centralkommunen) i byoplandet og derfor udviser en
fhv. høj koncentration, når koncentrationen måles på kommuner. Sådanne erhverv har hvad man
kan kalde en regional kundekreds.

Figur 1 viser de 111 erhvervs koncentrationsgrad på kommuner og oplande. Ikke overraskende er
der en betydelig samvariation. På grundlag af figuren kan erhvervene opdeles i 4 grupper: Stærkt
koncentrerede erhverv (med et koncentrationsindeks over 0,5 i opgjort for kommuner og over 0,4
for byoplande), koncentrerede erhverv (med indices over landsgennemsnittet), regionalt orienterede
erhverv (øvrige erhverv med overgennemsnitlig forskel på de to indices) og lokalt orienterede er-
hverv. Fremstillingserhvervene er typisk koncentrerede eller stærkt koncentrerede, mens byggeri-,
handels- og serviceerhvervene med få undtagelser hører hjemme blandt de regionalt og lokalt ori-
enterede erhverv. Branchernes fordeling på de 4 grupper er vist i bilag 1.

Sammenlignes koncentrationen for erhvervene i 1999 med forholdene i 1994, viser det sig at fler-
tallet af erhverv i 1999 havde en mere koncentreret fordeling, end de havde i 1994, se tabel 2.  67
erhverv havde stigende koncentration, opgjort på kommuner og 62 på byoplande, mens respektive
44 og 49 erhverv havde faldende koncentration. Det er et tegn på at der er en vis tendens til, at er-
hvervene samler sig i klynger. Tendensen gælder i højere grad for fremstillingserhvervene, hvor 2
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erhverv ud af 3 koncentreres, end for de øvrige erhverv. Tilsvarende gælder at det i særlig grad er
de i forvejen koncentrerede erhverv, som yderligere koncentreres. De regionalt orienterede erhverv,
herunder nogle handelserhverv, spredes regionalt, men koncentreres samtidig inden for hvert by-
opland. De lokalt orienterede erhverv er forblevet lokalt orienterede, mens de nationalt og internati-
onalt orienterede erhverv samles i geografisk færre områder. Her må man formode at forholdene for
de erhverv, der koncentreres hertil, er særligt gunstige.

Tabel 2. Koncentrationsudviklingen i erhvervene 1994-1999. Tal angiver antal erhverv
koncentration
kommuner

koncentration
byoplande

øget faldet øget faldet
Landbrug mv., udvindingserhverv 5 2 6 1
Fremstillingserhverv 24 12 23 13
Byggeri, forsyning 7 4 6 5
Handel og transport 16 11 11 16
Forretningsservice mv. 9 6 9 6
Offentlig og anden service 6 9 7 8

Stærkt koncentrerede erhverv 18 13 19 12
koncentrerede erhverv 19 11 22 8
regionale erhverv 11 4 5 10
lokale erhverv 19 16 16 19

alle erhverv 67 44 62 49

Selv om der er en tendens til at erhvervene koncentreres bestemte steder, gælder det ikke beskæft i-
gelsen i hele landet. Det er i 1999 samme andel af beskæftigelsen som skal skifte kommune (31,0%)
eller byopland (20,3%), hvis erhvervsfordelingen skal være ens i alle geografiske områder, som det
var i 1994, hvor de respektive andele var henholdsvis 30,9% og 20,2%. Årsagen til denne diskre-
pans er, at mens de enkelte erhverv koncentreres, har de erhverv som ligger spredt (overvejende
serviceerhverv), haft en højere vækst i beskæftigelsen end de mere koncentrerede erhverv (væsent-
ligst fremstillingserhverv).

Den konstaterede tendens til geografisk koncentration i erhvervene for årene 1994-99 ligger i for-
længelse af udviklingen de foregående år. Således konstaterede Nielsen (1996), at der i årene 1983-
93 havde fundet en geografisk koncentration af erhvervene sted i Danmark, og Maskell(1994) fandt
for 80% af 208 industribrancher at der var tale om geografisk koncentration fra 1972 til 1992, endda
selv om industrien som helhed blev mere spredt. Malmberg & Maskell(1997) konstaterede en til-
svarende tendens i fremstillingserhvervene i vores tre nordiske nabolande fra 1970erne til 1990erne.

Tendensen til at de enkelte erhverv koncentreres til bestemte steder, er i overensstemmelse med
grundtanken i teorien om erhvervsklyngerne: Det er i længden mest profitabelt for ensartede virk-
somheder at samle sig de mest gunstige steder. I overensstemmelse hermed er det også at tendensen
til geografisk koncentration er tydeligst for virksomheder, hvis indtjening ikke er stærkt afhængig af
det lokale befolkningsgrundlag.
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Specialiseringen mellem de geografiske områder øges
Koncentration kan imidlertid ikke kun ses erhvervsmæssigt i form af at erhvervene har et mere eller
mindre koncentreret lokaliseringsmønster. Koncentration kan også forstås geografisk i form af at
hvert område har en erhvervssammensætning, som afviger mere eller mindre fra landets, og dermed
en specialisering til bestemte erhverv.

Sammenligner man kommunernes erhvervssammensætning med landets, kan man se hvor stor en
andel af den enkelte kommunes beskæftigelse, som skal flyttes, for at kommunens erhvervssam-
mensætning bliver den samme som hele landets. Det er navnlig de store provinsbykommuner hvis
erhvervssammensætning ligner hele landets, se tabel 3. Omvendt er de mest specialiserede kommu-
ner ikke overraskende de ensidige industrikommuner og i øvrigt i anden række et antal landbrugs-
og fiskeriafhængige kommuner uden større byer.

Tabel 3. De mest og mindst specialiserede kommuner, 1999
mest specialiserede
kommuner

specialiseringsindeks mindst specialiserede
kommuner

specialiseringsindeks

Christiansø 92,5 Ålborg 16,6
Munkebo 71,7 Odense 18,7
Nordborg 65,2 Århus 19,2
Billund 63,1 Haderslev 19,9
Thyborøn-Harboør 57,8 Silkeborg 19,9
Holeby 57,5 Kolding 20,7
Sundeved 56,8 Horsens 20,8
Langeskov 55,9 Esbjerg 21,3
Lunderskov 55,8 Herning 21,3
Tårnby 54,3 Randers 21,4
Note: Specialiseringsindekset angiver, hvor stor en del af kommunens beskæftigelse, som skal skifte
erhverv, hvis kommunens erhvervsfordeling skal svare til hele landets.

Tilsvarende gælder det for byoplandene,  at de største provinsbyers oplande er de mindst specialise-
rede sammenholdt med hele landet. De store provinsbyer med deres oplande er på mange måder et
mini-Danmark. I oplandene til Århus, Odense og Ålborg er det således kun 11-14% af de beskæft i-
gede som skal skifte erhverv for at få en erhvervsfordeling, der er mage til hele landets. De små by-
oplande er gennemgående mere specialiserede end de store, et tegn på at en vis størrelse er nødven-
dig for at opnå en alsidig erhvervsfordeling. I København findes en koncentration af erhverv og
funktioner som ikke kendes andre steder i landet. Det giver det københavnske opland en noget stør-
re specialiseringsgrad (med et specialiseringsindeks på ca. 18%) end de større provinsbyers.

Lige som der er set en tendens til større erhvervsmæssig koncentration, har der i årene 1994 til 1999
også været en udvikling i retning af større geografisk specialisering. Således var 164 af de 276
kommuner (59 %) og 44 af de 70 byoplande (63%) mere specialiserede i 1999 end i 1994. Tenden-
sen er således nok dominerende, men ikke slået igennem over alt. Det er specielt de mindst speciali-
serede byoplande, som har øget deres specialisering i perioden, se tabel 4, et tegn på at de større
provinsbyer går fra - omend langsomt -  alene at være alsidige oplandsbyer i retning af at etablere
hver deres specifikke specialisering.
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Tabel 4. Ændringer i specialiseringsgrad i kommuner og byoplande 1994-1999
Specialisering

øget mindsket
Mest specialiserede halvdel
kommuner 1994

85 53

Mindst specialiserede halvdel
kommuner 1994

79 59

Mest specialiserede halvdel by-
oplande 1994

19 16

Mindst specialiserede halvdel
byoplande 1994

25 10

Som oven for nævnt er der ikke de store forandringer for landet som helhed. At der alligevel er en
tendens til geografisk specialisering er et udtryk for, at samtidig med at områderne specialiseres, er
beskæftigelsen vokset hurtigst i de mindst specialiserede områder, altså i de større byer og deres
oplande.

Samlet kan det konstateres, at erhvervene udviser stigende geografisk koncentration, mens de geo-
grafiske områder fremviser en stigende erhvervsmæssig specialisering. Dette tyder på at er-
hvervsklynger spiller en stigende rolle i Danmark.

Erhvervsklynger i Danmark  - en identifikation

Det er vanskeligt at afgrænse klynger ved hjælp af statistik over erhvervsfordeling. I Norge har
Isaksen (1997) med held anvendt en kombination af ansatte beskæftigede i et erhverv i et område og
områdets specialisering i erhvervet til at afgrænse klynger i norsk erhvervsliv. Han anvender en
inddeling af Norge i 103 oplande og benytter 39 brancher uden for landbrug mv. og offentlig ser-
vice. I en videre definition skelner Isaksen mellem klynger med flere virksomheder, og klynger der
indeholder få virksomheder, normalt koncentreret om en enkelt stor virksomhed.

De betingelser, Isaksen(1997) finder skal være tilstede for at tale om en klynge, er at der i et ar-
bejdsmarkedsopland skal være mindst 200 beskæftigede i branchen. Endvidere at lokalisationskvo-
tienten skal være mindst 3, målt med hele Norge som basis. Er disse forhold opfyldt, mener Isak-
sen(1997) der er tale om en klynge. Han identificerer på denne måde 143 klynger, som tilsammen
har 180.000 beskæftigede eller næsten 20 % af beskæftigelsen i Norge i de pågældende erhverv.

Metoden er stærkt afhængig af brancheinddeling og geografisk inddeling. Valget af lokalisations-
kvotient er da også alene empirisk bestemt: De valgte værdier giver et acceptabelt resultat (Isaksen,
1997, s.68).

Her skal på samme måde gøres to forsøg på at identificere erhvervsklynger i Danmark. Først på
grundlag af beskæftigelsen i 1994 i Danmarks Statistiks 111 standardbrancher, anvendt på byoplan-
de. Dernæst ved brug af beskæftigelsen 1999 i Danmarks Statistiks ressourcedelområder, anvendt
på kommuner.
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Klynger i byoplande
Mange byoplande er forholdsvis store. Det indebærer at der må stilles et krav om en forholdsvis høj
beskæftigelse i branchen, for at der kan tales om en klynge. Omvendt vil kravet til specialiserings-
graden (lokalisationskvotienten) ikke skulle være for høj, da klyngedannelser i de største byoplande
derved vil blive udelukket. Datamaterialet giver ikke mulighed for at inddrage antallet af virksom-
heder i analysen.

Tabel 5 giver en fornemmelse af antallet af mulige klynger i byoplande, afhængigt af krav til antal
beskæftigede og lokalisationskvotient.

