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1. BAGGRUND 
 

Med udgangspunkt i Lov om Erhvervsfremme af 12. december 2018 er der et ønske om forenkling 
af Erhvervsfremmesystemet, herunder at skabe stærkere klynger og en bedre sammenhæng i 
erhvervsfremmeindsatsen. Det betyder, at den kommunale indsats skal konsolideres i større 
erhvervsklynger.  
 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget de danske styrkepositioner og fremtidens 
klynger, hvilket har taget udgangspunkt i fire sigtelinjer: 
 

 Én professionel og landsdækkende klyngeorganisation skal være den bærende kraft for 
innovation på sit område. 
 

 Klyngeindsatsen skal forankres i en selvstændig privat klyngeorganisation, der styrker 
innovation i virksomhederne via samarbejde på tværs af økosystemet og andre 
erhvervsfremme- og innovationsaktører, herunder de tværkommunale erhvervshuse. 
 

 Klyngeorganisationer skal være neutrale samarbejdsplatforme, der favner og er tilgængelige 
for alle typer af relevante virksomheder og iværksættere i hele landet. 
 

 Klyngeindsatsen skal bestå af aktiviteter, der motiverer virksomhederne til at tage 
medansvar for områdets udvikling, fx via privat medfinansiering. 

  
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har peget på Robot- og droneteknologi som et spirende 
område. Spirende områder er prioriteret ud fra store og skalerbare potentialer, hvor vækstudsigten 
peger på vind i sejlene for virksomhederne set i lyset af makrotendenser, globale markeders 
udvikling og styrken i dansk viden og forskning på området. 
 
Formålet med hensigtserklæringen er at skabe et udgangspunkt for oprettelse af en national Robot- 
og droneklynge, der bygger på den bestående Robot- og droneklynge på Fyn igennem 6 år, og 
Innovationsnetværket RoboCluster der siden 2002 har været forankret på Syddansk Universitet.  
 
 
 
 
  



2. PROJEKTET 
 
Robot- og droneteknologi – et spirende erhvervsområde 
 
I Danmark er robotindustrien under hastig udvikling og vokser. Antallet af virksomheder og 
medarbejdere stiger og i løbet af de seneste 20 år er det lykkedes den danske robotindustri at ride 
forrest på en af de helt store globale teknologiske makrotendenser - udvikling og produktion af 
robotteknologi.  
 
Danmark har en global markedsandel på godt 60 % af kollaborative robotter, der arbejder side om 
side med mennesker i fremstillingsindustrien. Vi er førende indenfor avanceret automation i 
fødevareindustrien og er godt på vej til at positionere Danmark som førende indenfor for mobile 
robotter og servicerobotter. I dronebranchen spores lignende forventninger til vækst- og 
eksportpotentiale selvom branchen er betydelig yngre og mindre moden. 
   
Klyngen vil via lokale afdelinger give virksomheder i hele landet adgang til den opbyggede viden 
og infrastruktur for vækst, forskning og innovation, der eksisterer i og omkring Odense, for 
herigennem understøtte forløsning af den samlede danske robot, automations og droneindustris 
vækstpotentiale. 
   
Samlet møder den Danske robot-, avanceret automation og droneindustri uagtet imponerende 
vækstrater endnu ikke kriterierne som genuin national styrkeposition i forhold til volumen i antal 
medarbejdere, indtjening og værdiskabelse. Klyngen tæller i vid udstrækning dynamiske unge 
virksomheder, der sammen med excellente nationale forsknings- og videnmiljøer udgør 
hjørnestenene i et samlet med stadig spirende dansk økosystem for robotter, avanceret 
automation og droner.  
 
Aktiviteter i Robot- og droneklyngen  
 
 Styrke såvel videnbaseret som erhvervsrettet innovation i de danske robot, drone og 

automationsvirksomheder.  
 Accelerere virksomhedernes vækst og bæredygtig udvikling 
 Arbejde for et økosystem, hvor investeringer i forskning og uddannelse understøtter 

virksomhedernes behov 
 Tilbyde ydelser til virksomhederne i et samarbejde mellem Erhvervshus, videnmiljøer og 

klyngesekretariatet i Odense  
 Tiltrække talent til virksomhederne 
 Tiltrække investorer som understøtter vækst og innovation i virksomhederne 
 Synliggøre robot-, automations- og drones betydning for den grønne omstilling og en 

bæredygtig samfundsudvikling 
 Sikre internationalering af økosystemet 

 
 
  



3. ORGANISERING 
 
Selvstændig juridisk enhed 
Målet er en selvstændig juridisk enhed, en almennyttig forening, der i en entydig 
organisation samler aktiviteterne i Odense Robotics, UAS Denmark og 
Innovationsnetværket RoboCluster, som sekretariat for en national klynge med hovedkontor i 
Odense og lokale afdelinger i Aarhus, Sønderborg, Aalborg og København.   
 
Etableringen af én national klynge for robot, drone og avanceret automation er første skridt mod et 
internationalt førende smart specialiseret nationalt økosystem. I første fase via etablering og 
udvikling af lokale afdelinger, etableret hos privilegerede partnere, hvorfra aktiviteter målrettet 
virksomhedernes behov tilbydes.  
 
