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INDLEDNING
Norddjurs Kommunes erhvervsstrategi og arbejdsmarkedsstrategi viser principperne til at omsætte
Norddjurs Kommunens erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik ”Vækst i job, erhverv og uddannelse” til
handlinger.
Norddjurs Kommune tager aktivt et medansvar for FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling blandt andet
gennem kommunens plan- og udviklingsstrategi. Verdensmålene er inddraget i erhvervs- og
arbejdsmarkedspolitikken, hvor det gennem lokale tiltag er muligt at medvirke til at indfri målene. Det
drejer sig om Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelser, Verdensmål 8 om anstændige job og økonomisk vækst,
Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion samt Verdensmål 17 om partnerskab for handling.
Erhvervsstrategien udmøntes i et årligt handlekatalog indeholdende konkrete indsatser, der udfoldes
løbende over tid på baggrund af politiske beslutninger i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.

FUNDAMENTET FOR VÆKST OG UDVIKLING
ERHVERVSMÆSSIGE STYRKEOMRÅDER OG POTENTIALER
Norddjurs Kommune har fokus på egne dokumenterede styrker. Det vil sige områder, hvor Norddjurs har en
stærk position, eller områder, hvor der er en positiv udvikling i gang, som rummer vækstmuligheder i
fremtiden. De erhvervsmæssige styrkeområder kan gå på tværs af traditionelle brancher og erhverv, og det
handler om at sikre, at den udvikling, der skabes, får betydning for så stor en del af erhvervslivet som
muligt.
Norddjurs Kommune har mange fremstillings-, underleverandør- og servicevirksomheder. Tilsammen danner
disse virksomhedstyper et stærkt fundament i erhvervsstrukturen, og Norddjurs Kommune skal løbende
arbejde for, at der er gode rammebetingelser for disse erhverv. Endvidere har Norddjurs Kommune fokus
på den grønne omstilling og bæredygtighed, og vil understøtte denne udvikling primært i samarbejde med
partnere indenfor kommunens erhvervsmæssige styrkeområder.
Norddjurs Kommune har fire erhvervsmæssige styrkeområder: Produktion, turisme, fødevarer samt byggeog anlæg. Det betyder, at Norddjurs Kommune kan bidrage til at skabe erhvervsmæssig vækst ved at
understøtte og igangsætte projekter, som bidrager til at styrke de fire områder.
Som en moderne produktionskommune ses også nye erhvervsmæssige potentialer, der med den rette indsats
kan generere nye arbejdspladser og nye vækstområder indenfor udvikling af digitale spil (herefter kaldet
gaming) og handel mellem virksomheder ”business to business”.
Tilsammen repræsenterer Norddjurs Kommunes erhvervsmæssige styrkeområder og potentialer de områder,
hvor fremtidens erhvervsmuligheder ligger.

PRODUKTION
Med produktion som erhvervsmæssig styrkeområde i Norddjurs Kommune refereres der til kommunens
stærke position indenfor jern- og metalvirksomheder, elektronik samt relaterede støtte- og serviceerhverv.
Produktion i Norddjurs er et centralt erhvervsområde med kompetencer opbygget gennem årtier, og som
konstant er i udvikling.
Omstillingen til moderne produktion stiller krav til virksomhederne både i forhold til øget produktivitet og i
forhold til kvalificeret arbejdskraft. Norddjurs Kommune skal understøtte virksomhederne i deres
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fremadrettede udvikling, således at produktionsindustrien fastholder og skaber arbejdspladser og vækst
samt indtager nye forretningsområder.
Grenaa Havn er med sin position og strategiske satsninger et naturligt omdrejningspunkt indenfor
erhvervsudviklingen for produktionsindustrien. Norddjurs Kommune skal fortsætte det tætte samarbejde
med Grenaa Havn om de erhvervsmæssige satsninger på området; herunder klyngeudvikling samt muligheder
i forbindelse med kommunens styrkeposition ”Det Blå” jf. kommunens plan- og udviklingsstrategi.
I kommunens vestlige bybånd findes en række stærke produktionsvirksomheder, der gennem tæt
samarbejde har opbygget en stærk klynge, og hvor der med placeringen tæt på det østjyske arbejdsmarked
er muligheder for tiltrækning af både opgaver og arbejdskraft. Norddjurs Kommune skal understøtte
væksten i området, så de erhvervsmæssige potentialer kan udnyttes.
Genanvendelse er et erhvervsområde, der med den rette indsats rummer stort vækstpotentiale for
produktionsvirksomheder. Genanvendelsesområdet er i hastig udvikling og har stor politisk fokus. Med
succesfulde virksomheder indenfor dette område kan Norddjurs Kommune med afsæt i den etablerede
produktionsindustri indtage en førerposition på området. Fokus på genanvendelse, bæredygtighed,
klimatiltag og den grønne omstilling er elementer i Norddjurs Kommunes ”Grønne” styrkeposition.