Tabel 5. Antal mulige klynger i Danmarks byoplande (Københavns byopland i parentes), 1994. 111
erhverv.
antal beskæfti-

gede

LQ

 >200 >300 >500 > 750 >1000

>2 356 (6) 277 (6) 183 (6) 113 (6) 83 (6)
>2,5 262 (3) 211 (3) 145 (3) 91 (3) 65 (3)
>3 202 (1) 165 (1) 112 (1) 70 (1) 48 (1)

Dersom kravet til antallet af beskæftigede sættes forholdsvis lavt, giver metoden mange klynger i de
mellemstore byoplande. Eksempelvis rummer Esbjerg 10 af de 183 klynger ved over 500 beskæft i-
gede og LQ>2. Kravet til beskæftigelsen bør derfor sættes så højt at et overproportionalt antal klyn-
ger i mellemstore byoplande undgås. Valget er her faldet på 1000 beskæftigede som så til gengæld
indebærer en forholdsvis lav lokalisationskvotient (fx LQ>2), hvis metoden skal finde klynger.
Naturligvis indebærer valget af 1000 beskæftigede som grænseværdi at erhverv og virksomheder,
som lokalt kan være af væsentlig betydning, ikke beskrives som en klynge. Til gengæld vil de
fundne klynger alle være vigtige.

Adskillige af de således identificerede klynger er ustabile og genfindes ikke i byoplandet fra år til
år. For at få fat i de stabile klynger, kræves derfor at klyngerne skal være til stede i byoplandene bå-
de i 1994 og 1999. Det gælder 66 af de 83 mulige klynger. Disse 66 klynger fordeler sig således på
hovederhvervsgrupper:

Landbrug mv. 11 (heraf 10 i landbrug)
Fremstillingserhverv 35
Private serviceerhverv 10
Offentlige serviceerhverv 10 (heraf 8 i forsvar mv.).

Af egentlige klyngedannelser (dvs. bortset fra landbrug og offentlig service) er der dermed 46. Dis-
se er listet i bilag 2. Som bilaget viser, er en række små byoplande uden klynger. De er simpelthen
for små til at rumme erhverv i den påkrævede størrelse. Det højeste antal klynger findes i Køben-
havn (6), Herning (6) og Odense (4). Klyngerne rummer(1999) tilsammen blot 137.000 beskæftige-
de, svarende til 7,5 % af landets beskæftigelse i erhvervene (landbrug og offentlig service ikke med-
regnet). Heraf findes de 59.000 i Storkøbenhavn. Kun i 18 af landets 70 byoplande udgør klyngerne
over 10% af beskæftigelsen i de relevante erhverv og alene i 6 mere end 20%, nemlig i Herning og
en række ensidige industribyer: Frederiksværk, Nordborg, Bjerringbro, Struer og Grindsted (med
Billund).



17

Klyngerne synes at være lidt mere dynamiske hvad beskæftigelsen angår, end erhvervslivet i øvrigt.
Taget under et var væksten i beskæftigelsen i klyngerne 10,1 % fra 1994 til 1999, mens de pågæl-
dende erhverv som helhed øgede beskæftigelsen med 8,6%. Men det er ikke sådan at det altid går
bedre i klyngerne end uden for. I de 31 erhverv som har beskæftigede både i og uden for klynger,
har vækstraten været højest i klyngerne i 17 erhverv, men højest uden for klyngerne i de 14 andre.

Der er flere ulemper ved brug af denne metode til identifikation af klynger. Først og fremmest er
antallet af fundne klynger med de valgte grænseværdier forholdsvis lavt, og klyngernes andel af den
samlede beskæftigelse tilsvarende lav, fx sammenholdt med Isaksen(1997)s resultater for Norge.
Og det hjælper ikke at slække på kravene til specialisering eller størrelse af klynger, da dette medfø-
rer et uproportionerligt stort antal klynger i mellemstore byer.

En anden ulempe ved brug af 111-brancheinddelingen til afgrænsning af klynger har at gøre med at
nogle brancher er stærkt forbundne. Brancheinddelingen kan derfor henføre virksomhederne i fak-
tisk eksisterende klynger til forskellige brancher hvorved identifikationen af dem vanskeliggøres.

Også brugen af byoplande er problematisk, fordi de geografiske grænser for klyngerne ikke nød-
vendigvis følger grænserne for byoplandene som derfor også kan overskære eksisterende klynger.
Meget taler derfor for at anvende mindre områder (kommuner) som basisenheder som derefter kan
stykkes sammen til geografiske klynger.

Klynger i kommuner
Som en alternativ metode skal Danmarks Statistiks opdeling af erhvervslivet i ressourceområder her
benyttes som udgangspunkt for klyngeidentifikationen. Et ressourceområde er principielt en sam-
ling af brancher som er knyttet sammen i netværk af leverandører og aftagere, og derfor medvirker i
produktionen af beslægtede slutprodukter (Danmarks Statistik, 2000). Den anførte ulempe ved
standardbrancheinddelingerne at de overskærer sammenhængende virksomhedsklynger, er derfor
overvundet her. Ressourceområderne er endvidere af Danmarks Statistik opdelt i delområder (res-
sourcedelområder) som samler henholdsvis primære erhverv, fremstillingserhverv, støtteerhverv og
serviceerhverv. Det er ikke al beskæftigelse som er henført til definerede ressourceområder; 36 % af
den samlede beskæftigelse var i 1999 henregnet til øvrige erhverv (især finansiel og personlig ser-
vice, visse offentlige servicefunktioner og et antal små industrigrene). I alt er erhvervslivet dermed
inddelt i 24 ressourcedelområder.

Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på ressourcedelområder er her anvendt til identifikation af er-
hvervsklynger. Ressourcedelområdet fødevarer, primære erhverv er dog udeladt, idet en specialise-
ring i landbrug ikke opfattes som en erhvervsklynge. For at et ressourcedelområde i en kommune
kan indgå i en erhvervsklynge kræves at ressourcedelområdet i kommunen har en lokalisationskvo-
tient på mindst 1,25. Hvis en kommune eller en geografisk sammenhængende gruppe af kommuner
tilsammen har en særkendebeskæftigelse (dvs. en beskæftigelse ud over hvad der svarer til den for
Danmark gennemsnitlige) i ressourcedelområdet på mindst 500 i 1999, opfattes dette som en er-
hvervsklynge. Der er på denne måde identificeret 149 geografisk sammenhængende erhvervsklyn-
ger. Klyngerne er vist i bilag 3.

Det skal tilføjes, at grupperingen af kommunerne ikke altid er entydig. I nogle ressourcedelområder
findes for mange til hinanden grænsende kommuner med en lokalisationskvotient på over 1,25 til at
de alle med rimelighed kan antages at indgå i samme erhvervsklynge. Dertil er området simpelthen
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for stort. I sådanne tilfælde er kommunerne med udgangspunkt i det lokale pendlingsmønster delt i
flere grupper, således at kommuner i samme lokale arbejdsmarked er henført til samme klynge.

De 149 identificerede klynger beskæftigede i 1999 i alt 720.000 personer eller 26 % af alle landets
beskæftigede. I ressourcedelområderne fremstillingserhverv inden for møbler, energi/miljø og me-
dico/sundhed rummer klyngerne over halvdelen af landets beskæftigelse. Det samme gælder ser-
viceerhvervene i IT/kommunikation.

De identificerede klynger i gruppen "øvrige erhverv" er ikke veldefinerede. Det gælder især Køben-
havn/Frederiksberg og andre større kommuner som rummer mange erhverv, der ikke er henført til
klynger. Endvidere findes klynger i forsvaret (fx Korsør, Karup, Værløse-Farum) og i særlige indu-
strier (legetøjsfremstilling i Billund og stålindustri i Frederiksværk). Det er dog ikke muligt at give
tal for beskæftigelsen i disse klynger på grundlag af ressourceområdestatistikken. De identificerede
egentlige klynger (de 139 klynger uden for øvrige erhverv) havde i 1999 i alt 485.000 beskæftigede.

Sammenligning af de to metoder til identifikation af klynger
En sammenligning af de to metoder til identifikation af erhvervsklynger viser hvor vanskeligt det er
at afgrænse klyngerne ad statistisk vej på nogen entydig måde. Usikkerheden understreges af, at ud
af de 46 klynger i byoplandene der blev fundet ved den ret restriktive metode oven for (se bilag 2),
kan kun de 37 genfindes i den liste af 149 klynger, der identificeres på grundlag af ressourcedelom-
råderne. Da de 149 klynger geografisk er baseret på kommuner, har de 37 genfundne klynger ofte
en mere afgrænset geografi, end hvor de er baseret på byoplande. Af de resterende 9 er 1 (gartnerier
i Odense byopland) definitorisk udeladt, da fødevarer, primære erhverv, ikke er medtaget i den an-
den klyngeidentifikation. De resterende 8 klynger "drukner" i det erhvervssammenslag som danner
ressourcedelområderne (heraf de 4 i gruppen øvrige erhverv).

Disse 8 klynger er spredt erhvervsmæssigt og geografisk: Næringsmiddelindustri i Køge, fremstil-
ling af husholdningsapparater i Vojens og Esbjerg, papirindustri i Randers, maskinindustri i Århus,
cementindustri i Ålborg, engroshandel med korn og foderstoffer i Odense og forskning i Roskilde er
ikke identificeret i ressourcedelområdernes klynger.

Alligevel må de gennem ressourcedelområderne identificerede klynger betragtes som de mest ve l-
egnede til videre analyse, især i kraft af ressourceområdernes definition. Et alternativ ville være at
identificere klynger ved at benytte 111-branche grupperingen på kommuner. Helt bortset fra uover-
skueligheden ved en sådan fremgangsmåde, er det ikke sikkert at resultatet ville stå mål med an-
strengelserne. Mange brancher vil være for små til at give rimelige klyngestørrelser på kommunalt
niveau. Den efterfølgende beskrivelse af erhvervsklynger i Danmark benytter derfor de 149 klynger,
om er identificeret ved brug af ressourcedelområderne.

Klyngernes størrelse
De 149 klynger er af vidt forskellig størrelse. Hovedparten eller 96 af dem har mellem 1000 og
5000 beskæftigede, se tabel 6.

26 klynger har mere end 5000 beskæftigede. Af de tre klynger med over 20.000 beskæftigede er den
ene, nemlig klyngen af "øvrige erhverv" i København-Frederiksberg fiktiv. Den største reelle klyn-
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Tabel 6. Erhvervsklyngerne fordelt efter antal beskæftigede, 1999
antal beskæftigede antal klynger
500 - 1000 27
1000 - 2000 53
2000-3000 21
3000-5000 22
5000-10000 15
10000-20000 8
>20000 3
i alt 149

ge er gruppen af servicevirksomheder i IT/kommunikation i Storkøbenhavn med i alt 78.400 be-
skæftigede, se tabel 7. De fleste større klynger er koncentreret til serviceerhvervene. Den største
klynge i fremstillingserhvervene er medico/sundheds-klyngen på Københavns nordegn med 8.300
beskæftigede. Beskæftigelsen i de enkelte erhvervsklynger er anført i bilag 3.

