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Forord 
Det dansk-tyske samarbejde har længe været en fast og 
solid bestanddel i Slesvig-Holstens politik. Den bliver fyldt 
ud og suppleret af mange andre grænseoverskridende 
initiativer på flere forskellige områder.  

Regeringen vurderer, at det nu er på tide med en 
revidering af vores egne mål i det dansk-tyske 
samarbejde. Forudsætningerne herfor er bedre end 
nogensinde før:  
 Vi kan bygge på et veletableret partnerskab og 

samarbejde med vores danske naboregioner 
Syddanmark og Sjælland. 

 Med det nye og større EU-program ”INTERREG 
Danmark-Tyskland”, kan der støttes fælles projekter, 
der nu både på dansk og på tysk side strækker sig 
over næsten det halve af landet. 

 Den danske regering står parat som partner og har i 
den senere tid signaliseret et stigende interesse i 
samarbejdet med Slesvig-Holsten.  

Regeringen fremlægger med denne rammeplan et 
koncept, der bygger på en klar forståelse af, at 
”samarbejde skal være til begge parters fordel”. Denne 
rammeplan er ikke et statisk instrument: I de kommende år 
vil vi kontinuerligt videreudvikle den, uddybe og fremskrive 
den.  

Vi har bestemt klare fokusområder for de kommende år. Vi 
vil arbejde med følgende: 
 flette regionaløkonomierne tættere sammen, 
 afstemme infrastrukturen i højere grad i fællesskab, 
 udvide fælles dansk-tyske uddannelses- og 

forskningstiltag, 
 øge den grænseoverskridende mobilitet i arbejde og 

hverdag 
 fremme det kulturelle sammenhold og skabe synlige 

udslag i det kulturelle samarbejde hen over grænsen. 
Derved spiller mindretallene i den dansk-tyske 
grænseregion fortsat en særlig rolle.  

Vi vil ikke sætte spørgsmålstegn ved velfungerende 
områder eller eksisterende fora i det dansk-tyske 
samarbejde med denne rammeplan. Men vi vil sige højt og 
tydeligt, hvad vi stræber efter og hvilke skridt vi vil tage 
som de første – og det er en opfordring til vores partnere i 
Danmark og Slesvig-Holsten i at medvirke hertil.  

Vores ledemotiv er: Slesvig-Holsten er faktisk en del af det 
nordiske fællesskab i Europa. Det vil vi fra nu af fremhæve 
mere tydeligt. Og denne fordel vil vi fremover udnytte i 
højere grad til fordel for Slesvig-Holsten og vores naboer i 
Danmark.  

 

 
Anke Spoorendonk 
Minister for Justits, Kultur og Europa  
i Land Slesvig-Holsten 
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Generel vurdering, indledende bemærkninger 
Danmark er Slesvig-Holstens tætteste nabo og nu som 
tidligere vores vigtigste partner for vores. Alene graden 
af udenrigssamhandelen viser tydeligt den tætte og stabile 
relation:  
 I 2013 eksporterede Slesvig-Holstenfor 1,46 mia. € til 

Danmark, hvilket svarer til en andenplads lige efter 
Holland – men foran USA – og udgør 7,6 pct. af 
Slesvig-Holstens samlede eksport og 13,1 pct. af 
eksporten til det indre marked. På importsiden var 
Danmark uforandret handelspartner nummer ét 
med 2,64 mia. €. Det svarer til en andel på 13,8 pct. 
af den samlede import eller over en femtedel (22,2 
pct.) af importen fra det indre marked.  

 Overordnet set gælder: Tyskland er Danmarks 
vigtigste samhandelspartner (foran Sverige): Med 
en værdi på 13,8 mia. € gik 16,5 pct. af Danmarks 
samlede eksport i 2013 til Tyskland. Samtidig modtog 
Dabnmark i 2013 15,2 pct. af sin samlede import, 
svarende til 14,7 mia. €, fra Tyskland.  

Samarbejdet mellem Slesvig-Holsten og Danmark er kun 
blevet dybere og mere omfangsrigt gennem årene. Det, 
som oprindeligt startede som et spinkelt grænseover-
skridende samarbejde om at overvinde historiske 
modsætninger i den dansk-tyske grænseregion, er nu 
omfattende og selvfølgeligt samarbejde i en udvidet og 
integreret Europæisk Union. De vigtigste milepæle i den 
forandringsproces har og vil fremadrettet være: 
 Bonn-København-erklæringerne (1955) som sikrede 

de to mindretals status og indbyrdes anerkendelse på 
begge sider af grænsen;  

 25 års erfaring med grænseoverskridende dansk-
tyske INTERREG-programmer og -projekter hvoraf 
det første program hed "Sønderjylland-Schleswig", 
senere kom "Ostholstein-Storstrøm" og "Fyn-K.E.R.N." 
til, som siden 2014 er blevet slået sammen til ét stort 
fælles dansk-tysk programområde;  

 etableringen af the European Centre for Minority 
Issues (ECMI) på fælles foranledning af Danmark, 
Tyskland og Slesvig-Holsten (1996);  

 etableringen af Region Sønderjylland-Schleswig 
(1997), som i dag består af de fire grænsenære 
kommuner samt Region Syddanmark på dansk side og 
de tre nordlige amter (Kreise) på tysk side som 
ansvarlige aktører;  

 Slesvig-Holstens partnerskabsaftale med den 
umiddelbare danske naboregion, deri første omgang 
var det daværende Sønderjyllands Amt (2001) og efter 
den danske kommunalreform den nye Region 
Syddanmark (2007);  

 statsaftalen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Konge riget Danmark om den faste forbindelse over 

Femernbælt (2008), som indebærer store 
udviklingspotentiale for Femernbæltaksen;  

 den dansk-tyske kulturaftale i Region Sønderjylland-
Schleswig, som blev underskrevet d. 10. april 2013 
med tilstedeværelse af den danske og den slesvig-
holstenske kulturminister. Aftalen er det kulturpolitiske 
grundlag for det fremtidige kulturelle samarbejde over 
den landfaste grænse;  

 60-årsdagen for "Bonn-København-erklæringerne" 
i å4 2015..  

I de seneste årtier har de europæiske rammer og vilkår 
for Danmark og Slesvig-Holsten ændret sig mærkbart. Det 
europæiske indre marked og den frie bevægelighed  
mellem varer, mennesker og tjenesteydelser, er kommet 
for at blive. Og selvom de danske og tyske systemerne på 
en del områder af historiske årsager stadig er forskellige, 
så har EU-lovgivningen jf. EUs rammedirektiver 
harmoniseret og tilpasset mange områder mellem vores to 
lande, som for blot 30 år siden blev betragtet som 
uovervindelige forhindringer. Efter udvidelsen af EU fra 
dengang 12 hhv. 15 medlemslande til nu 28 lande er det 
nordiske fælleskab i dag fortsat en bestandig og betydelig 
faktor i den Europæiske Union.  

Et tæt nabosamarbejde med Danmark er både en 
nødvendighed i den slesvig-holstenske europapolitikog i 
hele delstatens indenrigspolitik: Mulighederne for 
vækst, beskæftigelse og udvikling er ikke kun afhængig af 
have metropolregionen Hamborg som nabo, men også af 
det grænseoverskridende samarbejde med vor nabo mod 
nord. Slesvig-Holsten er i ikke kin "broen mellem Tyskland 
og Danmark". Vores fælles geografi, historie og erhvervs-
strukturer gør Slesvig-Holsten til en naturlig partner for 
Danmark, og Slesvig-Holsten nyder godt af, at man 
kulturelt, historisk, geografisk, økonomisk og på transport-
området er en del af det nordlige europæiske område. 

