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Forord

Som led i det løbende samarbejde mellem Arbejdsmarkedsrådet for Bornholm og
Bornholms Forskningscenter er rådet og centret blevet enige om at opsummere alle
de rapporter, der er skrevet om Bornholm i de seneste år. Denne opgave har centret
overladt til forskningsleder Palle Mikkelsen, der således er helt ansvarlig for re-
daktion og synspunkter.

Som nævnt er formålet med rapporten at uddrage en lære eller finde en rød tråd i
de mange rapporter, der er skrevet om Bornholm siden 1990. Der er skrevet meget
om Bornholm. Flere end 50 skrifter om øen indgår i Palle Mikkelsens gennemgang.
De mange redegørelser og analyser afspejler et væld af initiativer til fremme af
erhvervsliv, beskæftigelse, uddannelse og meget andet. Nogle af disse initiativer
har sat sig varige spor i form af nye institutioner og nye former for arbejdspladser.
Der har desværre også været mange nittere. Såvel gode som lidt vel idealistiske
påfund, der er faldet til gulvet. Der er pudsigt nok også store beskæftigelsesområ-
der, som stort set er uomtalte. Mest iøjnefaldende er her den offentlige sektor, der
uden sammenligning er den største arbejdsplads på øen.

En af Palle Mikkelsens iagttagelser har været, at mange bestræbelser har været
knyttet til de mange tilskudsordninger, Bornholm er omfattet af. Det er for så vidt
meget naturligt. Men under tiden virker det som om tilskud bliver et mål og ikke et
middel. Derved flyttes fokus væk fra den egentlige opgave, der er at lægge en stra-
tegi for en bæredygtig udvikling baseret på de muligheder øen selv råder over.

Forskningscentret og Palle Mikkelsen takker den referencegruppe, der har været
tilknyttet opgaven, for spændende ideer, frugtbare kommentarer og kendskab til
kilder, der ikke er nemme at finde. Gruppen består af regionschef Henrik Grove,
fuldmægtig Lisbeth Kruse Hansen, forvaltningschef Orla Kristiansen, erhvervschef
Carsten Gjessing og forskningschef Svend Lundtorp. En særlig tak til professor
Hans Zeuthen, der har gennemlæst rapporten og bidraget med særdeles nyttige
ændringsforslag.

Analysen er finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Bornholm.

Svend Lundtorp Februar 1997
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Indledning
Igennem de seneste fem-seks år er det bornholmske samfund og dets relationer til
omverdenen blevet analyseret i et meget stort antal af rapporter, redegørelser etc.
Baggrunden for denne interesse skal desværre for en væsentlig dels vedkommende
søges i samfundsmæssige problemer på Bornholm. Problemerne er især knyttet til
et faldende befolkningstal og vanskeligere vilkår for den del af erhvervslivet, som
er dominerende i den bornholmske økonomi.

Vanskelighederne er blevet analyseret i flere rapporter. På de områder, hvor der er
blevet taget særlige initiativer med sigte på at hjælpe det bornholmske samfund,
foreligger der som regel redegørelser for initiativerne og i flere tilfælde er der ef-
terfølgende også foretaget en form for evaluering.

Vanskelighederne har imidlertid også givet anledning til forskellige initiativer med
sigte på at sætte en udvikling igang på områder, hvor de særlige bornholmske for-
hold ikke udgør en barriere, men måske ligefrem kunne tænkes at være en fordel.
Til sidstnævnte kan henføres en række indsatser med henblik på at udnytte den nye
situation, der er opstået i Østersøregionen efter murens fald.

Starten af nye uddannelser på Bornholm som HA og HD har været med til at øge
udbuddet af viden om de lokale samfundsforhold. Det er meget naturligt, at de
studerendes interesseområder i forbindelse med opgaveskrivning er knyttet til det
bornholmske erhvervsliv og dettes styrke og svagheder. Men også uden for Born-
holm er der på de højere læreanstalter studerende, som i deres specialeskrivning
etc. har beskæftiget sig med forskellige aspekter af den bornholmske samfundsud-
vikling.

Sidst men ikke mindst har etableringen af Bornholms Forskningscenter resulteret i
mange undersøgelser omkring økonomi, demografi og erhvervsforhold på Born-
holm.

I perioden siden 1990 er det alt i alt blevet til mere end et halvt hundrede rapporter,
beretninger, evalueringer m.v. om forholdene og udviklingen på Bornholm.
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Rapporterne indeholder hver for sig nyttig viden om øen og dens særlige proble-
mer. Denne viden kan bruges i en fremadrettet indsats med sigte på at ændre en
utilfredsstillende udvikling. Men det kommer aldrig dertil, hvis ideerne, erfarin-
gerne eller advarslerne forsvinder i mangel på overblik.

I sommeren 1996 tog Arbejdsmarkedsrådet på Bornholm initiativet til at få frem-
skaffet et bedre overblik over budskaberne i de mange rapporter. At få skabt dette
overblik er formålet med at føje denne rapport til rækken af forløbere.

Antallet af rapporter er ikke i sig selv en garanti for, at alle relevante forhold er
blevet analyseret og vurderet. Rapporter udarbejdes ofte som en start på iværksæt-
telsen af særlige initiativer eller indeholder vurderinger af områder, hvor der fore-
ligger særlige problemer. Overblikket skal således også være med til at afdække
eventuelle lakuner i den foreliggende information.

Datamaterialet for den foreliggende redegørelse er det halve hundrede rapporter
etc. fra de seneste fem-seks år, jf. den kronologiske fortegnelse over de enkelte
bidrag i bilag 1. Det er især rekommandationerne fra rapporterne, der her er søgt
sammenstillet med klarhed og overblik som mål. De er samtidig en illustration af
den iderigdom, der har været udfoldet med sigte på at bringe fremgang til regionen.

Der er ikke til denne opgave lavet nye, selvstændige undersøgelser. Det vil med
andre ord sige, at det er indholdet i de allerede foreliggende undersøgelser, der
determinerer indholdet i nærværende bog. Gennemgangen har imidlertid givet
forfatteren anledning til refleksioner over, hvorfor netop de valgte emner er taget
op og andre er ladt urørte.

Der har ikke ved gennemgangen af de foreliggende redegørelser skullet gives be-
dømmelser. Materialets heterogene karakter har dog gjort det naturligt at tillægge
de enkelte rapporter forskellig vægt alt efter deres dokumentationskraft og klarhed i
budskaber.

Det er naturligvis en komplikation i relation til nærværende redegørelse, at der er
tale om meget forskellige baggrundsmaterialer for så vidt angår både metoder,
indhold og dybde. Det primære har således være at skabe et overblik over, hvad der
er blevet taget op af emner og problemstillinger og hvilke konklusioner, der er
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blevet draget af de personer, der har gennemført undersøgelserne.
I overensstemmelse med formålet med denne opgave er der især rettet et søgelys
mod de konstateringer, som henvender sig til arbejdsmarkedet og erhvervslivet.

Nogle af de igangsatte initiativer er ikke afsluttede på indeværende tidspunkt og
lader sig derfor ikke bedømme, ligesom der er projekter, hvorom der ikke foreligger
særlige oplysninger om deres skæbne. Endelig er flere af initiativerne af mere lang-
sigtet karakter og en vurdering på nuværende tidspunkt ville derfor ikke yde dem
fuld retfærdighed.

Denne "samle-rapport" er struktureret således, at der i første kapitel omtales analy-
ser af udviklingen i befolkningsforholdene på Bornholm. Dernæst gennemgås de
forskellige rapporters påpegninger af karakteristika vedrørende den bornholmske
økonomi. Forholdene omkring arbejdsmarkedet på Bornholm tages efterfølgende op
som en slags indgang til de specifikke erhvervskapitler omhandlende landbrug,
fiskeri, turisme og øvrige erhverv.

Flere rapporter har beskæftiget sig med erhvervsmæssigt tværgående emner som
transport og teknologi. Anbefalingerne herfra er selvstændigt omtalt i to kapitler.

Det afsluttende kapitel 8 indeholder udover en kortfattet sammenstilling af nogle af
de mere centrale påpegninger også betragtninger om forhold, som forekommer
forfatteren centrale ud fra den generelle samfundsmæssige problematik på Born-
holm, men som ikke har påkaldt sig den store opmærksomhed i de foreliggende
rapporter, redegørelser etc.

Som nævnt er bilag 1 en kronologisk fortegnelse over de rapporter ect., der er
medtaget i denne status. Bilag 2 viser en række nøgletal for Bornholm og hele
landet som helhed.
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1.  Befolkningsforhold

1.1. Indledning
Antallet af helårsbeboere og disses sammensætning på alder og køn er et af de mest
centrale udgangspunkter for en diskussion om Bornholms fremtid. Så godt som alle
rapporter tager da også dette udgangspunkt.

De demografiske data er samtidig præcise. Der er ikke anledning til at sætte
spørgsmålstegn ved deres pålidelighed. Der er tale om kendsgerninger, så længe
man holder sig til en historisk periode. Befolkningsforholdene udgør dermed en
form for fast grund under fødderne på en række samfundsmæssige sammenhænge,
som ellers kan være nok så skrøbeligt funderede.

Derimod kan der nok være grund til at debattere forbindelserne mellem den fremti-
dige befolkningsmæssige udvikling og de deraf mulige følger for arbejdsmarkedet,
erhvervslivet eller den bornholmske økonomi som en helhed.

Det er intuitivt indlysende, at befolkningens størrelse og alderssammensætning er
en meget væsentlig faktor ud fra en markeds- eller produktionsmæssig synsvinkel.
Et faldende befolkningstal er alt andet lige ensbetydende med en mindsket købe-
kraft i området. Fremadrettede overvejelser som investeringer må således forventes
påvirket i negativ retning, når den faktiske udvikling eller befolkningsprognoserne
viser et faldende befolkningstal.

Sideløbende med at befolkningstallet falder, ændres sædvanligvis den demografiske
struktur, det vil sige befolkningens sammensætning på køn, alder, husstandsstørrel-
se m.m.

Hvorvidt den tilbageværende befolkning gennemsnitlig bliver yngre eller ældre
afhænger naturligvis af de demografiske komponenter, som forårsager det faldende
befolkningstal. Både udviklingen i fertiliteten og i dødeligheden kan føre til et fald.
Det kan mobiliteten til og fra regionen imidlertid også. Det er samtidig sædvanligt,
at de til- og fraflyttende er forskelligt sammensat på først og fremmest alder, men
også køn. Et uændret nettoresultat af flytningerne i forhold til omverdenen er såle-
des ikke uden videre udtryk for status quo, hvad angår den demografiske struktur.
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Bornholm har befolkningsmæssigt og geografisk et naturbestemt behov for en for-
holdsvis betydelig fraflytning. Det gælder helt åbenbart for de aldersgrupper, der
frekventerer de højere eller videregående uddannelsesinstitutioner. For disse er det
nødvendigt at rejse fra øen og der er minimale eller nærmest ingen realistiske mu-
ligheder for at ændre på den situation.

Udfordringen må på den baggrund bestå i, at der kan tilbydes et godt bornholmsk
jobmarked samt sociale, naturmæssige og andre goder, som kan trække den anden
vej for de aldersgrupper, som har forladt det formelle uddannelsessystem og nu
søger kvalificeret beskæftigelse. Mulighederne for at påvirke tilflytningen er der-
med et centralt emne for det bornholmske samfund.

1.2. Demografisk struktur
Der er ingen slinger i valsen, når det gælder de befolkningsmæssige kendsgernin-
ger. Tallenes tale er klar. Bornholm har i dag en befolkning af samme størrelse som
i 1920’erne, hvor det nuværende niveau blev nået. Men i resten af landet er folke-
tallet fordoblet siden da. Efter et toppunkt i 1960 (48.000 indb.) har tallet været for
nedadgående og i 1980’erne foregik reduktionen i et nærmest accelererende tempo.

En refereret befolkningsprognose for Bornholm1 viser et yderligere fald i folketallet
med godt 4.000 i perioden 1994-2020, hvilket vil sige til omkring 40.000 indbygge-
re, som der også var på øen ved dette århundredes begyndelse.

Befolkningstætheden er følgelig også dalende. Såfremt Bornholm skulle være lige
så tæt befolket som det øvrige Danmark, skulle der nu være ca. 72.000 indbyggere.
Det vil sige nogenlunde, som der er mennesker i turistsæsonen.

Et faldende befolkningstal i en ø-region er dog ikke om nogen naturlov, hvilket
Bornholms befolkningsmæssige udvikling over tiden selv illustrerer. Det bemærkes
tillige, at det færøske samfund, med et indbyggertal af samme størrelse som Born-
holm, har haft et stigende befolkningstal frem til begyndelsen af 1990’erne, hvor
tallet toppede med knap 48.000 indbyggere2.

                                                       
1 Ref. 22.
2 Ref. 51. 
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Det viser sig, at det både absolut og relativt er reduktioner i den militære beman-
ding på Bornholm, der "forklarer" det faldende befolkningstal mere, end det er
konjunkturer. Bornholms Amt har således den største koncentration i landet af
militær beskæftigelse.

Både fødselsoverskuddets størrelse og flytningerne inden- og udenlands trækker
befolkningstallet nedad.

Mens dødeligheden er stort set uændret siden 1930’erne, er der siden da sket et fald
i antallet af levendefødte på Bornholm. Det bemærkes, at forholdet ikke alene kan
forklares med henvisning til relativt færre kvinder i de fødedygtige alder. Fertili-
tetsniveauet er også lavere. Især er fertiliteten blandt bornholmske kvinder i den
fødedygtige alder over 30 år lavere end landsgennemsnittet.

Siden 1980 har fødselsoverskuddet (fødte minus døde) været negativt på Bornholm
og det er fortsat faldende (1996), men stigende i den øvrige del af landet.

Et mindretal af kvinder på Bornholm frem til 1987 er nu vendt til et overskud af
kvinder i forhold til mænd.

Der er en særlig stor nettofraflytning blandt de 15-29-årige. Her er det imidlertid
specielt interessant, at nettoflytningen siden midten af 1970’erne har været lavere
end førhen. Det er ydermere bemærkelsesværdigt, at eliminerer man de stærkt
uddannelsessøgende årgange (15-34-årige) blandt de erhvervsaktive aldersgrupper
(15-66-årige) viser det sig, at der ikke er nogen større forskel i andelen af personer
i den arbejdsdygtige alder. 56,6 pct. for hele landet og 54,9 pct. for Bornholm. Den
bornholmske alderssammensætning afviger kun væsentligt for så vidt angår
"uddannelsesårene", det vil sige 20’erne. I mindre omfang afviger de over 65-årige
ved også at udgøre en relativt større andel af befolkningen på øen.

Tilflytningen eller tilbageflytningen til Bornholm er betydelig og den består for en
stor dels vedkommende af bornholmere, der flytter tilbage til øen. I en af rapporter-
ne vises, at der i perioden 1975-94 var i alt 22.725 tilflytninger, "men en særkørsel
i Danmarks Statistik viser, at der pr. 1.1.1995  kun er 10.972 personer på Born-
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holm, der ikke er født på øen".3

Flere rapporter beskæftiger sig med samspillet mellem den demografiske udvikling
og udfordringerne for det bornholmske arbejdsmarked. Eftersom det har været et
vigtigt formål med denne rapport specielt at få fremdraget de rekommandationer i
de forskellige redegørelser, der har særlig interesse for de kommende års udvikling
af den regionale arbejdsmarkedspolitik, er det valgt at gennemgå dette samspil i
kapitel 3 om arbejdsmarkedet og uddannelsespolitikken.

                                                       
3 Ref. 22.
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2.  Økonomi

2.1. Indledning
Den økonomiske udvikling på Bornholm er blevet belyst på flere forskellige måder
og i flere rapporter. Periodeinddelingerne veksler og mulighederne for at foretage
sammenligninger er derfor ikke altid tilstede. Dette vanskeliggør naturligvis ud-
skillelsen af en ekstrakt af de mange budskaber.

På  trods heraf viser det sig imidlertid, at der er en rimelig god overensstemmelse,
når det gælder de mere grundlæggende resultater, man når frem til i de forskellige
undersøgelser.

For at få et samlet billede af udviklingen, kan det være lønnende at se på den in-
formation, som anvendelsen af den regionaløkonomiske model har kastet af sig for
Bornholm. Det skyldes, at der her er tale om en nationalregnskabsbaseret model,
som dermed sikrer en indbyrdes sammenhæng imellem de forskellige komponenter.
Modellen er blevet anvendet i flere af rapporterne, der berører øens økonomiske
udvikling, men første gang i 1991 som led i netop et projekt om Bornholms øko-
nomi.4

2.2. Den økonomiske udvikling. Diagnosen
Det er værd at notere, at den økonomiske udvikling på Bornholm ingenlunde kan
siges at være en form for permanent krise. Faktisk dokumenteres det, at den øko-
nomiske vækst i 1970’erne og 1980’erne lå en smule over landsgennemsnittet.
Bornholm sakkede således ikke dengang indkomstmæssigt agterud i forhold til det
øvrige land eller i forhold til de amter, der har en erhvervsstruktur, der er nogen-
lunde parallel til den bornholmske.

I den sidste halve snes år har Bornholm dog haft en lavere økonomisk vækst end de
øvrige amter og i perioden 1990-93 har realvæksten ligefrem været negativ.

Den ensidige erhvervsstruktur, dennes tilknytning til politisk og konjunkturelt

                                                       
4 Ref. 10.
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særligt følsomme erhverv og oveni dette en ensidighed rent produktmæssigt under-
streges samstemmende som værende de grundlæggende problemer for Bornholm.
De aktuelle problemer knytter sig også i høj grad til, at der netop har været noget,
der nærmest ligner en krisestemming i et af de tunge erhverv, nemlig fiskeriet.

Når det går de bærende erhverv godt, kan der være en risiko for, at de mere
grundlæggende problemer tabes af sigte og dermed fører til, at man ikke får gjort
noget konstruktivt ved de basale problemer, der er knyttet til den ensidige erhvervs-
struktur og produktsammensætning, jf. nærmere herom i kapitel 3 om erhvervs-
struktur og arbejdsmarked.

2.3. Produktion, produktivitet og indkomst
Udover den enhvervsmæssige ensidighed er der nogle andre grundlæggende pro-
blemer knyttet til den bornholmske økonomi som sådan. Problemer som ikke relate-
rer sig til et bestemt år eller den aktuelle økonomiske vækst.

Produktionsværdien pr. indbygger på Bornholm er lav og lavere end gennemsnittet
for erhvervsmæssigt sammenlignelige amter.5 Niveauet er næsten 40 pct. under
Danmark som helhed og 20-30 pct. lavere end de sammenlignede amter, hvilket i
de fleste rapporter, der drager sammenligninger med Bornholm, er Storstrøm,
Nordjylland, Ringkøbing og Viborg amter.

Produktionen pr. beskæftiget er også lav og mindst på Bornholm sammenlignet
med det øvrige Danmark.

Erhvervsindtjeningen pr. fuldtidsbeskæftiget er ca. 12 pct. under landsgennemsnit-
tet. Produktiviteten i forhold til landsgennemsnittet eller i forhold til de nævnte
amter er særlig lav inden for de primære erhverv og den bornholmske industri.

Væksten i erhvervsindtjeningen på Bornholm har været lavere end i det øvrige
Danmark siden 1984 og det er især den svage prisudvikling for de primære er-
hvervs produktion, der trækker nedad. Fiskeriet har oplevet både faldende priser og
mængder, mens det for landbrugserhvervet er prisudviklingen, der trækker ned.
Disse to erhverv betyder næsten tre gange så meget for erhvervsindtjeningen på

                                                       
5 Ref. 4, 10, 15, 25.
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Bornholm som i det øvrige land.

Betragtes erhvervsindtjeningen pr. beskæftiget i enkelte erhverv sammenlignet med
de tilsvarende erhverv i andre amter eller Danmark som helhed, viser det sig, at
med fiskeindustrien, turismen og transportsektoren som undtagelserne, er produkti-
viteten lavere på Bornholm i alle erhverv.

Der er peget på flere forskellige forhold, som mulige "forklaringer" på den lavere
produktivitet. Eksempelvis fraværet af stordriftsfordele, beskeden konkurrence,
dominansen af små og mindre virksomheder og andelsslagteriets placering i en
landsdækkende strategi.

Produktiviteten er generelt højere inden for industri og serviceerhverv end i de
primære erhverv. Sidstnævntes stærkere placering i den bornholmske produktion
bidrager således til forklaringen på det lave bornholmske niveau.

Som et centralt forklaringsbidrag peges tillige på det lave bornholmske uddannel-
sesniveau. Næsten halvdelen af arbejdsmarkedet består af ufaglært arbejdskraft mod
40 pct. på landsplan. Andelen med korte, mellemlange og lange videregående ud-
dannelser er markant lavere end i Danmark som helhed og også lavere på Born-
holm i forhold til f.eks. arbejdsmarkedet i Storstrøms Amt.

Bornholmernes disponible indkomst, hvilket vil sige det beløb, der er tilbage, når
der er betalt skat, har i de senere år ligget omkring 13 pct. under landsgennemsnit-
tet. Erhvervsindtjeningen er derimod ca. 20 pct. lavere. Den højere disponible ind-
komst er resultatet af lavere skattebetaling, ca. en fjerdedel under gennemsnittet, og
for andet indkomstoverførsler, som er betydelige for Bornholms vedkommende.
Den disponible indkomst i forhold til erhvervsindtjeningen er større på Bornholm
end landsgennemsnittet.

De færre skatter fører sammen med overførslernes omfang til, at det private forbrug
på Bornholm har fulgt udviklingen i resten af landet og i 1970’erne og -80’erne lå
væksten faktisk en del over landsgennemsnittet.

Det private forbrug tæller relativt meget i den bornholmske efterspørgsel. Mens
privatforbruget i gennemsnit udgør mindre end en tredjedel af den samlede efter-
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spørgsel, er andelen på Bornholm tæt på 50 pct. Modstykket er relativt mindre til
investeringsformål, eksport til udlandet og salg til det øvrige Danmark. Udlands-
eksportens andel af erhvervsindtjeningen er dog større end andelen på landsplan.

Der skal her haves in mente, at en relativ stor andel af det bornholmske private
konsum kan henføres til turisternes indkøb på øen. Dette er beregnet til at udgøre
knap 30 pct. af forbruget, hvor andelen på landsplan er omkring 6 pct.