Tabel 7. De 10 største klynger 1999.
Ressourcedelområde Beliggenhed antal beskæftigede

Øvrige erhverv København, Frederiksberg 180100
IT/kommunikation,
service

København, Frederiksberg, Brøndby, Glostrup,
Albertslund, Høje Tåstrup, Ledøje-Smørum,
Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk,
Søllerød, Birkerød, Farum, Allerød, Hørsholm

78400

Bygge/bolig, service Høje Tåstrup, Ledøje-Smørum, Gundsø, Al-
bertslund, Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Glo-
strup

25200

IT/kommunikation,
service

Århus 19100

Øvrige erhverv Lyngby-Tårbæk 14700
Medico/sundhed, ser-
vice

Odense 13800

Medico/sundhed, ser-
vice

Herlev, Glostrup, Hvidovre 13500

Transport,service Tårnby 13400
Turisme København 11800
Bygge/bolig, service Lyngby-Tårbæk, Søllerød, Birkerød 10500

Det er tankevækkende, at de danske klynger er så forholdsvis små. Meget af den internationale litte-
ratur, som beskæftiger sig med erhvervsklynger og med en politik for disse klyngers udvikling, re-
fererer til klynger med hundrede tusinde ansatte eller mere, altså et niveau, som kun en enkelt dansk
klynge kan matche. Erfaringer fra den internationale litteratur om erhvervsklynger kan derfor ikke
uden videre anvendes i Danmark. Til gengæld betyder den forholdsvis lille størrelse at det ikke er så
vanskeligt at etablere en fysisk planlægning for erhvervsklyngen, dersom den eller de kommuner,
der indgår i klyngen, er indstillet på det.
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Kommuner og klynger
Mange klynger omfatter virksomheder i flere kommuner, og landets 276 kommuner (inkl. Christi-
ansø) indgår tilsvarende i et forskelligt antal klynger. 156 af kommunerne har virksomheder i en
eller to klynger, og det kan derfor siges at være det normale, se tabel 8. Kommunernes bestand af
klynger af vist i bilag 4.

Tabel 8. Kommuner fordelt efter antal klynger med virksomheder i kommunen
antal klynger repræsenteret i kommunen antal kommuner
0 67
1 92
2 64
3 31
4 15
5 4
6 3
i alt 276

22 kommuner har virksomheder i mere end tre klynger, et antal som det for mange mindre kommu-
ner vil være svært at integrere i en samlet erhvervsstrategi. Blandt de 22 kommuner af denne type er
8 forstadskommuner til København, et tilsvarende antal større provinsbyer (hvoriblandt Odense,
Esbjerg, Randers, Horsens, Kolding, Fredericia og Herning) og nogle mindre kommuner som He-
densted, Videbæk, Ry, Vinderup, Trehøje og Juelsminde. Kun nogle af de største provinsbyer har
formentlig forudsætninger for at inkorporere et så stort antal særkender i deres fysiske planlæ gning.

67 kommuner rummer ingen klynger. Det er især kommuner præget af landbrug og fiskeri (altså
kommuner med vægt i ressourcedelområdet fødevarer, primære erhverv, som er udeladt af klynge-
definitionen). Hertil kommer en række fjernere liggende omegnskommuner til de største byer (fx i
Vest- og Sydsjælland) og sommerhuskommuner hvis erhvervsliv i høj grad er bestemt af service-
ydelser til udpendlere og sommerhusgæster, og hvor der derfor ikke er udviklet egentlige særkender
(bortset fra landbrug i en del tilfælde). Endelig indgår mindre økommuner i gruppen af klyngeløse
kommuner: De er simpelthen er for små til at huse den krævede minimumsstørrelse på 500 beskæf-
tigede i et ressourcedelområde.

Muligheden for at tilvejebringe en hensigtsmæssig fysisk planlægning for klyngerne er større, hvis
klyngens virksomheder kun er beliggende i en enkelt eller eventuelt nogle få kommuner. Større
klynger vil kræve et mere udstrakt kommunesamarbejde for at skabe en effektiv planlægning. Det
er vanskeligt at forestille sig at samme erhvervsgruppe i nærtliggende kommuner vil stille sig til-
freds med vidt forskellige rammevilkår som følge af en alt for uens fysisk planlægning. Selv om
klyngernes geografiske afgrænsning i nærværende undersøgelse er råt defineret, fortæller klynge r-
nes kommunefordeling alligevel at det langt fra altid er nogen simpel opgave at etablere et samar-
bejde om den fysiske planlægning for klyngen. 53 af klyngerne omfatter kun en enkelt kommune,
mens 63 indgår i 2-3 kommuner hvor et samarbejde bestemt må være en overkommelig opgave, se
tabel 9. Men 22 af klyngerne har virksomheder i mindst 5 kommuner hvorfor det i sådanne tilfælde
kan være en amtslig opgave at tage initiativ til en fysisk planlægning for klyngen.
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Tabel 9. Antal kommuner i hver klynge
antal kommuner i klyngen antal klynger
1 53
2 38
3 25
4 11
5-6 11
7-10 9
>10 2
i alt 149

De klynger, der ligger i mange kommuner (8 eller flere) er især de velkendte regionale klynger:
Støtteerhverv for fødevarer i Horsens-Vejle området, fremstillingen af møbler, bygge/bolig og be-
klædning i Midtjylland, serviceerhverv til bygge/bolig og IT/kommunikation i Storkøbenhavn, samt
fremstillingserhverv i medico/sundhed i Nordsjælland og i IT/kommunikation i Århus og Storkø-
benhavn.

Antallet af virksomheder i erhvervsklyngerne
Det samlede antal virksomheder i hver af de 149 klynger er som nævnt meget forskelligt. Nogle
klynger er domineret af ganske få virksomheder, evt. blot af en enkelt stor virksomhed. Andre klyn-
ger består af et betydeligt antal små og mellemstore virksomheder. Denne sondring har naturligvis
interesse, når klyngers og kommuners afhængighed af enkeltvirksomheder og dermed deres sårbar-
hed skal vurderes. Sondringen synes derimod mindre vigtig for den fysiske planlægning, for hvilken
selve beskæftigelsens størrelse og virksomhedens art (fx med hensyn til trafikgenerering) er vigtige-
re end vurderingen af kommunens økonomiske afhængighed. Tilsvarende vil det ikke give megen
mening at vurdere potentialet af en klynge ud fra væksten i dens antal af virksomheder. Selvsagt ik-
ke hvor klyngen består af en enkelt eller ganske få virksomheder. Men heller ikke en for en klynge
med mange virksomheder vil udviklingen i dette antal nødvendigvis sige særlig meget om klyngens
potentiale. Det vil jo fx afhænge af om antallet falder på grund af lukninger, opkøb eller sammen-
slag.

Tabel 10. Klynger fordelt efter antal virksomheder, 1999
antal virksomheder i klyngen antal klynger
1-9 17
10-49 62
50-99 23
100-499 34
500 - 13
i alt 149

I alt indgik ca. 39.000 arbejdssteder ud landets 286.000 i 1999 i de 149 klynger, svarende til knap
14 pct. Af disse 39.000 hørte dog de 13.000 til gruppen øvrige erhverv i Københavns og Frederiks-
berg kommuner. Ca. hver tiende af landets arbejdssteder uden for landbrug mv. indgår dermed i en
egentlig klynge. Generelt har serviceerhvervsdelområderne væsentligt flere virksomheder end frem-
stillingserhvervene hvilket afspejler at de industrielle virksomheder almindeligvis er større end ser-
vicevirksomhederne. Fordelingen af klyngerne efter antal virksomheder er vist i tabel 10. Kun få
klynger består af en enkelt eller ganske få virksomheder. Medianværdien er knap 50 virksomheder;
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klynger præget af fremstillingserhvervene har gennemgående færre virksomheder, klynger præget
af serviceerhvervene har flere.

Klyngernes betydning i kommuner og byoplande
Ses der bort fra klyngerne i øvrige erhverv, har klyngerne 18% af den samlede beskæftigelse i lan-
det. De er forholdsvis ensartet fordelt, idet næsten alle amter har 12-18% af deres beskæftigelse i de
pågældende klynger. Københavns amt (36%) og Vejle amt (22%) ligger tydeligt over dette niveau,
mens Bornholm (7%) ligger under. Dersom klynger vokser hurtigere end andre dele af erhvervsli-
vet, er her noget af forklaringen på at de to nævnte amter med megen klyngebeskæftigelse hører til
landets vækstzoner.

Klyngerne har over 25% af beskæftigelsen i to grupper af kommuner. Dels i Storkøbenhavn (inklu-
sive Københavns og Frederiksberg kommuner hvis klynger under øvrige erhverv medtages), hvor
navnlig IT/kommunikation og medico/sundhed erhvervene er vigtige; dels i et betydeligt antal min-
dre industrikommuner, især i Jylland hvor fremstillingserhvervene i ressourceområderne fødevarer,
beklædning, møbler og bygge/bolig er væsentlige.

Også blandt byoplandene er det normalt at erhvervsklyngerne har 10-20% af den samlede beskæft i-
gelse. Niveauet er dog noget højere i København, i de ensidige industrioplande især i Jylland og og-
så i oplande med en bredere vifte af fremstillingserhverv (Horsens, Kolding, Fredericia,  Herning),
se kort A.

Kommunerne i samme byopland er ikke altid egnede til at bestride en fælles fysisk planlægning for
erhvervsklyngerne. Klyngernes geografi matcher langtfra altid byoplandene. Ser man bort fra de 53
klynger hvis udstrækning er begrænset til en enkelt kommune, findes 42 af de øvrige 96 klynger i et
og samme byopland, hvoraf de 16 i Storkøbenhavn. 54 klynger har virksomheder i flere byoplande.
En fælles planlægning for disse klynger vil derfor kræve et samvirke mellem kommuner i flere by-
oplande, som ellers er orienteret mod hver sin større by. Hele 18 klynger består af virksomheder i to
eller flere amter, og kommunerne må i disse tilfælde samarbejde på tværs af amtsgrænserne.

Erhvervsklyngernes potentialer

Erhvervsklyngeområderne har forskellige fremtidsudsigter. Nogle steder er virksomhederne velfo r-
beredte til nye udfordringer og ledende i konkurrenceevne. Andre steder kan de være under pres el-
ler ligefrem afvikling, eftersom konkurrenceevnen ikke slår til.

I det følgende gives nogle bud på, hvorledes erhvervsklyngernes potentialer kan vurderes. Dette
sker ved brug af statistiske oplysninger om væksten i beskæftigelsen, antallet af nye virksomheder
og hvor mange af disse som overlever, og om uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede og i be-
folkningen.

Det siger sig selv at en vurdering af en erhvervsklynges fremtidsudsigter alene på grundlag af disse
oplysninger nødvendigvis må være usikker. Virksomhedernes konkurrenceevne og muligheder  kan
være bestemt af andre forhold, deres faktiske situation kan være anderledes  - også på de statistisk
undersøgte felter -  end statistikken giver indtryk af. En vurdering på grundlag af de nævnte oplys-
ninger kan alligevel give en første indikation af potentialerne. Men en egentlig dokumentation af
situationen vil kræve en opfølgning lokalt som ikke er mulig i denne sammenhæng.
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Væksten i klyngernes beskæftigelse

Væksten i klyngernes beskæftigelse kan sige noget om deres fremtidsudsigter. Alt andet lige er det
formentlig sådan at klynger, der i de senere år har haft en betydelig vækst i beskæftigelsen, også vil
fortsætte med at vokse. Mens klynger hvis beskæftigelse falder, har det svært.