Dettte potentialer gælder om at udnytte politisk og 
økonomisk. Et tæt partnerskab mellem Slesvig-Holsten 
og Danmark, som begge partner nyder godt af, er vort 
fælles svar på udfordringen om at udforme en "europæisk 
indenrigspolitik" med et regionalt islet i lyset af ændrede 
europæiske rammer og vilkår. Slesvig-Holsten ønsker at 
være blandt de første, man henvender sig til, når det 
gælder relationer og samarbejdsinteresser fra Danmark 
ind i Tyskland og vice versa. 
Nærværende koncept skitserer rammen for hvordan og 
på hvilke fokusområder vi håber på at kunne 
videreudvikle det eksisterende dansk-tyske samarbejde. 
Konceptet omfatter aktuelle målsætninger med en 
tidshorisont "frem til 2020 og derudover" og er baseret 
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på projekter, som skal igangsættes indenfor kort tid. Det 
er ikke vores hensigt at "starte fra bunden" i enhver 
henseende, men at bygge videre på projekter og tilgange, 
som har vist sig at fungere.  
 
Rammeplan er tænkt, som et værktøj vi løbende og i 
fælleskab kan videreudvikle i takt med, at vi opnår nye 

erfaringer og får nye inspiration. Oplægget er et tilbud til 
partnere i Danmark såvel som i Slesvig-Holsten om at 
være med til at idville og gennemføre de skitserede 
målsætninger i de kommende år.   
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Rammer, vilkår og 
overordnede målsætninger: 
For at opnå et et stærkere partnerorienteret samarbejde 
mellem Slesvig-Holsten og Danmark må man væk fra at 
fokusere på, "hvad der er anderledes" hos naboen og i 
stedet understrege, "hvad man har tilfælles". Med det, som 
i den landbaserede grænseregion på en vellykket måde er 
blevet afprøvet og etableret i de senere årtier, findes der 
en lang række "indenrigspolitiske" indsatsområder, som 
principielt er velegnede for et tættere samarbejde – dog 
således, at det er en forudsætning, at begge parter nyder 
godt af og får noget ud af samarbejdet. Om mulighederne 
kan udnyttes i praksis afhænger imidlertid af, om de rigtige 
parter finder sammen og har nogenlunde sammenfaldende 
interesser.  

Med henblik på en sådan intensivering af samarbejdet 
med Danmark må delstaten Slesvig-Holsten 
 strategisk definere (og til dels omdefinere) fora og 

"kulisser" for det dansk-tyske samarbejde;   
 udvide og på en professionel måde udforme 

partnernetværk;  
 blive bedre til at udnytte eksisterende og endnu 

uopdyrkede finansielle støttemuligheder.  

Slesvig-Holsten bør i den forbindelse operere indenfor 
følgende fora og "kulisser": 

 Partnerskabsaftalen med Region Syddanmark og 
udviklingsperspektivet i samarbejdet langs "Jyllands-
aksen": 
Siden Danmark har gennemført sin kommunalreform 
(2007), er samarbejdet gennem de sidste 25 år 
mellem Slesvig-Holsten og dets nordlige regionale 
partner kommet til at omfatte en betydeligt større 
geografi.  
Udover det stærke erhvervsliv i Sønderjylland hører 
centrene omkring Kolding, Odense og Esbjerg 
ligeledes med i billedet. De har en brofunktion i forhold 
til de to store danske regioner København 
(hovedstads-/øresundsregionen) og Østjylland/Aarhus 
og er indgangsporten når det kommer til udvidelsen af 
samarbejdet på hele "Jyllandsaksen" (inkl. Hamborg 
og de to nordlige danske regioner Midtjylland og 
Nordjylland). 
Det er her, man er i besiddelse af know-how for 
samarbejdet på regionalt niveau med danske 
partner. 

 Samarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig:  
Her er der opstået et "eksperimentarium", der viser 
nye veje og emner indenfor det dansk-tyske 
samarbejde: Mange ting, som her er blevet udviklet 

"i det små", kan i tilpasset form overføres til andre 
samarbejdsniveauer og -geografier. 
Her eksisterer den hidtil eneste dansk-tyske 
grænsependlerregion med viden om de potentialer 
og udfordringer der eksisterer for den grænseover-
skridende mobilitet i arbejds- og hverdagsliv, inkl. 
udveksling på turismeområdet (endagsture, udflugter, 
byferie og kulturelle begivenheder). 
Her har mindretallene på begge sider af grænsen 
med hver deres historiske rolle bidraget til at overvinde 
dansk-tyske modsætninger og vil også fremover 
bidrage med deres funktion som "idestiftere". 

 Samarbejdet i Femernbæltregionen og i STRING-
korridoren:  
Med projektet omkring en fast forbindelse over 
Femernbælt er Femernbæltregionen fra at være et 
nicheområde til et politiske fokus. Når selve byggeriet 
er i gang, vil samarbejdet, som indtil videre  har været 
kommunalt præget, kunne opleve et kraftigt 
udviklingsmæssigt skub.   
En af de vigtigste udfordringer vil være at skabe én 
fælles region med henblik på at kunne udnytte 
erhvervs- og  beskæftigelsesmuligheder henover 
bæltet.  
STRING-samarbejdet i det sydvestlige østersøområde 
har i over 15 år og med tre lande (Nordtyskland, 
Danmark, Sydsverige) ydet en indsats for at udvikle og 
udforme den for hele Europa så betydningsfulde 
relation på aksen Øresundsregion – Femernbælt – 
Metropolregion Hamborg. Med "Strategien for 2030" 
har dette tiltag sat sig nogle ambitiøse mål for den 
videre udvikling af denne relation.  

 Partnerskab ogorienteret politisk samarbejde med 
den danske regering:  
Der eksisterer allerede et tæt samarbejde mellem 
regeringerne indenfor trafik og infrastrukturen.  
Den seneste milepæl var indgåelsen af den dansk-
tyske "Kulturaftale i Region Sønderjylland-Schleswig"  
i april 2013. 
I de senere år er interessen fra den danske regering 
for at udvide samarbejdet med naboen mod syd vokset 
til også at omfatte andre områder o emner. 

 Østersø- og nordsøsamarbejde:  
For både Danmark og Slesvig-Holsten er østersø- og 
nordsøområdet makroregionale områder indenfor 
EU’s grænser.  
Hvor det er muligt, bør slesvig-holstensk-danske 
tandems indenfor dissevigtige emneområder og ved 
hjælp af deres fælles styrkepositioner synligt sammen 
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bidrage til en styrkelse af østersø- og nordsø-
samarbejdet i form af nye projekter.  
Udover det rent politiske gælder dette især for de to 
nye INTERREG-V-B-programmer for østersø- og 
nordsøområdet (2014-2020), eksemplevis indenfor 
programfokusområder som innovation/forskning, 
miljøbeskyttelse/klimaforandring og bæredygtig 
transport.  

Målsætningen for samarbejdet indenfor de nævnte fora og 
"kulisser" er et stadig mere intensiv sammenvævet 
netværk mellem Slesvig-Holsten og Danmark, som skal 
bibringe begge sider mærbare effekter og synlighed. Et 
nedtværk som samtidig vil markere et tydeligt samarbejds-
signal på det "europæiske landkort". Internt i delstaten 
understreges det samtidigt, at Slesvig-Holsten  
 med hensyn til de to centrale udviklingsakser, 

Jyllandsaksen såvel som Femernbæltruten, fortsat 
"tænker disse sammen" – med øje for de mange 
forskellige udfordringer og potentialer, den 
samtænkning medfører,  

 også i den dansk-tyske kontekst fortsat vil bidrage med 
og udnytte potentialerne i Metropolregion Hamborg  
samt  

 vil åbne op for nye udviklingsmuligheder for 
områderne mellem metropolerne.  

