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Nord Region Ostsee-El e

Vores fælles region - beliggende mellem
Østersøen og Elben, i umiddelbar nærhed af
storbyen Hamborg, i trekanten mellem de tre
europæiske storbyer Berlin, Hamborg og København - omfatter amterne Hertugdømmet
Lauenburg, Nordwestmecklenburg, Ostholstein, Plön, Segeberg, Stormarn og de selvstændige hansestæder Lübeck og Wismar.

Vores region har allerede i gammel tid slået
bro mellem Skandinavien, de baltiske stater
og Mellemeuropa. En ældgammel hansetradition præger vores fællesregion den dag
idag. Et rigt kulturlandskab med gotisk teglstens- og munkestensgotik, kirker, slotte og
herregårde vidner om traditioner, der tit lever i bedste velgående endnu.
Som en drejeskive mellem Østersøens lande
og Centraleuropa er vores region et vigtigt
center for industri, handel, forskning, kultur,
turisme og trafik.
Regionen med sine mange smukke og tildels
fredede landskaber, skove, søer, kursteder og
andre fritidstilbud er et rekreativt nærområde, der skattes højt af beboere og gæster.
Folk elsker at bo i denne region, ikke mindst
fordi den byder på en bred vifte af børneinstitutioner, uddannelsestilbud og højere
læreanstalter, lige fra børnehave til universitet.



Gennem naboskabet med storbyen Hamborg, der med henblik på sine placering
som en af verdens største havnebyer på
tysk kaldes „Tor zur Welt“ (verdensporten)
er vores region knyttet til den internationale trafik-flow af personer, gods og varer. I
denne sektor har mange borgere og beboere
i vores region fundet spændende og trygge
arbejdspladser. I fritiden er der så mulighed
for at nyde godt af et omfattende kulturelt
tilbud med bl.a. koncertarrangementer med
internationalt kendte kunstnere og berømte
musicals.
Vi er nemme at få fat i og let at komme til:
Tysklands Norden har gode forbindelser i
form af veje, skinner, skibsforbindelser og
fly. Og gæstfrihed er et af vore ældste bud.
Så det er ligetil for turister, investorer og nytilflyttere at komme på kortere eller længere
besøg eller ligefrem slå sig ned hos os.

Nord Region Ostsee-El e

I en tid med globalisering og et voksende,
forenet Europa er det vigtigt at profilere
sig som region og positionere sig i investorernes, de besøgendes og herboendes
bevidsthed.
Fællesskab betyder styrke. Det er vores
hensigt både at VOKSE sammen med
metropolregionen Hamburg og at vokse
SAMMEN med den. Der går en landegrænse
midt gennem vores region, der også betyder
en forskel i støttemuligheder. Det oplever
vi ikke kun som en udfordring, men også
som en chance for vores region. Det er helt
sikkert bedre at knytte borgere, turister,
kunder og investorer til vores region end
at se dem udvandre til andre regioner i
Tyskland og Europa.
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Kultur og Hanseforbund

Nordtyske tegl- og munkestensbygninger,
slotte, klostre og en bred vifte af seværdigheder præger billedet i regionen. Den smukke og traditionsrige arkitektur er en rød tråd
gennem kultur og landskaber.
Unesco har tildelt hansestæderne Lübeck
og Wismar status af verdens-kulturarv og
har således givet regionens byer det officielle stempel på, at de er noget særligt og
smukt.

∙ UNESCO verdenskulturarv Lübeck
∙ UNESCO verdenskulturarv Wismar
∙ Willy Brandt ∙ Thomas Mann ∙ Günter Grass
∙ Matthias Claudius ∙ Bastian Sick
∙ Eulenspiegelmuseet i Mölln



Men regionen er ikke kun arnesteder for
historiske bygninger, herfra stammer også
store personligheder. Det gælder for eksempel for fredsnobelpris-modtagerennn, den
berømte politiker og Berlin-borgmester Willy Brandt, litteraturnobelpris-modtageren
Thomas Mann (det er ham med „Buddenbrooks“), og også digteren Matthias Claudius og forfatteren Uwe Johnson. har rødder i
denne region.
Hvis du er nysgerrig efter at vide mere om
disse og andre kendte personer fra det nordtyske område, kan du gå på opdagelse i de
mange museer. Disse er for størstedelens vedkommende placeret i de huse, der oprindeligt var føde- eller hjemsted. Dette gælder for
eksempel for Eulenspiegelmuseeet i Mölln og
for Buddenbrookhuset i Lübeck, der begge er
åbne for publikum året rundt.