Det behøver naturligvis ikke være sådan. Fx kan en tilbagegang i beskæftigelsen være et resultat af
en rationalisering eller en produktivitetsstigning, der har styrket klyngens virksomheder. Eller klyn-
ger i tilbagegang kan have gennemløbet en konsolideringsfase som senere omsættes i ny fremgang.
Men alligevel må det være den generelle forventning at erhvervsklynger med beskæftigelsesvækst
er bedre stillet end erhvervsklynger med beskæftigelsestilbagegang.

Det er tydeligt at klyngerne gennemgående er vokset hurtigere end erhvervslivet i øvrigt. Mens
væksten i den samlede beskæftigelse fra 1994 til 1999 var 6,2 %, var væksten i klyngerne 13,2 %.
Det er dog mere oplysende alene at sammenligne de ressourcedelområder hvori klyngerne findes,
og desuden se bort fra blandingsgruppen af øvrige erhverv. De 485.000 beskæftigede i disse egen-
tlige klynger i 1999 svarende til 30 % af beskæftigelsen i de pågældende ressourcedelområder. Fra
1994 til 1999 voksede beskæftigelsen i disse klynger med 17 % mod 11 % i de pågældende bran-
cher som helhed og 8 % i beskæftigelsen uden for klyngerne. I 16 af de 20 pågældende ressource-
delområder voksede beskæftigelsen mere  (eller faldt mindre) i klyngerne end i resten af landet.

Der er således ingen tvivl om at de eksisterende klynger har haft en dynamisk udvikling. Dels synes
de knyttet til ressourcedelområder med vækst over gennemsnittet, dels er klyngernes beskæftigelse
vokset ekstra kraftigt i forhold til beskæftigelsen i andre dele af landet. Men det er ikke hermed do-
kumenteret at klyngerne også vil klare sig ekstra godt i fremtiden. Bortset fra den almindelige usik-
kerhed der knytter sig til enhver forudsigelse, skal det erindres at det er væksten i de klynger, der
eksisterede i 1999, der er omtalt oven for, ikke væksten i de klynger som fandtes i 1994. Nogle af
de klynger der fandtes i 1994, er sikkert forsvundet eller gået så meget tilbage, at de ikke længere
kan registreres som klynger, mens andre er dukket frem. Den betydeligt større beskæftigelsesvækst
som klyngerne fra 1999 har haft, antyder dog at også klyngerne i 1994 har haft en overgennemsnit-
lig beskæftigelsesvækst, men de anførte tal er ikke noget bevis for den påstand.

Der er imidlertid ganske betragtelige forskelle mellem klyngerne hvad angår væksten i beskæftigel-
sen. Halvdelen af klyngerne (76) har således haft en samlet vækst i beskæftigelsen fra 1994 til 1999
på mere end 10%, mens omvendt en fjerdedel (39) har haft nedgang i beskæftigelsen i de samme
fem år. Vækstklyngerne findes i så godt som alle ressourcedelområder, men med en koncentration
inden for fremstillings- og serviceerhvervene i medico/sundhed, bygge/bolig og IT/kommunikation.
Også tilbagegangsklyngerne er spredt over ressourceområderne, men med en vis koncentration til
klyngerne inden for fremstillingen af fødevarer og transportmidler. Det er i bilag 3 anført hvilke
klynger, der er i vækst respektive tilbagegang.

Der er ikke store regionale forskelle i klyngernes vækst. Der er dog en tendens til at klyngerne i ho-
vedstadsregionen, Østjylland og på Fyn har klaret sig bedre end klyngerne i det øvrige land, mens
der er relativt mange klynger på Sjælland (uden for hovedstadsregionen) som er i tilbagegang be-
skæftigelsesmæssigt.

Den forholdsvis kraftige vækst i klyngerne betyder at klyngerne i de enkelte kommuner gennemgå-
ende vokser hurtigere end beskæftigelsen ellers i kommunen. Af de 209 kommuner som i 1999
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havde beskæftigelse tilknyttet en klynge, havde klyngerne i perioden 1994-99 klaret sig bedre end
kommunen i øvrigt i 155 kommuner. I 128 kommuner var beskæftigelsen i klyngerne tilmed vokset
over 10 pct. I 40 kommuner var beskæftigelsen i klyngerne dog faldet.

Det gælder generelt over alt i landet at beskæftigelsen i klyngerne i hver kommune er steget mere
end den samlede beskæftigelse i kommunen, men dette gør sig mest udpræget gældende for kom-
munerne i hovedstadsregionen og Østjylland.

Nye virksomheder

Alt andet lige er det formentlig sådan at egne, hvor der dukker mange nye virksomheder op, har
bedre muligheder for at klare sig i fremtiden, end områder hvor kun få virksomheder etableres. Der
er naturligvis en række modifikationer af denne hypotese. Det er således ikke nok at der skabes nye
virksomheder. De skal også vise sig levedygtige, opnå en vis størrelse osv. Områder kan også ud-
vikles på grundlag af eksisterende virksomheder i vækst, uden at der etableres nye.

I det følgende vil der først blive redegjort for iværksætteraktiviteten i de forskellige dele af landet.
Denne vil blive opgjort ud fra hvor mange der ved udgangen af et år er beskæftiget i virksomheder,
som er etableret i årets løb. Data refererer til private byerhverv for hvert af årene 1994-1997. Inten-
siteten i nyetableringerne  - iværksætterintensiteten -  kan måles ved at sætte antallet af beskæftige-
de i nye virksomheder i forhold til den samlede beskæftigelse i de private byerhverv, eller til den
samlede beskæftigelse eller  - bedre -   i forhold til befolkningen (Maskell 1992). Når det her er
valgt at bruge befolkningen som basis, har det at gøre med, at også ikke-beskæftigede og offentligt
ansatte kan tænkes at starte nye virksomheder. Måske ville det være endnu mere præcist alene at re-
ferere til befolkning i arbejdsfør alder, men en sådan ekstra præcision har ikke været anset for på-
krævet.

Iværksætterintensiteten
I hvert af årene 1994 til 1997 blev der oprettet ca. 15.000 nye virksomheder, som havde beskæfti-
gede ved årets slutning. Iværksætterintensiteten (antallet af beskæftigede i ved årets slutning i de
virksomheder som var etableret i årets løb målt i forhold til befolkningstallet) lå stabilt på 9,5 - 10,0
beskæftigede i nye virksomheder pr. 1000 indbyggere, opgjort for landet som helhed.

Den geografiske fordeling af iværksætterintensiteten for årene 1994-97 er vist på kort B. Kun få by-
oplande har en intensitet som er tydeligt over landsgennemsnittet. Det gælder specielt København,
men også Kolding og Ringkøbing i Jylland foruden det turistprægede Skagen og måske overrasken-
de de to små øer Læsø og Samsø. Mange jyske oplande (herunder Århus, Ålborg, Vejle og de midt-
og vestjyske byoplande) holder et gennemsnitligt niveau. Fyn og Midtsjælland har sammen med
forskellige jyske oplande (bl.a. Randers og Horsens) en forholdsvis moderat iværksætterintensitet.
Endelig hører flere enkeltvirksomhedsoplande (Nordborg, Bjerringbro, Frederiksværk) sammen
med det traditionelt kriseramte Vestlolland til i den nederste ende af skalaen. I Nordborg er beskæf-
tigelsen i nye virksomheder pr. 1000 indb. kun det halve af landsgennemsnittet.

Det er imidlertid interessant at geografien i iværksætterintensiteten er ret så forskellig i 1994 og
1997.
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I 1994 var situationen den at iværksætterintensiteten lå over landsgennemsnittet i to distinkte områ-
der, nemlig København og Midt-, Vest- og Sydjylland. Hertil kom enkelte turistprægede områder
som Bornholm, Ærø og Skagen, se kort C. Denne geografi for iværksætterintensiteten synes at ligge
i forlængelse af forholdene tidligere, som fx beskrevet af Maskell(1992) for perioden 1972-1988.
Maskell(1992) refererer dog alene til industrierhvervene. For de jyske områders vedkommende er
billedet også i overensstemmelse med den udbredte opfattelse af især det midt- og vestjyske områ-
des særlige iværksætterkultur som findes skildret i fx Lorenzen (1999).

I 1997 var det geografiske billede markant anderledes. Københavnsområdet og Kolding lå fortsat
højt placeret, og Århus er trådt ind i de mere iværksætterintensive byoplandes række, se kort D. Øst
for Storebælt er også Slagelse, Næstved og Nykøbing Falster området markante tilføjelser til for-
holdsvis iværksætterstærke områder. Til gengæld er det traditionelt innovationsstærke Midt- Vest
og Sydjylland, med Ringkøbing som en markant undtagelse, faldet tilbage.

Noget af forklaringen på dette skift kan være konjunkturel. 1994 var væksten noget kraftigere end
de efterfølgende år, specielt i industrien. Men måske skal hovedforklaringen søges i at erhvervslivet
i Danmark i stigende grad bliver afhængigt af ny informationsteknologi og dertil knyttet kompeten-
ce. Denne kompetence opnås lettere i de største byer, mens det bliver stadigt vanskeligere at etable-
re ny virksomhed i de mere traditionelle industrisamfund.

Denne tendens afspejler sig også i klyngernes iværksætterintensitet. Tabel 11 viser denne opgjort
for kommuner med klynger i de enkelte ressourceområder. Datamaterialet tillader desværre ikke en
opgørelse på ressourcedelområder, så kommunerne er i tabellen registreret som havende en klynge i
et ressourceområde hvis de har beskæftigelse i en klynge i blot et af resourceområdets delområder.

Tabel 11. Iværksætterintensiteten i kommuner med beskæftigelse i klynger, fordelt på ressourceo m-
r åder, 1994-1997. Antal beskæftigede i nye virksomheder ved årets slutning pr. 1000 indbyggere.
Kommuner med beskæftigelse i
klynge i ressourceområde:

1994 1995 1996 1997 snit
1994-97

Fødevarer 9,1 8,7 8,4 8,5 8,6
Møbler/beklædning 9,5 8,8 9,3 8,1 8,9
Turisme 15,1 13,3 14,8 16,0 14,8
Bygge/bolig 10,3 10,2 9,5 9,4 9,8
IT/kommunikation 11,9 12,3 11,8 11,8 12,0
Transport 9,2 8,3 8,8 9,0 8,8
Energi/miljø 10,1 10,0 8,8 8,9 9,5
Medico/sundhed 9,1 9,1 9,0 9,6 9,2
Øvrige erhverv 15,1 15,0 13,8 14,4 14,5
Øvrige erhverv uden
Kbhvn/Fr.berg

12,8 14,2 9,3 9,5 11,5

kommuner uden klynge 7,7 8,4 8,3 7,5 8,0
Hele landet 10,0 9,8 9,5 9,6 9,7

Lige som Danmark i sin helhed har kommunegrupperne et stabilt leje i iværksætterintensiteten.
Kommuner med speciale i turisme, IT/Kommunikation samt i øvrige erhverv (både med og uden
København og Frederiksberg) har en forholdsvis kraftig iværksætterintensitet. Disse kommuner har
et betydeligt præg af private serviceerhverv. Omvendt er iværksætterintensiteten noget lavere i
kommuner med klynger inden for fødevarer, transport, møbel/beklædning og i kommuner uden
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klynger. Disse kommuner er tit kommuner med et betydeligt islæt af primære erhverv og af mindre
avanceret industri. En række kommuner har dog virksomheder i flere klynger hvilket ofte vil stabi-
lisere deres iværksætterintensitet.