Mindretallene som lokal faktor i det dansk-tyske 
grænseland:   
Den dansk-tyske grænseregion er hjemstavn for over 
123.000 mennesker, som tilhører mindretallene. Ca. en 
tredjedel af beboerne i regionen kan både dansk og tysk. 
Dertil kommer det  frisiske mindretal på ca. 50.000 
personer i Nordfrisland samt på øen Helgoland. Det 
dansk-tyske grænseland hører med sine danske, tyske og 
frisiske mindretal samt de herboende Sinti og Roma 
kulturelt og sprogligt til én af de mangfoldigste regioner i 
Europa. 
 Delstatsregeringen vil gøre en indsats for, at mindre-

tallene og deres kompetencer i højere grad inddrages i 
de slesvig-holstenske udviklingsstrategier, som er 
relevante for grænseregionen. 
Mindretalskompetencer er noget, der skal tages med 
og tages højde for i vækststrategier og vækstprojekter.  

 Det er vort mål, at den viden, som findes i grænse-
regionen omkring mindretallene, konsolideres og 
gøres stærkere for at gøre den mere synlig i og 
udenfor regionen. Sammen med de centrale aktører 
på dansk og tysk side (inkl. personer fra forsknings-
miljøerne) vil vi gerne afklare, om og hvorvidt det 
kunne komme på tale at etablere et potentielt 
"mindretalsnetværk". 
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Mål, indsatsområder og emner for  
Slesvig-Holstens samarbejde med Danmark 
Slesvig-Holsten definerer følgende vigtigste 
målsætninger for et tættere partnerskab og 
samarbejde med Danmark: 
 
 Sammen skabe forudsætninger for mere vækst, 

innovation, investeringer og beskæftigelse.  
 Sammen imødegå udfordringer forbundet med den den 

demografiske udvikling ved at knytte mennesker og 
erhvervsliv tættere til vores fælles region og ved 
markedsføre regionen som attraktivt område.  

 Forbedre den fælles infrastruktur.  
 Øge den dansk-tyske kvalitet indenfor uddannelse og 

forskning.,   
 Støtte den fortsatte "integration" i de grænsenære 

regioner og sætte mere fokus på Slesvig-Holstens 
nordiske/skandinaviske tilknytning.  

For at opnå disse mål fokuserer nærværende rammeplan 
på udvalgte indsatsområder, som delstaten i de 
kommende år primært har til hensigt at videreudvikle 
eller opdyrke indenfor det dansk-tyske samarbejde. Dette 
sker også med reference til de fælles styrkepositioner, 
som i forbindelse med forskellige grænseoverskridende 
undersøgelser i de senere år er blevet udpeget – samtidig 
skal dette oplæg ikke uddelukke andre relevante emner 
eller indsatsområder, som fremover vil gøre sig gældende 
i det dansk-tyske samarbejde. Tværtimod skal dette 
opfattes som et tilbud til slesvig-holstenske og danske 
parter om at være med til at gennemføre disse 
målsætninger, så de indenfor en overskuelig fremtid kan 
uddybes og skabe effekter.  

Målsætningerne er orienteret mod eksisterende fælles 
styrkepositioner, som findes indenfor de respektive "fora 
og kulisser". Det drejer sig først og fremmest om 
styrkepositionerne energi, Life Science, teknologiudvikling, 
fødevareerhverv, turisme, uddannelse og kultur (inkl. de 
kreative erhverv).  

Målene kan bl. a. opnås ved hjælp af følgende tiltag: 
 Etablere grænseoverskridende erhvervsklynger og 

flette regionaløkonomierne tættere sammen.  
 Afstemme og planlægge infrastrukturen i fællesskab, 

og udvide og vedligeholde den i overensstemmelse 
med eksisterende behov.  

 Udvide fælles uddannelses- og forskningstiltag, som 
kan danne grundlag for grænseoverskridende viden- 
og teknologioverførsel.  

 Forbedre den grænseoverskridende mobilitet i arbejde 
og hverdag.  

 Fremme det kulturelle sammenhold og skabe synlige 
udslag i det kulturelle samarbejde.  

På mange af disse områder har man på slesvig-holstensk 
side en udfordring i den forstand, at man er nødt til at 
forbedre sine danske sprogkompetencer. 

Tiltagene er nærmere beskrevet nedenfor og sigter efter 
en tidshorisont "frem til 2020 og derudover" og 
indeholder ligeledes tiltag, som kan i gang med kort varsel:   

Etablere grænseoverskridende erhvervs-
klynger og flette regionaløkonomierne 
tættere sammen:  
Sammen e står vi overfor fælles udfordringeri form af 
hurtige teknologiske forandringer og en stigende inter-
national konkurrence. Etablering af regionale netværk og 
klynger er i dag velafprøvede værktøjer indenfor 
erhvervspolitik med henblik på at opnå synergivirkninger 
og effektivitetsstigninger hos virksomhederne og at 
fremme den regionale udvikling. Produktionsvirksomheder, 
underleverandører, forskningsinstitutioner samt service-
udbydere og de såkaldte handelskamre (industri/ 
håndværk) kan intensiverer den indbyrdes udvekslingen 
for at øge den regionale værditilvækst og forbedres 
deres fælles konkurrenceevne på de internationale 
markeder.  

Sammen med danske parter ønsker vi at skabe stærke 
hvv. tiltrækkende grænseoverskridende erhvervs-
klynger. Den danske regering satser i sin erhvervsstrategi 
på at fremme innovation og forbedre rammerne for små og 
mellemstore virksomheder indenfor den forarbejdende 
industri. På den front er den danske erhvervspolitik i tråd 
med den tyske, som har et tilsvarende sigte med 
SMV’erne, der er en afgørende kilde til vækst 
arbejdspladser.  

På flere områder ligner Danmark og Slesvig-Holsten 
hinanden (eksempelvis i kraft af en SMV-præget 
erhvervsstruktur). På andre områder er vi forskellige fra 
hinanden, og det bør vi udnytte til gensidig fordel for 
hinanden. For eksempel har Danmark styrkepositioner 
indenfor forskning og udvikling, mens Slesvig-Holsten i 
kraft af det tyske såkaldte ”duale uddannelsessystem” står 
stærkt på erhvervsuddannelsesområdet. Her kan vi på 
strategisk vigtige områder lære af hinanden. 
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Den specifikke viden vi hver især har om vores egne 
hjemmemarkeder kan være gavnlige for samarbejdet med 
henblik på at øge afsætningsmulighederne. Traditionelt 
ligge de store tyske markeder, som danske virksomheder 
først og fremmest orienterer sig mod, længere mod syd. 
Alligevel kan Slesvig-Holsten opnå en vigtig brobygger-
funktion for virksomheder fra Skandinavien, som 
ønsker adgang til det tyske marked. Her er både 
infrastrukturen og de 'bløde' faktorer vigtige: de kulturelle 
ligheder, erhvervskulturen og sprogkompetencer hos både 
private virksomhederne og i offentlige organisationer. 

Målsætningen for samarbejdet er at føre eksisterende 
eller kommende strukturer sammen i det overordnede 
"dansk-tyske clustermanagement" og at etablere 
grænseoverskridende klynger. Klyngesamarbejde skal  
orientere sig mod det nu større INTERREG-V-A-
programområde (2014-2020). For. eksempel gennem 
såkaldte B2B-aktiviteter (business to business) skal 
virksomhederne gøres parate til det grænseoverskridende 
marked. På sigt kunne der skabes bedre muligheder for 
dansk-tyske iværksættere (start-ups), der både har 
grænseoverskridende og/eller internationale sigt.  

Det vil vi starte med:  
 Samarbejde mellem klynger på energiområdet:  

Etablering af en samarbejdsplatform for græns-
eoverskridende aktiviteter indenfor fokusområderne 
energieffektivitet og vedvarende energi. Ansvarlige 
projektholdere er energiklyngen FURGY (placeret 
hos IHK Slesvig-Holsten) og det danske 
klyngesekretariat CLEAN / Lean Energy med støtte 
fra Region Syddanmark og den slesvig-holstenske 
delstatsregering.Målet er at etablere et 
internationalt orienteret overordnede dansk-tysk 
clustermanagement og innovationsnetværk 
indenfor vedvarende energi og energieffektivitet. 
Netværket skal blandt andet generere 
forskningsprojekter, tiltrække kvalificeret 
arbejdskraft til regionen og styrke virksomhederne 
gennem vidensdeling. Dette skal ske i samarbejde 
med eksisterende institutioner, kompetencecentre 

og klynger indenfor vedvarende energi og 
energieffektivitet. 