Over perioden siden 1970 som helhed har investeringsvæksten ligget betydeligt
under den generelle økonomiske vækst på Bornholm. Flere rapporter berører netop
den mulige sammenhæng mellem den lave produktivitet og investeringerne, uden
at der dog fremkommer nogen klar konklusion med hensyn til forsøget på at kvan-
tificere årsagssammenhængen.6

2.4. Offentlig sektor og samhandel
Den offentlige forbrugsvækst har været en smule lavere på Bornholm igennem den
seneste snes år, men i hurtigere vækst end produktionsværdien i erhvervene, hvilket
igen kan henføres til omfanget af overførsler til øen. Her er især virkningerne af det
mellemkommunale udligningssystem en afgørende faktor til forklaring.

Det bemærkes, at samhandlen med det omgivende samfund trods en pæn vækst
giver et underskud på handelsbalancen for Bornholm og at netop den hurtigere
vækst i de sammenlignelige amter kan tilskrives en kraftig vækst i nettoeksporten
fra de pågældende regioner. Overskudssektorerne i den bornholmske økonomi er
fiskeri og fiskeindustri, landbrug og nærings- og nydelsesmiddelindustri samt sten-,
ler- og glasindustrien og transportsektoren.

Underskuddet i samhandlen finansieres af blandt andet et overskud på turistbalan-
cen og af overførslerne fra det øvrige Danmark.

2.5. Overførsler
Bornholms finansielle afhængighed af omverdenen er blevet belyst i rapporter fra

                                                       
6 Ref. f.eks. 10, 19, 34, 41.
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1990 og 1995.7 Talstørrelserne er følgelig forskellige, men der er meget klare kon-
klusioner med hensyn til den relative betydning for Bornholm af nettooverførsler
fra den øvrige del af landet.

Offentlige betalinger fra staten omfatter indkomstoverførsler (folkepension, ar-
bejdsløshedsdagpenge, efterløn, børnetilskud etc.), bloktilskud til kommuner og amt
samt udligningsbidragene til og fra kommuner og amter. Endvidere omfatter beta-
lingerne statens forbrug og investeringer på Bornholm.

Det bornholmske samfunds betalinger den anden vej indeholder betalinger til staten
i form af indkomstskatter og indirekte skattebetalinger som moms og diverse
punktafgifter.

Som omtalt er netop nettosummen af indkomstoverførslerne stærkt medvirkende til,
at man på Bornholm kan opretholde et privat forbrug af den nuværende størrelses-
orden.

Forskellen til det øvrige land ligger først og fremmest på betalingsdelen. Bornhol-
mernes skattebetaling til staten beregnet pr. indbygger ligger 25-30 pct. under
landsgennemsnittet. Også provenuet af selskabsskatten pr. indbygger er lavere på
Bornholm.

Omvendt er betalingerne i form af moms og punktafgifter fra det bornholmske
samfund til staten større end landsgennemsnittet pr. indbygger, hvilket tilskrives
afgifterne på det forbrug, som turisterne erlægger på Bornholm.

Indkomstoverførsler til personer afviger ikke markant fra forholdene i det øvrige
land, hvorimod udligningen mellem kommuner og amter tilsammen tilfører Born-
holm et nettobeløb pr. indbygger, der er omkring 1/3 højere end gennemsnittet på
landsplan.

Statens forbrug beregnet pr. indbygger på Bornholm er en smule over gennemsnit-
tet og kan for en del tilskrives forsvaret. Der er ved beregningerne her taget højde
for, at en del af de værnepligtiges forbrug erlægges uden for Bornholm.

                                                       
7 Ref. 4, 25.
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Bornholms finansielle afhængighed af det øvrige Danmark kan illustreres på man-
ge måder. Blandt de anvendte er en belysning af øen uden tilskud.8 Her er ifølge
sagens natur tale om rent illustrative beregninger, men illustrationerne er nyttige
for forståelsen af de grundlæggende problemers størrelsesorden og hvorfor bidrag
til løsninger må være meget langsigtede.

I den form for beregninger er forudsætningerne ganske væsentlige for forståelsen
og fortolkningen af facit. Disse skal imidlertid ikke repeteres i denne sammenhæng.
Konklusionerne er ikke til at tage fejl af og underbygger dermed de netop gengivne
resultater fra undersøgelserne af Bornholms økonomiske stadium.

En blot statisk beregning af virkningerne af en indenøs dækning af det bornholm-
ske finansieringsbehov ville uundgåeligt sende både skatte- og arbejdsløsheds-
procenterne til tops og samtidig nødvendiggøre en drastisk sænkning af det offent-
lige serviceniveau.

Det tænkelige facit bliver meget påvirket af det valg af instrumenter, der i givet fald
skulle foretages for at klare en sådan situation. Hvor meget den disponible ind-
komst eller for den sags skyld ledigheden påvirkes, afhænger naturligvis af, hvilke
valg man træffer med hensyn til skattestigninger eller serviceforringelser. Hvordan
man end vender og drejer situationen, er konklusionen dog klar nok: Den nuværen-
de levestandard kan ikke opretholdes.

Der er i kraft af den større interesse for de bornholmske samfundsforhold, som de
mange rapporter er et synligt udtryk for, skabt et særdeles anvendelsesorienteret
statistisk materiale om de samfundsøkonomiske forhold, som kan bruges til analy-
ser af den netop omtalte karakter.

Forbedringen fjerner imidlertid ikke den usikkerhed, der altid vil være forbundet
med at tænke så radikalt anderledes, som en "selvfinansiering" er udtryk for. Ingen
modeller vil kunne opsamle de mulige dynamiske virkninger, der er knyttet til så
gennemgribende økonomiske forandringer.

                                                       
8 Ref. 25.
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3. Erhvervsstruktur, arbejdsmarked og ud-
dannelsesforhold

I dette kapitel gennemgås først analyseresultater, der har tilknytning til erhvervs-
strukturen. Dernæst omtales informationerne vedrørende beskæftigelse og ledighed
samt de karakteristika, som rapporterne har afdækket vedrørende uddannelsesfor-
hold i relation til først og fremmest arbejdsmarkedet på Bornholm.

3.1. Erhvervsstrukturen
Den statistiske afdækning af indtjening og beskæftigelse fordelt på erhverv udgør
håndfaste konstateringer. Dette gælder såvel det aktuelle stadium som de tendenser,
man har kunnet iagttage over årene. Det bliver straks vanskeligere, når betydnin-
gen af den bestående erhvervsstruktur skal vurderes og sværest, når der skal anvises
veje til at korrigere udviklingen i en eller anden ønsket retning.

Det er nærmest blevet floskelagtigt at notere, at Bornholms økonomi hviler på et
spinkelt grundlag. Næsten alle rapporter starter her. Men betegnelsen er meget
rammende for de faktiske forhold.

Den traditionelle opdeling af erhvervene i primære, sekundære og tertiære viser for
Bornholms vedkommende en relativ stor erhvervsindtjening i de tertiære erhverv.9

De primære erhverv som landbrug, fiskeri og råstofudvinding udgør sammen med
industrien en forholdsvis mindre andel af erhvervsindtjeningen sammenholdt med
Danmark som helhed. Målt i forhold til Danmark ekskl. hovedstadsområdet er
andelen fra de primære og sekundære erhverv markant mindre på Bornholm. Knap
80 pct. af erhvervsindtjeningen på Bornholm stammer således fra de private og
offentlige serviceerhverv, mens andelen for landet som helhed ekskl. hovedstaden
kun er ca. 70 pct. og landsgennemsnittet er på knap 76 pct.

Offentlige tjenester bidrager på Bornholm med 26 pct. af erhvervsindtjeningen,
mens andelen på landsplan er 22 pct. og i Danmark ekskl. hovedstaden ca. 21 pct.
Til sammenligning kan nævnes, at det vigtigste industrierhverv på Bornholm, fi-
skeindustrien, bidrager med mindre end 5 pct. af den samlede erhvervsindtjening,

                                                       
9 Ref. bl.a. 10, 15.
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hvilket også svarer til det samlede landbrugs andel.

Den erhvervsmæssige udvikling karakteriseres sædvanligvis som en strukturfor-
skydning fra primære hen imod sekundære og tertiære erhverv, hvor sidstnævnte
gruppe ofte også betegnes som serviceerhvervene. Indkomstudviklingen er normalt
knyttet til denne erhvervsstrukturelle tilpasning og en yderligere forskydning hen
imod servicesamfundet betragtes som ønskelig ud fra netop en indkomstmæssig
betragtning, idet indtjeningen her gennemgående er højere.

Vurderet ud fra denne målestok må erhvervsstrukturen på Bornholm nærmest siges
at være et hestehoved foran det øvrige Danmark.

De faktiske forhold fortæller dog en lidt anden historie. Der er nemlig relativt
mange personer om at dele indkomsten. Også flere end andre steder. Produktivite-
ten er som tidligere omtalt generelt lav i det bornholmske erhvervsliv.

Både industrien og de primære erhverv på Bornholm beskæftiger forholdsvis flere
og disse opnår en relativ mindre indkomst end i det øvrige land. Kun fiskeindustri-
en på Bornholm når over landsgennemsnittet for denne industrigren.

Inden for de private serviceerhverv er der på Bornholm relativt færre beskæftigede
end i gennemsnit, men dog forholdsvis flere end det er tilfældet i Danmark uden for
hovedstadsområdet, hvilket er et mere relevant sammenligningsgrundlag. Først og
fremmest transport og turisme tæller relativt mere, mens især engroshandel, finan-
siel service og andre serviceerhverv som revision, EDB-virksomhed etc. beskæftiger
relativt færre på Bornholm end på landsplan.

Offentlige tjenester på Bornholm svarer for godt 30 pct. af beskæftigelsen, regnet i
fuldtidsbeskæftigede, hvilket er mere end landsgennemsnittet og et par procent-
points flere end i provinsen generelt.

Udviklingen i den bornholmske erhvervsstruktur igennem de seneste 10-15 år går
som i det øvrige land fra primære erhverv over imod en større andel i de tertiære
beskæftigelsesområder. Men tempoet er langsommere.

Det gælder generelt om sammenligninger af relative fordelinger mellem Bornholm
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og det øvrige land, at resultaterne skal fortolkes med varsomhed som følge af det
beskedne område samt de specielle erhvervsstrukturelle forhold på Bornholm. Til
sidstnævnte hører de betydelige prisudsving, som ofte rammer de primære erhverv
og kan gøre, at talmæssige oplysninger for en enkelt år ikke nødvendigvis er udtryk
for en tendens.

3.2. Arbejdsmarkedet
Arbejdsstyrken på Bornholm har i antal været stort set uændret siden 1980, hvilket
hænger sammen med udviklingen i den demografiske struktur og erhvervsfrekven-
serne samt det forhold, at der har været en nettofraflytning i de aldersgrupper, der
indgår i de erhvervsaktive årgange. En del tyder på, at beskæftigelsesmuligheder og
flyttemønster er tæt forbundet. Nettofraflytningen fra Bornholm er således især sket
i perioden siden 1985.

Alligevel har det ikke kunnet undgås, at arbejdsløsheden siden midten af 1980’erne
er steget mere på Bornholm end i det øvrige land. Stigningen i ledigheden må såle-
des forklares ved, at der ikke er skabt så mange arbejdspladser, som det har været
tilfældet andre steder i landet.

Ifølge de aktuelle befolkningsprognoser er der udsigt til en fortsættelse af det fald i
den bornholmske arbejdstyrke, som har kunnet konstateres siden midten af
1980’erne.

Den nævnte antagelse om en sammenhæng mellem flyttemønstre og beskæftigelse
er blevet analyseret for perioden 1976 til 1992 og sammenhængene synes ikke være
så entydige endda. Stigende beskæftigelse og faldende ledighed skulle således føre
til stigende tilflytning og faldende fraflytning og omvendt skulle faldende beskæfti-
gelse og stigende ledighed resultere i faldende tilflytning og en stigende fraflytning.
Samlet set er der imidlertid ikke det forventede sammenfald imellem data for kon-
junkturerne og flyttemønstret. Det skal dog hertil bemærkes, at den absolutte stør-
relse på fraflytningen naturligvis er sammenhængende med de relevante årganges
størrelse og at den naturlige tilflytning kan hidrøre fra årgange af en anden størrel-
se.

Generelt ligger erhvervsfrekvensen på Bornholm en smule under landsgennem-
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snittet. Den er dog noget over for mænds vedkommende og lavere for kvinder end
gennemsnittet. Det bemærkes, at erhvervsfrekvensen for både mænd og kvinder er
højere på Bornholm i alderen 16-39 år, hvilket tilskrives tyngden af uddannelses-
søgende i denne aldersgruppe i det øvrige land.

"Trafikken" til og fra Bornholm af bornholmere viser, at de syv kommuner med
størst tilflytning af bornholmere også er de syv kommuner med det største antal
flytninger tilbage til Bornholm.

3.3. Ledighed
Som berørt tidligere, har ledighedsniveauet i tidsrummet  1981-1993 ikke på Born-
holm været særligt afvigende i forhold til gennemsnittet for landet som helhed.
Men udsvingene i ledigheden er større og klart afstedkommet af fiskeindustriens
betydende størrelse og måde at fungere på.

Indtil begyndelsen af 1980’erne bevægede ledigheden på Bornholm sig tæt på
landsgennemsnittet, men fra slutningen af årtiet er den steget stærkere trods faldet i
arbejdsstyrken.

Det bør markeres, at ledigheden blandt personer inden for levnedsmiddelområdet
ligger klart over både tilsvarende uddannelsesretninger og tilsvarende industri i
resten af landet. Bag dette ligger utvivlsomt traditionen for at kunne tage arbejds-
kraft ind og afskedige igen efter det akutte beskæftigelsesbehov. Som de kommende
års udvikling i arbejdsstyrken tegner og med det højere uddannelsesniveau blandt
flere og først og fremmest unge, ligner dette en tilstand, som ikke vil kunne fort-
sætte.

3.4. Stillingsbetegnelse
Den bornholmske arbejdsstyrke udgør i disse år omkring 24.000 personer, således
at ca. 21.000 er udenfor arbejdsstyrken og heraf udgøres halvdelen af pensionister
og efterlønsmodtagere.

Sammenholdes stillingsbetegnelserne med de gældende forhold for hele landet,
skiller Bornholm sig primært ud for gruppen af funktionærer, hvor der er en klar
underrepræsentation på Bornholm. Knap 20 pct. er funktionærer, mens denne
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gruppe på landsplan er på ca. 25 pct.
Det er klart, at forskellene i stillingsbetegnelser i nogen grad er sammenhængende
med forskellene i erhvervsstruktur. Bornholm har derfor relativt flere selvstændige,
6 pct. mod 4,6 pct. (1993), og flere medhjælpende ægtefæller.

Mest slående er dog som tidligere berørt forskellene på det manuelle arbejdsmar-
ked. Næsten 12 pct. af arbejdsstyrken på Bornholm er ikke-faglærte arbejdere mod
9,8 pct. på landsplan. Omvendt udgør gruppen af faglærte kun 4,9 pct. mod 5,4 pct.
Forskellen gælder for begge køn.

3.5. Arbejdssteder
Med kilde i den regionale database kan det konstateres, at den sociale sektor er det
største beskæftigelsesområde med godt 2.300 beskæftigede, hvoraf godt 2.000 er
kvinder (1992). Dernæst følger offentlig administration, som er det største mandli-
ge beskæftigelsesområde på Bornholm.

Udover de nævnte har følgende brancher flere end tusinde beskæftigede: detailhan-
del, bygge- og anlægsvirksomhed, uddannelse og forskning samt fisketilberedning.
Den offentlig sektors betydning er således stor som arbejdsplads betragtet. Syge-
husvæsnet alene er eksempelvis et større beskæftigelsesmæssigt område end fiskeri-
et på Bornholm og tæt på størrelsen af hotel- og restaurationsvirksomhed.

3.6. Uddannelsesforhold
Gennem flere rapporter er der i de senere år kastet et grundigt lys over specielt
uddannelsesforholdene i relation til det bornholmske arbejdsmarked.10 Det virker
meget naturligt i betragtning af den konstaterede lavere produktivitet i stort set
samtlige erhverv på Bornholm.

Det ansporer også at til at interessere sig for dette emne, at der er så stor en fraflyt-
ning af bestemte aldersgrupper i forbindelse med uddannelse, samt at man har en
betydelig viden om de sammenhænge, der er mellem uddannelse og indkomstni-
veau og uddannelse og ledighedsniveau. Der er vægtige grunde til at interessere sig
for uddannelsesnivauet, som status for Bornholm ser ud.

                                                       
10 Ref. 15, 22, 34, 38, 40.
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Det er forholdsvis mange uden en kompetancegivende uddannelse, som karakteri-
serer regionens arbejdsmarked. Det andet karakteristikum er den markante under-
repræsentation af personer med en videregående uddannelse. Og forskellen til det
øvrige land uddybes.

Dette må imidlertid nuanceres, hvorved problemet i virkeligheden blot forstørres.
Betragtes således gruppen af faglærte, skiller Bornholm sig ikke ud fra det øvrige
land. Hverken for så vidt angår det relative antal eller den landsdækkende udvik-
ling henimod flere med denne baggrund. Når man inddrager aldersfordelingen
viser det sig dog, at andelen med en faglært uddannelse bag sig er relativt faldende
blandt de 20-29-årige på Bornholm.

Det skal bemærkes som et særligt problem, at andelen af beskæftigede med et af-
brudt uddannelsesforløb er forholdsvis stort.

Bornholm følger udviklingen generelt, når det gælder personer med en uddannelse
som lærer, læge, sygeplejerske m.fl., hvilket heller ikke kan undre. Forsknings- og
undervisningssektoren knyttet til højere læreanstalter er tilsvarende ikke overra-
skende svagt repræsenteret. Kortere, videregående uddannelser er derimod for-
holdsvis godt repræsenteret på Bornholm i forhold til resten af landet.

De yngre aldersklasser på Bornholm gennemfører i stigende omfang en uddannelse.
Procentdelen af unge uden en kompetancegivende uddannelse er på vej ned mod
landsniveauet.

Af et arbejdspapir fra et igangværende studie af regionale forskelle i unges uddan-
nelsesvalg11 fremgår det,  at for pigers vedkommende er uddannelsesfrekvensen for
Bornholms Amt lidt højere end i landet som helhed, men med lidt færre, der tager
en videregående uddannelse. Til gengæld er der flere på både studie- og erhvervs-
kompetancegivende ungdomsuddannelser. Notatet omhandler alene piger.

Andelen af unge, der søger væk i uddannelsesøjemed, må forventes fortsat at ville
stige, idet den bornholmske andel af uddannelsespladser i Danmark er faldet til

                                                       
11 Ref. 48.
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trods for de forskellige initiativer i retning af at kunne tilbyde flere uddannelser på
øen. Trods væksten på det seneste, ligger den alligevel tempomæssigt under udvik-
lingen i resten af landet.

Den mellem- og højtuddannede arbejdskraft på Bornholm er overvejende ansat i
den offentlige sektor, samtidig med at denne sektor i forhold til landsgennemsnittet
bruger forholdsvis beskedent med uddannet arbejdskraft. Der er ikke tradition for,
at det bornholmske erhvervsliv ansætter højt uddannet arbejdskraft. Man kunne i
relation til det problem have forestillet sig, at det såkaldte isbryderprojekt for aka-
demikere kunne have været meget anvendt på Bornholm, men der foreligger ikke
noget om, at dette skulle have været tilfældet.

I en rapport opereres begrebsmæssigt med uddannelsesmæssigt stærke og svage
erhverv på Bornholm.12 Herved forstås, om andelen af ansatte uden en kompetan-
cegivende uddannelse er henholdsvis mindre eller større end,  hvad der er gældende
for tilsvarende erhverv på landsplan.

Blandt 21 erhverv er følgende bornholmske erhverv svage: Primære erhverv, næ-
rings- og nydelsesmiddelindustri, tekstil- og beklædningsindustri, kemisk industri,
bygge- og anlæg, engroshandel, finansiel virksomhed, forsikringsvirksomhed, ejen-
doms- og forretningsservice, øvrige private tjenesteydelser samt offentlige tjeneste-
ydelser. Det bemærkes, at der beskæftigelsesmæssigt er tale om tunge erhverv i en
bornholmsk sammenhæng. Godt 43 pct. af samtlige beskæftigede på Bornholm er
uden en kompetancegivende uddannelse, mens andelen på landsplan er 37 (1993).

Det springer især i øjnene, at inden for den offentlige sektor er afvigelsen særlig
stor. Her er godt 41 pct. af de ansatte uden en kompetancegivende uddannelse,
mens det på landsplan kun er godt 32 pct. I kraft af sektorens størrelse er det med
andre ord i den offentlige sektor på Bornholm, at det største antal personer uden
denne baggrund findes. Sammen med de primære erhverv og nærings- og nydel-
sesmiddelindustrien er det her, at årsagen skal søges til det generelt lavere uddan-
nelsesmæssige niveau på Bornholm. Det skal dog noteres, at en del af forskellen
kan tænkes forklaret ved "virkningerne" fra antallet af ansatte i hæren.

                                                       
12 Ref. 38, 40.



30

På den konstaterede baggrund er anbefalingerne, at man sørger for at gruppen af
unge uden uddannelse ikke vokser, at de ikke-faglærte tilbydes uddannelse og der
satses på at skabe miljø i bredeste betydning, som gør det muligt at få flere med en
videregående uddannelsesmæssig baggrund til at satse på Bornholm som arbejds-
sted.

3.7. Bygge- og anlægsvirksomhed. Nærings- og nydel-
sesmiddelindustri13

De to brancher udgør hver for sig 6-7 pct. af  beskæftigelsen på Bornholm, hvilket
er en større andel end i landet som helhed. Antallet af beskæftigede svinger om-
kring de 1.300-1.400 i begge brancher.

Brancherne er gennemanalyseret på foranledning af Arbejdsmarkedsrådet for
Bornholm og nogle resultater herfra fremdrages, idet de blandt andet illustrerer den
detaljeringsgrad, som dele af det bornholmske arbejdsmarked og erhvervsliv i de
senere år er blevet analyseret i. For så vidt angår de problemstillinger på arbejds-
markedet, hvor uddannelsestilbud kan være et egnet virkemiddel, foreligger der
således i dag et godt og anvendeligt analysegrundlag.