Bestyrelse 
Klyngens øverste ledelse, bestyrelsen, har en overvægt af virksomhedsmedlemmer, der 
repræsenterer klyngens geografi og målgrupper. Det forventes, at bestyrelsen får omkring 11 
medlemmer fordelt således:  

 1 Formand: Repræsentant for en fyrtårnvirksomhed  
 1 Medlem udpeget af og iblandt de ni fynske kommuner  
 1 Medlem (Investor) 
 4 Repræsentanter udpeget af og iblandt kredsen af universiteter og GTS partnere i 

’Uddannelse- og Forskningsministeriets statslige forsknings- og udviklingsmidler til en 
klyngeindsats’ 

 4 virksomheder, der repræsenterer virksomhedsmålgrupper og geografier. 
 

Virksomhedsmålgrupper 
Målgruppen er virksomheder, der udvikler og leverer fysiske løsninger indenfor robot, avanceret 
automation og drone, der anvendes i forskellige applikationsområder fx fødevarer, produktion, 
byggeri, sundhed, energi og logistik. Virksomhederne indgår som udviklere og producenter i 
forskellige dele af værdikæderne for robotter, avanceret automation og droner. Som leverandører af: 
værdibærende komponenter og delsystemer, software, platforme, tilbehør og systemintegration. 
Eksempler på komponenter og tilbehør kan være elektriske drivlinjer, sensorer og 
visionsteknologier og ’end of arm tools’ som gribere og sugekopper.   
 
Samarbejde med Erhvervshus Fyn  
Der indgås en samarbejdsaftale mellem den nationale robot- og droneklynge og Erhvervshus Fyn 
omkring fælles administrative funktioner, som f.eks. domicil, it, økonomi, HR, 
projektadministration og øvrig administration.  

  



4. ØKONOMI 
 
Det forventes, at finansieringen af aktiviteterne i en national robot- og droneklynge er sammensat 
således:  

 Statslige klyngemidler - Innovationskraft 2021-2024  
 Nationale projekt- og aktivitetsmidler  
 EU Projekter 
 Kommunale tilskud til aktiviteter 
 Kontante kontingenter fra virksomheder 

 
De kommunale tilskud udmøntes via en årlig resultatkontrakt som indgås mellem den nationale 
Robot og Droneklynge samt Erhvervshus Fyn. Den fremtidige forenings regnskaber vil blive 
indrettet således, at man kan følge at de fynske midler skaber effekt på Fyn.  
 
Hensigtserklæringen har ingen økonomiske konsekvenser. Der tilføjes ikke yderligere kapital. 
 
 

5. PROCES 
 

Senest 27. maj 2020 vil de 3 konsoliderede enheder UAS Denmark, RoboCluster og Odense 
Robotics byde på opgaven ”National Innovationskraft 2021-2024”, der blandt hovedaktiviteter har 2 
spor 

 Forskningsbaserede innovationsaktiviteter 
 Erhvervsrettede innovationsaktiviteter 

 
I september 2020 forventes Erhvervsfremmebestyrelsen samt Uddannelses og Forskningsministeriet 
at udpege de operatører af de kommende nationale styrkepositioner og spirende områder. 
 
I oktober 2020 etableres den kommende forening for den nationale robotklynge og governance 
strukturen etableres. 
 
Senest 1. januar 2021 er den nationale robot- og droneklynge organiseret som en fuldt operationel 
selvstændig juridisk enhed.  
 

6. FORBINDTLIGHED 
 

Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende, men er udtryk for den politiske tilkendegivelse om, 
at de fynske kommuner bidrager med en substantiel støtte og vil således være hovedbidragsyder i 
den nationale Robot- og droneklynge via samarbejdet i Erhvervshus Fyn P/S.  
 
 

7. UNDERSKRIFTER  

Hensigtserklæringen underskrives ikke. Beslutningsreferater er tilstrækkelig dokumentation. 

  



HENSIGTSERKLÆRINGEN FRA EJERKOMMUNERNE I ERHVERVSHUS FYN 
 
Assens Kommune     
CVR-nr. 29189692  
Rådhus Allé 5 
5610 Assens  
 
Faaborg-Midtfyn Kommune  
CVR-nr. 29188645  
Tinghøj Allé 2 
5750 Ringe  
 
Kerteminde Kommune                                                     
CVR.Nr.: 29189706                            
Hans Schacksgade 4                            
5300 Kerteminde  
 
Langeland Kommune  
CVR-nr. 29188955 
Fredensvej 1 
5900 Langeland 
 
Nordfyns Kommune  
CVR-nr. 29188947  
Østergade 23 
5400 Bogense  
 
Nyborg Kommune  
CVR-nr. 29189722 
Torvet 1 
5800 Nyborg  
 
Odense Kommune  
CVR-nr. 35209115 
Flakhaven 2 
5000 Odense C  
 
Svendborg Kommune  
CVR-nr. 29189730 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 
Ærø Kommune  
CVR-nr. 28856075 
Statene 2 
5970 Ærøskøbing
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