 Klyngesamarbejde indenfor offshore-energi og 
havenergi: Etablering af en samarbejdsplatform 
med henblik på regionaløkonomisk udnyttelse af 
offshore- og havenergi i form af et klyngeprojekt 
med fokuspunkterne forskning, uddannelse og 
videreuddannelse samt fremme af SMV’ere. 
Ansvarlige projektholdere er forsknings- og 
udvikingscenteret FuE-Zentrum Fachhochschule 
Kiel GmbH (med kompetencecenteret CE 
WindEnergy SH) og andere projektparter fra 
Slesvig-Holsten og nordsøområdet. Innovations-
netværket offshoreenergy.dk (Esbjerg) skal også 
inddrages og samarbejder i forvejen med FuE-
Zentrum omkring offshore-vindprojektet GADOW – 
et projekt med støtte fra Region Syddanmark og 
den slesvig-holstenske delstatsregering. Målet er at 
styrke det grænseoverskridende samarbejde 
indenfor offshore- og havenergi gennem udvikling af 
flere grænseoverskridende projekter, som fremmes 
gennem EU-støtteprogrammer. 

Derudover vil vi stræbeefter flere klyngebaserede 
samarbejdsformer, f. eks. indenfor Life Science, 
fødevareerhvervene og bæredygtig udnyttelse af maritime 
ressourcer.  
Erhvervs- og teknologiudviklingsinstitutionen 
”Wirtschafts- und Technologieförderung Schleswig-
Holstein (WTSH)” arbejder for at fortsætte det 
klyngeudviklende samarbejde, og har haft indledende 
drøftelser med den nye danske klyngeorganisation 
"Cluster Excellence Denmark", som i september 2014 
erstattede den tidligere danske samarbejdsparter RegX og 
netmatch.dk. Sammen sigter man efter at etablere en 
dansk-tysk innovationsplatform med henblik på at udvikle 
tværsektorale praksisrelevante innovationsidéer og -
projekter indenfor udvalgte fokusområder. Målsætningen 
er at fremme "cross-innovation" i grænseoverskridende 
dansk-tyske netværk.   
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Afstemme og planlægge infrastrukturen  
i fællesskab, og udvide og vedligeholde 
den i overensstemmelse med 
eksisterende behov:  

Den voksende godstrafik og flaskehalse i kabelnettet ved 
transport af grøn energi, er to aktuelle eksempler på hvor 
vigtig det er at planlægge den grænseoverskridende 
dansk-tyske infrastrukturforhold, så den imødekommer 
hele Nordens behov. Både fordi planlægning og byggeri i 
den størrelsesorden tager årtier, og fordi de nationle 
udvidelse af infrastrukturen ikke altid tager højde for 
grænseoverskridende dimensioner, et det vigtigt at 
afstemme og planlægge netop den type forhold for 
infrastrukturen så tidligt i forløbet som muligt, og så det 
bliber relevant for begge parter.. 
– For den den trafikale infrastruktur omrking de vigtigste 
nord-syd-forbindelser og den faste forbindelse over 
Femernbælt gælder følgende: 

 Motorvej A 7 / E 45 – som i Danmark fortsætter helt 
op til Frederikshavn – er den vigtigste og mest 
trafikerede nord-syd-akse og forbinder både Slesvig-
Holsten og Danmark (inkl. transittrafik til og fra 
Skandinavien) med erhvervskraftcentrene i 
Centraleuropa. Mellem Bordesholm midt i Slesvig-
Holsten og delstatsgrænsen til Hamborg udvides A7-
motorvejen i de kommende fire år til at være 
sekssporet. På Hamborgs areal vil det være seks- og 
for størstedelens vedkommende ottesporet. 
Den delvise spærring af motorvejsbroen over 
Kielerkanalen ved Rendsborg (Rader Hochbrücke) i 
2013 viste med al tydelighed, hvor vigtig og sensibel 
broens funktion er for hele den nord-syd-gående 
trafikf. Da broen – mod forventning – kun har en 
resterende levetid på 12 år, må et erstatningsbyggeri 
planlægges og igangsættes med shøjeste prioritet.  
På grund af den støt stigende trafiktrængsel er det 
imidlertid Elbetunnellen i Hamborg, der til stadighed 
giver flaskehalsproblemer og medføre negative 
konsekvenser for erhvervslivet nord for Elben samt for 
transittrafikstrømmene fra Danmark. 

 Med henblik på at etablere en effektiv øst-vest-akse  
– fra Polen til Holland – fortsætter den videre 
planlægning af motorvej A 20 successivt fra øst mod 
vest og af en fast forbindelse over Elben ved 
Glückstadt og med tilslutning til motorvejene A 26 og A 
27. Når denne vejstrækning engang er færdigbygget, 
vil der være en omfartsvej omkring Hamborg, der 
aflaster dette trafikknudepunktet. Der vil være bedre 
forbindelse til den slesvig-holstenske vestkyst og der 

vil være en fungerende opkobling for transittrafikken 
fra og til Danmark. 

 Også på vejstrækningen på vestkysten (A 23 og 
hovedvej B 5), som på dansk side går til Holstebro og 
Struer via hovedvej 11, bliver trafikbelastningen i 
retning mod Hamborg større og større. Der er planer 
om en behovsorienteret udvidelse af kapaciteten. Dog 
betragtes det ikke som realistik med en komplet 
firesporet, motorvejslignende udvidelse nord for Heide 
i det sydvestlige Slesvig-Holsten på grund af den 
forholdsvis lille trafikvolumen. 

 Den faste forbindelse over Femernbælt i form af et 
kombineret vej-bane-projekt vil indenfor de næste ti år 
lukke det sidste hul i Nordeuropas transeuropæiske 
transportnet. En plangodkendelse (ty.: Planfest-
stellungsbeschluss) forventes i år 2015. Den faste 
forbindelse forventes færdiggjort ultimo 2021. 
I statsaftalen mellem Danmark og Forbunds-
republikken Tyskland af 03. september 2008 er det 
fastlagt, at Danmark bygger den faste femernbælt-
forbindelse, fungerer som erhvervsmæssig operatør af 
forbindelsen og betaler udgifterne. Tyskland har 
forpligtet sig på at elektrificere jernbanestrækningen 
mellem Lübeck og Puttgarden og på have etableret 
dobbeltspor på jernbanestrækningen samt udvidet 
hovedvej B 207 mellem Heiligenhafen-øst og 
Puttgarden (motorvejslignende) til at omfatte fire 
vejbaner. Regionsplanlægningen (tysk.: Raumord-
nungsverfahren) vedr. jernbanestrækningen blev 
afsluttet i maj 2014 og vedr. udvidelsen af hovedvej  
B 207 forventes godkendelsen at komme medio 2015. 
 
I statsaftalen er det fastlagt, at der ikke skal ske nogen 
udvidelse af den eksisterende bro henover Femern-
sund (mellem øen Femern og fastlandet). 
Undersøgelser har vist, at broen (bygget 1963) ikke vil 
kunne holde til fremtidens trafik. Derfor har 
delstatsregeringen søgt om at få en nybygnig af en 
holdbar ekstra forbindelse over Femernsund optaget i 
den nationale tyske trafikinfrastrukturplan (Bundes-
verkehrswegeplan) 2015. I samråd med det tyske 
transportministerium i Berlin er man p. t. i færd med at 
undersøge flere muligheder, som kunne komme på 
tale (adskilte eller kombinerede vej- og jernbanebroer 
hhv. -tunneller). Målet er at etablere et erstatnings- 
eller suppleringsbyggeri, som kan stå klar så tæt på 
tidspunkt hvor bæltforbindelsen er færdigbygget som 
muligt. 