Ud fra det ovennævnte synspunkt er nærings- og nydelsesmiddelindustrien udvik-
lingsmæssigt særlig interessant på Bornholm, idet flere end 60 pct. af de beskæfti-
gede er ansat i blot 7 virksomheder ud af de 69 virksomheder (arbejdssteder) (1994)
inden for branchen på øen. Det skal her tillige bemærkes, at der i analysen alene
indgår 6 af de 21 brancher, som nærings- og nydelsesmiddelindustrien opdeles i
efter DB 1993 (Dansk Branchekode 1993). Koncentrationen er således udtalt.

Forholdet er nærmest modsat i den bornholmske bygge- og anlægssektor. Når de to
brancher sammenlignes i form af antal beskæftigede og antal arbejdspladser, ligner
de hinanden og for bygge- og anlægssektoren gælder ligeledes parallelt, at denne i
bornholmsk sammenhæng vejer noget mere, end det er tilfældet på landsplan. Der
er imidlertid over 200 forskellige virksomheder og alene 2 har flere end 50 ansatte
og de når næppe op på at have 20 pct. af den samlede beskæftigelse i branchen.
Forklaringen skal i nogen grad søges i det forhold, at vedligeholdelses- og reparati-

                                                       
13 Ref. 34.
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onsarbejder vejer tungere og der peges her direkte på turismesiden som en forkla-
rende faktor, hvad angår efterspørgslens karakter.

3.7.1. Køn, alder og uddannelse
Forskellen mellem de to brancher i relation til arbejdsmarkedet kommer tydeligt
frem, når det gælder det formelle uddannelsesniveau. I bygge- og anlægsektoren
har omkring 60 pct. en faglig uddannelse. Inden for nærings- og nydelsesmiddelin-
dustrien har 60 pct ingen formel, erhvervsmæssig uddannelse og situationen på
dette punkt svarer i øvrigt til forholdene blandt de ledige på Bornholm. I bygge-
sektoren er det blot en fjerdedel, som har forladt uddannelsessystemet uden en ud-
dannelse, der giver erhvervsmæssig kompetance.

Medens nærings- og nydelsesmiddelindustrien for 45 pct. af de beskæftigedes ved-
kommende er kvinder, er andelen i byggebranchen kun 11 pct.

Den bornholmske nærings- og nydelsesmiddelindustri som helhed, hvoraf omkring
2/3 er beskæftiget i fiskeindustrien, er karakteriseret ved at beskæftige personer
uden anden uddannelsesmæssig baggrund end grundskolen. Alene 6 personer i
industrien viste sig at have en af de videregående uddannelser, der retter sig mod
denne branche, dvs. som laborant, dyrlæge, økonoma etc.

Uddannelsesmæssigt står det svagest til i fiskeindustrien, hvor 2 ud af 3 alene har
grundskolen bag sig. På slagterier og mejerier er forholdet omkring halvdelen.

Dette billede af Bornholm stikker imidlertid ikke af i forhold til nærings- og nydel-
sesmiddelindustrien i den øvrige del af landet, men erhvervene vejer som omtalt
tungere og kommer dermed til at influere stærkt på det uddannelsesmæssige hel-
hedsbillede af Bornholm. Endelig skal man ved en komparativ analyse være op-
mærksom på, at nærings- og nydelsesmiddelindustrien i det øvrige land rummer
flere brancher, som slet ikke er repræsenteret på Bornholm og hvor de beskæftige-
des uddannelsesmæssige baggrund meget vel kan være afvigende og dermed påvir-
ke gennemsnittet.

Det noteres, at allerede blandt de 25-29-årige beskæftigede i næringsmiddelsekto-
ren har over halvdelen alene grundskoleuddannelse. Dette er dårligere end på
landsplan. Og relativt mange af dem er kvinder.



32

Ud fra en regional arbejdsmarkedspolitisk synsvinkel er det også af interesse, at den
aldersmæssige sammensætning ikke i den kommende halve snes år åbner for be-
skæftigelse af nye og yngre grupper, jf. tidligere under afsnit 3.3. om ledighed.

Nøjagtig den samme konstatering kan gøres for bygge- og anlægsvirksomheden på
Bornholm. Der er færre end 100 i branchen, som i 1994 befandt sig i aldergruppen
50-54 år.

3.7.2. Udviklingen i beskæftigelsen
Siden 1970 har fiskeindustrien været i stand til at fastholde sin andel af den born-
holmske beskæftigelse, hvorimod den øvrige næringsmiddelindustri samt bygge- og
anlægssektoren udgør en faldende andel. Fiskeindustrien har dog beskæftiget over
50 pct. flere personer, end det nu er tilfældet (1993).

Ifølge oplysninger fra Dansk Arbejdsgiverforenings strukturstatistik 1994 lå afløn-
ningen inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien 11,6 pct. under landsgen-
nemsnittet.

I den landbrugsrelaterede næringsmiddelindustri er beskæftigelsen siden 1980
faldet med 13 pct. Både for slagterier og mejerier har der været en betydelig vækst i
bruttofaktorindkomsten (60-65 pct), men dette har alene været medvirkende til, at
man har kunne opretholde beskæftigelsesomfanget. Mindre udtalt gælder dette også
på mejeriområdet.

Bygge- og anlægssektoren på Bornholm har siden 1980 mindsket beskæftigelsen
med 28 pct., hvilket er mere end på landsplan. Faktorindkomsten er imidlertid
steget med det dobbelte af beskæftigelsesfaldet. I forhold til faldet i den økonomiske
aktivitet har man kunnet fastholde beskæftigelsesomfanget.

Et særegent træk ved fiskeindustrien er de meget betydelige beskæftigelsesmæssige
udsving over selv forholdsvis korte perioder og dette gælder for såvel faglært som
ikke-faglært arbejdskraft. I gunstige tidsrum i perioden siden 1981 ses der såvel en
vækst på omkring 400 personer, som en nedgang på omkring 500 beskæftigede.
Som det bemærkes i en rapport, forventes det bornholmske arbejdsmarked at være
klar med flere hundrede ufaglærte. Da disse som omtalt helt overvejende består af
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kvindelig arbejdskraft, bliver der en klar sammenhæng mellem kvinders ledighed
på Bornholm og udviklingen inden for fiskeindustrien.

Det bemærkes i relation til dette vippende beskæftigelsesområde, at der i de senere
år har kunnet konstateres en stærkt faldende andel af ung arbejdskraft (20’erne).
Det beskedne indtag af unge i fiskeindustrien kan gå hen og blive et problem i de
kommende år. Lidt af den samme tendens konstateres inden for det landsbrugsre-
laterede næringsmiddelområde, hvor indtaget af unge under 25 år nu kun udgør en
håndfuld pr. årgang.

På Bornholm er det blevet til 28 pct. færre beskæftigede inden for bygge- og an-
lægssektoren fra 1980 til 1994. Den både absolutte og relativt mindre betydning
rent beskæftigelsesmæssigt resulterer i en "forgubning" - arbejdsstyrkens gennem-
snits-alder øges, eller sagt med en rapports ord: "Ikke i nyere tid har den bornholm-
ske bygge- og anlægsbranche givet beskæftigelse til så få unge og yngre menne-
sker".14 Det er de unge samt de ikke-faglærte, der har måttet bløde for tilpasninger-
ne og dette problem er særlig udtalt på det bornholmske arbejdsmarked på dette
beskæftigelsesfelt.

Analyserne af de to brancher detaljeres ned på de enkelte håndværksgrupper. Re-
sultaterne omtales ikke her ud fra den betragtning, at der er tale om små tal og at
det er forbundet med en betydelig usikkerhed at vurdere den fremtidige efterspørg-
sel samt den realistiske tilbagetrækningsalder. Der skal hertil tillige erindres om
den tidligere gengivne antagelse, at der er en del overkapacitet i branchen eller
skjult arbejdsløshed, jf. tidligere vedrørende emnet produktivitet.

3.7.3. Investeringer
På investeringssiden skiller nærings- og nydelsesmiddelindustrien på Bornholm sig
kraftigt ud fra landsgennemsnittet og tillige i forhold til bygge- og anlægsindustrien
på Bornholm.

Den samlede investeringsaktivitet inden for næringsmiddelindustrien er på Born-
holm faldet med over 70 pct. siden 1970, mens den på landsplan er vokset med 11
pct.

                                                       
14 Ref. 34,  p. 120.
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Det er den landbrugsrelaterede fødevareindustri, der først og fremmest har været
tilbageholdende - især i perioden siden 1982. I 1970 var godt 26 pct. af investerin-
gerne på Bornholm inden for næringsmiddelsektoren. I 1993 var procenten 2,3 og
dermed også lavere end på landsplan, 3,2 pct., men vægten af sektoren er som
nævnt mere betydende for Bornholms vedkommende.

3.8. Overvejelser om uddannelsescenter Bornholm
I 1995-96 har en bornholmsk embedsmandsgruppe undersøgt mulighederne for at
udvide uddannelsestilbuddene i et omfang, der bedre svarede til de intentioner, der
lå i "Bornholmerpakken" om bidrag til en "væsentlig omstilling" af det bornholm-
ske samfund.15

Der anbefales herfra en såkaldt markant satsning, hvorved man forstår en tilstræk-
kelig og geografisk samlet plan til, at der kan skabes et attraktivt studiemiljø. Dette
angives at kræve formentlig mindst 500 helårsstuderende.

For at dette kan opnås er det opfattelsen, at der skal være tale om uddannelser af
høj kvalitet, uddannelser som kun kan fås på Bornholm og at der etableres gode
fysiske rammer for de studerende i form af f.eks. egnede boliger. Endvidere peges
på mulighed for aktiv medvirken fra de bornholmske lokale myndigheder samt
staten.

Med henvisning til den forholdsvis beskedne anvendelse af personale med en kom-
petancegivende uddannelse bag sig i den offentlige sektor på Bornholm, påpeger
embedsmandsudvalget det tankevækkende i, at det offentliges egen rekrutterings-
politik er så uddannelsesmæssig svag.

                                                       
15 Ref. 52, 53.
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4.  Erhvervslivet på Bornholm

Der er, som fremgået i det foregående, tre dominerende private erhverv på Born-
holm, nemlig fiskeri, landbrug og i tilkytning hertil forarbejdningsindustrierne
samt turisme.

Denne kendsgerning afspejles meget naturligt i de analyser og rapporter, som er
fremkommet i de senere år. Især turismeerhvervet er blevet analyseret ganske grun-
digt og er nu tillige gjort til genstand for tilbagevendende meldinger om kunde-
gruppens adfærd og tilfredshed. Dette er sammenhængende med, at man i flere
programmer for Bornholm netop har påpeget vigtigheden af en udbygning af dette
erhverv som et af de mulige alternativer til de to traditionelle hovederhverv på øen.

I dette kapitel er det derfor valgt at gennemgå rapporternes problemstillinger og
konklusioner, erhvervsgruppe for erhvervsgruppe. I et sidste afsnit opsamles de
relativt få bidrag, der relaterer sig til andre erhverv end fiskeri, landbrug og turis-
me.

4.1.  Landbrug
Som omtalt i det foregående kapitel er det indiskutabelt, at landbrugserhvervet på
Bornholm spiller en meget afgørende rolle for den samlede økonomiske udvikling
på øen. Primærproduktion udgør således sammen med forarbejdningen omkring en
fjerdedel af den samlede beskæftigelse.

Primærproduktionens lokale tilstedeværelse er i sjælden grad rent regionaløkono-
misk en forudsætning for udviklingen i nærings- og nydelsesmiddelindustrien i
området. Det er således svært at forestille sig en import af råvarer fra omverdenen
som basis for en større forædlingsindustri på Bornholm. Et sådant scenarium ind-
går dog som en teoretisk mulighed i nogle rapporter. Det gør imidlertid også ud-
viklingen i den modsatte retning, hvorefter forædlingsindustrien mindskes til fordel
for billigere oparbejdning i først og fremmest Polen, men også på slagterier og
mejerier i det øvrige Danmark eller i Sverige.

Svineproduktionen spiller en større rolle for landbruget på Bornholm end i det
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øvrige Danmark og samtidig er specialiseringsgraden forholdsvis høj. I tiåret frem
til 1994 er antallet af bedrifter halveret, samtidig med at produktionen af slagtesvin
er steget med cirka 40 pct. Men koncentrationen på større enheder er fremdeles
mindre end i resten af landet.

I forbindelse med svineproduktionens muligheder fremover peges på den fordel, der
ligger i en salmonellafri tilstand. Omvendt påpeges det minus, der ligger i, at den
bornholmske svineproduktion er baseret på det såkaldt "almindelige" slagterisvin
med den deraf følgende laveste afregningspris.

Ifølge Landbrugets informationskontor har de bornholmske bedrifter den laveste
deltagelse i kursusvirksomhed etc. Det bemærkes tillige i en rapport,16 at det virker
paradoksalt, at der på Bornholm både forekommer en sæsonbestemt arbejdsløshed
og ubesatte landbrugsmedhjælperstillinger på samme tid. Der antydes at være et
"image-problem" i forhold til det bornholmske arbejdsmarked og i denne forbindel-
se måske tillige et uddannelsesproblem.

Det påpeges også i rapporten omkring det bornholmske landbrug med dertil høren-
de forædlingsindustri, at generel træghed dominerer over lysten til nyudvikling og
nytænkning. Et mere udbygget samarbejde mellem landbruget, forædlings-
virksomhederne og det øvrige erhvervsliv og den offentlige sektor på Bornholm
anvises som en indiskutabel fordelagtig udvikling, hvis den kunne komme igang.

I relation til de tidligere refererede observationer omkring det forholdsvis lave inve-
steringsniveau på Bornholm skal fra rapporten omkring landbruget nævnes, at
gældsbyrden i det bornholmske landbrug er mindre end i det øvrige land.

Rapporten om landbrugets udviklingsmuligheder på Bornholm påpeger både højere
foder- henholdsvis materielpriser end i det øvrige land som et udslag af monopol-
lignende forhold og anbefaler øget konkurrence, selv om dette skulle føre til import
udefra. Konstateringen har naturligt nok fremkaldt modreaktioner fra først og
fremmest forderstofleverandøren. Rapporten fremhæver imidlertid også, at er-
hvervsbyggeriet i landbruget prismæssigt vurderes til at være mindst 10 pct. højere
end i det øvrige Danmark.

                                                       
16 Ref. 41.
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Det bornholmske kvægbrug afviger i bedriftsstørrelse ikke fra resten af landet,
hvilket derimod husdyrtætheden gør.

Kvægbruget opnår en afregningspris der pt. er godt 14 pct. højere end for MD-
Foods leverandører. Prisfordelen omsætter sig imidlertid ikke i en bedre driftsøko-
nomi på Bornholm, men tværtimod en ringere end i landet som helhed. Der peges
her igen på det højere omkostningsniveau på både drifts- og anlægssiden samt den
klare opfattelse, at den højere afregningspris bliver neutraliseret af en inoptimal
udnyttelse af de ressourcer, som bedriften skaber. De informationer, der ligger til
grund for rapporten, tyder således også i retning af, at der skal gøres en større ind-
sats på uddannelsessiden.

Både produktionen af æg og slagtekyllinger befinder sig i en vanskelig situation.
Således opnår de bornholmske kyllingeopdrættere et væsentlig lavere dæknings-
bidrag end tilsvarende opdrættere på Fyn og i Jylland - i 1994/95 kun godt og vel
det halve dækningsbidrag pr. m2.

I rapporten påpeges, at fjerkræslagteriet ikke lever op til standarden for et moderne,
konkurrencedygtigt slagteri. Resultatet er blandt andet, at en merpris for navn og
særlig god kvalitet (salmonellafri Bornholmerhaner og Gourmetkyllinger) blot går
til dækning af ekstra høje produktionsomkostninger på slagteriet.

Rapporten om det bornholmske landbrugs fremtidige muligheder/satsninger opreg-
ner 21 konkrete forslag. Disse er for en dels vedkommende kontroversielle som
følge af først og fremmest divergerende opfattelser omkring den acceptable miljø-
belastning af en øget produktion af svin. Der er ikke enighed mellem landbruget
generelt og de bornholmske miljømyndigheder (Bornholms Amts Vandplan) om
belastningen af grundvandet i forbindelse med en anden og større produktion. Den
bornholmske husdyrtæthed er under de gældende grænser, men for svineproduktio-
nens vedkommende ramte man i 1994 mod loftet og fordelt på kommuner er land-
bruget i Nexø Kommune allerede nu meget tæt på EU’s fremtidige grænse for hus-
dyrtæthed.

De rekommandationer, som rapporten indeholder og som for øjeblikket er sat til
debat er følgende:
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• Markant udvidelse af svineproduktionen
• Multi-Site produktion af svin
• Udvikling af koncepter for bedriftsfællesskaber
• Udviklingsprojekt for Ø-staldsystem - et demonstrationsprojekt
• Antonius-produktion. Etablering af ERFA-grupper
• Etablering af økologisk svineproduktion
• Uddannelsesprogram for svineavlere og deres medhjælpere
• Ny inspiration til bestyrelserne for fødevarevirksomheder
• Sikring af øget konkurrence
• Værktøj til vurdering af rentabilitet ved etablering af eget foderblandingsanlæg

og øget brug af grovfoder - et demonstrationsprojekt
• Bornholmergrise - garanteret salmonellafri
• Uddannelsesprogram for kvægbedrifter
• Etablering af økologisk mælkeproduktion
• Udvidelse af produktionen af salmonellafri Bornholmerhaner og Gourmet-

kyllinger
• Modernisering af kyllingeslagteri og introduktion af forarbejdning
• Udvidelse af rugeægsproduktion
• Omlægning af planteavlsproduktion til højværdiproduktion
• Forstærket rådgivning inden for nicheproduktion
• Fremme af optimal landbrugspraksis
• Etablering af fælles biogasanlæg
• Oprettelse af børs for husdyrgødning

Også i forbindelse med denne rapport er der gjort brug af den regionaløkonomiske
model. Det vil sige, at effekterne på beskæftigelse, skatteprovenu, privat forbrug
mv. af de forskellige forslag foreligger belyst. Dette gælder ikke alene den umid-
delbare virkning af initiativerne, men også de afledte effekter. Dog ikke for så vidt
angår de afledte miljømæssige aspekter.

4.2. Fiskeri
Den mest omfattende og betydende rapport om fiskeriet på Bornholm er rapporten
fra den bornholmske fiskerikommission fra1994.17

                                                       
17 Ref. 19.
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Rapporten er blevet til som en forlængelse af det initiativ, som regeringen tog i
1993 med henblik på at styrke den økonomiske udvikling på Bornholm
(Bornholmer-pakken), jf. kapitel 7. Fiskerikommissionen blev nedsat af Bornholms
Amt og Bornholms Erhvervsråd og var sammensat af repræsentanter fra såvel
myndigheder, erhvervet, faglige organisationer og særligt sagkyndige på fiskeriom-
rådet.

Fra regeringens side lagde man således afgørende vægt på, at der på Bornholm blev
udarbejdet en nøje vurdering af, hvilken rolle fiskeriet kan spille i den langsigtede
erhvervsudvikling på øen.

Det vurderes for torskebestandens vedkommende, at denne formentlig i 1993 nåede
et lavpunkt i Østersøen, men at det i øvrigt ikke er muligt på det foreliggende vi-
dengrundlag at sige noget præcist om udvikligen en halv snes år ud i fremtiden,
hvilket er den tidshorisont kommissionen generelt har holdt sig til (år 2001).

Både på Bornholm og andre steder er der i de senere år gjort forsøg med opdræt og
udsætning af de fiskearter, som især har interesse i en bornholmsk sammenhæng,
hvilket vil sige torsk, laks og ørred. Kommissionens konklusion er imidlertid klart
skeptisk, idet man noterer, at det ikke inden for en periode, som den anførte, vil
være muligt at opnå en mærkbar effekt for fiskeriet i Østersøen, men at der synes at
være et perspektiv i at gennemføre "forsinket udsætning af laks".

Den bornholmke fiskerflåde er i gennemsnit mindre end i Danmark generelt og i
overvejende grad rettet mod konsumfiskeri. I perioden fra 1984 til 1994 er flåden
reduceret med 36 pct. og nedgangen har været størst for de største skibe. De gen-
nemgående mindre fartøjsstørrelser antages i øvrigt at være en medvirkende årsag
til, at produktiviteten i det bornholmske fiskerierhverv er lavere end landsgennem-
snittet.

Fiskeriets aktuelle vanskeligheder skyldes ikke alene mindre fangster, men i en
årrække tillige lavere priser på torsk, som er den dominerende fangst på Bornholm.
Omkring 3/4 af samtlige landinger (bornholmske samt andre fiskeres) er torsk. For
de bornholmske fiskere alene er andelen en halv snes points mindre.
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Færøerne og Bornholm har begge torsk som væsentligste fiskeart og udviklingen i
fangster og landinger har igennem godt en halv snes år haft et ret identisk forløb.18

4.2.1. Fiskeindustrien
Fiskeforarbejdningsindustrien på Bornholm omfatter en halv snes virksomheder
(fabrikationsanlæg) samt yderligere en halv snes enheder, som hovedsagelig er de
turistafhængige røgerier. Beskæftigelsen er på omkring 1.000 personer (ca. 700
heltidsansatte) eller ca. 5 pct. af den samlede beskæftigelse og har været svagt fal-
dende igennem de senere år. Til sammenligning er procenten for Danmark som
helhed på 0,5 pct.

Fortolket med varsomhed viser beregninger, at torskefangster på 1.000 tons giver
anledning til en samlet beskæftigelse på 25-50 personer i fiskerisektoren fordelt
med 60 pct. i forarbejdningsindustrien, 20 pct. i fiskeri og 20 pct. i andre erhverv.

Produktionen er naturligt nok domineret af torsk, hvoraf igen blokproduktionen er
langt den mest betydende. 70-75 pct. af eksporten er frosset torskefilet. Sektorens
betydning illustreres også af, at det er 6-7 pct. af den samlede danske fiskeeksport,
som kommer fra Bornholm.

Mens fiskeriet på Bornholm udgør omkring 10 pct. af Danmarks samlede produkti-
onsværdi inden for fiskeri og fiskeindustri, er fiskeindustriens andel dog kun de
nævnte 6-7 pct.

4.2.2. Fremtiden
Det påpeges i rapporten, at der på kort og mellemlangt sigt må forventes mindskede
landinger fra fiskere, som er hjemmehørende i de omkringliggende Østersølande
som følge af stigende nationale brændstofpriser og faldende danske torskepriser.
Endelig peges på betydningen af en voksende forarbejdningsindustri ikke mindst i
Polen.