FØDEVARER
Fødevareområdet er samlet set Norddjurs Kommunes største erhverv, hvor næsten hver fjerde beskæftigede
i den private sektor henter sin indtægt. Fødevareområdet går på tværs af hele regionen og udgør sammen
med Business Region Aarhus en vigtig del af den danske fødevareklynge med landbrugs- og
fødevareproducenter, virksomheder og videninstitutioner.
Fødevareområdet er både i Norddjurs og i resten af landet under omstilling med reduceret beskæftigelse til
følge. Norddjurs skal fortsat have fokus på, hvordan den stærke specialisering kan udnyttes både som
grundlag for andre erhverv og som grundlag for fortsat udvikling af fødevareområdet. Det gælder
eksempelvis som et element i turismeproduktet og ved forædling af særlige lokale fødevarer og
produktudvikling af sunde produkter. Denne forædling af lokale fødevarer og produktudvikling af sunde
produkter indeholder også en stærk erhvervsmæssig branding af Norddjurs Kommune som en attraktiv
bosætnings- og erhvervskommune, ligesom det kan styrke kommunen som turismedestination. Den
markedsføringsmæssige styrke skal udnyttes gennem samarbejde med de relevante fødevare- og
turismeaktører.
Den danske fødevareklynge er en af Europas største og mest innovative, og der er store potentialer for øget
vækst. Ikke mindst i havet og langs kysten er der uudnyttede ressourcer. Norddjurs Kommune vil bidrage
til, at testanlæg for storskala-produktion af tang og alger til havs kan realiseres i sit fulde koncept. Det
primære formål er at skabe gode vilkår for udvikling af iværksættere og virksomheder med henblik på
mulighederne, der ligger i at udnytte havets ressourcer i erhvervsøjemed.
Lokale fødevarer og udvikling af sunde produkter både til land og til vands er et vigtig aspekt af kommunens
styrkeposition ”Det Grønne”.

TURISME
Turisme udgør et andet erhvervsmæssigt styrkeområde. Turisme har altid været vigtig for Norddjurs, og
udviklingen de senere år har yderligere styrket denne position. Denne udvikling skal fastholdes og
forstærkes, og der skal fortsat være særligt fokus på, hvordan kommunen kan understøtte en udvikling af
turismeområdet i de kommende år.
Der er uudnyttede potentialer i turismeerhvervet. Kysten og naturen er Norddjurs og Djurslands
omdrejningspunkt for turismeudviklingen, og der skal derfor arbejdes med forbedring af infrastrukturen
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gennem stier, parkering, formidling og oplevelser i tilknytning til naturen. Naturpark Randers Fjord,
Fjellerup, Bønnerup og Grenaa syd er vigtige støttepunkter for udviklingen af turismen i Norddjurs
Kommunes Kystbånd.
Udviklingen af turismen foregår i samarbejde med Syddjurs Kommune med udgangspunkt i regi af
VisitAarhus. Der skal fortsat være fokus på, hvordan samarbejdet med kommunerne i Business Region Aarhus
om turismen kan udvikles, så der skabes et godt fundament for turismen som et vigtigt erhvervsområde i
Østjylland.
Et vigtigt element i udviklingen af turismen i Norddjurs Kommune er, at de nødvendige
overnatningsmuligheder er til rådighed for turister. Derfor er et samarbejde med alle parter i
turismeindsatsen centralt for at udvikle overnatningsmuligheder, der matcher turisternes ønsker.
Et attraktivt kulturliv er et andet eksempel, der har stor betydning for udviklingen af turismen i Norddjurs
Kommune. Kulturen er en vækstdriver, der kan understøtte oplevelsesøkonomien og dermed turisme og
turismesamarbejdet i Norddjurs Kommune.