Overlevende virksomheder
Som nævnt oven for er det ikke så interessant for et område at der oprettes nye virksomheder, hvis
disse virksomheder hurtigt lukker igen. Det er derfor undersøgt hvor mange af virksomhederne i de
private byerhverv, som blev oprettet og havde beskæftigede i 1994, som stadig eksisterede ved ud-
gangen af 1998.

Mens der er tydelige forskelle på iværksætterintensiteten i de forskellige egne af landet, gælder
dette ikke virksomhedernes overlevelsesevne. Sagt på en anden måde: Chancen for at en ny virk-
somhed lukker igen, er nogenlunde den samme over alt i landet. Af de 15.500 virksomheder som
blev etableret i 1994, eksisterede kun 6.800 ved udgangen af 1998, svarende til 44 pct. Specielt små
byoplande kan have mærkbare afvigelser fra dette gennemsnit, men det kan henføres til tilfældighe-
der, forårsaget af et lille antal nye virksomheder. Der er dog en svag tendens til at de vestjyske om-
råder har en lidt højere overlevelsesrate end gennemsnittet. Således er overlevelsesandelen 51% i
Ringkøbing amt, 46% i Ribe amt og 45% i Viborg amt. Tendensen modvirker således i et vist om-
fang, at iværksætterintensiteten er faldet i dette område.

Der kan tilsvarende ikke konstateres større variation mellem overlevelsesandelene i kommuner med
beskæftigelse i forskellige klynger, se tabel 12.

Tabel 12. Overlevelsesrate 1994-1998 i kommuner med klynger i de enkelte ressourceområder
Kommuner med beskæf-
tigelse i klynge i ressour-
ceområde:

antal virksom-
heder 1994

Pct. overlevende
1998

Fødevarer 3614 45
Møbler/beklædning 1829 50
Turisme 2657 42
Bygge/bolig 3302 45
IT/kommunikation 6516 42
Transport 2903 43
Energi/miljø 2070 43
Medico/sundhed 4325 44
Øvrige erhverv 3311 41
Kommuner uden klynge 1277 48
Hele landet 15498 44

Der er heller ikke tendens til at virksomhederne i de enkelte ressourceområder har højere overleve l-
sesandel i de kommuner, der er specialiseret i det pågældende ressourceområde end andre steder.
Men antallet af virksomheder er i flere af kommunegrupperne for lavt til at der kan drages konklu-
sioner herom med sikkerhed, se tabel 13.
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Tabel 13. Overlevelsesrate 1994-1998 for virksomheder i de enkelte ressourceområder.
antal nye  virk-
somheder 1994

overlevelsesandel
1994-98, pct.

Ressourceområde

A B A B
Fødevarer 359 1386 33 35
Møbler/beklædning 131 977 50 42
Turisme 145 896 43 44
Bygge/bolig 668 3008 53 50
IT/kommunikation 1105 1989 43 44
Transport 337 1515 52 51
energi/miljø 12 63 58 54
Medico/sundhed 20 54 50 59
Øvrige 1207 5610 42 41
i alt 15498 44
A:i kommuner med klynge i ressourceområdet
B:i alle kommuner

Uddannelsesniveau

Vidensamfundet kræver en veluddannet befolkning. Erhvervsklynger med veluddannet arbejdskraft
eller med let adgang til veluddannet arbejdskraft må alt andet lige antages at have bedre fremtids-
muligheder end erhvervsklynger med ringere adgang til veluddannet arbejdskraft.

Dette udsagn skal straks modificeres. Betydningen af arbejdskraftens uddannelse er forskellig alt
efter hvilket speciale, erhvervsklyngen har. Det har formodningen for sig at uddannelsens længde
og kvalitet er af større betydning inden for IT- service end inden for fremstilling af møbler og be-
klædning. Desuden er det et spørgsmål hvad veluddannet arbejdskraft vil sige. I nogle ressourceom-
råder som medico/sundhed-service er det måske rimeligt at bruge forekomsten af formel uddannelse
som mål for arbejdskraftens uddannelsesniveau, i andre ressourceområder som fødevarer eller byg-
ge/bolig er det måske mere et spørgsmål om arbejdserfaring og tillærte kvalifikationer som er afgø-
rende for virksomhederne. Under alle omstændigheder er det vigtigt at have erhvervsklyngens spe-
cialisering med i en vurdering af hvilken betydning forekomsten af forskellige uddannelsesniveauer
har for klyngens fremtidsmuligheder.

Det er ikke alene kvalifikationerne hos de aktuelt beskæftigede i erhvervsklyngens virksomheder
som er interessant i en vurdering af fremtidsmulighederne for klyngen. Det er også i høj grad ad-
gangen til at udvide med arbejdskraft af den rigtige slags, dvs. hvilken kvalifikationsstruktur, som
andre beskæftigede eller befolkningen som sådan har i det område, som erhvervsklyngen omfatter.
Der er derfor i det følgende set på, hvilke formelle uddannelsesniveauer som findes i de kommuner,
hvori de enkelte erhvervsklynger befinder sig. Uddannelsesniveauet er sammenholdt med det dan-
ske gennemsnit. Herved ses om erhvervsklyngen ligger i kommuner, som har forholdsvis mange
ufaglærte, faglærte eller videregående uddannede. Denne jobtypeprofil fremgår  - for de beskæfti-
gede i de private erhverv -  af tabel 14. Hver enkelt klynges jobtypeprofil er vist i bilag 3.
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Tabel 14. Jobtypeprofil 1999 for erhvervsklyngerne. Antal klynger med profil for beskæftigede i
private erhverv i erhvervsklyngernes kommuner.

Ufaglærte Faglærte Videregående udd. i alt
Fremstilling 44 26 7 77
Støtteerhverv 3 7 2 12
Serviceerhverv 9 32 8 49
øvrige 2 4 5 11
I alt 58 69 22 149

Erhvervsklynger med forholdsvis mange beskæftigede med videregående uddannelse hører især til
ressourceområderne IT/kommunikation og medico/sundhed, og gælder her både erhvervsklynger i
fremstillingsvirksomhed og i service. Også mange af klyngerne i gruppen af øvrige erhverv ligger i
kommuner hvis profil er præget af videregående uddannede.

Erhvervsklynger med forholdsvis mange faglærte findes især i ressourceområderne medi-
co/sundhed, transport og energi/miljø, og desuden i støtte- og serviceerhverv i tilknytning til føde-
varer og bygge/bolig.

De ufaglærte dominerer erhvervsklyngerne i fremstilling af fødevarer, møbler, beklædning og byg-
ge/boligvarer.

Erhvervsklyngernes muligheder for rekruttering afhænger tillige af den samlede befolknings uddan-
nelsesprofil. Denne kan afvige fra de beskæftigedes af to grunde: Dels kan der være forskel på de
beskæftigedes og de ikke-beskæftigedes uddannelsesprofil, dels kan der være forskel på uddanne l-
sesprofilen for den lokale befolkning og de beskæftigede på de lokale arbejdspladser.

For 102 af de 149 erhvervsklynger gælder det at befolkningens uddannelsesprofil svarer til de be-
skæftigedes. Men for især mange af erhvervsklyngerne i områder med faglært beskæftigelsesprofil
er befolkningens uddannelsesprofil som helhed præget af enten ufaglærte eller af folk med videre-
gående uddannelse. I sådanne tilfælde kan det måske være lidt vanskeligere at fortsætte med at skaf-
fe den hidtil anvendte type arbejdskraft lokalt. Befolkningens uddannelsesprofil er vist i bilag 3.

Samlet vurdering af erhvervsklyngernes potentialer

Bilag 3 gengiver oplysninger om klyngernes vækst, iværksætterintensiteten i klyngernes kommuner
og to mål for den lokale uddannelsesprofil i klyngernes kommuner. En gennemgang af bilaget viser
at der ikke er nogen entydig sammenhæng mellem iværksætterintensitet og uddannelsesprofil på
den ene side og vækstraten i klyngen på den anden side. Høje og lave vækstrater findes hvad enten
iværksætterintensiteten er høj eller lav, og uanset om uddannelsesprofilen er ufaglært, faglært eller
baseret på videregående uddannede. Dette umiddelbare indtryk bekræftes af at en statistisk chi2-test
ikke viser signifikante sammenhænge mellem vækstraten og de øvrige data.

Det er måske ikke så mærkeligt som det umiddelbart lyder. Hver klynge har sine egne karakteristika
og måde at udvikles på, og denne udvikling kan vanskeligt henføres til den form for ydre rammebe-
tingelser som iværksætterintensitet og uddannelse er udtryk for. Snarere må klyngens vækst eller
tilbagegang søges forklaret ud fra andre, specifikke forhold i klyngen.
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Naturligvis er der klynger, for hvilke det gælder at de er baseret på videregående uddannede, har høj
iværksætterintensitet og høj beskæftigelsesvækst. Det gælder fx klyngen IT/kommunikation i Stor-
københavn. Og naturligvis findes der klynger baseret på ufaglærte arbejdere, i et miljø med lav
iværksætterintensitet og med tilbagegang i beskæftigelsen. Flere af de jyske klynger inden for frem-
stilling af fødevarer er eksempler herpå. Men generelt er der tale om et nuanceret billede som kræ-
ver en mere detaljeret undersøgelse af forholdene i hver enkelt klynge, før en egentlig forklaring på
klyngens situation og potentialer kan gives.
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Bilag 1. Erhvervene fordelt på koncentrationsgrupper

stærkt koncentrerede erhverv
Gartnerier, planteskoler og frugtplantager
Fiskeri mv.
Udvinding af råolier og naturgas mv.
Udvinding af grus, ler, sten og salt mv.
Slagterier mv.
Mejerier og isfabrikker
Drikkevareindustri
Tobaksindustri
Tekstilindustri
Beklædningsindustri
Læder- og fodtøjsindustri
Træindustri
Mineralolieindustri mv.
Fremst. af kemiske råstoffer
Medicinalindustri
Glas- og keramisk industri
Fremst. af metal
Fremst. af skibsmotorer, kompressorer mv.
Fremst. af landbrugsmaskiner
Fremst. af husholdningsapparater
Fremst. af telemateriel mv.
Skibsværfter og bådebyggerier
Fremst. af transportmidler ekskl. skibe
Møbelindustri
Fremst. af legetøj, guld- og sølvvarer mv.
Gasforsyning
Skibsfart
Lufttransport
Servicevirksomhed for finanssektoren mv.
Forskning og udvikling
Videregående uddannelsesinstitutioner

koncentrerede erhverv
Landbrug
Maskinstationer, anlægsgartnerier mv.
Skovbrug mv.
Anden næringsmiddelindustri
Papirindustri
Udgivelse af dagblade
Udgiver- og forlagsvirksomhed ekskl. dagblade
Fremst. af maling, sæbe, kosmetik mv.
Gummi- og plastindustri
Tegl-, ement- og betonindustri mv.
Fremst. af byggematerialer af metal
Fremst. af håndværktøj, metalemballage mv.
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Fremst. af maskiner til gnerelle formål
Fremst. af maskiner til industri mv.
Fremst. af edb-udstyr, el-motorer mv.
Fremst. af medicinsk udstyr, instrumenter
Elforsyning
Varmeforsyning
Vandforsyning
Engrosh. m. korn, foderstof, levende dyr mv.
Engrosh. m. maskiner, udstyr og tilbehør
Hoteller mv.
Jernbane- og busdrift
Godsbehandling, havne mv., rejsebureauer
Realkreditinstitutter mv.
Forsikringsvirksomhed
Databehandlingsvirksomhed
Reklame og markedsføring
Offentlig sektoradministration
Forsvar, politi og retsvæsen