Prisudviklingen vurderes at være ugunstig i de kommende år som følge af især tre

                                                       
18 Ref. 51.
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forhold: Substitution af torsk med andre arter, GATT-aftalen og EU’s landbrugs-
reform og at prisspændet mellem kødvarer og fisk ikke vil fortsætte med at stige i
fisks favør.

Konklusionen er, at der skulle være basis for at opretholde en fiskerisektor af no-
genlunde det nuværende omfang, men således lavere end i 1980’erne. Det samme
gælder for flåden som helhed, hvor man ikke finder, at der er belæg for en ændret
sammensætning med hensyn til bådstørrelser etc.

På landsplan er der ofte peget på økonomiske fordele ved i fiskerierhvervet at ud-
vikle henimod en højere forarbejdningsgrad med henvisning til, at værditilvæksten
som regel er størst i netop forarbejdningsleddet.

Rapporten fra fiskerikommissionen finder, at produktion af halvfabrika fortsat vil
udgøre det helt afgørende element i den bornholmske forarbejdningsindustri. Der
peges på, at omlægning af produktionen mod en højere grad af forædling er meget
kapitalkrævende i forbindelse med såvel etablering af anlæg samt gennemførelse af
den fornødne markedsføringsindsats. Forædlede produkter har dog fået en stigende
vægt i produktionen på Bornholm.

Kommissionen opstiller en række konkrete anbefalinger, som er rettet mod såvel
flåde, forarbejdningsindustri og de politiske organer:

• Etablering af en 5-årig forsøgsperiode med ændrede reguleringsformer for fiske-
riet i  Østersøen

• Etablering af konjunktur-udligningskonto
• På kort sigt en udvidet oplægningsstøtte
• Fortsættelse af gavefiskordningen
• Styrket refinansieringsordning
• Ændring af toldpolitikken med henblik på muligheder for import af råvarer til

verdensmarkedspriser
• Kompenserende foranstaltninger som følge af industriens beliggenhed
• Fremskyndelse af moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver for fiskerflåden

gennem ændring af strukturpolitikken
• Moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver for statens skibe
• Markedsføringsindsats over for øvrige Østersølande vedrørende reparation og
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vedligeholdelse af skibe
• En serie andre initiativer med henblik på at styrke den bornholmske fiskerisek-

tors udvikling.

I den status for Bornholmerpakken, som Bornholms Amt har udarbejdet i oktober
1995,19 gøres gældende, at den bornholmske fiskerisektor alt i alt må siges at være i
endnu dårligere position end ved præsentationen af Fiskerikommissionens rapport
året før. Og denne konstatering gøres på trods af en positiv udvikling i fangst-
grundlaget.

4.3. Turisme

4.3.1. Turismens økonomiske betydning
I betragtning af erhvervets relative betydning på Bornholm er det ikke overrasken-
de, at der foreligger ganske mange rapporter om turisme.20

I de senere år er der skabt en mere systematisk indsamling af informationer om
erhvervet, således at der i dag kan gives en meget grundig og detaljeret beskrivelse
af turismen på øen. Dette gælder såvel med hensyn til den økonomiske betydning
og faciliteterne som de besøgendes økonomi og interesser.

Det er i kraft af systematikken og regelmæssigheden således i dag muligt at give ret
præcise svar på spørgsmål om turismens betydning. Kortlægningen af turismen har
altid været vanskeliggjort af indtægternes og udgifternes spredning på flere er-
hverv, hvilket i en parantes bemærket har gjort det vanskeligt at få turismens tjene-
steydelser forankret rent organisatorisk og at få skabt et finansielt grundlag for en
målrettet satsning.

Det er tidligere bemærket, hvorledes det private forbrug på Bornholm er afvigende i
forhold til befolknings- og indkomstudviklingen og at forklaringen findes i turi-
sternes forbrug på Bornholm. Det er således omkring 20-30 pct. af det private for-
brug på øen, som kan henføres til turisterne. Til sammenligning regnes på lands-

                                                       
19 Ref. 27, 28.
20 Ref. 3, 7, 11, 26, 29, 35, 36, 37, 39, 50, 51, 55.
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plan med en andel på omkring 6-7 pct.

Modelberegninger viser, at der er omkring 1.100 fuldtidsstillinger, som kan henfø-
res til turismeerhvervet. Eller illustreret på anden vis, så ville ledigheden være
omkring 40 pct. højere, hvis man ikke havde haft så mange turister. På Bornholm
svarer turismens beskæftigelse regnet i fuldtidsbeskæftigede til godt 4 pct. af ar-
bejdsstyrken mod godt og vel 1 pct. for hele landet.

Der er samtidig tale om et erhverv i vækst. Igennem den sidste snes år har den
gennemsnitlige vækstrate være på godt 3 pct. svarende til en fordobling af antallet
af overnatninger.

Antallet af turistovernatninger pr. indbygger er på landsplan 23 (1994), men på
Bornholm 69 og næststørst i Sønderjyllands Amt med 44.

Væksten er i de senere år udelukkende kommet i kraft af flere udenlandske turist-
besøg. Disse udgør nu mere end to tredjedele af overnatningerne, mens det for en
snes år siden var under halvdelen. Både på hoteller og campingpladser udgør de
tyske turister omkring halvdelen af de udenlandske overnatninger. På andenpladsen
kommer svenskere. Disse vægter en smule mere på campingpladser end hoteller,
mens det forholder sig omvendt for de tyske turister. Det er i øvrigt væksten i den
udenlandske turisme, der er forklaringen på, at turismen har klaret sig bedre på
Bornholm end i det øvrige land.

Som andel af de samlede overnatninger er det dog sommerhuse, som dominerer og
disses relative betydning har tillige med hoteller været voksende, mens camping,
vandrehjem og familie/venne-besøg er faldende.

Udviklingen henimod en relativt større vægt på sommerhuse er med til at forklare
den langsommere vækst i omsætningen i kraft af turismen, som har kunnet kon-
stateres igennem de senere år. Sommerhuslejere er i høj grad udlændinge. Omsæt-
ningsfremgangen er mindre end væksten i antallet af overnatninger.

En beregning af turismens bruttofaktorindkomst på Bornholm viser, at fraset
"anden privat service", som for en stor del består af boligbenyttelse, er det detail-
handlen, hvorfra det største bidrag kommer med 21 pct. (1992). Hotel- og restaura-



44

tionserhvervet, som man ellers umiddelbart forbinder med turisme, er med sit bi-
drag på 9 pct. på linie med transport, offentlige tjenester og den finansielle sektors
andele.

En beregning af den gennemsnitlige effekt af turismen på den enkelte persons dis-
ponible indkomst giver for Bornholms vedkommende i 1994 3.137 kr. som resultat,
hvilket er det næsthøjeste beløb i et amt. Frederiksborg Amt ligger et par hundrede
kroner højere.

Betydningen for detailhandlen er tillige belyst i en analyse af de turisttunge kom-
muner, hvilket vil sige kommuner, hvor turismen øger befolkningstallet med 20
pct. eller mere. På Bornholm kommer Nexø ud som en kommune med en detail-
handel, der er væsentlig større end dens placering i det bymæssige hierarki skulle
tilsige.

Analyserne når frem til, at den beskæftigelsesmæssige effekt af turismen såvel som
den indkomtsmæssige kun for en mindre dels vedkommende ligger i, hvad der
sædvanligvis tænkes på som egentlige turismeerhverv. For hotel, restaurant og
forlystelser er virkningen beregnet til 18 pct., men resultaterne er pt. genstand for
nøjere granskning.

Allinge-Gudhjem er sammen med Skagen de kommuner i Danmark, som har den
største beskæftigelse inden for hotel- og restaurationserhvervet.

Den indledningsvist nævnte større viden om turismens betydning for Bornholm
udbygges i disse år betragteligt med den spørgeundersøgelse, som Bornholms
Forskningscenter har sat igang med støtte fra Statens Samfundsvidenskabelige
Forskningsråd. Projektet løber frem til sommeren 1999. De til dato foreliggende
rapporter belyser de besøgendes profil og adfærd samt deres tilfredshed med ophol-
det.

Den større viden, som projektet kaster af sig, kan blandt andet nyttiggøres i diskus-
sionen om det ønskelige og det mulige i en udvidelse af sæsonen på Bornholm.
Sådanne overvejelser anbefales gjort i flere af de rapporter, der foreligger om Born-
holms turisme.
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4.3.2. Bornholms Export Group
I 1988-89 gennemførte Bornholms Export Group en såkaldt sektoranalyse over det
bornholmske hotel- og pensionatserhverv. Analyserne er omfattende og detaljerede.
Anbefalingerne og konklusionerne kan i nogen grad være forældede, men rappor-
ten er en del af grundmaterialet for Bornholm på turismeområdet.

Generelt peges der på behovet for en omfattende fornyelsesproces i større dele af
den bornholmske overnatningsbranche.

Det anføres, at hoteller og pensionater har et stort image-/bekendthedsproblem i
forhold til rejsebureauer. "Sammenfattende kan det siges, at så længe standarden på
hoteller og pensionater ikke er forøget, så længe kapaciteten ikke udnyttes væsent-
lig bedre og så længe ferieparker kører en absolut lavprispolitik, så er der ikke
behov for kapacitetsudvidelser, men udelukkende for en gennemgribende renove-
ring og erstatning af en del af de eksisterende hoteller og pensionater gennem mo-
derne anlæg".21

Endelig efterlyser rapporten et "seriøst vurderingsgrundlag for situationen omkring
turisterne på Bornholm". "Bornholm-turisternes motivation, oplevelse og indtryk
kan - udover generelle ytringer - ikke vurderes, idet der ikke findes nogen repræ-
sentativ undersøgelse over disse for den fremtidige planlægning af såvel facilitets-
som markedsføringsmæssige initiativer nødvendige informationer".22

I relation til specielt arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske foranstaltninger med
sigte på turismen skal nævnes, at der blandt rapporterne er en enkelt, der specifikt
er rettet mod dette tema, uden dog at tage udgangspunkt i specielle bornholmske
forhold.23

4.4. Øvrige erhverv
Flere rapporter og specialer fra læreanstalter beskæftiger sig med produkter, en-
keltvirksomheder, samarbejdsformer mellem virksomheder eller andre problemstil-
linger og andre erhverv end de tidligere refererede. Ret naturligt tager en del af

                                                       
21 Ref. 3, p. 8.
22 Op cit. p. 8.
23 Ref. 7.
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disse afsæt i eller eksemplificerer med henvisning til bornholmske erfaringer. Det
er hovedsagelig analyseresultater eller direkte anbefalinger herfra, der er opsamlet i
dette afsnit. Der omtales tillige egentlige undersøgelser vedrørende bestemte områ-
der eller brancher.

4.4.1. Forsøg med netværkssamarbejde
På baggrund af krisen i fiskerierhvervet forsøgte dele af den berørte følgeindustri at
finde nye markeder. Øjnene faldt på de baltiske lande, hvis fiskeflåder har et bety-
deligt behov for fornyelse og modernisering. Endvidere øjnede man muligheder i de
opgaver, der kunne ligge i  vedligeholdelse og reparation af flådens fartøjer efter
nedlæggelsen af flådestation Holmen.

Det lykkedes imidlertid ikke initiativtagerne at skaffe tilslutning til det samarbejde,
som var nødvendigt for at kunne gøre sig gældende, idet ingen enkeltvirksomhed
på Bornholm kunne klare opgaven alene. Man var bange for størrelsen af etable-
ringsomkostningerne.24

En samling på fem virksomheder grupperet omkring Nexø etablerede dog et net-
værkssamarbejde med henblik på bedre at kunne gøre sig gældende. Banker og
investeringsselskaber var imidlertid ikke villige. Man betragtede samarbejdet med
skepsis.

Fire af virksomhederne fungerer i dag i netværket, som de er tilfredse med og har
planer om at ekspandere rent produktmæssigt.

4.4.2. Rådgivning og økonomistyring i mindre bornholmske virk-
somheder

Emnet er belyst i en rapport omhandlende BOFA I/S samt fire bornholmske virk-
somheder inden for servicebranchen.25 Der er ikke foretaget sammenligninger med
andre geografiske områder eller brancher med henblik på at identificere eventuelle
forskelligheder.

Forfatterne giver udtryk for overraskelse over beskeden brug af styringssystemer og
                                                       
24 Ref. 43.
25 Ref. 44.
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at familie/venner er så dominerende en rådgivningskilde i forhold til bank, revisor,
advokat m.fl. Revisoren spiller en stor rolle for de mindre bornholmske virksomhe-
der, men det er de uformelle rådgivere, der spiller den største rolle.

4.4.3. Kritiske barrierer i mindre virksomheder - i lyset af
"Bornholmerpakken"

Bornholmerpakken skulle blandt andet reducere kritiske barrierer i mindre virk-
somheder, som er den kategori, der karakteriserer det bornholmske erhvervsliv.
Rapporten konkluderer, at dette ikke blev den succes, man håbede på.26

Mangel på kapital og kompetance på ledelsesområdet er de væsentligste succesbar-
rierer for mindre virksomheder. Bornholmerpakken indholdt kapital gennem udvi-
dede udlånsmuligheder for Bornholms Erhvervsfond, men pengene er ikke blevet
anvendt fuldt ud.

På ledelsesområdet var der ikke initiativer og dette tyder på en forkert prioritering,
viser rapportens analyse af 6 mindre virksomheder, hvilket konkret vil sige virk-
somheder med 4-17 ansatte.

Det beskedne udlån skyldes, at der ikke er nok seriøse projekter. Erhvervsfonden
refereres for i 1995 kun at have givet afslag på 6 projekter ud af 39 ansøgninger.

Konklusionen omkring rådgivning fra fagfolk er nærmest, at dette kun gøres af nød
eller i forbindelse med løsning af tekniske problemer. Der er et behov for udvikling
af ledelseskompetance til at understøtte tilbuddet om kapital, hvorfor Bornholmer-
pakken ikke rammer rigtigt.

Det understreges af de i rapporten gennemførte interview, at det er karakteristisk
for de bornholmske ledere, at man generelt ikke er synderligt interesserede i at
modtage ekstern rådgivning og sjældent ser behovet. Samme konklusion kommer
man til i  evalueringen af Borntek-programmet, jf. kapitel 7.

                                                       
26 Ref. 45.
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4.4.4. Nexø Bys detailhandel
Rapporten er en analyse af detailhandlen i Nexø By i lyset af den almindelige kon-
kurrencesituation på Bornholm.

Rapporten27 indeholder en serie forslag til forbedringer såsom ændret skiltning,
vejføringer, forsøg med gågade, familiespisesteder i bymidten, fælles åbningstider,
fælles markedsføring, centrumnære P-pladser, udvidet handelsområde imod nord,
ændret finansiering af Handelsforeningen, m.m.

4.4.5. Bornholm-projektet. Forsøg med digitale topografiske kort
Bornholm var det første sted, hvor både Det digitale Matrikelkort og det digitale
topografiske kort var klar til anvendelse i administrativ sammenhæng. Kort- og
Matrikelstyrelsen ønskede på den baggrund at undersøge mulighederne for nye
produkter på den baggrund. Derfor gennemførte man en erfaringsindsamling i
1993 omkring blandt andet implementeringen.28

Rapporten er ikke i anden forstand særlig bornholmsk, men viser et område, hvor
man har været tidligt ude og hvor såvel amt som kommuner og landbrugstilknytte-
de serviceforetagender har været involveret også i opfølgningen med deraf mulige
udfordringer.

4.4.6. Markedsrapportering. Nexø Handelsforening
Notatet indeholder bl.a. resultaterne af en forbrugeranalyse for beboerne i Nexø
med hensyn til tilfredshed med butiksudvalg, markedsføring, produkter etc.29

4.4.7. Markedsføring og samarbejde. Nexø Handelsforening
Notatet indeholder resultaterne af en analyse af detailhandlen i Nexø fordelt på
forretninger, varer, markedsandele.30

Herudover er der givet godt en halv snes forslag til, hvordan Nexø fremover kan

                                                       
27 Ref. 21.
28 Ref. 17.
29 Ref. 31.
30 Ref. 32.
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styrkes som handelsby.

4.4.8. De bekendte bornholmske rugkiks. Små virksomheders
internationalisering

Bageriet Johannes Dam & Søn i Aakirkeby har et nicheprodukt, et kvalitetsprodukt,
har modtaget indtil flere gastronomiske hædersbevisninger og henvender sig til et
købedygtigt publikum, hvoraf der bliver flere og flere. Virksomheden har samtidig
kunnet manifestere sig på det internationale marked. Rapportørerne har påtaget sig
at forsøge at klarlægge, hvad der ligger bag denne succes. Virksomheden har ca. 10
fuldtidsansatte.31

Det noteres, at virkomheden på eksportområdet i høj grad har benyttet sig af Er-
hvervsrådet. Dette gælder såvel råd og vejledning i forbindelse med kontraktindgå-
else som formidling af kontakter i ind- og udland. Virksomheden har ikke råd til at
investere i markedsindsigt, markedskontakt og markedskontrol og er derfor ofte
nødsaget til at benytte en ekstern mellemhandler. Samtidig ønsker ejeren stadig at
kunne føle, at han har kontrol over alle aktiviteterne. Ejeren har først og fremmest
et blik for den håndværks- og kvalitetsmæssige side af selve produktionen.

Konklusionen i specialet er i brede vendinger, at denne virksomhed i høj grad har
valgt den rette strategi for et godt nicheprodukt og har forstået at gøre brug af eks-
tern rådgivning, hvor virksomhedens egen formåen ikke rækker.

                                                       
31 Ref. 42.
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5. Teknologianvendelse

5.1. Virksomhedsanalyser omkring teknologianvendelse
Det er evident, at den moderne teknologi vender op og ned på mange af de vante
forestillinger om, hvad og hvor der kan produceres varer såvel som tjenesteydelser.
Den ændrer tillige på, hvordan der kan produceres.

I en bornholmsk sammenhæng forekommer det således oplagt at rette opmærksom-
heden imod de nye muligheder, som ikke mindst kommunikations-teknologien
giver. Flere af de barrierer, som omgiver erhvervslivets udvikling og tilpasning til
international konkurrence forsvinder, når afstanden så at sige forsvinder og om-
kostningerne til transport af information mindskes så betydeligt, som det er tilfæl-
det. Men de nye muligheder kan naturligvis også være medvirkende til at eksi-
stensgrundlaget mindskes, dersom strømmen går den anden vej og Bornholm
kommer bagud i denne udvikling.

Det naturlige spørgsmål at stille er så, hvordan det bornholmske samfund i øjeblik-
ket er udrustet teknologisk og dermed, hvordan dets forudsætninger er for at se og
gribe de nye muligheder, mens tid er.

Spørgsmålene er baggrund for en udbygning af Bornholms Forskningscenter med
særligt sigte på at analysere de nye muligheder. Udbygningen sker med midler fra
Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og i et samarbejde med Statens Byg-
geforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut.

Eftersom feltet forskningsmæssigt er af relativ ny dato, er data et særligt problem.
Der foreligger ganske enkelt ikke egentlige opgørelser over teknologianvendelse i
en i denne sammenhæng relevant form. Forskningscentret har imidlertid (1995)
gennemført en konkret gennemgang af 6 større virksomheder på øen, dækkende
nærings- og nydelsesmiddelindustri, jern- og metalindustri samt private serviceer-
hverv. Der er tale om en inteview-undersøgelse.32 Som led i det ovennævnte projekt
mellem de tre institutter er der i 1996 foretaget en undersøgelse af turisterhvervet,

                                                       
32 Ref. 24.
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jern- og metalindustrien samt telearbejde.33

Som udgangspunkt må de strukturelle betingelser for et teknologisk og kreativt
tigerspring vurderes som ret spinkle. Dominansen af små og mellemstore virksom-
heder, brancheorienteringen, den generelt lave produktivitet, et lavt uddannelsesni-
veau og det begrænsede udbud af især personer med en videregående uddannelse er
næppe det optimale udgangspunkt. Det fremhæves af interview med virksomheder,
at der tillige kan være kapital- og finansieringsmæssige barrierer for en omstilling
og udvikling på Bornholm.

På plussiden anføres Bornholms rimeligt brede erhvervsfaglige uddannelsestilbud,
en stabil regional arbejdsstyrke og et generelt lavt løn- og ejendomsprisniveau.

De geografiske betingede vilkår er vanskelige at kvantificere på både plus- og mi-
nussiden. Afhængig af, hvilken form for teknologi, der tales om, kan der opregnes
de sædvanlige plusser i form af de nye nærmarkeder i Østersøregionen og den ud-
byggede basale industri i relation til først og fremmest fødevareområdet, men på
den anden side problemerne som følge af det beskedne "hjemmemarked", det isole-
rede arbejdsmarked og en beskeden brug af ekstern bistand.

De negative effekter heraf anføres i flere af rapporterne om det bornholmske er-
hvervsliv. Virksomhederne på Bornholm klarer sig selv, som det udtrykkes. Det
eksterne serviceforbrugs beskedne omfang forklares således også af den beskedne
produktfornyelse og hvor en sådan finder sted, er der næsten altid tale om foran-
dringer i allerede eksisterende produkter. I det omfang denne konstatering holder,
illustrerer det i hvert fald ikke eksistensen af et innovativt miljø, som netop den
moderne informationsteknologi skulle åbne for.

Det noteres i flere rapporter som bemærkelsesværdigt, at såvel de nationale tekno-
logiske institutter som det regionale Teknologiske Informationscenter tilsyneladen-
de spiller en så beskeden rolle som rådgivere i forbindelse med teknologiske forny-
elser.

I sammenhæng med denne konstatering noterer man sig et påstået teknologisk gab

                                                       
33 Ref. 23, 54.
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mellem de største af Bornholms virksomheder og det betydende net af underleve-
randører. Af konkurrencemæssige årsager har de større været tvunget til at følge
med, mens de lokale og mindre samarbejdspartnere ikke har været udsat for samme
pres. "De regionale spin-off-effekter fra de store bornholmske virksomheder er
derfor forholdsvis begrænsede - eller i hvert fald ikke så store, som de kunne være".

I andre rapporter har man peget på det beskedne udbud af underleverandører på
Bornholm som et særligt problem for videre udviking. Som en positiv udvikling i
den modsatte retning nævnes konkret, at flere mindre virksomheder inden for jer-
nområdet har investeret i CNC maskiner med henblik på netop at kunne få kon-
trakter som underleverandører til de større foretagender.

Som en yderligere svaghed nævnes de generelt svage traditioner for netværks-
samarbejde af mere formaliseret art mellem virksomhederne på øen. På baggrund af
strukturen udgør denne tradition en barriere for teknologiske landvindinger over et
bredere felt.