BYGGE- OG ANLÆG
Bygge- og anlæg er et af Norddjurs Kommunes største erhverv, når det gælder arbejdspladser, og området
bidrager til den genelle udvikling i hele Norddjurs Kommune. Branchen har været præget af fald i antallet
af beskæftigede, men udviklingen i de seneste år er vendt, således at både antal arbejdspladser og antal
virksomheder i branchen igen er stigende.
Bygge- og anlæg spænder bredt over en række forskellige brancher og erhverv, hvilket stiller krav om
forskelligartede indsatser til at fastholde arbejdspladser og skabe udvikling. Derfor skal samarbejde med
lokale aktører som erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner være
omdrejningspunkt for tiltag rettet mod bygge- og anlægsvirksomheder.

POTENTIELLE VÆKSTOMRÅDER
Gaming
Gaming er et erhvervsområde i Norddjurs Kommune i udvikling. Gamingområdet er internationalt et stort
vækstområde; især indenfor udvikling af apps, computerspil og virtual reality. Norddjurs Kommune har alle
elementer til en spirende gaming-klynge i Grenaa, hvor uddannelse kombineres med iværksætteri, ligesom
der arbejdes med at tiltrække eksisterende gaming-virksomheder og investeringer til byen.
Et nyt og ungt vækstområde er kendetegnende ved at være globalt orienteret og ved at have andre behov
for rammevilkår end traditionelle erhverv. En klar prioritering af internationalt samarbejde og
erfaringsudveksling, både i forhold til konkrete virksomhedsrettede tiltag, samt udvikling af optimale
rammevilkår for branchen, giver mulighed for at løfte gaming-klyngen i Grenaa op i verdenseliten, når det
kommer til udviklingen af iværksættere og vækstvirksomheder.
Opfyldelsen af disse ambitioner kræver et tæt samarbejde og strategisk partnerskab på tværs af mange
aktører og mellem Norddjurs Kommune og aktører lokalt, regionalt og nationalt.
Handel ”business to business”
Der har i kommunen gennem alle tider været stærke traditioner indenfor handel mellem virksomheder og
købmandskab. Teknologiudviklingen har imidlertid markant forandret branchen gennem de seneste år. Der
er kommet nye handelsmønstre til både indenfor detailhandel, nethandel og engrossalg til industri og
serviceerhvervene. Inden for detailhandlen er fokus på erhverv i gadeplan, hvor det handler om at skabe
vækst i erhvervslivet i gadeplan.
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Nye virksomheder kommer til, og traditionelle erhverv har gennemgået omstilling til at have handel som en
del af deres portefølje. Denne udvikling skaber nye forretningsmuligheder, som allerede nu er med til at
fastholde arbejdspladser.
Transport af varer er et afledt erhverv til både handel og produktion, hvor kommunen igennem mange år
har haft en stærk position, som skal fastholdes og udbygges. En stor del af beskæftigelsen ligger fortsat i
serviceerhvervene knyttet til transportområdet indenfor reparation, vedligehold, spedition m.m.
En særlig gruppe indenfor handelsområdet er virksomheder under tre år. Her fastholdes arbejdspladserne,
og på visse handelsområder opleves således en stigning i både antal arbejdspladser og antal virksomheder.
Disse vækstvirksomheder skal understøttes i deres videre udvikling.