∙ Litteraturhuset Uwe Johnson
∙ Eutin Slot ∙ Reinbek Slot
∙ Bothmer Slot ∙ Ahrensburg Slot
∙ Rhena Kloster

Andre muligheder for at tage på udflugt til
tidligere epoker er at besøge f.eks. Eutin Slot,
Reinbek Slot eller Bothmer Slot. Og så er der
Ahrensburg Slot, der er berømt for sit flotte
kulturprogram, der spænder vidt, med bl.a.
biografer og kunstarrangementer. Andre
smukke steder, der kan hensætte den besøgende til svunden tiders storhed er de mange
smukke klostre, f.eks. klostret Rhena.
Du er sikkert ikke klar over, at man i byerne Lübeck og Schwerin er fælles om en af Tysklands
ældste traditioner. I starten af november, på
St. Mortens dag, afholdes „Martinsmann“ celebrationen. Byen Lübeck overrækker ved den
lejlighed byen Schwerin et fad „Rotspon“, en
fransk Bordeaux, der lagres her. Traditionen
hidrører fra kejser Napoleons tid. Dette årligt
tilbagevendende jubilæum er en publikumsmagnet, sådan som det har været det siden
Hanseforbundets tider.

1 Bothmer Slot
2 Reinbek Slot
3 Eulenspiegelmuseet i Mölln
4 Eutin Slot
5 Engelsgrube og St. Jakobi i Lübeck
6 Wismar havn
7 Buddenbrookhuset i Lübeck
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Kultur og Hanseforbund

Ud over de mange kulturelle seværdigheder,
hersker der også et livligt, broget og afvekslingsrigt teaterliv i regionen. Især Lübeck er
kendt som et nordtysk kulturcentrum. Med
byens offentlige teater „Stadt-Theater“, de
mange mindre teatre og den årlige sommeroperette under åben himmel er der et stort
spektrum at vælge imellem.
Hos Theaterschiff („Teaterskibet“) Lübeck og
Milchbar („Mælkebaren“) i Reinfeld har arrangørerne vist sans for at opspore de bedste
tyske skuespillere, kabaret-stjerner og komikere og få dem til byen. Herved bidrager de
med et enestående tilbud, der er en kulturel
berigelse for regionen.

∙ Stadttheater Lübeck
∙ Theaterschiff ∙ Sommeroperette
∙ Milchbar Reinfeld ∙ Karl-May-Legene
∙ Eutiner Festival ∙ Schleswig-Holstein Musikfestival
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I sommermånederne lokker de store events
såvel de lokale som turister og gæster til. Her
skal selvfølgelig nævnes en attraktion, som
regionen især er kendt for: Karl-May-legene
i Bad Segeberg. Her handler det altid om
cowboydere og indianere og der tændes lys
i børnenes øjne, når Winnetou og Old Shatterhand kæmper mod skurkene, som de har
gjort det i generationer på Kalkberg („kalkbjerget“).
Knap så traditionsrig, men lige så spændende er Piraternes Open Air i Grevesmühlen,
hvor der rasles med sabler og opdages store
skatte.
Men der er meget mere kultur og spænding
at hente. Eutin-Festivalen, Schleswig Holstein
Musik Festivalen, Schönberger Musiksommer
og andre byder på mange forskellige genrer.
Sporten skal ikke glemmes - den er i højsæ-

∙ Nordiske Filmdage
∙ Schönberger Musiksommer
∙ Piraternes Open Air ∙ Dragebådsrace
∙ Travemünde Festuge

det ved Dragebådsrace og Travemünde-Festugen.
Uafhængig af årstider og vejrlig opfører Musik- og Kongreshallen Lübeck (MuK) ca. 350 arrangementer om året, det være sig internationale kongresser, koncerter eller partyfester.
Heller ikke om vinteren bliver „fortovene
klappet op“, som man siger hernede. Mindst
to events i de kolde måneder giver genlyd
til langt ud over forbundslandets grænser:
de Nordiske Filmdage og Lübecker Julemarked. Og at se byen Lübecks smukke vartegn
- Holstenporten - med snekronede tinder om
vinteren er ikke bare et levende minde fra
Hanseforbundstiden, men en oplevelse, der
er værd at komme efter.

∙ Julemarkedet i Lübeck
∙ Lübeck Holstentor
∙ Ducksteinfestival
∙ Musik- og Kongreshal Lübeck

2

3

1 Karl-May-Legene
2 Travemünde-Ugen
3 Eutin Festivalen

4 Piraternes Open Air - Grevesmühlen
5 Lübecks Holstenport

1

4
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Fritid og rekreation

Der er mange og forskelligartede muligheder
for at dyrke rekreation og motion i regionen.
Lige fra Øst-Holsten til Nordwestmecklenburg
har hver by og hver egn sine individuelle fortrin og særpræg, der afrunder billedet af en
dejlig region.

