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Ideen bag Innovation Fur

• Innovation Fur skal være et 

unikt udstillingsvindue for 

fremtidens teknologier. 

• Fur bliver stedet, hvor en række 

IT- og energiprojekter afprøves IT- og energiprojekter afprøves 

i fuld skala.

• Fur skal være stedet, hvor fremtidens samfund og bæredygtige 
løsninger bliver demonstreret.

• Som brugere af de nye teknologier er målet, at det bliver billigere, 
mere trygt, sjovere og lettere at være Fur-borger.

• Innovation Fur skal gøre det attraktivt for alle aldersgrupper at bo på 
øen, og derved fastholde og tiltrække beboere.



Initiativtagere

NU

– Lokale organisationer og borgere på Fur, EnergiMidt og 

Skive Kommune.

FREMADRETTETFREMADRETTET

– Lokale virksomheder indenfor industri, erhverv og service.

– Leverandører af udstyr.

– Forsknings- og vidensinstitutter.

– Private firmaer f. eks. rådgivende ingeniører og 

finansieringsinstitutter, interesseorganisationer etc.



Igangsætning - projektsekretariat
• Der oprettes et projektsekretariat, som koordinerer 

aktiviteterne på projektets delområder.

• Projektsekretariatet skal blandt andet:

– Koordinere og målrette aktiviteterne i Innovation Fur

– Skabe omtale af Innovation Fur, således Fur bliver et – Skabe omtale af Innovation Fur, således Fur bliver et 
interessant område for virksomheders og universiteters 
forsknings- og udviklingsaktiviteter.

– Søge tilskudsmidler fra fonde og forskningsprogrammer.

– Sikre udveksling af erfaringer og resultater, både internt i 
Innovation Fur og mellem Fur og omverdenen.
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Delområder
Foreløbig er følgende delområder fundet:

1. Digitalisering af velfærdsydelser
Udbygning af bredbåndsnettet og videreudvikling af IT-infrastrukturen.

2. Fremtidens energisystem
Opbygning og demonstration af et intelligent elnet, der kan sikre høj 
indpasning af miljøvenlig energiproduktion kombineret med energibesparelser.

3. Indpasning af vedvarende energi3. Indpasning af vedvarende energi
Der etableres en række energianlæg baseret på vedvarende energi.

4. Hjemmets teknologier
Demonstration af ”Smart Home” løsninger.

5. Transportsektoren
Demonstration af klimavenlige transportløsninger.

6. Erhvervsudvikling
I samarbejde med virksomheder og organisationer gennemføres aktiviteter, 
der kan medvirke til at skabe attraktive muligheder for innovation og 
erhvervsudvikling.
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Betydning for borgere og 

virksomheder på Fur

• Innovation Fur styrker levevilkårene og 
erhvervsklimaet på Fur, idet:
– Målsætning om lavere energibetaling. 

– Muligheden for at anvende spændende og miljøvenlige 
energi- og IT løsninger til gunstige priser gør Fur til et 
attraktivt sted at bo.attraktivt sted at bo.

– Lette adgangen til offentlige serviceydelser som f.eks. 
læge, undervisning, kommune etc.

– Medvirke til at tiltrække tilflyttere, øge muligheden for at 
fastholde skole, butikker, arbejdspladser etc. 

– Partnerskabet med firmaer fra ind- og udland kan 
medvirke til at skabe nye arbejdspladser og sikre 
eksisterende.



Det sker lige nu

• Der er søgt tilskud fra programmet ”ForskEL” til at 
undersøge og demonstrere intelligent styring af 
elnettet på Fur.

• Der arbejdes med en ”Masterplan”, der beskriver 
Innovation Fur. På sigt forventes en omsætning i Innovation Fur. På sigt forventes en omsætning i 
projektet på over 100 millioner.

• Forundersøgelser til lokale energi - og IT projekter 
igangsættes.

• Innovation Fur markedsføres overfor eksterne 
virksomheder og organisationer.



Et blik på tidsplanen

2010

• Projektet igangsættes
• Projektsekretariatet oprettes

• Der udarbejdes en ”Masterplan”, som beskriver det videre forløb

• Arbejdet med at skabe kontakt til eksterne partnere og ansøge om midler fra fonde m.v. igangsættes

• Forundersøgelse til energi- og IT projekter 

2011

• Masterplanen færdiggøres; Implementeringen planlægges og igangsættes
• Der ansøges om medfinansiering fra nationale og internationale fonde og udviklingsmidler

• Der afholdes informationsmøder rettet mod lokale beboere og foreninger på Fur

• Implementering af digitale løsninger og energiprojekter

2012-15

• Implementeringsfasen fortsætter i henhold til Masterplanen
• Der udsendes løbende information om erfaringer og resultater

• Supplerende aktiviteter og finansiering inddrages i den udstrækning, det er muligt og relevant

• Implementering af digitale løsninger og energiprojekter

2016 -

• Fortsat udvikling med afsæt i Innovation Fur

Muligt scenario: Innovation Fur bliver til stadighed udviklet af de partnere, som har deltaget. På Fur 

har nogle større virksomheder nu etableret udviklingsafdelinger, ligesom flere små innovative 

virksomheder er blevet etableret.