regionale erhverv
Trykkerier mv.
Entreprnørvirksomhed
Murervirksomhed
El-installationsvirksomhed
Anden bygge- og anlægsvirksomhed
Handel med biler, motorcykler mv.
Engrosh. m. nærings- og nydelsesmidler
Engrosh. m. træ og byggematerialer mv.
Varehuse og stormagasiner
Detailh. m. beklædning, fodtøj mv.
Reparation af husholdningsapparater mv.
Advokatvirksomhed
Revisions- og bogføringsvirksomhed
Gymnasier, erhvervsfaglige skoler
Hospitaler

lokale erhverv
Bagerforretninger
VVS-virksomhed
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
Maler- og glarmestervirksomhed
Autoreparation
Servicestationer
Engrosh. m. tekstiler, husholdningsart. mv.
Engrosh. m. øvrige råvarer og halvfabrikata
Agentur- og anden engroshandel
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Supermarkeder, kolonialhndel o.l.
Specialforretninger med fødevarer
Apoteker, parfumerier og materialister mv.
Detailh. m. boligudstyr, hushold.app. mv.
Detailh. fra øvrige specialforretninger mv.
Restauranter mv.
Taxi- og turistvognmænd
Fragtvognmænd mv., rørtransport
Post og telekommunikation
Pengeinstitutter
Udlejning af fast ejendom
Ejendomsmæglervirksomhed mv.
Udlejning undtagen af fast ejendom
Rådgivende ingeniører, arkitekter mv.
Rengøringsvirksomhed
Anden forretningsservice
Generel offentlig administration
Folkeskoler mv.
Voksenundervisning mv.
Læger, tandlæger, dyrlæger mv.
Sociale institutioner mv. for børn og unge
Sociale institutioner mv. for voksne
Renovationsvæsen
Organisationer og foreninger
Forlystelser, kultur og sport
Anden servicevirksomhed
Uoplyst erhverv
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Bilag 2. Klynger i danske byoplande

Byopland Branche
København Databehandling, Realkredit, Forsikringsvæsen, Finansservice, Luft-

transport, Medicinalindustri
Frederikssund
Frederiksværk Stålfremstilling
Helsingør Gummi- og plastindustri
Hillerød
Hundested
Køge Anden næringsmiddelindustri, Træindustri
Roskilde Forskning
Haslev
Holbæk
Kalundborg
Korsør
Ringsted Slagterier
Slagelse
Nakskov
Nykøbing F
Næstved
Vordingborg
Rønne
Fåborg
Middelfart Fremst. af andre transportmidler
Nyborg
Odense Gartnerier, Engroshandel med korn og foderstoffer, Metalemballagein-

dustri, Skibsværfter
Svendborg
Haderslev
Nordborg Kompressorer mv.
Sønderborg
Tønder
Vojens Fremst. af husholdningsapparater
Åbenrå Godsbehandling, Fragtvognmænd
Esbjerg Godsbehandling, Anden næringsmiddelindustri, Fremst. af hushold-

ningsapparater
Grindsted Legetøjsfremstilling
Ribe
Varde
Vejen
Fredericia
Hedensted
Horsens Slagterier
Kolding
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Vejle Slagterier, Anden næringsmiddelindustri
Herning Mejerier, Tekstilindustri, Beklædningsindustri, Træindustri, Fremst. af

byggematerialer af metal, Møbelindustri
Holstebro Møbelindustri
Ikast Tekstilindustri
Lemvig
Ringkøbing
Struer Telematerielfremstilling
Grenå
Odder
Randers Papirindustri
Silkeborg Møbelindustri
Skanderborg
Århus Maskinindustri
Bjerringbro Kompressorer mv.
Nykøbing M Møbelindustri
Skive
Thisted
Viborg
Brønderslev
Frederikshavn Skibsværfter
Hjørring Anden næringsmiddelindustri
Hobro
Skagen
Sæby
Ålborg Cementindustri, Telematerielfremstilling
Års
Møn
Langeland
Ærø
Samsø
Læsø
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Bilag 3. Identificerede erhvervsklynger

antal be-
skæftige-

de,

iværksæt-
ter-

intensitet
1994-97

uddannel-
sesprofil

privat be-
skæftigede

1999

uddannel-
sesprofil

befolkning
1999

vækst
1994-
1999.

Ressourcedelområde

i 100 A:>10/1000
C:<8/1000
indbyggere

V:Vid.udd.
F:Faglærte

U:ufaglærte

V:Vid.udd.
F:Faglærte

U:ufaglærte

A:>10%
C: negativ

Fødevarer, primære erhverv : Udeladt.

Fødevarer, fremstilling
1) Ringsted, Tølløse 24 C F F
2) Fakse, Rønnede, Holmegård 12 U F A
3) Skelskør 7 U F A
4) Slagelse, Høng, Gørlev 14 A F U C
5) Allinge-Gudhjem, Hasle, Neksø,
Rønne

14 C U U

6) Christiansfeld, Rødding, Nr. Rang-
strup, Vojens

19 C U U

7) Sundeved, Gråsten 10 C F F C
8) Esbjerg 30 F F C
9) Ølgod, Grindsted 10 C U U C
10) Give, Nr. Snede 11 C U U C
11) Fredericia 18 F F A
12) Vejle 31 A F V A
13) Horsens, Juelsminde 19 C U U C
14) Holstebro, Struer, Vinderup 29 C U U
15) Videbæk 10 A U U
16) Bjerringbro, Hvorslev, Hammel,
Gjern

16 C U U

17) Thisted, Hanstholm 13 U U C
18) Hjørring, Hirtshals, Løkken-Vrå 27 U U C
19) Brovst, Pandrup 9 A U U A
20) Sæby 9 C U U C
21) Års, Nibe 10 C U U C
22) Skagen 7 A U U

Fødevarer, støtteerhverv:
1) Holmegård 8 A U F C
2) Nr. Alslev, Vordingborg 8 C U U A
3) Odense, Otterup, Langeskov, Uller-
slev, Kerteminde, Nyborg

27 F U C

4) Broby, Fåborg, Hårby, Ringe, Glams-
bjerg

10 F U A

5) Kolding, Fredericia 20 A F F C
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antal be-
skæftige-

de,

iværksæt-
ter-

intensitet
1994-97

uddannel-
sesprofil

privat be-
skæftigede

1999

uddannel-
sesprofil

befolkning
1999

vækst
1994-
1999.

Ressourcedelområde

i 100 A:>10/1000
C:<8/1000
indbyggere

V:Vid.udd.
F:Faglærte

U:ufaglærte

V:Vid.udd.
F:Faglærte

U:ufaglærte

A:>10%
C: negativ

Fødevarer, støtteerhverv:
6) Horsens, Hedensted, Tørring-Uldum,
Vejle, Gedved, Odder, Skanderborg,
Hørning

24 F F

7) Thyborøn-Harboør 9 A U U A
8) Randers, Langå , Rougsø, Sønderhald,
Rosenholm

20 C F F A

Fødevarer, serviceerhverv:
1) Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Is-
høj

36 A F F

Møbler, fremstilling
1) Bramming, Helle, Holsted, Ølgod 14 C U U A
2) Herning, Ikast, Brande, Åskov, Vide-
bæk, Trehøje, Holstebro, Aulum-
Haderup, Vinderup, Ulfborg-Vemb

42 U U A

3) Midtdjurs, Rosenholm, Rønde 7 C U F C
4) Randers, Nørhald, Purhus, Hvorslev,
Langå, Hadsten

11 C F F

5) Silkeborg, Kjellerup, Gjern, Hammel,
Galten, Ry, Them, Brædstrup

28 F F A

6) Spøttrup, Sallingsund, Sundsøre,
Morsø

20 C U U C

7) Sydthy, Thisted 7 C U U A
8) Møldrup, Ålestrup, Års, Nørager, Far-
sø

8 U U

Møbler, service: Ingen.

Beklædning, fremstilling:
1) Bredebro 7 C U U A
2) Herning, Ikast, Nr. Snede, Brande, Å-
skov, Skern, Videbæk, Trehøje, Aulum-
Haderup, Karup, Holstebro, Vinderup,
Ulfborg-Vemb

61 U U C

3) Silkeborg, Ry, Them 13 F F A
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antal be-
skæftige-

de,

iværksæt-
ter-

intensitet
1994-97

uddannel-
sesprofil

privat be-
skæftigede

1999

uddannel-
sesprofil

befolkning
1999

vækst
1994-
1999.

Ressourcedelområde

i 100 A:>10/1000
C:<8/1000
indbyggere

V:Vid.udd.
F:Faglærte

U:ufaglærte

V:Vid.udd.
F:Faglærte

U:ufaglærte

A:>10%
C: negativ

Beklædning, service:
1) Glostrup, Rødovre 10 A F F
2) Helsingør 8 U V A
3) Sønderborg 7 A F V C
4) Herning, Ikast, Brande 14 U U A

Turisme:
1) København 118 A V V A
2) Helsingør, Fredensborg-Humlebæk 14 U V C
3) Rødby, Maribo 11 A U U A
4) Skagen, Frederikshavn 13 F F A

Bygge/bolig, primære: Ingen

Bygge/bolig, fremstilling:
1) Køge, Haslev 20 F F A
2) Langeskov, Årslev 13 C U F A
3) Nordborg 63 C V U
4) Vejen, Lunderskov, Vamdrup, Kol-
ding, Brørup, Holsted, Rødding

58 A F U A

5) Ølgod, Helle, Egvad 20 U U A
6) Horsens, Gedved, Hedensted, Bræd-
strup

40 C U U A

7) Give, Nr. Snede 10 C U U A
8) Herning, Ikast, Åskov, Skern, Vide-
bæk, Trehøje, Ringkøbing, Ulfborg-
Vemb

59 A U U A

9) Sydthy, Thyholm 7 C U U A
10) Skive, Vinderup, Spøttrup, Sallings-
und, Sundsøre

20 U U A

11) Ry, Galten, Hammel 14 C F F A
12) Hobro, Arden, Hadsund 15 A U U
13) Løgstør, Nibe, Farsø, Års, Støvring,
Ålestrup

21 U U A

14) Brønderslev, Sæby 11 C F U A

Bygge/bolig, støtteerhverv:
1) Herlev, Rødovre 7 A F F A
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antal be-
skæftige-

de,

iværksæt-
ter-

intensitet
1994-97

uddannel-
sesprofil

privat be-
skæftigede

1999

uddannel-
sesprofil

befolkning
1999

vækst
1994-
1999.