Østersøens badesteder i Lübeckerbugten er
dejlige steder at slappe af eller dyrke motion.
Naturen lokker med skov- og søområder, f.eks. i
den „Holstenske Schweiz“, i Sachsen-Skoven eller i naturparken Lauenburgische Seen, der er
fyldt med fred til sjælen og ro til kroppen. Her
ligger også Nordtysklands dybeste sø, Schalsee
- hele 71,5 meter ned til bunden. Denne smukke sø danner biosfære-reservatets centrale
punkt, som den har lagt navn til.
I Nordwestmecklenburg finder den besøgende
mange smukke slotte, herregårde og landsbykirker, der nok er værd at kigge nærmere på.

En smuk kombination af kultur og historie
byder egnens byer på. Blandt udflugtsmålene
skal nævnes Residenzstadt Eutin og Inselstadt
Ratzeburg.
Hele regionen er især kendt for at være et eldorado for tilhængerne af cykling, hesteridning
og fodvandring, det vi på tysk kalder „Rad- Reit
und Wandertourismus“. Så det er helt op til
dig, om du vil „gå“ på opdagelse til fods, til hjul
eller til hest.

Bondegårdseventyr for hele familien - det er
en fornøjelse for store og små drenge og piger
at opdage regionens dyreliv både i og udenfor
staldene. Der er tryk på opleveren med en tur
eller en hel nat i høet (Heuherberge).

∙ Badesteder i Lübecker bugt
∙ Holsteinische Schweiz
∙ Naturpark Lauenburgische Seen
∙ Sachsenwald
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∙ Residenzstadt Eutin
∙ Nordwestmecklenburg
∙ Slotte ∙ Herregårde
∙ Landsbykirker

∙ Inselstadt Ratzeburg
∙ Cykelture ∙ Vandreture
∙ Rideudflugter ∙ Bondegårde
∙ UNESCO Biosfærereservat Schaalsee

2

3

5

6
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1 Gammel vindmølle ved Ascheberg
2 UNESCO biosfærereservatet Schaalsee
3 Ratzeburg Domkirke og Herrenhaus
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4 Eutin Torv
5 Travemünde Bugt set fra oven
6 Opdag regionens seværdigheder f.eks. på cykel

Fritid og rekreation

Det er først og fremmest vandet - havet, søerne og floderne - der udgør denne regions
særpræg. Det er også vandet, der var grundlaget for den mangeårige, stærke Hanse-tradition. Og den dag idag er det vandet, der er
centrum for mange fritids- og rekreationstilbud.

Den årlige Travemünde Festuge med sine
sejskibsregattaer er en af verdens største
sejlsportsarrangementer. For dem, der gerne tager et kig under overfladen, byder Sea
Life Havakvariet i Timmendorfer Strand på
spændende undervands-verdener i Atlanterhavet, Vesterhavet og Østersøen.
Hvis du godt kan lide at færdes i det våde element, kan du slappe helt af i Ostsee-Therme
eller Holstentherme med deres varme wellness-tilbud. En forholdsvis ny oase er opstået
i byen Wismar, med navnet „Wonnemar“.
Direkte på stranden i Scharbeutz finder du
Beach Club, byens glade fritidsfornøjelse.
Clubben byder på masser af liv på stranden,
vandski, en Østersø-lounge og en hal med
indendørs sportsløjer, så der også er gang i
fornøjelserne, når det regner eller blæser.

∙ Hansestads-tradition
∙ Travemünde-Ugen
∙ Sea Life Hav-akvarium
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∙ Wonnemar Wismar
∙ Holstentherme Bad Schwartau
∙ Ostsee-Therme Scharbeutz ∙ Timmendorfer Strand

Så er der Hansa Parken i Sierksdorf, hvor hele
familien kan tilbringe en oplevelsesfyldt
dag med leg, spil og eventyr. Der er forskellige emneområder, hvor der er kælet for detaljerne, så et besøg i parken er en sand opdagelsesrejse, uanset alder og forventning.
Mere end en million besøgende strømmer til
Hansaparken hvert år - dermed placerer den
sig som en af de fem største fritidsparker i
hele Tyskland. Hvad forældrene især glæder
sig over: år 2007 fik parken godkendelsen
„OK for kids“ som den første af sin art; det er
en sikkerheds-smiley af stor betydning, der
udstedes af TÜV Nord og det tyske børneværn „Deutscher Kinderschutzbund“.
Lidt mere roligt, men lige så afvekslende er
det muntre og kulturelt prægede program
med arrangementer, der finder sted over
hele parken hele året igennem. Der bydes
på shows og folkefester, festivaler og meget
mere... og så er der jo kun et stenkast til byen
Hamburg, med f.eks. „Løvernes Konge“.

∙ Sejlbåds-regattaer
∙ Vandski Scharbeutz direkte på Østersøen
∙ Museumsskibet Passat ∙ Hansapark Sierksdorf

1
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3

4

1 Oplevelses- og rekreationsbadet Wonnemar
2 Travemünde Festuge
3 Sea Life Hav-akvarium i Timmendorfer Strand
4 Museumsskibet Passat i Travemünde
5 På strandende og kysterne er der plads til drageflyvning og rekreation
6 Hansa-Park i Sierksdorf

5

+
6
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Hansapark & Passat

Sundhed og wellness

Ro og fred. Tid til at lade sjælen finde hvile og
at glemme hverdagens stress. I vores region
finder du mange dejlige steder og pladser,
hvor du kan nyde naturen.