Selv om datagrundlaget for teknologisk udrustning er forholdsvis spinkelt, fore-
kommer konklusionen på baggrund af den øvrige viden om erhvervslivets forhold
sober: "De informations- og kommunikationsteknologiske perspektiver synes derfor
i særlig grad at være koncentreret om mulighederne for at igangsætte innovations-
processer, der ikke blot omfatter enkelte funktioner i virksomhederne, men større
dele af deres drift og aktivitetsområder, dvs. mulighederne for at virksomhederne
gennem informations- og kommunikationsteknologi kan ændre deres produkter,
produktioner, markeder, organisation mv."

5.2. Telearbejde på Bornholm
En rapport omkring telearbejde (1994) når frem til, at ca. 75 virksomheder, hvoraf
ca. halvdelen er beliggende i Rønne, kunne have distancearbejde som en naturlig
del af deres aktiviteter, men der udføres stort set ingenting. Det drejer sig om arki-
tektfirmaer, tekniske konsulenter af forskellig art, databranchen, reklame, grafisk
industri m.fl.

En udbygning kunne have betydning gennem en mulig udflytning af arbejdspladser
til Bornholm og ved at få folk, der arbejder i København til at flytte til øen og man
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kunne få mere gang i den sektor, der arbejder med informationsteknologien.
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6. Transport

6.1. Rapporter om transport
Nærmest reflektorisk peges der på transportproblemer som medvirkende årsag til
en række bornholmske vanskeligheder. Det er også evident, at transportmuligheder
og  -omkostninger er en væsentlig faktor, når der drejer sig om at analysere et ø-
samfunds eller for den sags skyld andre afsides beliggende egnes adgang til f.eks.
markeder og uddannelsessteder. Det er straks vanskeligere konkret at sætte tal på
den økonomiske betydning af transportforholdene for eksempelvis erhvervslivet
eller husholdningernes økonomi.

Det økonomiske plus eller minus ved beliggenhed på en ø kapitaliseres i f.eks.
prisen på fast ejendom og på arbejdskraft og er derfor vanskelig at skille ud. Udover
selve prisen på transport spiller faciliteter som former, hyppigheder og komfort i
transportsystemerne en væsentlig lokaliseringsmæssig rolle. Hertil kommer, at
transportomkostningernes relative betydning er meget forskellige mellem forskelli-
ge varegrupper.

Uenigheden om betydningen kommer da også tydeligt til udtryk i de rapporter, der
mere eksplicit omhandler transportforholdene og disses betydning. Adskillige af de
foreliggende analyser berører problematikken, men som regel kun ved at tage det
for givet, at der på dette punkt er et særligt bornholmsk problem.

I 1990 kom to mere deltaljerede analyser eksplicit ind på transportforholdene.34 I
disse rapporter konkluderes, at der på vejområdet ikke er trafikale behov på Born-
holm, som ikke er dækket af den nuværende beskaffenhed og udstrækning af vej-
nettet.

Bornholms Lufthavn har oplevet en trafikstigning på både rute- charter- og taxa-
trafik, men stigningen har ikke ført til, at man som andre danske lufthavne har nået
niveauet fra før det dramatiske fald i flytrafikken i begyndelsen af 1980’erne som et
resultat at nedgangskonjunktur og stærkt stigende billetpriser.

                                                       
34 Ref. 5, 6.
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Informationerne og anbefalingerne vedrørende persontrafikken må i et vist omfang
siges at være forældede i kraft af den senere udvikling med nye færgeforbindelser
og en deraf følgende ændret trafikfordeling også mellem ruterne.

For så vidt angår luftfragt til og fra Bornholm kan konstateres et væksttempo under
det nationale niveau.

6.2. Godstrafikken
Det er især på godsområdet, at vandene skiller med hensyn til vurderingen af
transportens betydning for øen. Både tid og omkostninger spiller ind, samtidig med
at omkostninger til transport vejer meget forskelligt for de forskellige varegrupper.

Priserne på en del varer berøres således slet ikke, idet der anvendes landsdækkende
priser. Når det gælder dagligvarer, er det en meget betydende del af dette salg, der
sker til ensartede priser.

Det konstateredes i 1990, at på trods af afstanden klarede de bornholmske virksom-
heder sig bedre i konkurrencen på de udenlandske markeder med tilsvarende virk-
somheder lokaliseret i det øvrige Danmark. Forklaringen er, at meromkostninger
ved transport har relativt mindre betydning, når afstanden er længere. "Generelt
kan det udtrykkes således, at jo længere væk en bornholmsk vare skal leveres, desto
mindre betydning får den ekstra omkostning til færgetransport, som skal lægges til
varens pris, og desto mere konkurrencedygtig bliver de bornholmske virksomheder
i forhold til deres konkurrenter". 35

Skibstransporten er altdominerende hvad angår gods.

6.3. Erhvervsøkonomiske aspekter
Der er betydelige forskelle i de bornholmske havnes indtjeningsgrundlag. Helt
dominerende hvad angår gods såvel som passagerer er Rønne, hvorimod havnen i
Nexø er størst hvad angår fiskeriet. Nexø er den femtestørste fiskerihavn i Danmark
og den største kommunale fiskerihavn.

                                                       
35 Ref. 6, p. 57.
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Det konstateres, at hvis Rønne Havn skal kunne fungere som drejeskive for gods-
strømmen i Østersøregionen, skal der gennemføres en meget kraftig markedsføring
af havnen og dens stærke sider for at fremme kendskabet til og interessen for hav-
nen. "Dette kræver, at organisationen tilpasses dette og indstilles på en betydeligt
mere udadvendt aktivitet". Der skal anlægges nye Ro-Ro-færgelejer og en større
kaj- og krankapacitet til betjening af containerskibe. Dybdemæssigt er der mulighe-
der herfor. Det var først og fremmest den nye situation i Østersøregionen, der var
anledningen til disse overvejelser i 1990.

Der er forskel på indførsels- og udførselsvirksomhedernes påvirkning af transport-
forholdene og dermed de omkostningsbetingede vilkår.

For så vidt angår indførselsvirksomhedernes økonomi er den omkostningsmæssige
påvirkning influeret af ejerforholdene. Det hænger sammen med, at de landsdæk-
kende foretagender tager samme pris, uanset hvor i landet varen købes. Varens pris
er måske ovenikøbet påtrykt. Bornholm er således ikke i nogen speciel situation.

Det anføres også, at en række selvstændige foretagender faktisk får godtgjort mer-
omkostningerne af deres leverandører. Det nævnes dog, at f.eks. tildelingen af
særlige rabatter kan tænkes at gå bornholmske virksomheders næse forbi med hen-
visning til transportomkostningerne.

Et særligt omkostningselement pågår nogle bornholmske virksomheder i kraft af
det større lager, som de må holde. Således har olieselskaberne på Bornholm i gen-
nemsnit tre gange større lagerbeholdning, end det er nødvendigt i det øvrige Dan-
mark. En større bornholmsk virksomhed har en gennemsnitlig lagerbeholdning,
hvis værdi udgør ca. 20 pct. af den årlige omsætning, hvilket repræsenterer en
ekstra omkostning. Endelig nævnes mindre sortimentsbredde som værende af mu-
lig betydning.

Inden for den bornholmske industri findes både den type af omkostninger, som
afholdes af leverandøren og den type, der betales af industrien, der bearbejder råva-
rerne.

Med udgangspunkt i tre store industrivirksomheders forhold når man frem til, at
omkostningerne til transport i gennemsnit udgør op til 5 pct. af varens pris. Der er
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10 pct. højere transportomkostninger forbundet med at eksportere varer til bestem-
melsessteder i f.eks. Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig, når virksomheden er
beliggende på Bornholm i forhold til en placering i Ålborg, hvilket umiddelbart
taler til ugunst for Bornholm.

"Men da meromkostningerne til transport i forhold til konkurrenterne i det øvrige
Danmark i dag kun er ca. 0,1 pct. af produkternes salgspris, vurderes de totale
transportomkostninger ikke at være noget problem for afsætningsmulighederne.
Dette illustreres også af, at de samlede omkostninger til transport, som ovenfor
nævnt, kun udgør op til 5 pct. af salgsprisen for de producerede varer".36

Konstateringen bekræftes af 15 ud af 24 virksomheder i en spørgeskema-
undersøgelse.

Det bidrager til konstateringen, at der ydes en betydelig fragtstøtte til færgetrans-
porten fra Bornholm. Støtten i form af rabatten for lastbiler er på 50-70 pct. og har
fulgt færgetaksterne. Såfremt der ikke havde været ydet denne form for erhvervs-
støtte, ville det i gennemsnit have betydet, at yderligere 10 pct. af omsætningen
ville være gået til dækning af transportudgifter.

"Tre virksomheder skiller sig dog markant ud med transportomkostninger på hhv.
19 pct., 21 pct. og 40 pct. af omsætningen. Dette skyldes, at disse virksomheder er
af en sådan art, at deres transportomkostninger ville være højere uanset beliggen-
hed i Danmark".37

"De fleste betydende industrivirksomheder på Bornholm er nicheproducenter. Dette
er også medvirkende til, at transportomkostningerne ikke er af nævneværdig betyd-
ning for afsætningsmulighederne for de ikke-fødevareproducerende virksomheder.
Derudover har meromkostningerne til transport ingen betydning ved salg til de
oversøiske markeder, hvilket skyldes den relativt lille andel af den samlede trans-
portomkostning, som den interne transport i Danmark udgør".38

Det konstateres også, at der er modstridende interesser hvad angår fartplanen for

                                                       
36 Ref. 6, p. 110.
37 Ref. 6, p. 111.
38 Ref. 6, p. 111.
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forbindelsen til København mellem vognmænd, erhvervsfolk og privatpersoner.
Endvidere peger en rapport på værdien af en godsforbindelse til Køge med deraf
følgende hurtigere adgang til det sjællandske motorvejsnet.

6.4. Erhvervsrådets rapport 1996
Som anført har de gengivne hovedkonklusioner i rapporterne om transportsituatio-
nen givet anledning til reaktioner. I august 1996 offentliggjorde Bornholms Er-
hvervsråd resultaterne af en mindre undersøgelse af fragtproblemets størrelse.

Baggrunden er blandt andet en henvisning til, at der ikke i de særlige transportstu-
dier er taget hensyn til de omkostninger, som kunder eller mellemhandlere betaler
og som indirekte forringer konkurrenceevnen. Kapacitetsproblemer på ruten til
København indebærer transporter over Sverige, som er fordyrende. Vognmænd på
fastlandet har i højere grad mulighed for returlæs og opnår dermed en bedre kapa-
citetsudnyttelse. Endelig anføres, at der i transportstudierne fra 1990 er tale om
priser på enkeltvejstransporter, hvorved der ikke tages højde for omkostningerne til
tomme transporter på grund af manglende balance i godset til og fra Bornholm.

Man konkluderer på denne baggrund,
• at færgetransporter bliver merbelastet i forhold til jyske transporter,
• at Bornholm er ligestillet, hvad angår containertransporter,
• at en bilfuld med fire personer til og fra Bornholm er dyreste færgebillet blandt

25 ruter,
• at flytrafikken belastes med en høj passagerafgift,
• at havnetaksterne for gods i Rønne Havn er væsentligt højere end i det øvrige

land,
• at taksterne for erhvervsaffald er 2-3 gange højere end andre steder i landet,
• at elpriserne ligger 6,5 - 15,2 pct. over landsgennemsnittet og
• at fjernvarmepriserne ligger 39-49 pct. over landsgennemsnittet.
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7. Pakkeløsninger. Indhold og resultater

Der er i de senere år i flere omgange iværksat særlige foranstaltninger med henblik
på at hjælpe Bornholm økonomisk. Enten gennem mere kortvarige stimulanser
eller ved iværksættelse af større programmer med sigte på mere varigt at påvirke
den bornholmske erhvervsstruktur og beskæftigelse i en mere gunstig retning ud fra
en langsigtet betragtning. En del af disse pakkeløsninger er også blevet evalueret og
konklusionerne eller anbefalingerne i disse rapporter omtales i det følgende. Nogle
af projekterne, som f.eks. "Bornholmerpakken", er ikke afsluttede, men der forelig-
ger statusbeskrivelser, der går ind på nogle af elementerne i pakken.

7.1. Fiskeriaktionen
I tidsrummet 1988-92 bevilgede EU midler til erhvervsfremme i fiskeriafhængige
egne. Bornholm fik i den forbindelse 14 mio. kr., men i kraft af blandt andet med-
finansieringskrav vurderes det, at aktionen har resulteret i aktiviter til en samlet
sum af 55 mio. kr.

Baggrunden var ændringer i fiskeripolitikken, som betød et forringet erhvervs-
grundlag og dermed et behov for omstilling i de geografiske områder, der i særlig
grad blev berørt deraf.

Den danske udgave af programmet "Særlig fællesskabsaktion for fiskeriafhængige
regioner i Danmark 1987-90"  benævnes kort fiskeriaktionen og havde til hoved-
målsætning: "at udvikle nye økonomiske aktiviteter i de fiskeriafhængige områder
med henblik på at øge beskæftigelsen til gavn for de nuværende ledige og til erstat-
ning for de arbejdspladser, der forventes nedlagt i fiskerisektoren i de kommende
år".39

Strategien gik for det første ud på at hjælpe små og mellemstore virksomheder til
f.eks. teknologisk fornyelse, produktudvikling, markedsføring etc. For det andet
skulle turismen stimuleres gennem opbygning af nye attraktioner, investeringer og
forbedringer af infrastrukturen. Administrationen foregik regionalt i amterne.

                                                       
39 Ref. 11, p. 7.
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De støttede områder i Nordjyllands, Viborg, Ringkøbing og Bornholms Amt var
ifølge evalueringen noget forskellige med hensyn til valget af strategi.

På Bornholm valgte man således i første omgang ikke at støtte små og mellemstore
virksomheder, men det skete dog i den sidste del af forløbet. En form for indirekte
støtte blev imidlertid givet i og med, at man støttede et projekt vedrørende mulig-
hederne for en udvidelse af svineproduktionen samt en institution, der skulle rådgi-
ve om mulighederne for at investere i Baltikum.

Støtten blev på Bornholm i højere grad givet til undersøgelser og i mindre grad til
direkte investeringer sammenholdt med de andre amters anvendelse af midlerne.
Blandt den indirekte støtte til turistvirksomheder kan for Bornholm nævnes Nexøs
analyse af detailhandlen og en om overnatningserhvervets muligheder på øen. End-
videre blev der givet penge til et korttegningsprogram, jf. herom i afsnit 4.4.5., og
undersøgelser af transportsektoren og dens udviklingsmuligheder på Bornholm, jf.
kapitel 6.

I alle amter på nær Bornholm blev turismestøtte til museer og seværdigheder prio-
riteret højest. Informationsformål fik flest midler på Bornholm tillige med golfba-
ner.

Sammenfattende om turismestrategien hedder det, at Bornholm stort ikke støttede
specifikke seværdigheder eller overnatningsfaciliteter og hvad der ikke blev an-
vendt til markedsføring mere generelt anvendtes til natur- og havnegenopretning.
Blandt sådanne projekter kan nævnes plantning af læhegn, opbygning af stendiger,
rydning af tilgroede arealer, søoprensning og renovering af gang- og cykelstier.
Endvidere reparation af moler, gangbroer, etablering af toiletter og opholdsrum,
bølgebrydere etc.

Den samlede aktion antages at have skabt omkring 325 arbejdspladser på lands-
plan, men heraf på Bornholm kun 6. Der er dog tale om et dubiøst gennemsnit, idet
een virksomhed gik fra 0 til 26, mens en anden støttemodtager gik fra 29 til 8 be-
skæftigede. Dog anføres: "Noget tyder på, at det er lettere at skabe nye arbejdsplad-
ser i områder, hvor industrien i forvejen er inde i en forholdsvis gunstig udvikling".

"Et væsentligt træk ved Bornholms fiskeriaktionsprogram har været, at det har
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understøttet øen som en samlet oplevelse. Den kraftige satsning på naturgenopret-
ning og skabelse af en grøn ø virker understøttende og afbalanceret i forhold til den
turismestruktur, der var i forvejen. En struktur der - set i forhold til landets typiske
turiststruktur - er samfundsøkonomisk og beskæftigelsesmæssigt interessant".40

7.2. EU-program for samhandel i Østersøregionen
Interreg-programmet er betegnelsen for et EU-finansieret regionalt udviklingspro-
gram, hvis formål det er, at etablere et udvidet samarbejde i Østersøregionen og
specielt i forhold til de tidligere Sovjetdominerede lande. Samarbejdet søgtes sti-
muleret gennem tilskudsarrangementer af forskellig art og ud fra en antagelse om
en væsentlig hurtigere omstilling af østøkonomierne, end det er blevet tilfældet.

Programmet udløb ultimo 1995, hvorfor foreliggende rapporter ikke dækker alle
projekter, da  flere er uafsluttede.

På Bornholm er Interreg-programmet blevet begavet med 16 mio. kr. med det for-
mål at styrke Bornholms erhvervsliv gennem et øget samarbejde med især de balti-
ske stater og Polen. Det er sket med udgangspunkt i det EU-godkendte program,
som Bornholms Amt har fostret i samarbejde med Bornholms Erhvervsråd i form af
"Interreg-Bornholm. Samarbejde/samhandel med Østersøregionerne".

Midlerne er blevet fordelt til henholdsvis Baltisk Hus, investeringsprojekter i små
og mellemstore virksomheder, forbedring af infrastruktur og erhvervsmæssige
uddannelsesforanstaltninger.

Etableringen af Baltisk Hus var blandt andet tænkt som en støtte for det bornholm-
ske erhvervsliv, som havde ønsker om at udnytte de nye muligheder i Østersøregio-
nen. I 1994 behandlede man et halvt hundrede sager, mens det var skønnet, at
årligt omkring 100 bornholmske virksomheder ønskede rådgivning.

Samlet konstaterer man i rapporten, at Baltisk Hus ikke har fået den betydning,
som oprindelig var tænkt. Blandt årsagerne hertil nævnes, at ydelserne fra huset
ikke har været tilstrækkeligt attraktive, at huset af erhvervslivet opfattes som en
offentlig institution og dermed ikke som en naturlig samarbejdspartner, at ydelser-

                                                       
40 Ref. 11, p. 42.
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ne ikke er synliggjorte i tilstrækkeligt omfang, at virksomhederne foretrækker den
direkte kontakt på markedet og endelig at virksomhederne selv er i stand til på egen
hånd at håndtere ønskede initiativer. Endelig peges i evalueringen på, at Baltisk
Hus kunne overveje at opbygge en kontaktflade til virksomheder, som ikke normalt
benytter BaltiskHus/Erhvervsrådet. Det skal erindres, at etableringen af Baltisk Hus
oprindelig blev vurderet som værende af meget stor betydning for det bornholmske
erhvervslivs muligheder for at udnytte den nye situation i Østersøområdet.

Evalueringen af Baltisk Hus viser, at forholdsvis få har benyttet sig af husets råd-
givningsfaciliteter og i de tilfælde, hvor det er sket, er forespørgslerne indholds-
mæssigt af forholdsvis enkel karakter og således ikke en udnyttelse af specialviden.
Undersøgelsen viser, at virksomhedernes egne netværk og personlige forbindelser i
højere grad end de mere institutionelle tilbud som Baltisk Hus har været afgørende
for virksomhedernes engagement i Østersøregionen. Virksomhederne har tilmed
haft ressourcerne med hjemmefra.

Målsætningen om at kunne skabe 100 nye arbejdspladser og en udvidelse af turist-
sæsonen med 2 måneder har ikke kunnet opfyldes. Den mistrøstige konstatering
skal dog vurderes i lyset af den generelle forventning i retning af et veritabelt og
hurtigt økonomisk boom i de tidligere Sovjetdominerede økonomier, da program-
punktet blev søsat, men denne opfattelse viste sig ikke at kunne holde.

Der er omkring 30 virksomheder, der har modtaget støtte fra programmet, men et
fåtal har på evalueringstidspunktet ført til de målsatte aktiviteter.

Hvor det er lykkedes, er der intet, der tyder på, at virksomhederne har foretaget en
egentlig produktudvikling til de nye markeder.

De bevillinger, der er givet med det formål at skabe et tættere samarbejde mellem
virksomheder på Bornholm og det øvrige Østersøområde, har i mange tilfælde ikke
ført til kommercielle aktiviteter. Nogle er helt opgivet.

Det er dog samtidig en konstatering, at virksomheder har opnået erfaringer fra
deltagelsen, ligesom der er konkrete eksempler på følgeaktiviter, som blot ikke var
forudset ved de indledende forsøg.



65

Interreg-programmet forudså en betydelig efterspørgsel efter uddannelse i takt med
udbygningen af det handelsmæssige samkvem, eksempelvis af tolke, turistguider, i
gennemførelse af eksportforretninger, sprogundervisning, omlægning af produktio-
ner, markedsføring m.m. Videreuddannelse/optræning af nuværende medarbejdere
i bornholmske virksomheder "må således anses som en nødvendig forudsætning for
at opnå den størst mulige synergieffekt af de øvrige investeringer i henhold til dette
program".

Det skal bemærkes, at der er en særlig vanskelighed forbundet med en evaluering
af denne form for programmer, når der er flere kørende på samme tid. Der bliver så
at sige muligheder for at vælge ordninger. Det er netop, hvad der har været tilfæl-
det med Interreg-programmet, idet Mål 5B-programmet, jf. nedenfor, også har
været igang på samme tid. Det angives dog, at man i kraft af det nære miljø og på
baggrund af den store lokale indflydelse har været i stand til hele tiden at have
overblik og kunne foretage den fornødne koordinering. Dette gør imidlertid ikke en
egentlig evaluering af de enkelte programmer lettere.

Virksomhederne har under Interreg-programmet kunnet opnå støtte til forprojekter,
markedsføring og investeringer. De i rapporten omhandlede cases viser blandt
andet, at mange før projektet igangsættes tilsyneladende har præferencer for be-
stemte markeder. For det andet er en stor del af projekterne udsprunget af den ma-
ritime industri. Halvdelen af virksomhederne havde således kontakter med de på-
gældende markeder forud for programprojektets start.

Bevillinger til forprojekter har i mange tilfælde endnu ikke ført til resultater. Der er
flere tilfælde af egentlige resultater, hvor bevillingen er gået til markedsføring.
Bevillinger til direkte etablering er i de fleste tilfælde ikke blevet brugt.