DE BÆRENDE PRINCIPPER FOR ERHVERVSSTRATEGIEN
Erhvervsstrategien i Norddjurs Kommune vil i de kommende år bestå af tre elementer:




God service til alle virksomheder
Fokus på Norddjurs Kommunes dokumenterede erhvervsmæssige styrkeområder og virksomheder
med vækstpotentialer
Vedvarende opmærksomhed på nye muligheder, herunder også bæredygtighed, grøn omstilling og
fremtidens fødevarer

Hovedområder for Norddjurs Kommunes erhvervsstrategi:
Lokal erhvervsservice

Samarbejde

Fyrtårne

Arbejdskraft

Erhvervsgrunde

Business
Region Aarhus

Grenaa Havn

Iværksætteri og
virksomhedsvejledning

Planlægning og
mobilitet

Turismesamarbejde

Kattegatcentret

Lokale
samarbejder

Det Grønne
Museum/Gl.
Estrup

Virksomhedsservice
Myndighedsbehandling
Grøn Miljø Certifikat

MÅL OG SIGTEPUNKTER
GOD LOKAL ERHVERVSSERVICE
Alle virksomheder skal have adgang til grundlæggende services af høj kvalitet. De områder, der
repræsenterer fremtidige muligheder, skal have særlig opmærksomhed, så mulighederne udnyttes bedst
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muligt, og så udviklingen på disse områder har afsmittende effekt på så stor en del af kommunes øvrige
erhvervsliv som muligt.
Norddjurs Kommune vil fortsætte arbejdet med at udvikle den lokale erhvervsservice i tæt dialog med
erhvervslivet med fokus på at yde en optimal service.
Arbejdskraft
Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er et af de vigtigste vækstvilkår for virksomhederne i Norddjurs
Kommune. Det skal tilstræbes, at arbejdsstyrken er velkvalificeret, tilstrækkelig stor og mobil til at dække
virksomhedernes behov for arbejdskraft.
Norddjurs Kommune har samlet erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet under samme forvaltning i en
målrettet og strategisk indsats. Dette skal styrke og udvikle samarbejdet gennem synergier og sikre, at
virksomheder bliver mødt af medarbejdere, der har viden om de forskellige tilbud, som Norddjurs Kommune
har til virksomheder samt specifikt kendskab til de enkelte virksomheder.
Norddjurs Kommune har formuleret principper, mål og sigtepunkter for arbejdsmarkedsområdet i
Arbejdsmarkedsstrategi 2020-2021.
Iværksætteri og virksomhedsvejledning
Der skal være kompetent vejledning til iværksættere og virksomheder om virksomhedsopstart og
rådgivningsmuligheder. Denne vejledning bliver løst i samarbejde med ekstern leverandør, der sikrer høj
kvalitet i vejledningen samt et opdateret overblik over mulighederne for mere specialiseret rådgivning i de
øvrige programmer, som Erhvervshus Midt er operatør på.
Samarbejdet med eksterne leverandører er et eksempel på, at Norddjurs Kommune er opmærksom på at
gøre brug af de ressourcer, der er tilgængelige på regionalt eller nationalt niveau. Norddjurs hænger
sammen med resten af verden, og den videre udvikling af de erhvervsmæssige styrker og potentialer skal
derfor ske i sammenhæng med udviklingen i regionen og på nationalt niveau. Både fordi det vil styrke
udviklingen og Norddjurs’ særlige rolle heri, men også fordi det vil muliggøre, at kommunen får flere kræfter
til udvikling.
Iværksættere skaber fremtidens vækstvirksomheder og arbejdspladser. Derfor er det centralt, at Norddjurs
får flere og yngre iværksættere, der kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv i Norddjurs Kommune.
Nye erhvervsområder kan være omdrejningspunkt for iværksætteri og klyngeudvikling.
Virksomhedsservice
For at sikre den optimale dialog mellem virksomheder og jobcentret har hver virksomhedsbranche tilknyttet
en virksomhedskonsulent. Dette giver alle samarbejdende virksomheder én indgang til jobcentret med viden
om deres branche.
Virksomhedsindsatsen tager afsæt i efterspørgslen efter arbejdskraft med udgangspunkt i Norddjurs