Østersøens friske luft garanterer for rekreation. Kursteder som Travemünde, Eutin, Heiligenhafen, Bad Malente, Boltenhagen, Fehmarn, Mölln, Neustadt in Holstein, Haffkrug,
Scharbeutz og Timmendorfer Strand byder
ud over frisk luft og dejlig natur også på
medicinske terapier og sundhedskurer.

Klinikum Neustadt er det store sygehus i
Øst-Holsten, med international reputation.
Her er man specialiseret indenfor bl.a. fagområderne ortopædi, kirurgi, intern medicin
og neurologi.

Curschmann klinikken f.eks. - her behandles
hjerte og karsygdomme på højeste medicinske niveau.
Universitetsklinikken Schleswig-Holstein i
Lübeck er Tysklands næststørste. Dette sygehus er Østholstens centralen i landsdelens
medicinske forsyning og uddanner også
morgendagens medicinere og sygeplejersker.

∙ Travemünde ∙ Eutin ∙ Heiligenhafen
∙ Bad Malente ∙ Fehmern ∙ Mölln
∙ Neustadt in Holstein ∙Hafkrug
∙ Scharbeutz ∙ Timmendorfer Strand
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∙ Curschmann-Klinik
∙ Rehabilitationsklinikum i Timmendorfer Strand ∙
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
∙ Sundhedscentret Klinikum Neustadt

∙ Grand SPA Resort A-ROSA Travemünde
∙ Weiße Wiek Boltenhagen
∙ Søhotel Grossherzog von Mecklenburg
∙ Schloss- und Wellnesshotel Nordwestmecklenburg

2

1
3

1 Stejlkyst ved Boltenhagen
2 Grand SPA Resort A-ROSA i Travemünde
3 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
4 Klinikum Neustadt
5 Weiße Wiek Boltenhagen

4
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Sundhed og wellness

Boltenhagen i Nordwestmecklenburg er et
af Tysklands ældste kurbadesteder. Her kan
gæsterne glæde sig over det enestående panorama ud over Mecklenburg bugten, mens
de nyder de forskellige og afvekslende wellness-tilbud, sådan som f.eks. i ferie-ressortbyen Weiße Wiek i Boltenhagen. Her er der
blevet opført en rigtig dejlig ferie-oase, med
bl.a. „Iberotel“ og „Dorfhotel“.

Grand SPA Resort A-ROSA Travemünde er
Tysklands mest eksklusive originale Thalasso
center, et drømmetilbud for rekreations-søgende gæster. Klimaet og havet udgør her de
ideale betingelser for en behandlingsterapi,
der baserer på havvand.
Regionen er familievenlig, der er utallige
steder, hvor hele familien kan foretage sig
noget sammen. For eksempel er det „Suptropiske Badeparadis“ på Weissenhäuser
Strand et af de største oplevelses-badetempler med spændende tilbud til både forældre
og børn.
Der er sørget for børnepasning, således at de
voksne også har mulighed for at være sammen på tomandshånd, mens børnene leger
under opsyn.

∙ Subtropisk badeparadis Weissenhäuser Strand
∙ Sejlsport
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∙ Cykelture ∙ Ridning
∙ Golf ∙ Tennis

Er du til sport eller motion? I vores del af verden kan du bl.a. dyrke klassiske sportarter
som hesteridning, golf, tennis og sejlsport.
Eller hop op på cyklen og nyd den friske luft,
mens benene arbejder og hovedet slapper
af. Undervejs er der masser at se på og gå på
opdagelse i.
Så er der øen Femern (Fehmarn), et eldorado for sportstilhængere. Der er jo som
bekendt vand hele vejen rundt om en ø, så
det er selvfølgelig havet og vandet, der byder på et stort spektrum af sportsaktiviteter,
deriblandt surfing til både begyndere og de
professionelle. Femern har hele 78 kilometer
strand, så der er rigeligt med plads, også til
dem, der helst vil have et smukt lille hjørne
natur helt for sig selv.

∙ Marina Boltenhagen
∙ Surfing ∙ Natur

2

3

1 Golf
2 Badeparadis Weissenhäuser Strand
3 Med cykel på opdagelsestur

4 Ridning
5 Sejlskibe ved Travemünde

1
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Uddannelse og forskning

Der findes mange uddannelsesinstitutioner
og læreanstalter her i regionen. Mange flittige studenter besøger såvel de private højere
læreanstalter som de statslige universiteter.
Der forskes især indenfor medicin, erhvervsøkonomi og teknologi.

