
I Frederikshavn skaber 
erhvervsstrategien nye arbejdspladser
Udfordringen
Frederikshavn Kommune har mange styrker – men også udfordringer. Befolkningen er 
spredt over et stort område og befolkningsudviklingen går kun en vej – nemlig nedad. 
Derfor er der også grund til at have et skarpt fokus på erhvervsudvikling og tiltrækning af 
nye arbejdspladser og borgere. 

Erhvervshus Nord, som er en samlet organisation, der arbejder for Skagen, Frederikshavn 
og Sæby erhvervsforeninger i området og er på en resultatkontrakt for kommunen, 
besluttede derfor i 2015 at lave en ny strategi for erhvervsudvikling. 

Udover at arbejde med kerneydelser som erhvervsservice og erhvervsudvikling tilføjede 
erhvervshuset et tredje element - erhvervsstrukturudvikling. 

Erhvervsstrukturudvikling handler grundlæggende om at skabe fundamentet for en 
omfattende jobskabelse i kommunen ved at sætte gang i udviklingen af en ny økonomi 
som er baseret på stedbundne ressourcer. 

Recycling City

I Frederikshavn Kommune har man flere forskellige stedbundne ressourcer. Det er fx 
herlighedsværdi, fiskeri og let adgang til store skrotelementer som borerigge, skibe, 
vindmøller etc.  

Erhvervshus Nord satte derfor gang i en analyse af de stedbundne ressourcer, og hvordan 
de kan bruges som fundament for en ny økonomi. På baggrund af analysen blev der lavet 
en vækstsporstrategi, hvor man identificerede, at et af sporene skulle handle om, 
hvordan skrottede borerigge, skibe og vindmøller kan sætte gang i en ny økonomi 
centreret om genanvendelse. 

Vækstsporet fik navnet Recycling City og har som ambition at skabe 1000 nye 
arbejdspladser i løbet af 5-10 år. Første led i strategien var at tiltrække en primær aktør –
en  international virksomhed som arbejder med bæredygtig genanvendelse af bl.a. 
borerigge og skibe. 

Og det lykkedes. For i 2019 startede den amerikanske virksomhed Modern American 
Recycling System (M.A.R.S) en afdeling op i Frederikshavn. 

Virksomheden omdanner borerigge og skibe til nye ressourcer - fra direkte genbrug af fx 
redningsbåde over genanvendelse af diverse mekaniske foranstaltninger til stål, der kan 
smeltes om til nye ressourcer.  

I det sidste element – stål til omsmeltning – ligger næste led i strategien for Recycling
City: at der bliver arbejdet på at få nok genanvendelsesprojekter hos M.A.R.S., til at der 
bliver så store mængder af omsmeltningsegnet stål, at man kan tiltrække et 
stålsmelteværk. Værket skal selvfølgelig køre på grøn strøm. 

Men de kan allerede nu være stolte af, hvor langt de er kommet i Frederikshavn, for 
Recycling City har indtil videre skabt 350 nye jobs. 

Løsningen
• Arbejd strategisk med udvalgte styrkepositioner  og stedbundende ressourcer. 

Fokuser på værdikæder og hvilke primære aktører, der skal til for at skabe en ny 
økonomi og deraf følgende arbejdspladser. I tilfældet med Recycling City er det en 
virksomhed som M.A.R.S. der er primær aktør. 

• Tænk den fysiske planlægning i kommunen ind i arbejdet, så der er de rette arealer til 
rådighed og det hele hænger sammen. 

• Tænk uddannelse ind i en strategisk kontekst, så eventuel tiltrækning af nye 
uddannelser er relevant for området og industrierne. De studerende skal kunne få job 
bagefter ellers giver det ikke mening. 

• Vær tålmodig - det tager mindst 5 år fra strategi til arbejdspladser. 

 Vil du vide mere? 
Niels Bay Christensen

Erhvervsdirektør 

Erhvervshus Nord

Tlf: 2336 9181

nics@erhvervshusnord.dk 

85.000 krydstogtgæster 
til Skagen
Et andet vækstspor som 
Erhvervshus Nord har fokus på er 
indenfor turisme og 
oplevelsesøkonomi. Her har 
tiltrækningen af et 
cruiseskibsagentur som 
primæraktør bevirket at turismen 
er eksploderet. For ved at arbejde 
struktureret med at tiltrække 
krydstogtskibe er det lykkedes at 
få fuld valuta af den relativt 
nyanlagte krydstogtskibshavn, så 
der er 85.000 turister som 
kommer til Skagen om året via 
vandvejen. 

Overordnet erhvervsvenlighed