Kommune og derudover det sammenhængende østjyske arbejdsmarked. Det er yderligere en væsentlig del
af denne service at fastholde sygemeldte medarbejdere i virksomhederne igennem en hurtig og effektiv
sygedagpengeindsats.
Norddjurs Kommunes organisering med erhvervsområdet, arbejdsmarkedsområdet og det tekniske
myndighedsområde i samme forvaltning er med til at udvikle de traditionelle kommunale
erhvervsserviceområder til en stærkere, koordineret indsats i forhold til virksomhedsbetjening med effektiv
og smidig kommunal sagsgang kombineret med høj faglig kvalitet til gavn for erhvervslivet.
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Grønt Miljø Certifikat
Grønt Miljø Certifikat (GMC) er et etableret miljøledelsessystem, som Norddjurs Kommune uddeler til
virksomheder i kommunen som en opkvalificering af den lovbestemte selvkontrol for virksomheder. Sigtet
med GMC er gennem samarbejde og samtale at styrke virksomhedernes kvalitet og arbejdsgange og dermed
opnå bedre miljøforhold og udviklingsmuligheder. GMC understøtter eksisterende erhvervsservice til
erhvervslivet, således at virksomhederne får en helhedsorienteret service fra Norddjurs Kommune.
Der er potentiale i at udbrede GMC bredere til erhvervslivet i Norddjurs Kommune.
Plads til udvikling
Den fysiske planlægning sætter rammerne for virksomheders muligheder for at etablere sig i Norddjurs
Kommune. Derfor skal der altid være tilstrækkeligt og attraktivt erhvervsareal til rådighed i forhold til de
udviklingsmuligheder, der viser sig. Både i forhold til vækst og udvikling for eksisterende virksomheder,
samt nye og attraktivt beliggende byggegrunde for nye virksomheder i kommunen.
I Norddjurs Kommune arbejdes der med bybånd øst, bybånd midt, bybånd syd og bybånd vest samt et
kystbånd. Det er her, potentialet for erhvervs- og befolkningstilvækst er størst. De 4 bybånd har de
væsentligste muligheder for udvikling på grund af deres beliggenhed og størrelse, men også i kommunens
øvrige byer er der muligheder for at etablere virksomheder.
Der skal være en god og sammenhængende infrastruktur; det gælder vejnettet både internt i kommunen og
imellem Norddjurs og omverdenen. Det gælder forbindelser med fly, færger og letbaneforbindelsen mellem
Grenaa og Aarhus. Det gælder også den digitale infrastruktur, der muliggør, at virksomheder og
iværksættere i Norddjurs kan være i kontakt med kunder og leverandører i hele verden.
Norddjurs Kommune har vedtaget en mobilitetsstrategi i samarbejde med Syddjurs Kommune, Region
Midtjylland og Midttrafik. Strategien styrker sammenhængen mellem transportformerne og skaber en fælles
platform for de fire parters planlægning og udvikling, herunder færgedrift som transportkorridor for fragt.
Infrastruktur, byudvikling og adfærd tænkes sammen i en helhed.
Aarhus Lufthavn er Aarhus og omegnskommunernes forbindelse til en række lande samt til yderligere
internationale afgange fra Kastrup Lufthavn. Lufthavnen er derfor et vigtigt forbindelsesled til omverdenen.
Den gode myndighed - sammen
Gode rammer for erhvervsudvikling handler om at have en let tilgængelig, sammenhængende og fleksibel
offentlig service. Sagsbehandlingen skal være gennemskuelig og løsningsorienteret, og sagsbehandlingen
skal være helhedsorienteret og sammenhængende, så virksomheder oplever, at der tages hånd om alle de
facetter af en henvendelse, der kan være behov for.
Med den nuværende organisering i Norddjurs Kommune er der etableret optimale rammer for, at de rette
kompetencer kommer i spil. Norddjurs Kommune arbejder også med forhåndsdialog, hvor virksomheder kan
mødes med de relevante aktører i Norddjurs Kommune med henblik på at skabe det optimale sagsforløb til
gavn for virksomhederne.