Byen Lübeck er de højere uddannelsesinstitutioners centrum, men også i Segeberg,
Wismar og Geesthacht finder man kendte
læreanstalter og forskningscentre.

På Fachhochschule Lübeck går der ca. 3.000
studenter, der uddanner sig indenfor matematiske, naturvidenskabelige, tekniske og
erhvervsøkonomiske fag.

Universitet i Lübeck er et ungt universitet
med medicinske og teknisk-naturvidenskabelige fakulteter. Her læser og forsker ca.
2.600 studenter indenfor medicin, naturvidenskab, informatik og medier.

Endvidere findes der i Lübeck to specialiserede faguniversiteter „Musikhochschule“ og
„Fachhochschule des Bundes“, der fungerer
som det centrale uddannelsessted for forbundspolitiets højere og specialuddannede
politibetjente.

Tilknyttet universitetet i Lübeck er den private læreanstalt Internationalll School of
New Media.

∙ Faguniversitet Hochschule Wismar
∙ Fielmann Akademie Schloss Plön
∙ Media Docks ∙ Musikhochschule
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Media Docks, europæisk campus for nye
medier, bliver benyttet af studenter fra alle
fagområder.

På faguniversitetet i Wismar, University of
Technology, Business and Design gælder det
ingeniørvidenskaberne, de økonomiske fag
og naturligvis design. Her kan studerende
fra hele forbundsrepublikken deltage i studierne gennem korrespondancekurser.

∙ University of Technology, Business und Design
∙ Forskningscentret Borstel
∙ International School of New Media
∙ Leibnitz Center for Medicin og Biovidenskaber

∙ Ingeniørvidenskaberne
∙ Erhvervsøkonomi ∙ Design
∙ Faguniversitetet Fachhochschule des Bundes

1

2

1 Forskningscentret Borstel Herrenhaus
2 Faguniversitet Hochschule Wismar Bibliothek
3 Fielmann Akademie Plön
4 Musikhochschule Lübeck
5 Mediadocks Lübeck

5
3

4
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Uddannelse og forskning
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I den sydlige ende af Hertugdømmet Lauenburg ligger byen Geesthacht. Byen huser
bl.a. GKSS Forschungszentrum; her forskes
der indenfor områderne kystsikring og materialer. Her handler det bl.a. om moderne
teknologi med det formål at spare på energien og finde frem til økologiske og vedvarende energikilder. GKSS er medlem af
Helmholtzselskabet, Tysklands største videnskabsorganisation.

Forskningscentret Borstel - Leibniz Centret
for Medicin og Biovidenskaber - har specialiseret sig i at udforske de medicinsknaturvidenskabelige områder. Forskning og
undervisning går hånd i hånd og instituttet
er i stadig kontakt med de omkringliggende
kommuners skoler og de store universiteter
i Lübeck og Kiel.

∙ Faguniversiteter ∙ Universiteter
∙ Medicin ∙ Økonomi ∙ Teknologi
∙ Naturvidenskab ∙ Informatik

∙ Frauenhofer Institut for Biomedicinsk Teknik
∙ Medier ∙ GKSS-Forskningscenter
∙ Helmholtz-Gesellschaft

Et andet verdenskendt forskningsinstitut er
Fraunhofer-Instituttet for Biomedicinsk Teknik i Lübeck. På dette renommerede institut
forskes og arbejdes der indenfor områderne
medicinsk teknik, bioteknologi, klima og
sikkerhedsteknik.

Fielmann Akademiet på det smukke Plön
Slot er nemt at få øje på. Her handler det
om godt syn - hvert år uddanner Fielmann
Akademiet ca. 6.000 optikere. Formålet er
at højne fagets standard og sikre det bestående niveau. Til det formål blev slottet
bygget om og renoveret i samarbejde med
fredningstilsynet, sådan at bygningerne nu
igen fremstår i al deres pragt.

∙ Universitetet i Lübeck
∙ Medicinsk teknik ∙ Bioteknologi
∙ Klimateknik ∙ Sikkerhedsteknik

2

1 En hjertemodel på universitetet i Lübeck
2 GKSS-Forskningscenter Geesthacht
3 Campus Faguniversitet Lübeck
4 Multifunktions-Center i Lübecks uddannelses-bydel
1

3
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Erhverv og trafik

Regionens udvikling indenfor erhverv og trafik udviser et stort potentiale. Fordelene ved
placeringen i nærheden af metropolregionen
Hamburg og beliggenheden ved Østersøen
bruges med fordel af de regionale virksomheder. Det forventes, at disse faktorer også for
fremtiden vil holde hjulene igang og højne
konkurrenceevnen.