Ressourcedelområde

i 100 A:>10/1000
C:<8/1000
indbyggere

V:Vid.udd.
F:Faglærte

U:ufaglærte

V:Vid.udd.
F:Faglærte

U:ufaglærte

A:>10%
C: negativ

Bygge/bolig, service:
1) Fredericia 38 F F A
2) Greve, Solrød 33 C F F A
3) Høje Tåstrup, Ledøje-Smørum,
Gundsø, Albertslund, Rødovre, Hvidovre,
Brøndby, Glostrup

252 A F F A

4) Lyngby-Tårbæk, Søllerød, Birkerød 105 A V V A

IT/kommunikation, fremstilling:
1) Søllerød, Birkerød, Farum 12 A V V C
2) Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Brøndby,
Vallensbæk, Albertslund, Glostrup,
Værløse, Ballerup

42 A V F C

3) Horsens, Hedensted, Juelsminde 15 C U U A
4) Struer 23 C U U A
5) Århus, Hadsten, Rosenholm, Rønde,
Sønderhald, Rougsø, Skanderborg, Odder

43 V V A

6) Skive, Sallingsund, Spøttrup 12 U U A
7) Pandrup, Åbybro 15 U U A

IT/kommunikation, støtteerhverv:
1) Ballerup 6 A V F A
2) Brøndby, Rødovre 8 A V F C
3) Horsens, Hedensted, Juelsminde,
Vejle

14 F F A

IT/kommunikation, serviceerhverv:
1) København, Frederiksberg, Brøndby,
Glostrup, Albertslund, Høje Tåstrup, Le-
døje-Smørum, Ballerup, Herlev, Gladsa-
xe, Lyngby-Tårbæk, Søllerød, Birkerød,
Farum, Allerød, Hørsholm

784 A V V A

2) Århus 191 A V V A
3) Ålborg 77 F V A

Transport, fremstilling:
1) Holeby 7 C F U C
2) Munkebo, Odense, Ullerslev, Årslev 52 F U A
3) Middelfart, Ejby, Nr. Åby 10 U F
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antal be-
skæftige-

de,

iværksæt-
ter-

intensitet
1994-97

uddannel-
sesprofil

privat be-
skæftigede

1999

uddannel-
sesprofil

befolkning
1999

vækst
1994-
1999.

Ressourcedelområde

i 100 A:>10/1000
C:<8/1000
indbyggere

V:Vid.udd.
F:Faglærte

U:ufaglærte

V:Vid.udd.
F:Faglærte

U:ufaglærte

A:>10%
C: negativ

Transport, fremstilling:
4) Tinglev, Åbenrå, Rødekro 12 F U A
5) Esbjerg, Bramming, Ribe 15 F U C
6) Horsens, Hedensted, Juelsminde, Tør-
ring-Uldum

15 C U U A

7) Lunderskov 7 A U U A
8) Silkeborg, Kjellerup, Karup, Them,
Ry, Galten

17 F F A

9) Randers, Hadsten, Purhus 12 C F F C
10) Frederikshavn, Skagen 28 F F C

Transport, service:
1) Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Is-
høj, Høje Tåstrup

101 V F A

2) Tårnby 134 C U F A
3) Ringsted 18 C F F A
4) Bov, Lundtoft 27 U U C
5) Billund, Brørup 21 A U U A
6) Esbjerg 46 F F
7) Fredericia, Kolding, Vamdrup 72 F F A
8) Ebeltoft, Grenå, Midtdjurs 21 U U C

energi/miljø, primære erhverv:
1) Esbjerg 10 F F

energi/miljø, fremstilling:
1) Odense, Vissenbjerg, Årup, Årslev,
Broby

17 F U A

2) Gråsten 8 C V F A
3) Fredericia, Kolding 11 A F F
4) Ringkøbing, Trehøje, Videbæk 13 A U U A
5) Bjerringbro 39 C F U
6) Løgstør 6 C U U A
7) Ålborg 12 F V C

energi/miljø, service:
1) Gentofte 14 A V V C
2) Kalundborg, Hvidebæk 8 C F F C
3) Fredericia 14 F F C
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antal be-
skæftige-

de,

iværksæt-
ter-

intensitet
1994-97

uddannel-
sesprofil

privat be-
skæftigede

1999

uddannel-
sesprofil

befolkning
1999

vækst
1994-
1999.

Ressourcedelområde

i 100 A:>10/1000
C:<8/1000
indbyggere

V:Vid.udd.
F:Faglærte

U:ufaglærte

V:Vid.udd.
F:Faglærte

U:ufaglærte

A:>10%
C: negativ

medico, fremstilling:
1) Helsingør, Fredensborg-Humlebæk,
Karlebo

28 U V A

2) Hillerød, Allerød, Farum, Birkerød,
Helsinge, Skævinge, Frederiksværk,
Hundested

34 V V A

3) Gentofte, Gladsaxe, Værløse, Balle-
rup, Stenløse, Ølstykke

83 V V A

4) Roskilde, Lejre, Ramsø, Skovbo 18 F V A
5) Kalundborg 10 F F C
6) Thisted 9 C U U A

medico, service:
1) Gentofte 66 A V V A
2) Herlev, Glostrup, Hvidovre 135 A V F C
3) Frederikssund, Jægerspris, Skibby 20 C F F A
4) Hillerød 47 A F V A
5) Roskilde 57 A F V A
6) Dianalund, Høng, Slagelse 49 A F U C
7) Holbæk 29 F F A
8) Nykøbing-Rørvig 11 F F C
9) Næstved, Fuglebjerg 41 F F A
10) Nakskov, Højreby 14 C F U C
11) Nykøbing Falster, Sakskøbing 31 C F F
12) Vordingborg, Langebæk 18 C F F
13) Middelfart 16 F F
14) Nyborg 15 C F U
15) Odense 138 F V A
16) Svendborg 29 F V A
17) Augustenborg, Sønderborg 34 A F F
18) Haderslev 23 A F U A
19) Børkop 10 C U F
20) Randers 46 C F F
21) Viborg, Kjellerup 52 F F
22) Hjørring, Brønderslev 41 F U A

øvrige erhverv:
1)  København, Frederiksberg 1801 A V V
2) Lyngby-Tårbæk 147 A V V C
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antal be-
skæftige-

de,

iværksæt-
ter-

intensitet
1994-97

uddannel-
sesprofil

privat be-
skæftigede

1999

uddannel-
sesprofil

befolkning
1999

vækst
1994-
1999.

Ressourcedelområde

i 100 A:>10/1000
C:<8/1000
indbyggere

V:Vid.udd.
F:Faglærte

U:ufaglærte

V:Vid.udd.
F:Faglærte

U:ufaglærte

A:>10%
C: negativ

øvrige erhverv:
3) Værløse, Farum 94 V V
4) Frederiksværk 39 C U F
5) Hørsholm 51 A V V
6) Korsør 40 F U
7) Tønder 39 C F U C
8) Åbenrå 64 A F F
9) Billund 56 A V U
10) Karup 23 A F U



47

Bilag 4. Kommuner med indgående erhvervsklynger

  Albertslund Fødevarer-serviceerhverv, Bygge/bolig-serviceerhverv,
IT/kommunikation-fremstilling, IT/kommunikation-serviceerhverv

  Allerød IT/kommunikation-serviceerhverv, Medico-fremstilling
  Allinge-Gudhjem Fødevarer-fremstilling
  Arden Bygge/bolig-fremstilling
  Assens
  Augustenborg Medico-service
  Aulum-Haderup Møbler-fremstilling, Beklædning-fremstilling
  Ballerup IT/kommunikation-fremstilling, IT/kommunikation-støtteerhverv,

IT/kommunikation-serviceerhverv, Medico-fremstilling
  Billund Transport-service, Øvrige erhverv
  Birkerød Bygge/bolig-serviceerhverv, IT/kommunikation-fremstilling,

IT/kommunikation-serviceerhverv, Medico-fremstilling
  Bjergsted
  Bjerringbro Fødevarer-fremstilling, Energi/miljø-fremstilling
  Blåbjerg
  Blåvandshuk
  Bogense
  Bov Transport-service
  Bramming Møbler-fremstilling, Transport-fremstilling
  Bramsnæs
  Brande Møbler-fremstilling, Beklædning-fremstilling, Beklædning-service
  Bredebro Beklædning-fremstilling
  Broager
  Broby Fødevarer-støtteerhverv, Energi/miljø-fremstilling
  Brovst Fødevarer-fremstilling
  Brædstrup Møbler-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling
  Brøndby Bygge/bolig-serviceerhverv, IT/kommunikation-fremstilling,

IT/kommunikation-støtteerhverv, IT/kommunikation-serviceerhverv,
Transport-service

  Brønderslev Bygge/bolig-fremstilling, Medico-service
  Brørup Bygge/bolig-fremstilling, Transport-service
  Børkop Medico-service
  Christiansfeld Fødevarer-fremstilling
  Christiansø
  Dianalund Medico-service
  Dragsholm
  Dragør
  Dronninglund
  Ebeltoft Transport-service
  Egebjerg
  Egtved
  Egvad Bygge/bolig-fremstilling
  Ejby Transport-fremstilling



  Esbjerg Fødevarer-fremstilling, Transport-fremstilling, Transport-service,
Energi/miljø-primære erhverv

  Fakse Fødevarer-fremstilling
  Fanø
  Farsø Møbler-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling
  Farum IT/kommunikation-fremstilling, IT/kommunikation-serviceerhverv,

Medico-fremstilling, Øvrige erhverv
  Fjends
  Fjerritslev
  Fladså
  Fredensborg-Humlebæk Turisme, Medico-fremstilling
  Fredericia Fødevarer-fremstilling, Fødevarer-støtteerhverv, Bygge/bolig-

serviceerhverv, Transport-service, Energi/miljø-fremstilling, Ener-
gi/miljø-service

  Frederiksberg IT/kommunikation-serviceerhverv, Øvrige erhverv
  Frederikshavn Turisme, Transport-fremstilling
  Frederikssund Medico-service
  Frederiksværk Medico-fremstilling, Øvrige erhverv
  Fuglebjerg Medico-service
  Faaborg Fødevarer-støtteerhverv
  Galten Møbler-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling, Transport-fremstilling
  Gedved Fødevarer-støtteerhverv, Bygge/bolig-fremstilling
  Gentofte Energi/miljø-service, Medico-fremstilling, Medico-service
  Give Fødevarer-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling
  Gjern Fødevarer-fremstilling, Møbler-fremstilling
  Gladsaxe IT/kommunikation-fremstilling, IT/kommunikation-serviceerhverv,

Medico-fremstilling
  Glamsbjerg Fødevarer-støtteerhverv
  Glostrup Fødevarer-serviceerhverv, Beklædning-service, Bygge/bolig-

serviceerhverv, IT/kommunikation-fremstilling, IT/kommunikation-
serviceerhverv, Medico-service

  Gram
  Grenaa Transport-service
  Greve Bygge/bolig-serviceerhverv
  Grindsted Fødevarer-fremstilling
  Græsted-Gilleleje
  Gråsten Fødevarer-fremstilling, Energi/miljø-fremstilling
  Gudme
  Gundsø Bygge/bolig-serviceerhverv
  Gørlev Fødevarer-fremstilling
  Haderslev Medico-service
  Hadsten Møbler-fremstilling, IT/kommunikation-fremstilling, Transport-

fremstilling
  Hadsund Bygge/bolig-fremstilling
  Hals
  Hammel Fødevarer-fremstilling, Møbler-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling
  Hanstholm Fødevarer-fremstilling
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  Hashøj
  Hasle Fødevarer-fremstilling
  Haslev Bygge/bolig-fremstilling
  Hedensted Fødevarer-støtteerhverv, Bygge/bolig-fremstilling, IT/kommunikation-

fremstilling, IT/kommunikation-støtteerhverv, Transport-fremstilling
  Helle Møbler-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling
  Helsinge Medico-fremstilling
  Helsingør Beklædning-service, Turisme, Medico-fremstilling
  Herlev Bygge/bolig-støtteerhverv, IT/kommunikation-fremstilling,