Til de netværksskabende aktiviteter under programmet hører etableringen af Bal-
tisk Medie Center som en tiltænkt bærende kraft. Endvidere retter støtten sig her
mod forskellige former for rejse- og konferenceaktiviteter. Udover den personlige
kontakt, der måtte være skabt, er det tilsyneladende på nuværende tidspunkt ikke
muligt at påvise konkrete resultater af mere kommerciel art.
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7.3. Mål 5B
Udover EU’s Interreg-program har Bornholm i de senere år været omfattet af
"Leader-projektet", Fiskeriaktions-programmet, jf. afsnit 7.1., Borntek-
programmet, jf. nedenfor i afsnit 7.4. og  af EU’s såkaldte Mål 5B-program, der
foruden Bornholm omfatter 32 andre danske små og mellemstore øsamfund.

Der var i 1994 godkendt projekter på Bornholm under Mål 5B til et beløb af 73
mio. kr. fordelt med 32, 31 og 10 mio. kr. på henholdsvis Social-, Regional- og
Landsbrugsfonden. Regionalfonden har støttet (1994) 69 projekter, Socialfonden 30
uddannelses- og beskæftigelsesprojekter, mens Landbrugsfondens bidrag på 10
mio. kr. er fordelt med 4 mio. kr. til landbrugsprojekter og 6  mio. kr. til fiskeriini-
tiativer.

Hovedmål for Mål 5B er at bidrage til en udbygning og ændring af det bornholm-
ske samfund i retning af mindre fiskeriafhængighed og at styrke stærke, fremtids-
rettede brancher i den eksisterende erhvervsstruktur. Endvidere at udbygge den
traditionelle erhvervsstruktur med nye fremtidsorienterede erhvervsbrancher.

Som hovedstrategier er valgt virksomhedsudvikling, udvikling af det bornholmske
turistpotentiale, udnyttelse af egnsspecifikke produkter og naturlige ressourcer. Det
førstnævnte område med henvisning til virksomhedsstrukturen på Bornholm og
dennes svage sider i relation til videre vækst og specielt i et internationalt marked.
Der peges eksplicit på den "sociale infrastruktur" i virksomhederne som ledelsesud-
vikling, uddannelse og understøttelse af netværkssamarbejde.

Manglerne på turistsiden er en samlet markedsføring af Bornholm, flere og bedre
faciliteter som havne, servicecentre, rastepladser etc., samt produktudvikling og
uddannelse og opkvalificering af branchens personale. Hvad produkter og ressour-
ceudnyttelse angår nævnes som eksempler på støttebehov økologisk jordbrug,  fri-
landsgrise og -høns, skovtilplantning, udnyttelse af flis, videreforarbejdning af
granit, plantning af læhegn.

I forbindelse med uddannelses- og arbejdsmarkedsindsatser peges konkret på, at
omstruktureringen inden for jern- og metalindustrien til i mindre grad at være
leverandør til landbrugs- og fiskerisektoren kræver en uddannelsesindsats. Endvi-
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dere peges på medieuddannelse, uddannelse af medarbejdere i forbindelse med
udklækning af fiskeyngel og mere generelt behovet for både privat og offentlig
lederuddannelse.

Redegørelsen fra Bornholms Amt om Mål 5B-aktiviteter opregner forskellige kon-
krete indsatsområder i tilknytning til de nævnte hovedområder. Det gælder
BIORAF, videreudbygning af Bornholms Forskningscenter med informationstek-
nologi, etablering af et naturvidenskabeligt forskningscenter, Natur Bornholm med
illustrationer af f.eks. geologisk historie, fauna og flora i et moderne oplevelses-
center, genåbning af jernbanestrækninger, bevarelse af småhavne, fiskerimuseum,
et udstillings- og salgscenter for bornholmske fødevarer og flere forskellige natur-
plejeprojekter.

Alt i alt er der i perioden 1994-99 lagt op til offentlige udgifter på 164 mio. kr.
fordelt nogenlunde ligeligt mellem EU og nationale offentlige myndigheder. Der-
udover kommer private bidrag på 152 mio. kr.

7.4. Borntek-programmet
Borntek var et EU-finansieret støtteprogram med det sigte at give virksomheder
adgang til tjenesteydelser, der ville sætte dem i stand at øge deres aktiviteter og
give dem adgang til ny teknologi. Finansieringsstøtten kunne gå til sammenhæn-
gende foranstaltninger til fordel for virksomheder, først og fremmest små og mel-
lemstore virksomheder inden for industri-, håndværks- og turismevirksomhed. I
praksis løb programmet fra 1989 til 1993 med en beløbsmæssig ramme på ca. 20
mio. kr. Hertil kom et tilsvarende beløb i offentlig medfinansiering og bidrag på 20
pct. for så vidt der var tale om ikke-offentlige foretagender.

Borntek-programmet blev til 38 sager med 46 bevillinger, som spredte sig fra
32.000 kr. til 5 mio. kr. med et gennemsnit på 435.000 kr.

Som specifikke mål for støtte satte man opbygning af industrielt-teknologiske mil-
jøer, opbygning af teknologiske kvalifikationer hos arbejdskraften, produktudvik-
ling i de bornholmske hovederhverv, markedsføring og herunder af turismeerhver-
vets ydelser samt udvikling af kommunale erhvervsfremmeaktiviteter.
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Knap halvdelen at støtten gik til tekniske forsknings- og udviklingscentre, hvori-
blandt BIORAF-anlægget alene fik ca. 80 pct. Evalueringsrapporten opgiver at 5-6
personer på Bornholm udgør den faste stab og at der er tale om et banebrydende
projekt i europæisk sammenhæng, men at anlægget ikke er specielt bornholmsk
funderet. Fiskerilaboratoriet og Østersøcentret har været en fiasko og det samme
må nærmest siges at være tilfældet med Grynebækken og Solviva-projektet.

Tilsvarende gik 80 pct. af beløbet til tekniske rådgivningscentre til et enkelt pro-
jekt, nemlig LIC, Lokalt Innovationscenter i Hasle, som nu er gået konkurs. Virk-
somhedernes efterspørgsel efter kvalitetsstyringskurser har været mindre end for-
ventet og Dansk Teknologisk Institut har fået problemer med at holde økonomi i
projektet. Det gælder generelt, at centrene har haft svært ved at få betalende delta-
gere og økonomien bliver vakkelvorn, så snart de offentlige tilskud falder bort.

Fra Borntek-programmet er det ydet støtte til driften af Bornholms Erhvervsråd,
som i 1989 afløste det daværende Bornholms Erhvervscenter. Erhvervsrådets opga-
ver består blandt andet i at yde hjælp i forbindelse med ansøgninger om tilskud,
administration af midler fra Bornholms Erhvervsfond, kontaktskabelse udadtil,
hjælp til virksomheder, der ønsker at etablere sig og generelt at bidrage til debatten
om erhvervspolitiske emner i relation til Bornholms situation.

Støtten til udvikling og markedsføring af bornholmske produkter har i 2 ud af 12
projekter opfyldt sit formål og angives at have skabt eller bevaret 15-20 arbejds-
pladser.

Til turismeformål er der blandt andet ydet bidrag til forskellige former for mar-
kedsføring, eksempelvis Turist-guiden, Balticum film- og TV-festival, Bornholms
Kunstmuseum samt til Bornholms Velkomstcenter, der beskæftiger 5 heltidsansatte
og i højsæsonen det dobbelte. Centret angives at være en succes målt på det antal
personer, der dagligt besøger centret i sæsonen.

Det er forholdsvis begrænsede beløb, der har været anvendt til uddannelse. Lidt
specielt er bidraget til udarbejdelse af et nationalregnskab for Bornholm

7.4.1. Rekommandationer
I tilknytning til evalueringen af Borntek-programmet er der foretaget en indsamling
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af oplysninger fra 35 virksomheder om deres metode til at frembringe service.
Virksomhederne havde over 5 ansatte og fandtes inden for "anden industri" end
forædling af landbrugs- og fiskeriprodukter, jf. programmets sigte.

Det fremgår, at virksomhederne som hovedregel selv forestår gennemførelsen af
strategiske forandringer, hvilket vil sige uden brug af rådgivning fra eksterne råd-
givere. De råd, der modtages, kommer fra virksomheder, som man i produktions-
eller salgsmæssig sammenhæng har kontakt til. Det er interessant, at en tilsvarende
undersøgelse fra Sønderjylland kommer til det samme resultat og at i det omfang,
der benyttes ekstern rådgivning, hentes denne ikke lokalt eller regionalt.

Det bør ligeledes bemærkes, at det opfattes som noget af et puslespil, som det siges,
at få de forskellige offentlige kasser til at spille sammen. Der er med andre ord
væsentlige administrative problemer for virksomhederne med at få udnyttet særlige
ordninger, mens analysen viser, at der er et rimeligt godt kendskab til ordningernes
eksistens.

Det har med Borntek-programmet vist sig, at det i praksis er vanskeligt at finde en
kommerciel basis for mange af de ideer, der kommer op. "Virksomhedernes virke-
lighed er en anden end Bornteks". "For fremtidige programmer bør man overveje,
om det er muligt i højere grad at tage udgangspunkt i virksomhedernes behov og
virkelighed. Det betyder generelt, at der i mindre grad skal fokuseres på institutio-
nerne og det udbud, som de gerne vil levere".41

Alt i alt er der i undersøgelsen ikke materiale, der tyder på, at anden industri rum-
mer et eksportpotentiale, der rækker til at erstatte en betydelig eksportnedgang i
levnedsmiddelerhvervene, konstateres det.

7.5. Leader-programmet
Leader-programmet sigtede på udvikling af landdistrikter og ydede til projekter på
Bornholm med dette formål 5,5 mio. kr. fordelt på 54 bevillinger i perioden 1991-
93.

Bevillingerne på Bornholm gik blandt andet til udvikling af egnsspecifikke pro-

                                                       
41 Ref. 16, p. 84.
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dukter og til en udvidelse af udbuddet af turistfaciliteter i landdistrikterne.

Største beløb gik dog til etableringen af LUIC, Landbrugets Udviklings- og Inno-
vationscenter, der som primær opgave har at fremme udvikling og innovation inden
for specielt landbruget, men generelt med det formål at fremme den erhvervsmæs-
sige udvikling af landdistrikterne.
I det foreliggende materiale er der ingen specifik evaluering af programmet.

7.6. Bornholmerpakken
Bornholmerpakken er hverken helt eller delvist evalueret, men medtages kortfattet
her på grund af dens relationer til andre initiativer og fordi den udgør en betyd-
ningsfuld brik i det samlede billede af særlige foranstaltninger til fordel for Born-
holm. Hertil kommer at flere af de målsætninger, som er opstillet for denne pakke
til forveksling ligner tilsvarende for andre støtteprogrammer.

Bornholmerpakken som samlebetegnelse for en række regeringsinitiativer fra 1993
tager også udgangspunkt i behovet for en omstilling af den bornholmske økonomi
henimod en større vægt på industri og serviceerhverv af forskellig art. Som midler
hertil anvises en styrkelse af uddannelser, bedre miljø for forskning og udvikling,
gode kapitalforhold og en udbygning af relationerne til den øvrige Østersøregion.

De konkrete initiativer vedrørende uddannelse består af HA og HD 1.-dels under-
visning på Bornholm, forsøg med en videregående tværfaglig teknikeruddannelse,
en overbygningsuddannelse i innovation, forsøg med fjernundervisning, en uddan-
nelse for glas- og keramikerhåndværkere samt oprettelse af et særligt meritspor i
tilknytning til Højvangsseminarets afdeling på Bornholm.

Forskning og udvikling rummer oprettelse af Bornholms Forskningscenter, særlig
satsning omkring turisme og anvendelse af moderne informationsteknologi, mulig
kommercialisering af BIORAF og forskning og udvikling på biomasseområdet.

Relationerne til Østeuropa indebærer en fortsættelse af Baltisk Uddannelsesø, Bal-
tisk Medie Center Fond, Fonden Svanekegården, uddannelse af offentlige ledere fra
Baltikum, Fælleseuropæisk børne- og unge-center, byggeprojekt i Kaliningrad,
AMU-International of Bornholm samt en hotelskole for baltere.



71

For de private byerhverv bydes der på en styrkelse af små og mellemstore virksom-
heders produktudvikling, markedsføring, markedsudviling og ledelsesudvikling,
kvalificeret og målrettet hjælp til iværksættere, udvikling af bornholmsk kunst-
håndværk med henblik på salg uden for Bornholm, bedre udnyttelse af eksisterende
erhvervsfremmeordninger og mulige ændringer i ligningsloven vedrørende straks-
afskrivning af visse tilskud.

For turismen loves etablering af en lejrskoletjeneste, et uddannelsesprojekt om
natur- og kulturvejledning, styrkelse af feriehusturismen og udvikling af hav- og
kystfiskeri for lystfiskere.

Fiskeri- og landbrugserhvervet loves inddragelse under bjergbondedirektivet, for-
højet mælkekvote, forbedrede forhold på slagteriet for personale i opskæringsaf-
snittet, dyrkning af non-food afgrøder på braklagte arealer og justeringer af Mål
5B-ordningen vedrørende alternative aktiviteter på bedrifterne.

Investeringer skal gennemføres omkring anvendelse af fjernvarme baseret på bio-
masse i Hasle og Åkirkeby, visse vejinvesteringer, opførelse af flygtningeboliger i
Nexø Kommune, begunstigelser af forbedringer på boligområdet, lakseklækkeri og
en særlig hensyntagen til kommunale investeringers fremrykning.

AMU-kurser inden for bygge/anlæg udbygges med henvisning til begyndende fla-
skehalsproblemer, mere specialiserede AMU-kurser med udgangspunkt i en for-
ventning om flere virksomhedsetableringer i kraft af den særlige etableringsord-
ning, kortere kurser for ledige fiskere, særlige forløb for ufaglærte i turistsektoren,
VTP-kurser for ledige i fiskeindustrien, almene uddannelsestilbud som f.eks. VUC
udbygges og der skal udbydes mere individuelt tilpassede inspirations- og vejled-
ningskurser for personer med perifer tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bornholms Amt har i oktober 1995 gjort en slags status for så vidt angår Bornhol-
merpakkens hidtidige forløb.42

I status konstateres, at pakken fra start til evalueringstidspunktet har skabt ca. 250

                                                       
42 Ref. 27, 28.
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varige arbejdspladser. Antallet ville have været et halvt hundrede personer flere,
hvis Bornholms Værn ikke var blevet reduceret i samme tidsrum. Endvidere skøn-
nes der skabt ca. 1.000 midlertidige årsværk med stigende tendens i kraft af projekt
Baltisk Uddannelsesø.

Trods de positive tendenser er udviklingen dog ikke vendt. Fiskerisektoren må alt i
alt siges at være i en endnu dårligere position end ved fremlæggelsen af Den Born-
holmske Fiskerikommissions  rapport i 1994, jf. afsnit 4.2. Indsatsen vedrørende
forskning, uddannelse og udvikling har været positiv, men en massiv offentlig
indsats fra såvel staten som Bornholm selv er påkrævet for, at området kan komme
til at udgøre en drivkraft. Også for så vidt angår de andre indsatsområder er vurde-
ringen generelt positiv.

Sammen med status anbefales et videre arbejde med grundlæggende ændringer i
reguleringen af fiskeriet, forlængelse af oplægnings- og gavesildsordningen, udvik-
ling af Bornholm som uddannelsescenter i Østersøregionen, sikring af permanente
bevillinger til helårsruten til Mukran, forskningscentret og mediecentret samt for-
længede bevillinger til projekt Baltisk Uddannelsesø og uddannelse af offentlige
ledere fra Baltikum.
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8. Opsamling og eftertanker

8.1. Indledning
Som det er fremgået, er det ganske mange rapporter, analyser, specialer, evaluerin-
ger etc. om bornholmske forhold, som er kommet på markedet gennem de seneste
5-6 år. Emnerne eller tilgangene har dog været meget forskellige. Nogle har været
erhvervsbestemte, andre programrelaterede og atter andre har været knyttet til
specielle indsatser eller interesseområder. Hertil kommer den forskellige datering,
som indebærer, at resultaterne eller konklusionerne engang var valide, men måske
ikke længere er det. Endelig er der for nogle projekters vedkommende tale om
noget igangværende, hvis resultater der ifølge sagens natur endnu ikke kan fældes
en dom over i dag.

Det er forståeligt, at det samlede indtryk på den baggrund kan komme til at virke
temmelig flimrende og uoverskueligt.

Endelig er der det aspekt, at de mange rapporter etc. for det første ikke behøver at
være helt entydige med hensyn til deres resultater og rekommandationer og for det
andet ikke nødvendigvis er et fuldt dækkende udtyk for en status for Bornholm -
selv om denne rapports titel peger i den retning. Der er væsentlige forhold til for-
klaring af Bornholms situation, som de foreliggende rapporter ikke dækker - deres
antal til trods.

Det er muligt at tage de forskellige analyseresultater fra de forskellige rapporter,
bundte dem og resumere deres indhold og konklusioner. Men det giver ikke en
status for Bornholm. Derfor er det valgt at supplere opsamlingen af hovedresulta-
terne med de reflektioner, som gennemgangen af de mange redegørelser har givet
anledning til.

Dette kapitel handler derfor om det helhedsindtryk, som bidragene, har efterladt.
Men det er samtidig udtryk for de tanker, man kan gøre sig over, hvad der bliver
skrevet om og hvad man, bevidst eller ubevidst,  er gået udenom.

Disse synspunkter skal ikke opfattes som en kritik af eller en påpegning af mangler
eller stærke sider ved de foreliggende analyser, men alene tjene det formål at sti-
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mulere til yderligere debat. De er følgelig heller ikke forankrede i andre eller alter-
native analyser, som forfatteren har gennemført vedrørende bornholmske forhold.
Der foreligger imidlertid i kraft af indholdet i rapporterne kombineret med det
tænkelige indhold i de "manglende" rapporter et sobert grundlag for at stille en
række relevante spørgsmål til debatten om problemer og løsninger for Bornholm.

8.2. Godt grundlag gjort bedre og bedre
Det kan umiddelbart virke overvældende, at der inden for så relativt kort et tidsin-
terval udkommer så mange rapporter omhandlende forholdene på Bornholm. Det
skal imidlertid pointeres, at der i denne sammenhæng ikke alene er tale om mere
officielle dokumenter, men til eksempel også undersøgelser, der er gennemført som
et led i studier på de videregående uddannelser og at netop etableringen af sådanne
på bornholmsk grund i den omhandlede periode forventeligt gerne skulle kaste en
øget interesse for mere analytisk at forholde sig til de regionale forhold af sig.

Kvaliteten er mere afgørende end mængden. Fremskridtene på dette punkt er tyde-
lige. Der foreligger i forhold til andre regioner i Danmark er særdeles grundigt og
detaljeret datamateriale. Det er for de politisk ansvarlige myndigheder i sjælden
grad muligt at gå til problemernes kerner på et veldokumenteret grundlag. Selv sagt
medvirker det geografisk afgrænsede og relativt beskedne befolkningsmæssige
omfang yderligere til at gøre billedet meget tydeligt.

Der vil naturligvis være rene nittere og projekter, som giver skuffelser i forhold til
forventningerne, når så mange aktiviteter prøves af på så kort tid og med den korte
forberedelsestid, som ofte tilstås dem, der skal søge om tilskud. Men dårlige erfa-
ringer kan også bruges konstruktivt. De udgør også en del af erfaringsgrundlaget.

Man kan ikke undgå at bemærke, at udbygningen af viden om de bornholmske
samfundsforhold er tiltagende. Det er lykkedes i kraft af de forskellige pakker med
deraf følgende nødvendige baggrundsmaterialer og evalueringer, åbningerne i
Østersøregionen, forskningscentret, videregående uddannelser m.m. også at få
systematiseret den ny viden. Det springende punkt bliver nu, om viden og informa-
tion også kaster mere relevante handlingsmønstre af sig.

De databaser, der er opbygget, kan være skrøbelige i fundamentet, men de er bedre
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end kaffegrums og måneskær. Der foreligger ikke mindst i relation til erhvervs-
struktur og arbejdsmarkedsforhold nu særdeles nyttige databaser med informatio-
ner, som løbende opdateres. Disse må i kraft af deres detaljeringsgrad være ret
unikke værktøjer til målretning af eksempelvis den arbejdsmarkedspolitiske ind-
sats.

Det er en forbedring af grundlaget for at træffe relevante beslutninger, at der kan
trækkes på en regionaløkonomisk model, der er baseret på konsistente sammen-
hænge mellem forskellige efterspørgsels- og udbudsstørrelser. Der er i flere af de
senere års redegørelser også gjort flittigt brug af modelapparatet og det har styrket
den mere objektive udsagnskraft af de forskellige anbefalinger, selv om den slags
modeller altid vil være behæftet med et meget stort antal af udefra givne variabler
og de fremkomne resultater derfor må vurderes kyndigt, hvilket som regel vil sige
med varsomhed.

Flere analyser foreligger på virksomhedsniveau, hvilket sammen med regionens
begrænsede udstrækning og ensartede erhvervsstruktur på een gang giver et let
tilgængeligt overblik og samtidig en detaljeringsgrad, som gør en målrettet og
præcis anvendelse mulig. Men risikoen for nærsynethed er også tilstede.

En ting er det nu veludbyggede beslutningsgrundlag, men det afgørende spørgsmål
er naturligvis, om man regionalt og lokalt formår at udnytte det.

8.3. Hovedproblemer
Det er forståeligt, at den demografiske udvikling på Bornholm i de senere år giver
anledning til panderynker. Et faldende folketal vil påvirke en i forvejen beskeden
investeringslyst negativt og dermed tendere henimod en accelererende nedgangsli-
nie. Tendensen i den retning forstærkes af ændringerne i den demografiske struk-
tur. Relativt flere ældre og relativt flere unge med et uddannelsesbehov, som skal
tilfredsstilles udenøs, virker negativt.

Analyserne af den ugunstige demografiske udvikling viser, at det er den "naturlige"
tilbageflytning eller tilflytning af uddannet arbejdskraft, der er et hovedproblem for
Bornholm. Når den bornholmske arbejdsstyrke, som det dokumenteres i flere un-
dersøgelser, som helhed betragtet har et forholdsvis lavt uddannelsesniveau, skyldes
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det i høj grad den manglende tilgang "udefra".