Byen Lübeck er et eksempel på denne positive tendens. Lübeck har Tysklands største
Østersø-havn, Europas største færgehavn og
en af Tysklands største regionale lufthavne
og der regnes med, at byen vil vokse videre.
Planen er at Lübeck skal udvikle sig til at være
en af Nordtysklands førende byer i året 2012.
Der skabes derfor kontinuerligt gode vilkår
for fremdeles at kunne trække erhverv og
virksomheder til byen.
Ganske vist er Lübeck et centrum for erhverv,
handel og trafik, men der er flere store økonomiske knudepunkter fordelt over hele regionen. By-aksen mellem Norderstedt, HenstedtUlzburg, Kaltenkirchen og den nye bydel
Nordport, der ligger i Segeberg kommune,
danner et erhvervs-økonomisk tyngdepunkt.
Nordwestmecklenburg området har meget
at byde på, både når det drejer sig om øko-

∙ Metropolregion Hamburg
∙ Norderstedt ∙ Henstedt ∙ Ulzburg ∙ Kaltenkirchen
∙ interessante virksomhedsområder
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∙ største tyske Østersøhavn ∙ Nordport
∙ Kreis Segeberg ∙ Nordwestmecklenburg
∙ Europas største færgehavn

nomi, arbejdspladser og erhverv, men også
om livskvalitet. Der bydes på et glimrende
børnepasningstilbud for småbørn og gode
muligheder for familier og boliger. Denne del
af regionen er især attraktiv på grund af de
rimelige priser mht. bolig- og erhvervsarealer
og leveomkostninger.
Storman kredsen har allerede i mange år været en af de erhvervsmæssigt stærkeste strukturer i Tyskland. Indikatorerne for den positive
udvikling er blandt andet at købekraft-indekset ligger oppe på 122,5 og at arbejdsløsheden
ligger nede på kun 4,1 procent. Velkendte
og populære mærkevarer, der stammer fra
denne egn er bl.a. gulvrengøringsspecialisten
HAKO, den førende virksomhed indenfor visionssystemer, Basler AG og sundhedsfirmaet
GlaxoSmithKline, der bl.a. producerer mærkerne „Abtei“, „Dr. Best“ og „Odol“.

∙ afgørende virksomhedstyngdepunkter
∙ beboelsesområder for familier med høj livskvalitet
∙ Tysklands største regionale lufthavn
∙ Livskvalitet ∙ Kreds Stormarn

1

1 Nordport Norderstedt ved Hamburgs lufthavn
2 Havnehuset Skandinavienkai i Travemünde
3 HAKO fabrikken i Bad Oldesloe

2
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Erhverv og trafik

Regionens store virksomheder har succes indenfor forskellige brancher. Dertil hører bl.a.
fremstillingen af maskiner og anlæg, medicinsk teknik, fødevareindustrien og tømmer/
træindustrien.

Drägerwerk AG er med sine 120-årige historie
og mange patenterede innovationer indenfor det medicinske og sikkerhedstekniske område et lige så traditionelt som fremskridtsvenligt foretagende. Denne regionens største
arbejdsgiver indenfor medicin og teknik har
også stadig succes i USA, denne begyndte i
1907.
Foretagendet Euroimmun AG producerer laboratorie-sæt til antistofdiagnostikken. Firmaet har filialer over hele verden og er et af
branchens mest innovative og internationale
foretagende.
En stor del af virksomhederne indenfor træindustrien har valgt Wismar som udgangspunkt. Byen har en træ/tømmer-havn, der
gør den til branchens perfekte virksomhedsområde.

∙ Medicinsk teknik
∙ Maskinbyg ∙ Turisme
∙ Fødevareindustri ∙ Trævareindustri
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savværket Klausner Nordic Timber har slået
sig ned her. Også familieforetagendet EGGER
hører til verdens førende trævareproducenter
og har sit hovedkontor her i regionen.
Andre store foretagender drager nytte af beliggenheden ved Østersøen, f.eks. skibsfartforetagendetker MTW værftet og Schottel
Antriebstechnik.
Vandet og søfarten er også elementære dele
af rederiet Peter Deilmann. Tysklands kendteste luksusliner MS Deutschland er flagskibet
for dette familieforetagende, der residerer i
Neustadt in Holstein.

Klausnergruppen er Europas største private
savværkforetagende. Et af dens store filialer,

To store, internationale firmaer har slået sig
ned i Hertugdømmet Lauenburg. Det er firmaet Fette, der producerer præcisionsværktøj
og som er verdens førende producent af tabletteringsmaskiner og Tuchenhagengruppen,
der har specialiseret sig indenfor produktion
af maskiner og anlæg.

∙ Drägerwerk AG
∙ Euroimmun AG ∙ Klausner-Gruppe
∙ Savværket Klausner Nordic Timber

∙ Familieforetagendet EGGER
∙ Aker MTW Værft ∙ Schottel Antriebstechnik
∙ Peter Deilmann Rederi ∙ MS Deutschland

1

1 Drägerfabrikken
2 Egger Træindustri
3 Aker MTW værftet i Wismar

2
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Erhverv og trafik

Virksomheden Kuhnke AG har hovedsæde
i regionen. Kuhnke er en af Tysklands største underleverandører til bilproduktionen. I
Bad Malente tager de enkelte selskaber sig
af automation, automotive, supply chain og
support plus diverse andre områder. Porteføljen strækker sig fra maskinbyg og medicinsk teknik over sensorik og magnetteknik
til elektronik og visualisering.