 For togtrafikken på Jyllandsruten, som er den 
vigtigste jernbaneforbindelse til Danmark for især 
godstransporten, har man på begge sider af grænsen 
en forventning om, at forbindelsen mellem Aarhus og 
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Hamborg skal opgraderes i forhold til hastighed og 
hyppigere forbindelser. Målet er samtidig at forbedre 
togenes miljøvenlige konkurrence- og bæredygtighed 
ved at få flyttet flere passagerer og mere godstrafik fra 
vejen over på skinnerne. 

Den Dansk-Tyske Transportkommission, som blev 
nedsat d. 5. august 2011 og beskæftiger sig med 
Jyllandskorridoren, skal have fokus på at undersøge den 
grænseoverskridende trafik samt udvikle forbedrings-
forslag vedr. infrastrukturen og transporterhvervene. 
Transportkommissionens rapport inkl.forslag til 
handlingsplan skal fremlægges medio 2015. 

I forbindelse med planlægning og byggeri af den faste 
forbindelse over Femernbælt og de hertil hørende 
landfæstninger foregår der – udover de rent formelle 
procedurer – løbende samråd mellem den slesvig-
holstenske delstatsregering, det danske transport-
ministerium og projektselskabet Femern A/S. 

På energiområdet har EU erklæret de nødvendige 
udvidelsestiltag vedr. el-ledninger mellem Danmark og 
Tyskland som værende såkaldte "projekter af fælles 
interesse". Dermed er de omfattet ef EU-direktivet 
347/2013 vedr. retningslinjer for den transeuropæiske 
energiinfrastruktur (TEN-E) og skal tilkendes topprioritet 
indenfor de nationale udvidelsesplaner for energiledninger. 
Denne prioritering finder allerede sdet idet strækningen 
Hamborg Nord – Kassø (Danmark) er blevet optaget i 
den tyske lov om udvidelsen af energiledninger (EnLAG) 
og i kraft af optagelse af vestkystledningen helt frem til 
Danmark og havledningsforbindelsen Nord.Link – som 
også kommer til at løbe gennem danske farvande – i den 
tyske lov om behovsplanlægning (BBPlG). Dermed er det 
ved lov blevet bindende fastlagt, at der her er tale om 
energiøkonomiske nødvendigheder samt at disse 
medfører behov af største vigtighed. 

P. t. er der en dialog vedr. den praktiske udformning af 
samarbejdet mellem det såkaldte Forbundsnetagentur og 
godkendelsesmyndighederne i delstaterne mhp. 
oppretelsen af den i EU-direktivet krævede "one-stop-
shop" , hvilket iflg. reglerne skal ske inden 
godkendelsesproceduren er i gang. 

Det vil vi starte med: 
 Dansk-Tysk Transportkommission: 

Fremlæggelse af rapporten inkl. anbefalinger vedr. 
Jyllandsruten medio 2015. Der tilstræbes en 
fortsættelse af drøftelserne på politisk niveau 
omkring udviklingen af den trafikmæssige 
infrastruktur på Jyllandsruten. Målet er at fortsætte 
og konsolidereden  tidlige dialog omkring 
langsigtedet infrastrukturplaner.  

 Femernbæltruten: Alle vigtige skridt foregår 
fortsat i samråd med de danske parter. Der skal 
udarbejdes et grænseoverskridende 
passagertogtrafikkoncept for en gennemgående 
passagertogforbindelse mellem Lübeck og 
Nykøbing/Falster.Målet er en dansk-tysk aftale i 
2017 om en fælles udlicitering af disse 
trafikydelser.  

Delstatsregeringen er med i videreudvikling og gennem-
førelse af projektforslaget "GREAT – Green REgion with 
Alternative fuels for Transport" som led i STRING-
samarbejdet. Som led i "Green Mobility" er parternes 
fælles målsætning at styrke brugen af miljøvenlige biler og 
udvikling af grøn teknologi i STRING-regionen. I første 
omgang fokuseres der på el-mobilitet og (hurtige) 
opladningsmuligheder. I anden omgang kunne man 
forestille sig en udvidelse til flydende naturgas (LNG) og 
biogas. 
På mellemlang sigt er hensigten at inndrage de danske 
erfaringer idenfor udvidelse og udvkling af varmenetværk i 
forbindelse med etablering af varmenetværk i Slesvig-
Holsten (med udnyttelse af vedvarende energi)  
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Udvide fælles uddanelses- og 
forskningstiltag: 

Delstatsregeringens mål er at skabe et 
konkurrencedygtigt vidensamfund og at fremme en 
øget internationalisering af de videregående 
uddannelsers. Hvor det måtte synes hensigtsmæssigt og 
muligt, bør tiltagene foregå i samarbejde med de danske 
naboer samt danske videregående uddannelser. I den 
forbindelse må det sikres, at den i den grundlovssikrrede 
frihed indenfor forskning og lære respekteres og 
overholdes for de slesvig-holstenske videregående 
uddannelser. 

De videregående uddannelser har i de senere år allerede 
selv etableret et et scesigt samarbejde og netværk med 
danske parter. Et godt eksempel i den forbindelse er 
samarbejdsnetværket "Videnregion/Wissensregion". 
Bag dette samarbejde står både Syddansk Universitet 
(SDU), de videregående uddannelser i Flensborg, 
Christians Albrechts Universitet i Kiel og de to University 
Colleges (UC) Syddanmark og Lillebælt. 

Samarbejdet omkring forskning og lære skal udvides 
endnu mere de kommende år med fokus på emner med 
udviklingspotentiale og bedre koordinering. Det er  ønske 
at fremme attraktive studiemuligheder uden grænser – 
også udover det dansk tyske INTERREG-V-A-programs 
geografiske grænser. Ved at samle forskningsmæssige 
kompetencer og udvide grænseoverskridende F&U-
aktiviteter (forskning og udvikling) vil vi samtidig styrke det 
grænseoverskridende samarbejde mellem de 
videregående uddannelser og erhvervslivet. 

Det vil vi starte med i samarbejde med de 
videregående uddannelser: 
 Udvidelse af netværket "Videnregion/Wissens-

region" auf die til også at omfatte Femernbælt-
regionen inkl. Roskilde Universitet og University 
College Sjælland. Målet er en strategisk og 
koordineret udvidelse af universitetssamarbejdet 
mellem Slesvig-Holsten og Danmark. Dette 
omfatter også intensiverede tiltag med henblik på 
at øge udvidelse af udvekslingen af studerende 
blandt de medvirkende videregående uddannelser 
højere læreanstalter.  

 Flere dansk-tyske studier 
– f. eks. den allerede aftalte dobbelte bachelor-
uddannelse indenfor turismemanagement 
(hospitality management), som skal starte senest 
til vintersemesteret 2015/16 (Fachhochschule 
Westküste, Lillebælt Academy / Odense). Målet er 
en tættere forgrening mellem slesvig-holstenske og 
danske videregående uddannelser og studerende.  

 Støtte til individuelle tiltag hos enkelte 
læreanstalter videregående uddannelser med 
henblik på at forbedre udvekslings-
mulighederne for studerende 
– blandt andet udlandsophold, som indgår i studie-
programmer (f. eks. mellem SDU og Christian 
Albrechts Universitet i Kiel, flere "mobilitetsvinduer" 
eller "Europa-semestre" i curricula'erne. Målet er at 
øge udveksling af studerende mellem Slesvig-
Holsten og Danmark.  