SAMARBEJDE
Udviklingskræfterne og løsningerne kan meget vel befinde sig uden for kommunen, når det gælder
erhvervspolitiske satsninger. Opmærksomheden på mulighederne for at tiltrække regionale og nationale
ressourcer er vigtig. Det gælder ikke mindst i forhold til mere langsigtede udviklingsopgaver og muligheder.
På den måde rækker egne ressourcer længere.
I Norddjurs vil der blive fokuseret på de erhvervsmæssige aspekter i stærke strategiske samarbejder:
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Business Region Aarhus – Virksomhederne skal med
Norddjurs Kommune er en integreret del af Business Region Aarhus og skal udnytte de muligheder, dette
giver.
Som en del af Business Region Aarhus udvikles og styrkes hele det østjyske område til gavn for hele Danmark.
Derfor er det vigtigt, at Norddjurs Kommunes erhvervsindsatser ses i sammenhæng med hele det østjyske
vækstcenter. Pendlingsmønsteret er et godt billede på denne gensidige afhængighed og viser, at Business
Region Aarhus er et velfungerende og sammenhængende arbejdskrafts- og erhvervsområde.
Hver kommune i samarbejdet har hver deres særegenhed, og de forskellige styrkeområder gør samlet set
Business Region Aarhus til en stærk erhvervsregion. Norddjurs Kommune har en ambition om at sætte sig
forrest på de fokuserede erhvervsindsatsområder i Business Region Aarhus; eksempelvis på turisme og
fødevareområdet.
Turismen har potentialet
Kombinationen af storby, kyst og natur udgør samlet set et stort potentiale for at skabe vækst i turismen i
Østjylland. For at sikre en fortsat udvikling er strategiske, innovative og forpligtende samarbejder
nødvendige.
Norddjurs Kommune er en del af VisitAarhus og indgår i et stærkt strategisk samarbejde med formålet at
øge turismen ved at præsentere Østjyllands mange muligheder i et fælles turismefremstød. I forlængelse
heraf, er det centralt, at der i Norddjurs Kommune arbejdes strategisk med at skabe de
overnatningsmuligheder, som turister efterspørger. Dette skal ske i et samarbejde med alle relevante
aktører på turismeområdet.
En kontinuerlig udvikling af området er en investering i fremtiden og betyder, at det østjyske vækstområde
også fremover er med i konkurrencen om den turistpolitiske dagsorden. Partnerskaber mellem kommunale,
regionale, nationale og private aktører er nøgleord i den fremtidige turismesatsning, da initiativerne og
aktiviteterne ikke kan løftes af nogen enkeltaktør alene.
Lokal forankring – global udsigt
Det er vigtigt for Norddjurs Kommune at skabe gode rammebetingelser for erhvervslivet generelt gennem
information, dialog og strategiske samarbejder, eksempelvis for branding af Norddjurs. Denne del af
erhvervsarbejdet skal der løbende holdes fokus på, men herudover er det vigtigt at have øje for nye
samarbejdsmuligheder, der med den rette indsats kan generere nye arbejdspladser og nye vækstområder.
Norddjurs Kommune har fokus på at komme endnu tættere på det lokale erhvervsliv. Derfor arbejder
Norddjurs Kommune på at opbygge en stærk dialog med virksomheder og lokale erhvervsforeninger gennem
en række konkrete tiltag. Dialog bidrager til at sikre, at de konkrete, fremadrettede virksomhedsaktiviteter
sker i et tæt og produktivt samarbejde.