Der findes et produkt, som de fleste af os
nok aldrig tænker nærmere over, selv om vi
stort set kommer i berøring med det hver
dag - det er dysehovedet. Hvordan kunne vi
få hårspray, deodorant eller flødeskum ud
af dåsen uden en dyse? Og i mange tilfælde
stammer denne lille dims fra firmagruppen
Lindal i byen Schönberg i Nordwestmecklenburg. Nivea og Wella hører til de mærker, der
bruger dysehoveder fra Lindal til deres produkter.
Fødemiddelindustrien har virksomheder i
regionen, der i Tyskland kendes af enhver.
Niederegger - det er den oprindelige, fine
marcipan fra byen Lübeck. Schwartau - det
er Tysklands største producent af marmelade og konfiture og Hawesta - Tysklands største producent af fiskekonserves.

∙ Kuhnke AG
∙ Schwartau fabrikkerne
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∙ Tradition
∙ Niederegger ∙ Campbell’s Germany

I Lübeck sidder også nogle store firmaer
med hver især hundrede års produktionshistorie på bagen; det er suppeproducenten
Campbell‘s Germany og mysliproducenten
H&J Brüggen.
Også Tysklands største bagespecialist Lieken
AG har en filial i regionen i byen Lüdersdorf.
Til denne gruppe hører Lieken Brot und
Backwaren GmbH og Kamps GmbH. Herfra
leveres der brød og bagværk ud til 21.000
butikker over hele landet, foruden til 920 af
Kamps egne bagerier i Tyskland.
Tysklands mest populære krydderketchup
produceres i byen Ahrensburg. Firmaet Hela
har i over 100 år fremstillet produkter til detailhandel og gastronomi.

∙ Hawesta ∙ Hela
∙ Detailhandel og gastronomi

1

2

3

1 Marcipansfirmaet Niederegger i Lübeck
2 Hawesta fiskekonserves
3 H. & J. Brüggen KG fabrik i Lübeck
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Erhverv og trafik

Forskellige lokale forbund og institutioner
arbejder for at regionen også i fremtiden
skal være et attraktivt område for erhvervsvirksomheder og for at understøtte de lokale
erhverv og fremme nye tiltag.

Også teknologi- og erhvervscentrene i
Schwerin, Wismar og Eutin foruden Innovations- og Teknologicentret i Geeshacht og Teknikcentret i Lübeck hjælper og understøtter
erhvervslivet. Især nystartede foretagender
bliver supportet i de første svære år af deres
selvstændighed og forretningsaktivitet.
Små og middelstore virksomheder kan få råd
og vejledning i Lübecks Teknikcenter. Derudover holder centret af det regionale forbund
bestående af producenter, brugere, tjeneste/
serviceydere og videnskabelig institutter øje
med udviklingen af nye produkter, for i god
tid at kunne opspore regionens innovationspotentialer.

∙ Teknikcentret i Lübeck
∙ Østersøsamarbejdet
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∙ Maritime erhverv
∙ Vedvarende energikilder

Især Østersøsamarbejdet „Die Ostseekooperation“ har samtlige organisationers
bevågenhed. Indenfor rammerne af dette
projekt skal Østersøområdets stærke sider
og erhvervspotentialer bruges grænseoverskridende og vedvarende. Hovedpunkterne
er de maritime erhverv, vedvarende energier,
trafik, logistik, uddannelse og forskning.

∙ Trafik ∙ Logistik
∙ Uddannelse og forskning

1

2

1 Lieken AG
2 Lindal Dispenser GmbH

3

3 Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA
4 Hela Gewürzwerk GmbH & Co. KG

4
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Erhverv og trafik

International tænkning og samarbejde er
nøgleord i en region, der udgør den direkte
forbindelse mellem Tyskland, Danmark og
Skandinavien - som en Nordens drejeskive,
der fungerer for alle trafikmidlers vedkommende.