Delstatsregeringen vil gå i  dialog med de videregående 
uddannelser vedr. mulighederne for en udvidelse af 
udvekslingen blandt studerende samt øget koordinering af 
det dansk-tyske universitetssamarbejde. Samtidig vil 
delstatsregeringen sammen med det danske 
videnskabsministerium drøfte mulighederne for en 
forbedring af rammerne for et øget universitets-
samarbejde. 
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Forbedre den grænseoverskridende 
mobilitet i arbejde og hverdag: 

Snart vil behovet for grænseoverskridende mobilitet – både i 
fritiden og i arbejdssammenhænge – blive at afgørende 
spørgsmål de to umiddelbare dansk-tyske grænseregioner. 
En mobil arbejdskraft, som også fremhæves i  Europas 
2020-strategi, er vigtigt for en tæt relation mellem erhvervs-
liv og arbejdsmarked på tværs af nabolandene. Samtidig er 
initiativer, der øgedr den generelle mobilitet i hverdagen – 
udover den turismemæssige – et vigtig bidrag til mere 
gensidig kulturel forståelse.  
Væsentliogt tiltag er blevet etableret frem til i dag: 
 
 Med Forbundsrepublikkens anerkendelseslov ( 2012), og 

delstaten Slesvig-Holstens anerkendelseslov (27. juni 
2014), er der, hvor der tidligere manglede regler, 
kommet bestemmelser omkring anerkendelse af 
udenlandske erhvervskvalifikationer. Med "access"  
(www.access-frsh.de) – det regionale koordinerings-
kontor for det slesvig-holstenske netværk "Integration 
durch Qualifizierung (IQ)" – findes der nu en 
kontaktadresse for anerkendelsen af udenlandske 
erhvervsuddannelser.  
Med aftalen mellem Danmark og Tyskland om 
"Erklæring vedr. sammenlignelighed af erhvervs-
uddannelser”(2013) har vi udtømt de overordnede 
muligheder for regulering på dette område. 
 

 Grænsependlere er en væsentlig indikator for, hvor 
godt grænseoverskridende arbejdsmarkeder fungerer. 
Pendlerne bevæger sig dag for dag "mellem to 
verdener", og er – ligesom deres respektive arbejds-
givere – udsat for for en række skatte- og forsikrings-
tekniske samt arbejdsretslige systemforskelle på hver 
side af grænsen. At navigere i det felt kræver grundig 
vejledning om forholdene. I den nordlige grænseregion 
afklares sådanne spørgsmål primært primært af 
"Infocenter Grænse/Grenze”, som er finansieret via 
Region Sønderjylland-Schleswig (www.pendlerinfo.org). 
 
Fremover vil der også i Femernbæltregionen være 
mere opmærksomhed på udviklingen af det grænse-
overskridende arbejdsmarked. Siden starten af 2009 har 
Femernbælt-regionskontorerne i Eutin (Kreis 
Ostholstein) og Holeby (Lolland) været aktive med 
oplysningsarbejde og vejledning omkring grænse-
pendlingsspørgsmål til borgere, virksomheder og 
grænsependlere. Med Infocenter Grænse/Grenze i 
Padborg som rollemodel kan der her ydes indgående 

rådgivning til ledige og lønmodtagere. Når den faste 
forbindelse over Femernbælt er etableret, vil der være 
større efterspørgsel efter en sådan rådgivning, hvilket 
der skal tages højde for. 

 I Region Sønderjylland-Schleswig er der en 
mangeårig tradition for samarbejde på sundheds-
området. Det er især de specialiserede sundheds-
ydelser, udvikling og etablering af nye og innovative 
behandlingsmetoder eller også afprøvning af 
hjælpefunktioner. Aktuelt forhandler de bærende 
institutioner på begge sider af grænsen – Region 
Syddanmark samt de tyske lægeforening 
("Kassenärztliche Vereinigung" og sygekasserne) – 
om modellen med et dansk-tysk sundhedskort, som 
skal give muligheden for frit valg af primære 
lægebehandlinger uanset på hvilken side af grænsen 
borgeren hører til/befinder sig..  

Målsætningen at nedbryde bureaukratiske 
forhindringer så patienter kan modtage behandlinger 
på lige fod og på samme vilkår som i hjemlandet. For 
at imødegå bekymringer, om at tiltaget vil føre til en 
ensrettet patientvandring og ikke en gensidig udlignet 
strøm, skal der i den første fase gennemføres en 
intensiv patientorienteret informationskampagne. 
Kamganen skal oplyse om behandlingsmulighederne 
på den anden side af grænsen, da disse muligheder 
typisk ikke er kendte hos borgerne. 

De vigtigste mål med samarbejdet er at forbedre den 
tilgængelighed til arbejdsmarkeder og erhvervsuddannelser, 
på begge sider af grænsen, at øge udvekslingen af 
studerende mellem slesvig-holstenske og danske 
videregående uddannelser od at lette den grænseover-
skridende adgang til sundhedsydelser.  

Styrkelsen af det interkulturelle samvær i den dansk-tyske 
grænseregion er også vigtig og støttes aktivt. Med henblik 
på den grænseoverskridende turisme er som natur- og 
sundhedsturisme og byrejser med kulturelindhold i særligt 
fokus. Potentialerne skal udnyttes ved hjælp af støtte til 
egnede projekter.  

I Femernbæltregionen kan man med fordel supplere med 
tiltag der forbedrer sprogkompetencerne, fordi man i 
regionen netop står med en udfordring i form af mangelende 
sprogkundskaber. I lyset af demografiske udvikling skal der 
undersøges, om der er mulighed for fælles initiativer til 
fastjholdelse og rekruttering kvalificeret arbejdskraft. Dette 
skal primært ske i grænseregionerne. 
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Det vil vi starte med: 
 Dansk-tysk erhvervsuddannelsesforum: 

Sammen med de erhverervsskolerne i landsdelen 
Slesvig og i Syddanmark skal et flerårigt projekt 
udvikles en model for regionen, som indenfor 
udvalgte områder skal medvirke til at reformere 
systemerne så unge på erhvervsuddannelse kan 
tage en dobbelt eksamen. Ansvart og 
tovholderfunktionen ligger hos IHK Flensborg. 
Region Syddanmark vil ligeledes være partner i 
projektet. Målsætningen er at udvikle en fælles vej 
for en dansk-tysk uddannelse. Udvidelse af 
sprogkompetencer er ligeledes en vigtig 
komponent.Projektet skal starte med en fælles 
erhvervsuddannelseskonference i 1. halvår 2015. I 
den forbindelse skal der etableres et rådgivende 
dansk-tysk erhvervsuddannelsesforum med 
henblik på udveksling af erfaringer.Projektet skal 
gennemføres i tæt samarbejde med den 
delstatsregering. 

 Dansk-tysk sundhedskort: Gennemførelse af en 
omfattende patientorienteret 
informationskampagne, som oplyser om 
behandlingstilbud på den anden side af grænsen 
med særlig fokus på de grænsenære kommuner. 
Efter en evaluering af denn informationskampagne, 
skal indførelsen af et dansk-tysk sundhedskort 
undersøges i fællesskab. Målet er øget patient-
mobilitet mellem Slesvig-Holsten og Danmark. 

 Fortsættelse af grænseoverskridende 
interkulturelle microprojekter ("people to 
people"):  
Delstaten støtter Region Sønderjylland-
Schleswig’s planer om at gennemføre et nyt 
"people-to-people"-projekt indenfor INTERREG-V-
A-programmets rammer. Der bakkes ligeledes op 
om den tilstræbte løbetid 2015-2020. Derudover er 
det nødvendigt at gennemføre tiltag, der forbedrer 
sprogkompetencerne i hhv. Slesvig-Holsten og 
på dansk side.I forbindelse med et tidligere projekt 
fra 2008 til 2014 blev der støttet ca. hundrede 
projekter indenfor kultur, ungdomssamarbejde og 
sport med et sammlet volumen på ca. 900.000 €. 