Det er givet, at den ligeledes i flere analyser dokumenterede lavere produktivitet på
Bornholm i et eller andet omfang hænger sammen med problemerne omkring ud-
dannelsesniveauet og dermed igen den tilflytning til Bornholm, som kun kommer i
stand, dersom der på øen udbydes arbejdspladser, der stiller krav om uddannelses-
mæssige kvalifikationer. Der er ingen tvivl om, at dette udgør et kerneproblem for
Bornholm og at problemet i disse år er voksende i og med, at man befinder sig i en
situation med et faldende befolkningstal.

Når uddannelsesniveau og beskeden produktivitet er bragt på banen, er der samti-
dig peget på to andre hovedproblemer. Det bemærkes således, hvordan den lavere
produktivitet ikke kan henføres til et enkelt erhverv, men stort set kendetegner
erhvervslivet som helhed. Og det er bemærkelsesværdigt, at så snart man bevæger
sig uden for de sektorer, hvor bestemte uddannelsesmæssige kvalifikationer er for-
udsætningen for overhovedet at kunne få jobbet, bliver billedet af et uddannelsesef-
terslæb endnu tydeligere.

Hverken manglen på uddannelsesmæssigt krævende job, tilgang af flere personer
med bestemte kvalifikationer eller den lave produktivitet er forhold, som kan æn-
dres meget hurtigt. Det er et langt sejt træk. Det er følgelig heller ikke hurtige pen-
ge, pakker eller snup-tags løsninger, der er brug for i denne sammenhæng, men
derimod meget bredt funderede bornholmske initiativer med sigte på mere grund-
læggende at ændre på situationen. Der skal ganske meget til, for at bringe de born-
holmske præstationer op på landsgennemsnittet og bag en sådan politik skal stå
både det private erhvervsliv og den offentlige sektors institutioner og ledelser. Indtil
det sker, vil indkomstudviklingen på Bornholm halte efter det øvrige land og af-
hængigheden af bistand udefra vedblive med at være der.

8.4. Erhvervsstruktur og virksomheder
De tre erhvervsmæssige hovedsektorer på Bornholm er blevet genstand for en noget
forskellig opmærksomhed i rapporterne med turisme som den udbestridte vinder,
hvad analyser angår.

Den analytiske interesse hænger naturligvis sammen med den særlige indsats i



77

indtil flere pakker, som er blevet turismen til del. Området nævnes som en fremti-
dig voksende indkomstkilde. Analyserne dokumenterer da også, at Bornholm på
dette felt klarer sig ganske godt i forhold til resten af landet.

Forskningsrapporter har samtidig vist, at der både er penge og beskæftigelse i den-
ne udvikling og som noget væsentligt dokumenteret, at det ikke alene er færger,
hoteller, restauranter mv., der profiterer, men stort set samtlige erhverv med detail-
handlen som topscorer. Betydningen illustreres i ekstrem grad af den kendsgerning,
at 20-25 pct. af det samlede private konsum på Bornholm kan henføres til turister-
nes forbrug og at det private forbrug på Bornholm dermed er meget højt i forhold
til gennemsnittet for landet som helhed.

Resultaterne synes imidlertid frembragt på en bornholmsk baggrund, der emmer af
lokale uenigheder. Det var økonomiske midler udefra, der skulle til som trækkraft
og det optræder fortsat som et uløst problem at få skabt fælles fodslag omkring
markedsføring og en række andre ideer, som er indeholdt i redegørelserne om en
styrkelse af dette erhverv.

Landbrug og fiskeri som primærerhverv er også analyseret og behandlet i  indtil
flere rapporter. Derimod må det undre, at de til disse erhverv knyttede industrier
ikke har været omgærdet med større interesse. Ud fra en arbejdsmarkedsmæssig
synsvinkel er fiskeindustrien behandlet, men ellers ikke. Dette gælder også, selv om
der anlægges en synsvinkel af mere tværgående art som  f.eks. teknologianvendelse
eller uddannelsesniveau. Den til landbruget knyttede nærings- og nydelsesmiddel-
industri er bedre belyst, hvad problemer og muligheder angår. Inden for jern- og
metalområdet og i visse private serviceerhverv er endog meget små virksomheder
gjort til genstand for analytisk opmærksomhed. Men der er et underligt misforhold
mellem interessen for de to største industrigrene og det øvrige erhvervsliv på Born-
holm. Det kan give et indtryk af, at de store industrier inden for nærings- og nydel-
sesmiddelindustrien på Bornholm i en vis forstand har isoleret sig og så at sige
kører et eget løb i forhold til diskussionerne om øens problemer og de mulige løs-
ninger,

8.5. Den offentlige sektor på Bornholm
I betragtning af den store interesse og dermed nøje granskning af det bornholmske
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samfund, som de mange rapporter er det synlige udtryk for, er det påfaldende, at
den offentlige sektor nærmest er fraværende.

Den offentlige sektor er det ubestridte hovederhverv på Bornholm og et af de få, der
er i vækst. Derfor må det undre, så lidt der foreligger omkring udviklingsmulighe-
derne for Bornholm med dette udgangspunkt.

Bevarelsen af fem kommuner kan jo blandt andet begrundes med en deraf følgende
mulighed for lidt konkurrence, men denne ses ikke at have ført til førerpositioner
på nogen områder, som har skabt opmærksomhed på landsplan.

Hver tredje beskæftigede på Bornholm er ansat i det offentlige. Der er således både
muligheder for at skabe et udviklingsmiljø og at komme til at virke som en dødvægt
i andre erhvervs bestræbelser for at skabe udvikling. De folkevalgte politikere har
meget stærke kort på hånden til at skabe udvikling, fornyelse og produktudvikling.
Den offentlige sektor på Bornholm er et "foretagende" med flere end 7.000 ansatte.

I den her omhandlede periode har der været økonomiske incitamenter til en omfat-
tende forsøgsvirksomhed på folkeskoleområdet som optakt til den folkeskolelov, der
nu er gældende. Der har været et såkaldt frikommuneforsøg i gang i flere år. På det
sociale og miljømæssige område bevilges der årligt store summer til kommunale
eksperimenter og forsøg med nytænkning. Stort set alle ministerier har nu igennem
flere år været udstyret med midler til støtte for forsøg. Alle kommuner, amter og
institutioner har kunnet få del i disse midler til finansiering af eksperimenter og
udvikling af kreativ tænkning. Der er givet nye muligheder for samarbejde mellem
den kommunale sektor og det private erhvervsliv. Mange kommuner og amter har i
de seneste år eksperimenteret med udlicitering på forskellige områder. Endelig skal
som baggrund tillige erindres om den betydelige udvikling på det organisatoriske
plan, som mange kommuner har gennemgået i den periode, der her fokuseres på.

Det er velkendt, at den økonomiske krise i Sverige har været medvirkende til ny-
tænkning og nyudvikling på først og fremmest det sociale og sundhedsmæssige
område. Nogle af de fremmeste kommuner ligger så tæt på Bornholm, som man
kan komme. Det er med andre ord ikke forbeholdt store, geografisk centralt belig-
gende kommuner at forsøge sig som spydspidser i forbindelse med tilretning og
fornyelse af den offentlige sektors ydelser og organisation.
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De kommunale "laboratorier" eller spændende forsøgskommuner trækker folk og
opmærksomhed til sig. Præcis det signal, som Bornholm synes at have brug for at
kunne sende til omverdenen. Hertil kommer den mulige stimulans til det erhvervs-
mæssige miljø som kunne udgå fra et eksperimenterende og kreativt miljø i det
bornholmske hovederhverv, som uden for konkurrence er den offentlige sektor.

Miljøer af den art kræver ofte, at der er et personale med en baggrund til at kunne
skabe forandring i et offentligt system og en politisk vilje til at gå nye veje. Som det
påpeges, er den offentlige sektors forbrug af arbejdskraft med en stærk uddannel-
sesmæssig baggrund beskeden på Bornholm i forhold til det øvrige land. Et sted
nævnes det paradoksale i, at man politisk råber på uddannelsesinstitutioner til
Bornholm, samtidig med, at man selv er en til det yderste beskeden aftager af især
højtuddannede.

Man skal her være opmærksom på den kendsgerning, at oprettes der job af denne
art, kommer der tilflytning og dermed en styrkelse af miljøet, idet den type af ar-
bejdskraft går efter de steder, hvor der er stillinger at få. Den politiske ledelse har
således en meget stærk indflydelse på tilbageflytningens omfang og uddannelses-
mæssige ballast. Og tilbageflytning og uddannelse hører, som tidligere omtalt, til
hovedproblemerne.

Naturligvis er der bornholmske kommuner, som er repræsenteret blandt de mange
forsøg og nyudviklinger, der er gennemført i den offentlige sektor i de senere år.
Men det er få af dem, der er beskrevet og i betragtning af sektorens dominerende
tyngde må der være et potentiale af central betydning for udviklingen af den born-
holmske økonomi.

8.6. Gavebordet
Det kan have sin berettigelse med særlige støttearrangementer til fordel for en
kommune eller en egn, dersom en større negativ begivenhed indtræder. Støtten har
så til formål at få bragt toget på skinner igen. Der kan også være være god mening i
ekstern hjælp til at få skabt et forstærket væksttempo i et område. Men den form for
hjælp skal være målrettet til bæredygtig udvikling og vil derfor sjældent kunne
bestå af en håndfuld projekter, der peger i flere retninger.
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Betænkelighederne er flere og de synes alle til stede i bornholmsk sammenhæng.
Der er en oplagt risiko for, at støttebehovet gror fast. Støtte skaber næsten altid
uønskede forvridninger i forhold til eksisterende erhverv og virksomheder i både
det støttede område og det omgivende samfund. Der dannes meget hurtigt en kul-
tur, hvorefter gennemførelsen af ethvert initiativ kommer til at bero på støttemulig-
heder. Selv projekter der naturligt og dermed andre steder finansieres lokalt bliver
støtteobjekter og der er ikke langt fra denne tilstand til den situation, hvor det er
programmer og støtte, der mere end lokalpolitisk prioritering dirigerer udviklingen.

Blandt flere andre betænkeligheder ved at læne sig for meget op af forekomsten af
støtteordninger skal endvidere peges på koordineringsproblemerne. Det politiske
niveau kan komme ubehagelig tæt på erhvervslivets udvikling. Der er en oplagt
risiko for at måtte give ind over for drømmere og fantaster og at komme til at døjes
med et tidrøvende administrativt besvær.

Antallet af støtteprogrammer til fordel for Bornholm har været stort i perioden. Det
er tydeligt, at der har været afløbsproblemer i den forstand, at man har måttet tøm-
me skabe og skuffer for at få ideer frem. Derfor er der også gengangere og der er
mange småprojekter. Der har forekommet ret mange nittere. Der har yderligere
været tale om påfaldende mange rene og naturlige offentlige opgaver, som blot har
fået en ekstra økonomisk støtte udefra.

Det bemærkes, at der er i kraft af de forskellige offentlige og private koordinerende
organer dog er skabt en vis samordning mellem de forskellige programmer og de
enkelte projekter.

Der kommer meget hurtigt grønne, økologiske og nostalgiske projektideer frem. Ud
fra de formål, der har været opstillet med de forskellige programmer, kan man
imidlertid godt stille spørgsmålstegn ved relevansen. Cykelstier, læhegn og raste-
pladser kan være meget godt, men det er vanskeligt at se Bornholm som et mere
attraktivt værested eller turistmål i kraft heraf. Den slags foretages jo alle vegne
som en naturlig del af de offentlige opgaver. Og det er da rigtigt, at veteranbane-
drift er den eneste form for overskudsgivende togdrift, men overskuddet vil ikke
kunne bidrage meget til Bornholms udvikling - og så fremkommer overskuddet i
øvrigt som et resultat af frivillig arbejdskraft.
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Flere af de gennemførte evalueringer er da også ganske kritiske over for de pro-
gramelementer og de resultater, der er opnået og dette burde give anledning til
eftertanke. Eksempelvis anføres om såvel Borntek som Interreg-programmet, at hel
eller halvoffentlige institutioner ikke har den betydning, de tillægges i de førte
erhvervspolitikker.

8.7. Uddannelse og forskning
Satsning på viden og uddannelse opfattes nationalt som den strategi, der skal for-
følges, for at Danmark kan gøre sig gældende i den internationale konkurrence i de
kommende år. Det siges lige ud, at lavtlønserhvervene er på vej ud til de nye pro-
duktionssteder i det fjerne østen og i de østeuropæiske lande og den proces skal
man ikke gøre sig forgæves anstrengelser på at forsøge at stoppe. Den kommer
uundgåeligt.

I relation til strukturproblemerne på det danske arbejdsmarked peges ligeledes på
uddannelse og efteruddannelse som bærende midler til en løsning. Fastholdelse af
lavtlønsjob er heller ikke i denne sammenhæng den officielle politik.

På den baggrund er det forståeligt, at så mange rapporter fæstner sig ved det be-
tænkelige i den bornholmske udgangssituation med et forholdsvis lavt uddannel-
sesniveau hos arbejdsstyrken og i sammenhæng dermed en lav produktivitet med
ganske få undtagelser som eksempelvis fiskeindustrien, der til gengæld døjer med
råvareforsyningen.

Der er ikke et befolkningsunderlag, som er tilstrækkeligt til, at der kan oprettes
kopier af de eksisterende videregående uddannelser på Bornholm. Når det gælder
voksen- og andre former for efteruddannelse er barriererne dog væsentlig færre.

Denne konstatering udelukker imidlertid ikke, at der kan satses på mellemlange og
videregående uddannelser på Bornholm. Blot man kan finde og enes om de rele-
vante nicher.

Et blik på Europakortet viser, at netop uddannelsessektoren ikke behøver at være
beliggende i store byer, endsige centrale områder. Her er faktisk et beskæftigelses-
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felt, hvor afstande betyder mindre for søgningen end kvaliteten af det, der udbydes.
Og den teknologiske udvikling er med til at nedbryde funktionsdygtigheden hos
selv små og afsides beliggende enheder.

På  Bornholm kunne man måske satse snævert, men dybt. Forudsat at man også er
villig til at satse langsigtet, for det tager lang tid. Også her gør den internationale
konkurrence sig gældende. Udfordringen for øen består i at få skabt noget på et
område, som i første omgang er nationalt og bornholmsk interessant. Men man skal
ikke gøre sig illusioner om opgavens omfang. Det er det lange, seje træk, baseret på
bred opbakning og dermed viljen til at holde ud.

8.8. Midt i Østersøregionen
Flere af de programmer og indsatser, der er gjort i denne periode, har at gøre med
de nye muligheder i Østersøregionen, som murens fald har afstedkommet. Det
ligger ligefor at kigge på landkortet og bemærke sig Bornholms centrale geografi-
ske placering.

Men spørgsmålet er, om geografien betyder så meget i denne forbindelse. Er det
med andre ord de bornholmske produkter, den bornholmske viden og den born-
holmske kommunikationsevne, som de nye lande har mest brug for? Kan den geo-
grafiske placering opveje indholdet i det, som japanere, amerikanere, koreanere
foruden en række store europæiske nationer disker op med over for det nye Øst-
europa? Er det lykkedes på nogle områder at få de østeuropæiske lande til at rette
blikket mod specielt det bornholmske udbud som en helt naturlig handling? Og
hvad har man i givet fald gjort på Bornholm for at bevare og eventuelt udbygge
denne position også i tiden fremover?

Ud fra et beskæftigelses- og indkomstmæssigt synspunkt er der ikke megen doku-
mentation i det foreliggende, der understøtter, at den nye situation i Østersøregio-
nen skulle have givet Bornholm et spring fremad alene i kraft af central, geografisk
beliggenhed. Vejen til Baltikum går via København. Dette har dog ikke været ens-
betydende med, at der ikke er projekter imellem, der har haft succes og måske mere
langsigtet vil vise sig at være bæredygtige.
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8.9. Transporten til og fra Bornholm
Der er divergerende opfattelser af transportens betydning som fordyrende faktor i
relation til produktion på Bornholm. Denne diskussion opstår trods en ret omfat-
tende støtte fra det omgivende samfund til nedbringelse af omkostningerne.

Diskussionen kan næppe føre til klarhed. Dertil er den transportmæssige belastning
alt for forskellig mellem produkter og erhverv. Hvad der er rigtigt på et område,
gælder ikke på andre.

Man skal nok passe på ikke at fortabe sig i dette emne. Et blik på Danmarks og for
den sags skyld Europa- eller verdenskortet og et kig i indkøbskurven fortæller me-
get om, hvad denne omkostningsfaktor betyder som gyldig forklaring på manglende
konkurrencedygtighed af helt andre årsager. Andre steder i Danmark vil man sukke
efter det bornholmske lønniveau og prisniveau på fast ejendom. Det sker med hen-
visning til, at der er mange andre faktorer end transportomkostningerne, der skal
tages i betragtning, når den fundamentale konkurrenceevne skal gøres op.

Men selv bortset herfra, så er indholdet i en effektfuld, langsigtet, strukturel tilpas-
ning netop, at man får skabt de produktioner, der er meget lidt påvirkede af af-
standsfaktoren og de dermed forbundne transportomkostninger.

8.10. Fodslag og opfølgning
Flere af rapporterne indeholder evalueringer af resultaterne af de forskellige pro-
grammer, som har været gennemført. Projekterne er imidlertid ikke altid afsluttede
med evalueringen og rejser derfor spørgsmålet om den videre opfølgning af initiati-
verne. Ikke mindst, når så mange har været sat i gang, hvis virkninger først kan
vurderes efter flere års forløb.

I det omfang der har været tale om programmer, som har dækket andre regioner i
Danmark end Bornholm, foreligger sammenlignelige evalueringer. Bornholm har
på nogle punkter valgt en afvigende strategi. Eksempelvis er fiskeriaktionen ikke
som andre steder blevet brugt til at støtte små og mellemstore virksomheder, mens
dette er sket i andre programmer.

Man kunne bagved den slags konstateringer ane en intern uenighed på øen om både
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nytten af støtteprogrammer og den konkrete udfyldning af disse. Eksempelvis di-
vergerende opfattelser de forskellige erhverv eller egne af øen imellem.

Der er ingen tvivl om, at den form for interessemodsætninger skal ikke have for
meget albuerum til at komme til udfoldelse, hvis Bornholm skal tilkæmpe sig en
plads i udviklingen på linie med det øvrige land og på sigt reducere afhængigheden
af bistand udefra.

Det kan undre, at den betragtelig lavere udviklingstakt i Østersøregionen end for-
udsat ved åbningen mod øst ikke har givet anledning til ændrede satsninger.

Der foreligger en helt ny og anderledes sikker situation for Bornholm om ganske få
år, når den faste forbindelse over Øresund er etableret. Dette gælder vedrørende
transporttid, komfort mv., men der åbnes også op for andre relationer til både Kø-
benhavn og det sydlige Sverige.

Det forekommer på den baggrund naturligt allerede nu at bore i de muligheder og
risici, som den ny tilstand giver Bornholm. Det er nu, der skal tænkes og handles,
for der falder hver dag brikker på plads i spillet om regionens fremtid. Det lægger
op til en tænkning i langsigtede helhedsløsninger, som må omfatte både det private
erhvervsliv og den offentlige sektor på øen.

Den store opmærksomhed omkring øens særlige problemer og indsatsen for at
skaffe økonomiske kompensationer i den anledning tapper kræfterne i de kredse,
der skulle tænke mere selvstændigt og kreativt omkring regionens udviklingsmu-
ligheder. En isoleret geografisk beliggenhed, men med en økonomisk ressourcerig-
dom som den bornholmske, er ikke et dårligt udgangspunkt. Og nu reduceres iso-
lationen.

De regionale vækstområder i Europa følger ikke de geografiske skillelinier. Men
det er før set, at problemfiksering kan komme til at fastlåse en situation og bidrage
til et depressivt miljø. For at skabe en bæredygtig udvikling er det ikke nok, at der
skaffes tilskud og mere eller mindre tilfældige foretagender til øen. Det bestående
erhvervsliv og de offentlige myndigheder skal selv bidrage og være med til at skabe
den nødvendige nationale og internationale interesse for menneskeskabte born-
holmske kvaliteter
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Bilag 1. Kronologisk oversigt over medtaget ma-
teriale

I de tilfælde, hvor det har været muligt at gengive konklusioner eller anbefalinger
fra de respektive rapporter etc., er disse anført i tilknytning til publikationen.

1988
1 Fiskerierhvervets stilling og betydning for Bornholm. Fiskeriministeriet.

1989
2 Analyse af Nexø Bys detailhandel. Institut for Centerplanlægning.

På baggrund af analysen opstilles en snes forskellige konkrete ideer til styrkel-
se af Nexø som turist- og handelsby.

3 Sektoranalyse over det bornholmske hotel- og pensionatserhverv. Bornholm
Export Group.
Hoteller og pensionater har et stort image-/bekendthedsproblem i forhold til
rejsebureauer. Der mangler målrettet salgskanal. Problem med gamle hoteller
med lav renoverings- og vedligeholdelsesgrad. Ringe stand. Svage aktivitetstil-
bud til gæster. Misforhold mellem pris og kvalitet på sommerhusområdet. Stan-
dard svarer slet ikke til Bornholm som eksklusiv ø. Renoveringsbehov. Et seri-
øst vurderingsgrundlag om turisternes motivation, oplevelser og indtryk efterly-
ses.

1990
4 Offentlige betalinger mellem Bornholm  og det øvrige Danmark. Bjarne Mad-

sen, Lars Even Rasmussen, AKF.
For lav økonomisk aktivitet på øen. Nettooverførsler udligner en del af ind-
komstdifferencen i forhold til det øvrige land, men stigende bruttofaktorind-
komst fremfor overførsler er den solide vej frem.

5 Bornholms fremtid. Institut for Transportstudier.
Analyserer samtlige transportformer til og fra Bornholm og de fremtidige er-
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hvervsmuligheder i relation hertil.

6 Bornholms transportsituation. Institut for Transportstudier.
En væsentlig konklusion er, at transportomkostningerne ikke generelt er så be-
lastende for det bornholmske erhvervsliv som almindeligvis antaget.

7 Turismens arbejdsmarked. Delanalyse 2 i Projekt Uddannelse af frontpersonale i
turisterhvervet. Anne-Mette Hjalager, Nellemann A/S.
Det konkluderes, at det ikke er muligt at tilrettelægge samlede uddannelsespro-
grammer, som både passer til de professionelle i branchen og gennemtræks- og
kombinationsmedarbejdernes behov. Erhvervet er generelt relativt uddannel-
sespassivt. Nye former for kurser for turisterhvervet kunne udgøre en uddannel-
sespolitisk, arbejdsmarkedspolitisk og pædagogisk spydspids i kraft af den
medarbejderfleksibilitet, som kræves og som andre erhverv efterlyser.

