
Grøn Erhvervspolitik – gør fremtiden grøn 

Det er vigtigt for SF, at Guldborgsund Kommune og Sydhavsøerne er regionen, hvor du vokser 
op, lever, uddanner dig, arbejder og bosætter dig for livet. For SF står grøn omstilling og 
balancerede forhold for erhvervslivet ikke i modsætningsforhold til at passe på naturen og 
klimaet.  

Samarbejde med erhvervslivet 
SF vil arbejde for 

• et socialt, bæredygtigt og nært samarbejde med erhvervslivet. 

• en erhvervsindsats, som fremmer bæredygtige værdier. 

• gode grønne vilkår for erhvervslivet herunder landbruget. 

• flere socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere. 

• gode rammevilkår for det lokale erhvervsliv og dets udviklingsmuligheder. 

• at acceleratormiljø og Business LF opleves tilgængelige for potentielle miljøvenlige og 

klimaneutrale iværksættere. 

• udvikling af landbruget og dets produkter i samklang med økosystemerne i Guldborgsund 

Kommune. 

• at de sårbare og vilde økosystemer hænger bedre sammen og trives side om side med et 

bæredygtigt landbrug. 

• at der sættes turbo på Guldborgsund Kommunes arbejde i bl.a. Bioøkonomi, strategi og 

udviklingscenteret med brugen af havets ressourcer og havets muligheder for bedre klima og 

bæredygtige fødevarer, samtidig med at havmiljøets økosystemer aktivt styrkes. 

SF vil fremme samarbejdet mellem offentlige og private arbejdspladser med henblik på at fremme 

bæredygtighed i bredeste forstand, udvikling og vækst i hele Guldborgsund Kommune. SF ønsker at 

øge samarbejdet med erhvervslivet til styrkelse af uddannelse, velfærden, kulturlivet og kulturel 

dannelse. SF ser Guldborgsund Kommune som et potentielt erhvervs- og uddannelsesmæssigt 

bindeled mellem regionen og de øvrige lande i Østersø-området. Den eksisterende fælles 

kommunale erhvervsudvikling og indsatsen igennem Business LF skal styrkes både på kommunalt 

niveau, men også via ressourcer fra f.eks. den grønne udviklingsfond1. Her skal man især have 

fokus på lån og støtte til grøn omstilling. Samtidig skal der arbejdes for at få del i de midler, der er 

afsat til udvikling af demokratiske arbejdspladser2. Dette især med henblik på styrkelse af den i 

forvejen succesfulde iværksætterkultur og acceleratormiljøet og moderne andelsvirksomheder. 

SF vil udvikle landbruget, så fokus rettes fra stordrift til mere differentieret drift og et større fokus 

på produktion af grønsager og nye levnedsmidler.  

 
1 Lige lidt om hvad den grønne udviklingsfond er 
2 Danmarks Grønne Fremtidsfond  



SF vil 

tiltrække nye forskningsbaserede virksomheder ved at koble landbrug-og fødevareerhvervet til 

innovationsmiljøer 

• etablere nye virksomheder inden for fødevarebranchen ved at lave klyngedannelse i en slags 

”Green Valley”. 

• kommunalt fokus på elektrificering af landbrugets maskiner med vedvarende energi. 

• understøtte nye dyrkningsmetoder, som Conservation Agriculture3. 

• Understøtte etableringen af et idea house for landbruget, hvor landbrugs-iværksætteri kan 

faciliteres. 

• etablere skolehaver i bynære sammenhænge, så også skolebørn får et forhold til at dyrke 

sunde fødevarer – ”vi dyrker hverdagens sundhed” – kan evt. i Nykøbing etableres på det 

grønne areal ved Rådhuset. 

Havets ressourcer er mere og mere i spil. Havet kan bruges både til klimaforbedringer, men også til 

nye og miljøneutrale fødevarer og biomasse. I Guldborgsund kommune har vi 332 km 

kyststrækning. 

SF vil  

• gøre Lolland-Falster til et vigtigt brohoved for bæredygtig udvikling af akvakultur med 

demonstration og produktion af både fisk, muslinger, mikro- og makroalger – noget på land 

og noget til havs. 

• knytte landbrug og vandbrug tættere sammen og optimere ressourcestrømme i nye 

samarbejder. 

• benyttelse og beskyttelse af havet. 

• udvikle grønne produkter, hvor de vigtige omega3- fedtsyrer kommer fra mikroalger og 

markens planteproteiner. 

• sammen med Business LF og kommunens erhvervsafdeling understøtte dyrkning af ålegræs, 

muslinger og sukkertang, som alle i høj grad reducerer kvælstof og producerer ilt.   

• arbejde for en fremtidig forsyning af bæredygtige proteiner fra havet. 

• bruge materiale fra den gamle Storstrømsbro til kunstige rev – også gerne i forbindelse med 

en evt. etablering af Nykøbing Ø. 

• forsøg med tang som en del af grundmaterialet til biogasanlæg til afløsning af sort gas. 

• i samarbejde med restauranter og madudviklere gøre muslinger og tang til klimamad, ved at 

udvikle nye opskrifter og nye måder at anvende det på.  