Fremme det kulturelle sammenhold og 
skabe synlige udslag i det kulturelle 
samarbejde: 

Møder og udveksling i kunst og kultur fremmer 
menneskers forståelse for andre kulturer. Kulturelt 
samarbejde binder lande og regioner sammen og baner 
vej for også at igangsætte et samarbejde på mange andre 
områder. I den dansk-tyske grænseregion har den 
fælles kulturelle arv og de kulturelle institutioner forlængst 
udviklet sig fra at være "brobyggere" til at være en primus 
motor for det grænseoverskridende samarbejde.  

Med udgangspunkt i vores århundredelange fælles historie 
er det kulturelle samarbejde og udvekslingen og mellem 
Danmark og Slesvig-Holsten kommet for at blive. 
Begivenheder som ”Ars Baltica”, ”Slesvig-Holsten Musik 
Festival” og udvekslingen og samarbejdet mellem museer, 
fælles film- og musikprojekter er særdeles synlige 
komponenter i den forbindelse.   

Vigtige rammer og vilkår for det kulturelle samarbejde i 
området Syddanmark/Slesvig er projekter indenfor EU-
programmet INTERREG-A samt den Dansk-Tyske 
Kulturaftale for 2013-2016 i Region Sønderjylland-
Schleswig, som blev underskrevet den 10. april 2013 med 
tilstedeværelse af den danske og den slesvig-holstenske 
kulturminister. Aftalen udgør det kulturpolitiske grundlag 
for det fremtidige samarbejde. Partnerne i aftalen er de tre 
tyske kommuner og fire danske grænsenære kommuner 
samt det danske kulturministerium. Det institutionelle 
grundlag blev skabt af INTERREG-projektet 
"KulturDialog" (indtil 2010 kaldt "Kulturbro/Kultur-
brücke"). Siden 2008 er der i kraft af dette initiativ givet 
støtte til omkring 100 projekter med en samlet volumen på 
ca. 900.000 €. 

Dette veludviklede dansk-tyske samarbejde skal styrkes, 
udvides og gøres mere synligt udadtil. Sammenlægningen 
af de hidtil adskilte INTERREG-programområder til ét stort  
fælles dansk-tysk INTERREG-program giver mulighed for 
for at knytte kultursamarbejdet i grænseregionen samt i 
Femernbæltregionen tættere sammen.  

Projektet "Mindretallenes hus" placeret i Flensborg vil 
blive støttet aktivt.  
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Det vil vi starte med: 
 Bidrag til "Aarhus som kulturhovedstad i 

Europa 2017": Sønderborg Kommune – som fik 
andenpladsen i konkurrencen om at blive 
europæisk kulturhovedstad 2017 – har indgået en 
partnerskabserklæring om et samarbejde med 
Aarhus Kommune som er blevet udnævnt som 
europæisk kulturhovedstad 2017. Slesvig-Holstens 
medvirken i denne partnerskabserklæring, der 
bakkes op af Sønderborg Kommune, ville give 
delstatens kulturinstitutioner en chance for at 
præsentere sig i kulturprogrammet 2017. Målet er 
at bidrage med kunstneriske og kulturelle tilbud fra 
Slesvig-Holsten i programmet for den europæiske 
kulturhovedstad 2017. 

 Filmsamarbejde: Samarbejdet mellem 
støtteinstitutionen Filmförderung 
Hamburg/Schleswig-Holstein (FFHSH) og Dansk 
Filminstitut (DFI) er godt fremskredent. Der er 
indgået en sammenarbejdsaftle mellem de to 
institutioner. Man sigter befter at øge samarbejdet 
mellem producere, drejebogsforfattere og 
instruktører, som skal munde ud i fælles dansk-
tyske produktioner.Slesvig-Holsten understøtter 
dette udviklingsperspektiv, som på sigt kan styrke 
det dansk-tyske kultursamarbejde på en 
bæredygtig måde. 

 STRING-kortfilmkonkurrence 2014/2015: Under 
overskriften "Historier fra en region" har parterne 
i STRING-samarbejdet (Slesvig-Holsten, Hamborg, 
Region Sjælland, Hovedstadsregionen, 
Københavns Kommune og Region Skǻne/Sverige) 
i forbindelse med "Fehmarn Belt Days 2014" den 1. 
oktober 2014 i København igangsat en kortfilm-
konkurrence for studerende og filmskabende unge 
i den sydvestlige Østersøregion. Der gives 
økonomisk støtte til produktion af i alt tre 15-
minutters-film med 2.000 € (ca. 15.000 kr.) til hver. 
Målet er at styrke det kulturelle samarbejde i den 
sydvestlige Østersøregion og samtidig 
markedsføre regionen.  

 Mulighed for grænseoverskridende 
interkulturelle microprojekter ("people to 
people"): Delstaten støtter op følger Region 
Sønderjylland-Schleswigs planer om at igangsætte 
et nyt "people-to-people"-projekt som led i 
INTERREG-V-A-programmet. Der bakkes ligeledes 
op omkring den tilstræbte løbetid fra 2015 til 2020. 
Man kunne overveje at få individuelle 
kulturprojekter til at fokusere mere på de fælles 
styrkepositioner i regionen. Målet er at støtte og i 
højere grad integrere kultur- og kunstnermiljø.  

 Udvide "MuseumsCard Schleswig-Holstein" til 
også at omfatte udbydere fra Region 
Syddanmark: Siden 2006 har MuseumsCard givet 
unge og børn mulighed for gratis at besøge 
museer i Slesvig-Holsten fra starten af 
sommerferien til slutingen af efterårsferien. Siden 
2014 er to museer fra det tyske mindretal blevet 
del af dette initiativ. Det tilstræbes, at dette initiativ 
skal udvides, så det omfatter museer fra 
Syddanmark og derved motivere børn og unge fra 
begge sider af grænsen til at besøge museer på 
den anden side af grænsen - gerne sammen med 
deres forældre eller en studiegruppe. 
MuseumsCard er et veletableret attraktivt 
kulturtilbud, som gennem et grænseoverskridende 
samarbejde kunne udvikle yderligere potentiale. 

Slesvig-Holsten ønsker at etablere et netværk med henblik 
på styrkelse af kulturelle og kreative erhverv. Dertil 
hører strukturer, som støtter aktørerne indenfor de 
kulturelle og kreative erhverv, samt udviklingen af kreative 
miljøer og desuden et tættere samarbejde med potentialer, 
som allerede eksisterer i Danmark, f. eks. de 
videregående uddannelser i Kolding og Aarhus. Der 
tilstræbes et grænseoverskridende netværk, som kan 
modtage EU-støttemidler.  
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Værktøjer og parter indenfor 
det dansk-tyske 
samarbejde: 
Dansk-tysk EU-program INTERREG V A (2014-2020):  
Mål: Fremme det grænseoverskridende samarbejde.  
Programvolumen: 89,6 Mio. € (støttekvote: max. 60 %  
– indenfor kultur og turisme: max. 75 pct.).  
Fokuspunkter, som støttes: 
 Innovation (f. eks. klyngeudvikling, forskning, 

universitetssamarbejde),  
 Bæredygtig udvikling (bl. a. energi, turisme, grøn 

vækst),  
 Beskæftigelse (grænseoverskridende mobilitet, 

imødegåelse af manglen på kvalificeret arbejdskraft, 
uddannelse, studier),  

 Institutionelt samarbejde (inkl. Kultuprojekter og people 
to people).  

Programparter er de danske regioner Syddanmark og 
Sjælland samt på slesvig-holstensk side alle fire 
selvstændige byer og fem delstatsamter (Landkreise) 
(Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Rendsburg-
Eckernförde, Plön, Ostholstein). Dermed er de to hidtil 
adskilte INTERREG-IV-A-programmer (2007-2013) 
"Syddanmark / Schleswig-KERN" og "Femernbælt" blevet 
slået sammen til ét samlet og større programområde. 