8 Lille ø hvad nu? - En regional analyse af Bornholm. Projekt. Roskilde Univer-
sitetscenter, Kristian Kastoft, Mette Jonstrup, Per Helmer Roos, Gitte Thyme,
Winnie Larsen, Tommy Kjeldsgård, Claus Thomsen.
Konkluderer beskeden indflydelse fra befolkningen på de strategiske beslutnin-
ger og at omverdenen bestemmer mere og mere omkring regionalpolitisk ud-
vikling.

1991
9 Bornholm på vej. Bornholms Amt.

10 Bornholms økonomi. Bjarne Madsen, Kirsten Mohr, Per Anders Stouge, AKF.
Spinkelt grundlag, lav produktivitet, specialiseret økonomi, handelsunderskud
over for udlandet og det øvrige Danmark. Der opstilles fem scenarier for ud-
viklingen på Bornholm.
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1992
11 Fra fiskeri til turisme? Fiskeriaktionens gennemførelse og relevans. Gert Jør-

gensen, Christian Hansen, Morten Steen Pedersen, Institut for grænseregions-
forskning.
Vurderer at turismestrategien har været fremmende for tværkommunalt samar-
bejde. Satsningen på naturgenopretning og skabelse af grøn ø virker under-
støttende og afbalanceret i forhold til eksisterende turismestruktur.
Strategien omkring små og mellemstore virksomheder har stort set ikke været
taget i anvendelse på Bornholm.

12 Bornholm i centrum. Flemming Olsen, Anna Tuxen, Bjarne Westerberg, Forla-
get Systime.
Åbningen mod øst, især de baltiske lande, amtet som banebryder i forbindelse
med udnyttelsen af samarbejdsaftaler, handelsfremstød for bornholmske pro-
dukter, kultursamarbejde mod øst, udnyttelse af det i 1992 nedsatte Østersøråd.
Bornholm har været sent ude, hvad angår udnyttelsen af muligheder og midler i
relation til Østersøområdets nye situation.

1993
13 En langsigtet indsats på Bornholm. Regeringen.

Regeringens program for omstilling kræver styrkede uddannelser, miljøer for
forskning og udvikling, gode kapitalforhold og udbygning af relationerne til
den øvrige Østersøregion og programmet skulle give mulighed for forbedrede
grundlæggende erhvervsbetingelser i den retning.

1994
14 Regionplan 1993. Rapport nr. 37. Bornholms Amtsråd.

15 Bornholms befolkning, erhvervsstruktur og udvikling. Steen Schønemann,
Bornholms Forskningscenter.
Udvikling af det industrielle miljø i nye retninger, velbjærgede pensionister
som tilflyttere, uddannelsesinstitutioner af høj kvalitet, uddannelsesstrategi for
øen, analyser af flyttemønstre og uddannelsessammensætningen, forskning om-
kring turisme, ny teknologi og uddannelse.



88

16 BORNTEK. Evaulering af et program for erhvervsudvikling på Bornholm
1988-1992. Susanne Jensen, Gert Jørgensen, Christian Hansen, Peter Dalen-
gaard, Institut for grænseregionsforskning.
Virksomhedernes verden er en anden end BORNTEKS. Beskeden brug af eks-
tern rådgivning hæmmer vækst i serviceerhvervene. Puslespil at få de forskelli-
ge kasser til at passe sammen. Vanskeligt at finde kommerciel basis for ideerne.
Etableringstøtte ikke nok. Der savnes klare målsætninger, effektiv ledelse og
langsigtede økonomiske fundamenter. Programmet har også været brugt til at
finansiere traditionelle offentlige aktiviteter.

17 Bornholm-projektet. Forsøg med det digitale topografiske kort TOP10DK og
Det digitale Matrikelkort på Bornholm,  Kort- og Matrikelstyrelsen.
Bornholm det første sted i landet, hvor både det digitale matrikelkort og det di-
gitale topografiske kort har kunnet anvendes og rapporten analyserer anven-
delsen.

18 Mål 5B Bornholm, Bornholms Amt.
Mål og strategier 1994-99. Virksomhedsudvikling, udvikling af turistpotentiale
og alternativ udnyttelse af ressourcer samt egnsspecifikke produkter er de tre
valgte hovedstrategier. Konkrete forslag hertil opstilles.

19 En fremtidig bæredygtig fiskerisektor på Bornholm, Den bornholmske Fiskeri-
kommission.
Med sigte på opnåelse af en økonomisk selvbærende flåde på mellemlangt og
langt sigt anbefales etablering af 5-årig forsøgsperiode med ændrede regule-
ringsformer for fiskeriet i Østersøen, etablering af konjukturudligningskonto.
Kortsigtet peges på udvidet oplægningsstøtte, fortsættelse af gavefiskordning og
styrket refinansieringsordning. Forarbejdningsindustrien ønsker adgang til im-
port af råvarer til verdensmarkedspriser og kompensation for meromkostninger
som følge af beliggenhed. Serviceerhvervene kan hjælpes gennem flere opgaver
for statens skibe, en fremskyndelse af gennemførelse af tilsvarende modernise-
rings- og vedligeholdelsesopgaver for fiskerflåden og er markedsføringspro-
gram i relation til Østersølandene. Endvidere nævnes en række opgaver vedrø-
rende udviklingen af produkter, produktionsmetoder og afsætning.
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20 Status vedrørende "Bornholmerpakken", Industri- og Samordningsministeriet.

21 Hovedelementer i Uddannelsescenter Bornholm, Bornholms Amt.

1995
22 Befolkningsudviklingen på Bornholm - og dennes betydning for det bornholm-

ske arbejdsmarked. Keld Jensen, Bornholms Forskningscenter.
Negativ vækst siden 1930’erne (ti-år) og nu negativ siden 1981. Negativt fød-
selsoverskud (lavere fertilitetsniveau) og negativ nettoflytning på grund af re-
duceret tilflytning, alene en fjerdedel af befolkningen er ikke født på øen, siden
1987 kvindeoverskud, færre end landsgennemsnit i den arbejdsdygtige alder
(15-66 år), men forskellen indsnævres, hvis man ser bort fra gruppen 15-34 år.
Stor pendling de bornholmske kommuner imellem. I perioden 1971-92 stigning i
antal arbejdspladser og erhvervsfrekvens. Befolkningsprognose viser faldende
befolkning frem mod år 2020 og udsigt til reduktion i arbejdsstyrken med ca.
3.200 personer.

23 Telematik - nye veje for Bornholm? Kresten Storgaard, Jesper Manniche, Carl
Henrik Marcussen, Birgit Jæger, AKF, SBI og Bornholms Forskningscenter.
Peger på konkrete teknologiske muligheder i relation til turismeerhvervet, jern-
og metalområdet samt mulighederne i telearbejde på Bornholm.

24 Informationsteknologi i bornholmske erhverv. Jesper Manniche, Bornholms
Forskningscenter.
Påpeger barrierer for påkrævede omstillings- og innovationsprocesser, nemlig
små virksomheder, lavere uddannelsesniveau, kapital og finansiering, begræn-
set netværk og lokalt marked samt svage traditioner for tæt og formaliseret
virksomhedssamarbejde.

25 En ø uden tilskud. Steen Schønemann, Bornholms Forskningscenter.
Voksende afhængighed af overførsler udefra, to regneeksempler på mulige
virkninger af et ophør med nettooverførsler viser umulig situation.
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26 Turismens økonomiske betydning for Bornholm. Thomas Rafn, Bornholms
Forskningscenter.
Opgør betydningen til knap 5 pct. af arbejdsstyrken og ca. 20 pct. af det private
forbrug. Voksende afhængighed af udlandet. Vækst godt 3 pct. p.a. siden 1970 i
antal overnatninger. Bedre end resten af landet. Størst beskæftigelseseffekt i
detailhandel og offentlige tjenester.

27 Bornholmerpakken. Serviceeftersyn, Bornholms Amt.

28 Bornholmerpakken. Status, Bornholms Amt.

29 Turisme og beskæftigelse. Susanne Jensen, Christian Hansen, Institut for græn-
seregionsforskning og Bornholms Forskningscenter.
Påviser særlig stor betydning for detailhandel i Nexø Kommune og at hotel mv.
giver den relativt største beskæftigelse i Allinge-Sandvig Kommune.

30 Interreg-Bornholm. Evaluering af et EU-program for samhandel i Østersøregio-
nen 1992-1994. Tage Petersen, Bornholms Forskningscenter.
Evalueringen af de mange projekter viser en forholdsvis beskeden udnyttelses-
grad blandt bornholmske virksomheder samt temmelig mange nittere blandt de
omkring 30 projekter i programmet.

31 Markedsrapportering. Nexø Handelsforening.
Forbrugeranalyse vedrørende detailhandlen i Nexø.

32 Markedsføring og samarbejde. Nexø Handelsforening.
Analyse af aktuelle og potentielle markedsandele for butikkerne i Nexø.

33 Quo Vadis, Bornholm? Et historisk og aktuelt studie i regional erhvervspolitik
på Bornholm. Speciale. Roskilde Universitetscenter, Peter M. Nielsen.
Beskriver historisk udvikling. Påpeger konfliktfelter i tilkøb til det udvidede
bornholmske samarbejde på det institutionelle plan. Voksende afhængighed af
national og international kompetance og støtte inducerer usikkerheder i de
bornholmske  muligheder for at forfølge de tre strategiske udviklingsperspekti-
ver.
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1996
34 Bornholmere i job med fisk og huse. Christian Hansen, Niels Karl Sørensen,

Institut for grænseregionsforskning.
Analyse af nærings-og nydelsesmiddelindustriens og jern- og metalindustriens
evne til at skabe beskæftigelse og om arbejdsmarkedets evne til at levere ar-
bejdskraft med relevante kvalifikationer.
Antyder et investeringsbehov i fiskeindustrien til opnåelse af højere produkti-
vitet. Dilemma mellem at have ufaglærte til rådighed, når der er behov og på
den anden siden uddannelsesindsats med sigte på andre erhverv.
Den landbrugsrelaterede industrisektor skønnes at have den uddannede ar-
bejdskraft, den har brug for.
Bygge- og anlægsektoren vil kun have brug for tilgang i det omfang, der kom-
mer forøget aktivitet på området.

35 Kirkerne og turismen - et case-studie af Bornholm. Kirstin Blomgren Jørgen-
sen, Bornholms Forskningscenter.
Bedre brug af kirkerne som turistressource. På Bornholm vigtigt element i tu-
rismeproduktet. Fordrer at menighederne opgiver den passive rolle og samar-
bejder med turisterhvervet. Produktudvikling efterlyses.

36 Principles of Tourist Destination Development. Stephen Wanhill, Bornholms
Forskningscenter.

37 Naturbasert opplevelsesturisme på Bornholm - produkttilbud, aktørstruktur og
samarbeidsprosesser. Anders Fitje, Bornholms Forskningscenter.

38 Analyse af uddannelsesstrukturen på det bornholmske arbejdsmarked. Keld
Jensen, Tage Petersen, Bornholms Forskningscenter.
Viser markant stor andel uden en kompetancegivende uddannelse, relativt få
med en videregående uddannelse, uddannelsessøgning under landsgennensnit,
sammenhæng mellem ledighed og uddannelse, personer med afbrudt uddannel-
se forholdsvis stor.
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39 Turismens økonomiske betydning for de danske amter. Thomas Rafn, Born-
holms Forskningscenter.
Viser blandt andet, at på Bornholm er turismens gennemsnitlige effekt på den
disponible indkomst størst.

40 Uddannelsespolitik i et udkantsområde. En analyse af uddannelsesstrukturen på
Bornholm. Keld Jensen, Tage Petersen, Bornholms Forskningscenter.
En markant stor andel er uden kompetancegivende uddannelse, faglærte svarer
til landsgennmsnit, mens andelen med videregående uddannelse er væsentligt
under. Det samme gælder for uddannelsessøgningen som sådan. Ledigheden
afhænger af uddannelsesniveauet. Tilflytningen kan kun øges på baggrund af
jobtilbud, rekreative værdier og sociale forhold.

41 Bornholms Landbrug. Analyse af rammebetingelser og udviklingsmuligheder,
Det bornholmske Landsbrugs Formandskollegium, PLS-Consult.
Indeholder 21 konkrete forslag til udvikling af primærerhvervet og dets indu-
strielle følgevirksomheder. Generel træghed i forhold til nyudvikling og ny-
tænkning skal afløses af initiativ og mere samarbejde. Primærerhvervet for-
holdsvis velkonsolideret.
I relation til arbejdsmarkedet påpeges lav kursusdeltagelse hos bornholmske
bedrifter, behov for opkvalificering hvad angår drifts- og personaleledelse og
medhjælpere. Uddannelsesprogram kombineret med en model for jobrotation.
Mere konkurrence til sænkning af omkostningsniveauet og behov for mere op-
timal ressourceudnyttelse.

42 Små virksomheders internationalisering. De bekendte bornholmske smør-
rugkiks. Projekt. HA-uddannelse, Rønne, Anja Haagensen, Eva Thusholt Han-
sen.
Unikt nicheprodukt fra virksomhed, hvis ejer ønsker langsom vækst af hensyn
til at kunne bevare overblikket.

43 Netværkssamarbejde = Overlevelse? Projekt. HA-uddannelsen, Rønne, Bent
Sonne.
Netværksteori illustreret med Nexø Værft A/S som eksempel.
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44 Økonomistyring i mindre virksomheder med udgangspunkt i servicebranchen.
Projekt. HA-uddannelsen, Rønne, Stefan F. Jensen, Jan A. Lund.
Ekstern rådgivning benyttes sjældent af de mindre virksomheder. Revisors rolle
er primært skattemæssigt betinget og driftsregnskabet en sidegevinst.

45 Kritiske succesbarrierer i mindre virksomheder - i lyset af "Bornholmerpakken".
Projekt. HA-uddannelsen, Rønne, Tove Møller Nielsen, K. Nicolai Sommer.
Kapital er ikke den store kritiske barriere, hvorfor Bornholmerpakken har væ-
ret skruet forkert sammen. Rådgivning anvendes af de undersøgte virksomheder
kun i nød. Der er ikke nok seriøse projekter på Bornholm i forhold til kapital-
mulighederne.

46 Den lille virksomheds vækstbarrierer. Projekt. HA-uddannelsen, Rønne, Ken
Andersen, Michael Blom, Torben Nielsen.
Begrænset tilfredshed med Bornholmerpakken. Slækkelsen på arbejdskravet på
investeringsfonds- og etableringskontomidler har ikke virket efter hensigten.
Fonden har ikke gjort det lettere at låne. Mangel på administrative og innova-
tive kræfter på ledelsesplan. Forslag om at udnytte produktionssvage perioder
med sigte på opkvalificering.

47 Det bornholmske erhvervslivs fragt- og omkostningssituation. Notat, Bornholms
Erhvervsråd.
En reaktion på rapport fra 1990 vedrørende Bornholms transportsituation.

48 Valg af uddannelse. En første sammenligning af uddannelsesvalg i Bornholm,
Ribe, Sønderjyllands og Århus amter. Arbejdsnotat. Carsten Ulstrup Johansen,
Sydjydsk Universitetscenter.
Omhandler alene piger. Uddannelsesfrekvensen en smule over gennemsnit, men
færre på videregående. Til gengæld flere med såvel studie- som erhvervskom-
petancegivende ungdomsuddannelse.

49 Bornholm: Economic Structures and Development. Steen Schønemann, Born-
holms Forskningscenter.
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50 Survey of Visitors to Bornholm. Stephen Wanhill, Bornholms Forskningscenter.
Foreløbig fire rapporter fra et 5-årigt forskningsprojekt. Analyserne vedrører
adfærd og profil blandt rejsende til Bornholm.

5l Udviklingen i erhvervsstrukturen inden for turisme og fiskeri på Færøerne og
Bornholm i perioden 1980 til 1994. Projektrapport. Handelshøjskolen i Køben-
havn, Carsten Vesth, Jacob Albers, Peter N. Stenbjerre, Henrik Pedersen, Raja
Sohail Khan, Ole Henrik Olsen.
Samme erhvervsstrukturelle udvikling, men dårligste udgangspunkt på Færøer-
ne. Socio-økonomisk bedst klaret på Bornholm.

52 Notat vedrørende overvejelser bag Uddannelsescenter Bornholm i relation til
publikationen "Uddannelsespolitik i et udkantsområde". Bornholms Forsk-
ningscenter og Bornholms Amt.

53 Teknologianvendelse og -fornyelse i bornholmske erhverv. En undersøgelse af
turisterhverv, jern- og metalindustri og telearbejde. Kresten Storgaard, Jesper
Manniche, Carl Henrik Marcussen. SBI, AKF og Bornholms Forskningscenter.
Undersøgelse af faktisk og  forventet investering i telematik og andre former for
teknologisk fornyelse inden for de nævnte erhverv. Fokuserer endvidere på bar-
rierer og udviklingsmuligheder. Indhentning af viden foregår ikke gennem sy-
stematiserede og målrettede processer. Der skeles ofte til de store virksomhe-
ders handlemønster, hvorfor måske et problem på øen med få teknologiske læ-
reeksempler.

54 Hovedelementer i Uddannelsescenter Bornholm. Bornholms Amt.

55 Cykelturisme. En økonomisk og miljømæssig bæredygtig turismeform? Peter
Saabye Simonsen og Birgitte Jørgensen, Bornholms Forskningscenter.
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Bilag 2. Udvalgte nøgletal for Bornholm og hele
landet

Bornholm Hele landet
Befolkningsudvikling 1986=100 96 103
Fødselsoverskud antal personer -106 6.580

Aldersfordeling, pct. 00-06 årige 8,1 9,0
07-16 årige 12,3 10,8
17-24 årige 8,9 10,9
25-39 årige 19,0 22,6
40-59 årige 28,4 27,0
60-66 årige 7,0 6,3
67-     årige 16,5 13,4

100,0 100,0

Mænd, pct. 49,7 50,6
Kvinder, pct. 50,3 49,4

100,0 100,0

Indb. pr. km2, 1996 76,8 121,9

Beskatningsgrundlag pr. indb. 1996, kr. 81.866 99.632
Boliger opført før 1945, pct. 51,8 37,7
Boliger uden toilet 1995, pct. 2,9 2,0

Bornholm Hele landet
Ledighedsprocenten 1988 9,02 8,68
Ledighedsprocenten 1994 12,46 11,81

Kilde: Bornholm i tal, 1996.
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Erhvervsindtjening pr. fuld-
tidsbeskæftiget 1991
(Danmark=100) Bornholm Hele landet
Primære erhverv 73,5 100,0
Industrierhverv 67,7 100,0
Private serviceerhverv 88,6 100,0
Samlet produktivitet 87,9 100,0

Erhvervsindtjening pr. fuldtidsbeskæftiget,
1992, kr.

273.138 312.934

Disponibel indkomst pr. indb. 1992, kr. 107.135 122.979
Kilde: Ref. 15.

20-66 årige efter uddannelse,
pct.

Bornholm Hele landet
Ikke-faglært 52,2 47,9
Faglært 35,5 34,5
Korte videregående 4,1 5,3
Mellemlange videregående 6,3 7,9
Lange videregående 1,9 4,4

100,0 100,0
Kilde: Bornholm i tal, 1996.

Fordelingen af efterspørgselen
på hovedkategorier, 1992, pct.

Bornholm Hele landet
Privat forbrug 46,7 31,9
Offentligt forbrug 16,7 16,7
Investeringer 7,9 9,1
Eksport til udlandet 25,2 27,8
Eksport til øvrige Danmark 3,6 14,5

100,0 100,0
Kilde: Ref. 15.
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Antal beskæftigede på erhverv
opgjort efter bopæl, 1994.
(opgjort ultimo 1993, pct.) Bornholm Hele landet
Landbrug, gartneri og skovbrug 7,1 4,7
Fiskeri mv. 1,6 0,3
Råstofudvinding 0,7 0,1
Landbrugsindustri 3,0 3,2
Fiskeindustri 3,8 0,3
Tekstil-, beklædnings- og læderindustri 0,3 1,0
Træ-, papir- og plastindustri mv. 2,4 2,7
Mineralolie-, kemisk og plastindustri mv. 0,0 1,8
sten-, ler- og glasindustri 1,7 0,7
Jern- og metalindustri 3,1 6,9
Møbelindustri og anden industri 0,2 1,3
Energi- og vandforsyning 0,6 0,7
Bygge- og anlægvirksomhed 6,4 5,4
Handel m. biler, autorep. og servicetat. 2,1 2,2
Engros- og agenturhandel undt. m. biler 2,6 5,6
Detailh. og reparationsvirk. undt. biler 7,5 6,6
Hotel- og restaurationsvirksomhed mv. 3,9 2,6
Transportvirksomhed 6,4 4,6
Post og telekommunikation 1,7 2,0
Finansierings- og forsikringsvirksomhed 2,3 3,1
Udlejning og ejendomsformidling 1,1 1,4
Forretningsservice mv. 2,9 6,2
Offentlig administration mv. 9,2 7,5
Undervisning 7,1 7,3
Sundhedsvæsen mv. 4,9 5,6
Sociale institutioner mv. 11,3 10,1
Renovation, foreninger og forlystelser mv. 5,1 5,1
Uoplyst erhverv 0,8 0,8
I alt samtlige brancher 100,0 100,0
Kilde: Bornholm i tal, 1996.
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Erhvervsindtjening fordelt på
erhverv
(1993, pct.) Bornholm Hele landet
Landbrug 4,7 3,4
Fiskeri 0,8 0,2
Råstofudvinding 1,1 4,5
Primære erhverv i alt 6,6 8,1

Landbrugsindustri 2,3 2,9
Fiskeindustri 2,6 0,3
Jern- og metalindustri 3,2 8,0
Andre industrierhverv 4,6 9,1
Industri i alt 12,7 20,3

Bygge- og anlæg 6,3 4,8
Engroshandel 2,4 7,3
Detailhandel 4,4 4,7
Turisterhverv 4,3 2,6
Transport 17,2 8,9
Finansiel virksomhed mv. 4,3 8,3
Boligbenyttelse 12,4 9,2
Andre private serviceerhverv 4,3 5,1
Private serviceerhverv i alt 55,6 50,8

Offentlige tjenster 24,2 20,8

Serviceerhverv i alt 80,8 71,6

I alt 100,0 100,0

Kilde: Bornholm i tal, 1996.