IT/kommunikation-serviceerhverv, Medico-service
  Herning Møbler-fremstilling, Beklædning-fremstilling, Beklædning-service,

Bygge/bolig-fremstilling
  Hillerød Medico-fremstilling, Medico-service
  Hinnerup
  Hirtshals Fødevarer-fremstilling
  Hjørring Fødevarer-fremstilling, Medico-service
  Hobro Bygge/bolig-fremstilling
  Holbæk Medico-service
  Holeby Transport-fremstilling
  Holmegaard Fødevarer-fremstilling, Fødevarer-støtteerhverv
  Holmsland
  Holstebro Fødevarer-fremstilling, Møbler-fremstilling, Beklædning-fremstilling
  Holsted Møbler-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling
  Horsens Fødevarer-fremstilling, Fødevarer-støtteerhverv, Bygge/bolig-

fremstilling, IT/kommunikation-fremstilling, IT/kommunikation-
støtteerhverv, Transport-fremstilling

  Hundested Medico-fremstilling
  Hvalsø
  Hvidebæk Energi/miljø-service
  Hvidovre Bygge/bolig-serviceerhverv, Transport-service, Medico-service
  Hvorslev Fødevarer-fremstilling, Møbler-fremstilling
  Høje Taastrup Bygge/bolig-serviceerhverv, IT/kommunikation-serviceerhverv,

Transport-service
  Højer
  Højreby Medico-service
  Høng Fødevarer-fremstilling, Medico-service
  Hørning Fødevarer-støtteerhverv
  Hørsholm IT/kommunikation-serviceerhverv, Øvrige erhverv
  Haarby Fødevarer-støtteerhverv
  Ikast Møbler-fremstilling, Beklædning-fremstilling, Beklædning-service,

Bygge/bolig-fremstilling
  Ishøj Fødevarer-serviceerhverv, Transport-service
  Jelling
  Jernløse
  Juelsminde Fødevarer-fremstilling, IT/kommunikation-fremstilling,

IT/kommunikation-støtteerhverv, Transport-fremstilling
  Jægerspris Medico-service



50

  Kalundborg Energi/miljø-service, Medico-fremstilling
  Karlebo Medico-fremstilling
  Karup Beklædning-fremstilling, Transport-fremstilling, Øvrige erhverv
  Kerteminde Fødevarer-støtteerhverv
  Kjellerup Møbler-fremstilling, Transport-fremstilling, Medico-service
  Kolding Fødevarer-støtteerhverv, Bygge/bolig-fremstilling, Transport-service,

Energi/miljø-fremstilling
  Korsør Øvrige erhverv
  København Turisme, IT/kommunikation-serviceerhverv, Øvrige erhverv
  Køge Bygge/bolig-fremstilling
  Langebæk Medico-service
  Langeskov Fødevarer-støtteerhverv, Bygge/bolig-fremstilling
  Langå Fødevarer-støtteerhverv, Møbler-fremstilling
  Ledøje-Smørum Bygge/bolig-serviceerhverv, IT/kommunikation-serviceerhverv
  Lejre Medico-fremstilling
  Lemvig
  Lunderskov Bygge/bolig-fremstilling, Transport-fremstilling
  Lundtoft Transport-service
  Lyngby-Taarbæk Bygge/bolig-serviceerhverv, IT/kommunikation-serviceerhverv, Øvr i-

ge erhverv
  Læsø
  Løgstør Bygge/bolig-fremstilling, Energi/miljø-fremstilling
  Løgumkloster
  Løkken-Vrå Fødevarer-fremstilling
  Mariager
  Maribo Turisme
  Marstal
  Middelfart Transport-fremstilling, Medico-service
  Midtdjurs Møbler-fremstilling, Transport-service
  Morsø Møbler-fremstilling
  Munkebo Transport-fremstilling
  Møldrup Møbler-fremstilling
  Møn
  Nakskov Medico-service
  Nexø Fødevarer-fremstilling
  Nibe Fødevarer-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling
  Nordborg Bygge/bolig-fremstilling
  Nyborg Fødevarer-støtteerhverv, Medico-service
  Nykøbing-Falster Medico-service
  Nykøbing-Rørvig Medico-service
  Nysted
  Næstved Medico-service
  Nørager Møbler-fremstilling
  Nørhald Møbler-fremstilling
  Nørre Alslev Fødevarer-støtteerhverv
  Nørre Djurs
  Nørre Rangstrup Fødevarer-fremstilling
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  Nørre Snede Fødevarer-fremstilling, Beklædning-fremstilling, Bygge/bolig-
fremstilling

  Nørre Aaby Transport-fremstilling
  Odder Fødevarer-støtteerhverv, IT/kommunikation-fremstilling
  Odense Fødevarer-støtteerhverv, Transport-fremstilling, Energi/miljø-

fremstilling, Medico-service
  Otterup Fødevarer-støtteerhverv
  Pandrup Fødevarer-fremstilling, IT/kommunikation-fremstilling
  Præstø
  Purhus Møbler-fremstilling, Transport-fremstilling
  Ramsø Medico-fremstilling
  Randers Fødevarer-støtteerhverv, Møbler-fremstilling, Transport-fremstilling,

Medico-service
  Ravnsborg
  Ribe Transport-fremstilling
  Ringe Fødevarer-støtteerhverv
  Ringkøbing Bygge/bolig-fremstilling, Energi/miljø-fremstilling
  Ringsted Fødevarer-fremstilling, Transport-service
  Rosenholm Fødevarer-støtteerhverv, Møbler-fremstilling, IT/kommunikation-

fremstilling
  Roskilde Medico-fremstilling, Medico-service
  Rougsø Fødevarer-støtteerhverv, IT/kommunikation-fremstilling
  Rudbjerg
  Rudkøbing
  Ry Møbler-fremstilling, Beklædning-fremstilling, Bygge/bolig-

fremstilling, Transport-fremstilling
  Ryslinge
  Rødby Turisme
  Rødding Fødevarer-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling
  Rødekro Transport-fremstilling
  Rødovre Beklædning-service, Bygge/bolig-støtteerhverv, Bygge/bolig-

serviceerhverv, IT/kommunikation-fremstilling, IT/kommunikation-
støtteerhverv

  Rønde Møbler-fremstilling, IT/kommunikation-fremstilling
  Rønne Fødevarer-fremstilling
  Rønnede Fødevarer-fremstilling
  Sakskøbing Medico-service
  Sallingsund Møbler-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling, IT/kommunikation-

fremstilling
  Samsø
  Sejlflod
  Silkeborg Møbler-fremstilling, Beklædning-fremstilling, Transport-fremstilling
  Sindal
  Skagen Fødevarer-fremstilling, Turisme, Transport-fremstilling
  Skanderborg Fødevarer-støtteerhverv, IT/kommunikation-fremstilling
  Skibby Medico-service
  Skive Bygge/bolig-fremstilling, IT/kommunikation-fremstilling
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  Skjern Beklædning-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling
  Skovbo Medico-fremstilling
  Skælskør Fødevarer-fremstilling
  Skærbæk
  Skævinge Medico-fremstilling
  Skørping
  Slagelse Fødevarer-fremstilling, Medico-service
  Slangerup
  Solrød Bygge/bolig-serviceerhverv
  Sorø
  Spøttrup Møbler-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling, IT/kommunikation-

fremstilling
  Stenlille
  Stenløse Medico-fremstilling
  Stevns
  Struer Fødevarer-fremstilling, IT/kommunikation-fremstilling
  Stubbekøbing
  Støvring Bygge/bolig-fremstilling
  Sundeved Fødevarer-fremstilling
  Sundsøre Møbler-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling
  Suså
  Svendborg Medico-service
  Svinninge
  Sydals
  Sydfalster
  Sydlangeland
  Sydthy Møbler-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling
  Sæby Fødevarer-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling
  Søllerød Bygge/bolig-serviceerhverv, IT/kommunikation-fremstilling,

IT/kommunikation-serviceerhverv
  Sønderborg Beklædning-service, Medico-service
  Sønderhald Fødevarer-støtteerhverv, IT/kommunikation-fremstilling
  Søndersø
  Them Møbler-fremstilling, Beklædning-fremstilling, Transport-fremstilling
  Thisted Fødevarer-fremstilling, Møbler-fremstilling, Medico-fremstilling
  Thyborøn-Harboøre Fødevarer-støtteerhverv
  Thyholm Bygge/bolig-fremstilling
  Tinglev Transport-fremstilling
  Tjele
  Tommerup
  Tornved
  Tranekær
  Trehøje Møbler-fremstilling, Beklædning-fremstilling, Bygge/bolig-

fremstilling, Energi/miljø-fremstilling
  Trundholm
  Tølløse Fødevarer-fremstilling
  Tønder Øvrige erhverv



53

  Tørring-Uldum Fødevarer-støtteerhverv, Transport-fremstilling
  Tårnby Transport-service
  Ulfborg-Vemb Møbler-fremstilling, Beklædning-fremstilling, Bygge/bolig-

fremstilling
  Ullerslev Fødevarer-støtteerhverv, Transport-fremstilling
  Vallensbæk Fødevarer-serviceerhverv, IT/kommunikation-fremstilling, Transport-

service
  Vallø
  Vamdrup Bygge/bolig-fremstilling, Transport-service
  Varde
  Vejen Bygge/bolig-fremstilling
  Vejle Fødevarer-fremstilling, Fødevarer-støtteerhverv, IT/kommunikation-

støtteerhverv
  Viborg Medico-service
  Videbæk Fødevarer-fremstilling, Møbler-fremstilling, Beklædning-fremstilling,

Bygge/bolig-fremstilling, Energi/miljø-fremstilling
  Vinderup Fødevarer-fremstilling, Møbler-fremstilling, Beklædning-fremstilling,

Bygge/bolig-fremstilling
  Vissenbjerg Energi/miljø-fremstilling
  Vojens Fødevarer-fremstilling
  Vordingborg Fødevarer-støtteerhverv, Medico-service
  Værløse IT/kommunikation-fremstilling, Medico-fremstilling, Øvrige erhverv
  Ærøskøbing
  Ølgod Fødevarer-fremstilling, Møbler-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling
  Ølstykke Medico-fremstilling
  Ørbæk
  Aabenraa Transport-fremstilling, Øvrige erhverv
  Aabybro IT/kommunikation-fremstilling
  Aakirkeby
  Aalborg IT/kommunikation-serviceerhverv, Energi/miljø-fremstilling
  Aalestrup Møbler-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling
  Århus IT/kommunikation-fremstilling, IT/kommunikation-serviceerhverv
  Aars Fødevarer-fremstilling, Møbler-fremstilling, Bygge/bolig-fremstilling
  Årslev Bygge/bolig-fremstilling, Transport-fremstilling, Energi/miljø-

fremstilling
  Aarup Energi/miljø-fremstilling
  Åskov Møbler-fremstilling, Beklædning-fremstilling, Bygge/bolig-

fremstilling


