
 
 

 

 

Pressemedelelse 1 Juli 2014 

Fehmarnbelt Days 2014 skaber forbindelser.  

Tre dage med fokus på dansk-tysk-svensk samarbejde, i hjertet af 

København  

 

Fehmarnbelt Days finder sted 30 sept – 2 okt 2014 og er en ramme for konferencer, seminarer og andre 

begivenheder indenfor erhverv, turisme, politik, forskning og kultur m.v. Virksomheder, politikere, organisationsfolk 

og borgere fra alle tre lande mødes i København for at diskutere de muligheder, der vil opstå indenfor en 

sammenhængende Femern Bælt region, når den faste forbindelse åbner i 2021.  

 

Under temaet “Creating Connections” har Fehmarnbelt Days fokus på potentialet for bæredygtig vækst I Femern 

Bælt regionen – et område med 9 millioner indbyggere, der strækker sig fra Nordtyskland over Danmark til 

Sydsverige. Der er nu åbent for tilmelding til Fehmarnbelt Days 2014 på www.fehmarnbeltdays.com.  

 

Fehmarnbelt Days 2014 finder sted på baggrund af store investeringer I infrastruktur og deres konsekvenser: Siden 

åbningen af den faste forbindelse over Øresund er København og Malmø vokset tættere sammen. Der er skabt et 

sammenhængende dansk-svensk jobmarked, og de kulturelle forbindelser er styrket. Fra 2021 vil tunnellen under 

Femern Bælt på tilsvarende vis forbinde Danmark og Tyskland via den kortest tænkelige linjeføring. En 

sammenhængende Femern Bælt region tilbyder helt nye muligheder for bosætning, arbejde og fritid. Fehmarnbelt 

Days 2014 er en anledning til at stille skarpt på disse vækstpotentialer. 

 

Fehmarnbelt Days 2014 rummer bl.a. følgende arrangementer:  

 

- STRING konferencen "Grøn Vækst – en region I bevægelse": STRING netværket er et samarbejde mellem Region 

Skåne, Region Hovedstaden, København, Region Sjælland, Slesvig-Holsten og Hamborg. STRING er vært for en halv 

dags konference om Grøn Vækst. Ledende politikere fra EU, Sverige, Danmark, Hamborg og Slesvig-Holsten 

diskuterer mulighederne for øko-venlig mobilitet, vedvarende energi og fremtidsorienterede arbejdspladser I 

Femern Bælt regionen.  

 

- Networking Village: I ”Networking Village” kan man udvide sit netværk og møde virksomheder og projekter fra 

Sverige, Danmark og Tyskland, der udstiller deres produkter, resultater eller ydelser. Vært er Baltic Development 

Forum, en førende tænketank og netværk for beslutningstagere fra politik, erhvervsliv, universiteter og medier I 

Østersøområdet. 

  

- "Knowing Fehmarnbelt": En konference for erhvervslivet, med fokus på de fordele og muligheder, som den 

fremtidige Femern Bælt tunnel tilbyder for virksomheder i hele regionen. Vært for konferencen er Fehmarnbelt 

Business Council (FBBC).  

http://www.fehmarnbeltdays.com/


 
 

 

 

- "Hvordan tiltrækker vi unge turister til Femern Bælt regionen?": En turisme konference, der løfter sløret for de nye 

megatrends indenfor morgendagens turisme og drøfter nye ideer til at udvikle den regionale turistbranche. Der 

bliver særlig fokus på målgruppen af yngre voksne, deres brug af digitale medier, sociale adfærd og hvordan 

turistbranchen kan markedsføre sig i forhold til denne målgruppe. Vært for konferencen er den dansk-tyske Femern 

Bælt Komité. 

- Femern A/S hoppeborg "Hop under Femern": En familiefest finder sted på Rådhuspladsen, arrangeret af Femern 

A/S, det selskab der anlægger tunnellen under Femern Bælt.  En kolossal hoppeborg indbyder forældre og børn til at 

udforske Femern Bælt tunnelen, og et informationstelt fortæller alt, hvad der er værd at vide om tunnelprojektet. 

 

Program: http://www.fehmarnbeltdays.com/en/programme 

 
Baggrund: 

Fehmarnbelt Days er en række konferencer, som arrangeres I samarbejde mellem seks organisationer. Den udgør en 

platform for aktører i og omkring den fremvoksende Femern Bælt region. ”Fehmarnbelt Days” startede 2012 i 

Hamborg and Lübeck og finder i år sted i København. Det er hensigten, at ”Fehmarnbelt Days” arrangeres hvert 

andet år et sted i Nordtyskland, Danmark eller Sydsverige frem til åbningen i 2021 af tunnelen under Femern Bælt. 

  

Fehmarnbelt Days arrangeres i samarbejde mellem følgende organisationer: 

  

• Fehmarnbelt Business Council (FBBC)  

• STRING 

• Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i Danmark 

• Femern A/S 

• Femern Bælt Komiteen 

• Baltic Development Forum 

 

Konferencested: 

Tivoli Kongres Center 

Arni Magnussons Gade 2 

København, Danmark 

 

Kontakt:  

Fehmarnbelt Days sekretariatet 

Torben Aaberg, Baltic Development Forum, ta@bdforum.org, + 45 60 21 85 74 

 
Hjemmeside: www.fehmarnbeltdays.com  

Presse: http://www.fehmarnbeltdays.com/en/press/press  
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