 
3 er et internationalt anerkendt dyrkningssystem, der forener bæredygtighed og høj produktivitet og bygger på tre principper: 

1. Minimal forstyrrelse af jorden – kun direkte såning 
2. At jorden aldrig er bar, idet den enten er dækket af en afgrøde, en efterafgrøde eller af afgrøderester (halm mm) 
3. Et varieret sædskifte og aldrig samme afgrøde to år i træk (undtagen flerårige afgrøder) 

 



I Guldborgsund skal vi have fokus på dyrkning af tang og muslinger som marine virkemidler med 

fjernelse af kvælstof, og som kan bruges til foder og mad. Muslinger har en klimabelastning, der 

kun overgås af postevand. Muslinger bidrager til et sundt havmiljø med ålegræs og makroalger, der 

binder kulstof. F.eks. kan anvendelse af skaller binde kulstof. 100.000 t muslinger kan binde 10.000 

t CO2. Andre miljøeffekter: Sigtdybde, strøm- og lysforhold, biodiversitet, sedimenteffekter, 

naturgenopretning, erosionsbeskyttelse. 

Med roetoppe og andre restbiomasser har vi et godt grundlag for f.eks. at dyrke insekter til 

fiskefoder – som forventeligt giver mindre næringstab til havet end soja. 

Guldborgsund kan blive Danmarks biobountyland, fordi vi er så rige på fremtidens bioressource. 

Økoturisme  
Økoturisme er en form for turisme, der lægger vægt på naturen og miljøet. 

SF vil en økoturisme 

• med en læring for både turister og udbydere om bæredygtig adfærd. 

• ved at indgå bindende samarbejder med turudviklere, der får efteruddannelse i økoturisme, 

så de selv kan udvikle ture i hele Guldborgsund Kommune – også i byerne. 

• skabe netværk mellem guider, designere og arkitekter for at sikre, at der opstår 

praksisfællesskaber omkring kulturformidling, narrativer og destinationsområder for 

turismens udvikling. 

• som ikke blot er et markedsføringskoncept, men som et værdigrundlag, hvor turistsektorens 

kæde - fra transport over destination, service og oplevelser - aktivt tager ansvar i den grønne 

omstilling. 

Det er vigtigt, at man ikke forbruger mere end højst nødvendigt. Recirkulering, genbrug og 

reduktion af forbruget er vigtige sider af økoturismen. Derfor kan man godt tænke økoturisme ind 

som et koncept også i et befolket område som Guldborgsund Kommune. 

Ture med fokus på læring og bæredygtighed spirer frem flere steder, men kan udvikles meget mere, 

så de også bidrager til at ændre de besøgendes holdninger og handlinger efterfølgende. Især de 

udenlandske turister har ikke adgang til ret mange guidede ture fra byerne og ud i landskabet på 

sprog, de forstår, som det er tilfældet i guidning inden for byerne.4 

Socialøkonomiske virksomheder 
SF mener, at socialøkonomiske virksomheder er en vigtig og uundværlig del af erhvervslivet – og 

det bør det også være i Guldborgsund Kommune.  

SF vil 

• at kommunen i deres udbuds- og indkøbspolitik inddrager socialøkonomiske virksomheder.  

 
4 Strategi og værktøj til udvikling af økoturisme i Danmark 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Recirkulering
https://da.wikipedia.org/wiki/Genbrug


• bliver partnere i projekter med socialøkonomiske virksomheder, som f.eks. på Saxenhøj. 

• yde målrettet rådgivning og vejledning til socialøkonomiske virksomheder. 

• et bedre samspil i erhvervspolitikken og beskæftigelsesindsatsen. 

• en fokuseret erhvervsfremmende indsats for denne type virksomhed. 

• at kommunen faciliterer professionelle netværk eller lignende, specifikt målrettet mod 

socialøkonomiske virksomheder. 

Fælles for alle virksomheder, der påtager sig et særligt socialt ansvar (SV-feltet) er, at de har 

(mindst) to bundlinjer; en kommerciel, der i sidste instans handler om overlevelse, og en 

filantropisk, der skal leve op til selvvalgt socialøkonomisk ansvarlighed. Socialøkonomiske 

virksomheder har et særligt potentiale for at opkvalificere og inkludere personer i arbejde og 

herigennem bidrage til, at flere udsatte grupper får fodfæste på det ordinære arbejdsmarked og et 

mere værdigt liv.5 

Uddannelse til erhvervslivet 
SF vil  

• flytte fokus fra konkurrencekulturen i uddannelsesmiljøet og i stedet have fokus på værdier 

som samarbejde og kommunikation i opgaveløsningen. 

• forstærke brobygning på uddannelsesområdet med School is Cool6, fablabs – hvor elever, 

skole og erhvervsliv mødes differentieret ift. årgange. 

• have Iværksætteri på skoleskemaet. 

• arbejde målrettet på at tiltrække videregående uddannelser inden for en bred vifte af 

erhvervsrettede uddannelser – herunder udvikling og etablering af nye grønne frontrunner-

uddannelser i eksisterende uddannelsesrammer.  

• at kendskab til erhvervslivet, iværksætteri, erhvervsrettede uddannelser integreres i skolen -

og skolen i det omgivende samfund.  

Dette for at kunne tilbyde de unge fremtidssikrede uddannelsesperspektiver lokalt med større 

balance for natur og klima og for at fastholde og udvikle virksomhederne og de unge i vores region.  

 

 
5 analyser af dansk socialøkonomi: SORGFRIT UDKOMME & TIMELIGT VELVÆRE 

6 § 17.4 ”School is Cool” er § 17, stk. 4 udvalgets anbefalinger til byrådet om uddannelsesområdet i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, 

politikere og embedsmænd i Guldborgsund Kommune, 2016  