 Information og kontakt  

EU-program INTERREG V B (Østersøprogram,  
2014-2020): 
Mål: Fremme det transnationale samarbejde i Østersø-
området.  
Programvolumen: 263,8 mio. € (støttekvote: 75 pct.).  
Fokuspunkter, som støttes: 
 Innovation: Intelligent specialisering, samarbejde 

mellem forsknings- og innovationsansvarlige, social 
innovation 

 Effektiv håndtering af naturressourcer: Modtræk mod 
havforurening, kapacitet på beredkabsområdet (risici, 
katastrofer), grøn vækst (med særlig fokus på 
vedvarende energi) 

 Bæredygtig transport: Skabe sammenhæng mellem 
transportknudepunkter, transportsystemer med lavt 
CO2-udslip, bæredygtig urban mobilitet, bekæmpe 
miljøskader forårsaget af skibe 

 Institutionel kapacitet (inkl. startfinansiering til 
igangsættelse af projekter) 

 Information og kontakt   

EU-program INTERREG V B (Nordsøprogramm,  
2014-2020): 
Mål: Fremme det transnationale samarbejde i Nordsø-
området.  
Programvolumen: 167,25 mio. € (støttekvote: 50 pct.). 
Fokuspunkter, som støttes: 
 Thinking Growth: Styrkelse af forskning, teknologisk 

udvikling og innovation 
 Eco-Innovation: Udvikling af nye produkter, 

serviceydelser og processer med henblik på at 
minimere CO2-udslip og ruste erhvervslivet til CO2-
neutral produkton 

 Sustainable North Sea Region: Tilpasning til 
klimaforandringerne, risikoprævention og -styring, 
bevaring og beskyttelse af miljøet, ressource-
effektivitet 

 Green Transport and Mobility: Bæredygtig transport, 
fjerne flaskehalse i de vigtigste netinfrastrukturer 

 Information og kontakt 

Udnyttelse af yderligere EU-støtteprogrammer: 
Især med henblik på fælles projekter indenfor forskning 
(HORIZON 2020) eller SMVer. "Enterprise Europe 
Network" (EEN) er i den forbindelse til rådighed som 
kompetent informations- og rådgivningscenter. 
 Information og kontakt 

Partnerskab og samarbejde med (Syd-)Danmark: 
Vores umiddelbare naboregion nord for Slesvig-Holsten er 
ofteden vigtigste part, når det gælder spørgsmålet om, 
hvem delstaten samarbejder med. Siden den danske 
kommunalreform (2007) har der eksisteret et formelt 
partnerskab med Region Syddanmark, der har afløst 
det tidligere Sønderjyllands Amt. Syddanmark har 1,2 
millioner indbyggere og er Danmarks tredjestørste region 
– som omfatter øerne Fyn, Langeland og Ærø mod øst og 
rækker op til Esbjerg, Kolding og Vejle mod nord. 
 I forbindelse med indgåelsen af den fælles årsplan for 
samarbejdet 2013/2014 har Slesvig-Holsten og Region 
Syddanmark aftalt en en ny strategisk revison af 
samarbejdsaftalen fra 2007. 
 

 Information og kontakt: Region Syddanmark; 
Ministerium for Justits, Kultur og Europa i Land 
Slesvig-Holsten

http://interreg5a.eu/
http://eu.baltic.net/Future_period_2014_2020.26029.html
http://www.northsearegion.eu/ivb/content/show/&tid=187
http://www.een-hhsh.de/
http://www.regionsyddanmark.dk/
http://www.mjke.schleswig-holstein.de/
http://www.mjke.schleswig-holstein.de/
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Region Sønderjylland-Schleswig spiller en vigtig rolle i 
dette grænseoverskridende samarbejde tilkommer. Parter 
på tysk side er her amterne (Kreise) Nordfrisland og Slesvig-
Flensborg samt Flensborg By; på dansk side kommunerne 
Tønder, Sønderborg, Haderslev og Åbenrå samt Region 
Syddanmark. Med indgåelsen af en ny aftale i november 
2011 havde parterne indenfor Region Sønderjylland-
Schleswig revideret deres grænseoverskridende samarbejde. 
Det har siden haft fokus på områderne "kultur, sprog, skole, 
unge og arbejdsmarked". 

 Information og kontakt 

Via samarbejdsformer i såvel østerø- som nordsøområdet er 
der i de senere år desuden blevet etableret og udviklet et 
tæt samarbejde og en række venskabskontakter med de tre 
danske regioner Sjælland, Midtjylland og Nordjylland. 

 Information og kontakt: Region Sjaelland; Region 
Midtjylland; Region Nordjylland 

STRING-samarbejde (den sydvestlige Østersøregion) og 
samarbejde på Femernbæltaksen: 
Det politiske STRING-samarbejde har eksisteret siden 1999. 
De samarbejdende parter er her Slesvig-Holsten, Hamborg, 
Region Skåne (Sverige), de danske region Sjælland og 
Region Hovedstaden samt Københavns Kommune. I 
september 2012 vedtog disse parter strategien "STRING 
2030", som fastlægger fem fokusområder og fælles 
initiativer og projekter indenfor: Infrastruktur, grøn vækst, 
forskning og udvikling, turisme og kultur samt nedbrydning 
af barrierer mellem landene. 

 Information og kontakt 

Derudover eksisterer der på Femernbæltaksen yderligere 
samarbejdstiltag på erhvervsområdet på regionalt og 
kommunalt plan, f. eks. Femernbæltforum, 
Femernbæltkomité, Fehmarnbelt Business Council  og på 
slesvig-holstensk side et "Region Mål:alt Samarbejde langs 
med Udviklingsakse A1" . 

Samarbejde langs Jyllandsruten 
(„Jutland Corridor“): 
Jyllandsruten forbinder de nordtyske delstater med 
Danmark. Transitmæssigt udgør denne rute forbindelsen 
mellem metropolerne Hamborg og København og til hele det 
skandinaviske område. Dermed er ruten ikke blot en vigtig 
pulsåre, men også en central udviklingsakse for hele den 
samlede region.  

Siden efteråret 2013 har Hamborg, Slesvig-Holsten og de 
tre danske regioner Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland 
sammen gjort en indsats for at undersøge de eksisterende 
samarbejdspotentialer og -netværk langs med den såkaldte 
"Jyllandsrute" på begge sider af A7-/E45-motorvejen. 
Fokusområderne er: Energi, logistik, turisme og kultur. 
Samtidig agter man at gøre mere lobbyarbejde i både 
mKøbenhavn, Berlin og Bruxelles i forhold til den stigende 
betydning, som Jyllandsruten vil få i fremover – uagtet den 
kommende faste forbindelse over Femernbælt.. Med 
udgangspunkt i en ekstern potentialeanalyse skal der frem 
til foråret 2015 udarbejdes konkrete fælles handlingstiltag og 
projekter. 

 Information og kontakt 

Målsætninger for en intensivering og udvidelse af 
det dansk-tyske samarbejde: 
Vi ønsker 
 at intensivere og konsolidere dialogen med den 

danske regering og såfremt det er nødvendigt, 
supplere denne med konkrete aftaler og 
målsætninger;  

 at revidere partnerskabsaftalen med Region 
Syddanmark (fra 2007) som aftalt, så den er 
tidssvarende og har større strategisk sigte;   

 en dialog med Region Sjælland, hvor vi sammen 
kan undersøge, på hvilke områder og i hvilken 
form der kan etableres og udvides et bilateralt 
samarbejde. 

http://www.region.dk/
http://www.regionsjaelland.dk/
http://www.regionmidtjylland.dk/
http://www.regionmidtjylland.dk/
http://www.rn.dk/
http://www.stringnetwork.org/
http://www.femern.info/
http://www.fehmarnbelt-portal.de/
http://de.fbbc.eu/
http://www.achsea1.de/
http://www.achsea1.de/
http://www.hamburg.de/urma-de
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