FYRTÅRNE
Fyrtårne er fysiske steder i Norddjurs Kommune, hvis tilstedeværelse er anerkendt både lokalt, nationalt og
internationalt. Norddjurs Kommune skal understøtte den fortsatte udvikling af disse fyrtårne i den
fremadrettede erhvervsindsats blandt andet ved at koble lokale virksomheder på de erhvervsmæssige
muligheder, fyrtårnene generer.
Grenaa Havn
Grenaa Havn er en aktiv erhvervshavn, der er under konstant udvikling. De seneste års havneudvidelse og
uddybning har givet nye erhvervsmæssige muligheder.
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Masterplanen for Grenaa Havn peger på de fremtidige forretningsmuligheder som energi- og miljøhavn.
Planen har betydet, at erhvervsområdet nord for Grenaa er blevet udvidet og tilrettelagt, så der er plads
til nye store industrier med særlige krav til beliggenhed.
Omfartsvejen nord for Grenaa har sikret en forbedring af adgangen til Grenaa Havn.
Grenaa Havn har sat som ambition at blive Danmarks mest alsidige genanvendelseshavn. Med udviklingen
inden for off-shore industrien findes et stort potentiale. Som et led heri har Grenaa Havn påbegyndt
omdannelse af et havneområde til værftsområde for at sikre de optimale betingelser for det fremadrettede
arbejde.
Endvidere har Grenaa Havn etableret Bæredygtighedens Hus, som med fokus på bæredygtighed og cirkulær
økonomi tager hul på omstilling til en grønnere fremtid for området.
Dette giver muligheder for vækst og udvikling blandt Norddjurs-virksomheder med de rette kompetencer.
Kattegatcentret
Norddjurs Kommunes unikke kyststrækning er en del af kommunens ”Blå” og ”Grønne” styrkepositioner, og
udnyttelse af havets ressourcer og muligheder rummer et stort vækstpotentiale. I Norddjurs Kommune er
der god mulighed for vækst gennem klyngeudvikling omkring offshore, f.eks. vind, genanvendelse og alger
og tang som nyt råstof.
Kattegatcentret, Aarhus Universitet og Norddjurs Kommune samarbejder om forskning, formidling og
erhvervsudvikling blandt andet i regi af AlgeCenter Danmark.
Havet rummer nye ressourcer – og spændende indtjeningspotentialer for virksomheder, som bruger dem.
Gennem Kattegatcentret og samarbejdet med Algecenter Danmark kan der tilføres viden til virksomheder
og erhvervsnetværk med fokus på forretningsmæssig udvikling af havets muligheder fra produkter til
serviceydelser og ny teknologi. Et eksempel herpå er etablering af et testanlæg for storskala-produktion af
tang og alger til havs.
Norddjurs Kommune vil bidrage til, at dette testanlæg for storskala-produktion af tang og alger til havs kan
realiseres i sit fulde koncept. Det primære formål er at skabe gode vilkår for udvikling af iværksættere og
virksomheder med henblik på mulighederne, der ligger i at udnytte havets ressourcer i erhvervsøjemed.
Det Grønne Museum
Det Grønne Museum – Jagten, Skoven, Landbruget og Maden – som ligger ved Gl. Estrup, er en institution,
der også erhvervsudviklingsmæssigt har et potentiale.
Den midtjyske region rummer en lang række små som store fødevareproducenter, der kan hente store
gevinster ved at samarbejde, når de udvikler nye produkter og forretningsmodeller. Det Grønne Museum
giver fødevareproducenter mulighed for at etablere nye samarbejder, udvikle nye produkter og nye
forretningsgange med udgangspunkt i fødevarevirksomheders behov og i den danske fødevarekultur. Dette
er en vigtig del af Norddjurs Kommunes ”Grønne” styrkeposition.
Målet er, at Det Grønne Museum skal være med til at skabe et attraktivt erhvervsmiljø, der vækker opsigt
både nationalt og internationalt, befordre samarbejder med henblik på eksport og ikke mindst være med til
at eksperimentere for at opnå de bedste produkter og løsninger.
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