Travemünde med sin Skandinavienkai og
ca. 130 afgange per uge er blevet til en af
de største færgehavne. Fra Travemünde er
der afgange til Finland, Sverige, de baltiske
lande og Rusland.
Elbe-Lübeck Kanalen knytter regionen sammen med den store havn i Hamburg og det
europæiske flod- og kanalsystem.
Jyllandsforbindelsen og Fugleflugtslinjen er
to ruter, der knytter Tyskland og Danmark
sammen både per tog og per bil.
Fugleflugtslinjen er navnet på den kombinerede jernbane- og vejforbindelse fra Femern til Danmark hen over Femernbæltet.
Bæltet er vandvejen mellem Store Bælt og
Kielerbugten, Mecklenburger bugten og den

∙ Internationalitet
∙ Nordens drejeskive
∙ Skandinavienkai
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∙ Elbe-Lübeck-Kanal
∙ Fugleflugtslinjen
∙ Femern Bælt

østlige del af Østersøen. År 2007 blev Danmark og Tyskland enige om at bygge en bro
over Femernbæltet.
Hvis man tager flyet, arriverer man i regionen på en af Tysklands største regionale lufthavne, Blankensee. Flyforbindelser til regionen og luftfartselskaber som Ryanair bliver
stadig mere populære. Fra Blankensee går
flyveturen også til internationale lufthavne
som f.eks. London, Stockholm og Milano. Siden oktober 2008 eksisterer der desuden en
national tysk flyrute. Der foreligger allerede
planer om yderligere udvidelser.

∙ Femernbæltsbro
∙ Mecklenburg Bugten
∙ Lufthavn Blankensee

2

1 Elbe-Lübeck-Kanal sluse v. Berkenthin
2 Flyvepladsen Blankensee
3 Femernbælt-bro (koncept-illustration)
4 Skandinavienkai
1

4

3
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Erhverv og trafik

Samarbejdet med andre byer, kommuner
og regioner muliggør ikke bare et større udsyn, det danner også grundlaget for mange
meningsfyldte synergier. Således hører f.eks.
amterne Lauenburg, Segeberg og Stormarn
til metropolregionen Hamburg, derved
skabes attraktive fordele for virksomheder,
pendlere og beboere.

En absolut fordel for hele regionen er det
veludbyggede motorvejsnet. Der er stadig
nogle steder, der ikke er helt færdigbyggede,
men allerede nu står der mange hurtige og
veludbyggede motorvejsforbindelser til rådighed.
Tysklands vigtigste motorvej er „Autobahn
1“. Den strækker sig som en nord-syd forbindelse ned fra det sydtyske Saarbrücken helt
op til Øresund.
I østlig retning er det Østersømotorvejen
„Ostseeautobahn“ A20, der sammenkobler
Lübeck med Mecklenburg-Vorpommerns
Østersøkyst og Brandenburg. I retning mod
nordvest bygges der for tiden på forbindelsen til A21 mod Bad Segeberg og Stormarn.

∙ Samarbejde med andre byer, amter og regioner
∙ Mange attraktive fordele
∙ Nord-sydgående forbindelse
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∙ Østersømotorvejen
∙ Fra Hamburg til Berlin ∙ Jernbane
∙ Koblet til ICE-nettet siden 2007

Motorvej A24 mellem Hamburg og Berlin
mødes med A21 i krydset Kreuz Hamburg
Ost. Således er der også en direkte forbindelse til landets hovedstad.
Pendlere, forretningsrejsende og turister
nyder godt af jernbanen. Størstedelen af
strækningerne betjenes af regionale tog.
Snart er strækningen Hamburg - LübeckTravemünde komplet elektrificeret, således
at transporttiden vil blive reduceret betydeligt. Desuden er Lübeck siden 2007 koblet
sammen med ICE nettet København - Lübeck
- Hamburg - Berlin. Fra december 2008 kommer der en ny ICE forbindelse fra Lübeck til
München.

1

1 A20 broen over floden Peene
2 A20 ved Rostock
3 ICE i Lübecks hovedbanegård

3
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Billedkilder

Kultur og Hanseforbund / side 9
1. Johannes Berger, wikipedia.de, GNU-FDL-Lizenz
2. Schloss Reinbek
3. Kurverwaltung Mölln
4. Torsten Krüger
5. Sven Erik Arndt
6. Hansestadt Wismar Tourismuszentrale
7. Torsten Krüger

Kultur og Hanseforbund / side 11
1. Pressestelle Karl-May-Spiele
2. K.E. Vögele
3. OSW-Media
4 . Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin
5. Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Fritid og rekreation / side 13
1. Tourismus-Agentur SH GmbH
2. UNESCO Biosphärenreservat Schaalsee / Bildautor Heidrun Kögler
3. Ratzeburg-Information
4. Archiv Tourist-Info Eutin
5. Sven Erik Arndt
6. Tourismus-Agentur SH GmbH
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Fritid og rekreation / side 15
1. Erlebnis- und Wohlfühlwelt Wonnemar
2. Tourismus-Agentur SH GmbH
3. Sea Life
4. S.E. Arndt
5. Tourismus-Agentur SH GmbH
6. Hansa-Park Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG

Sundhed og wellness / side 17
1. Tourismus-Agentur SH GmbH
2. Grand SPA Resort A-ROSA Travemünde
3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Universitätsklinikum SH
4. Unternehmensverband East Holstein-Plön
5. Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin

Sundhed og wellness / side 19
1. Lübeck-Travemünder Golf-Klub
2. Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin
3. Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG
4. www.istockphoto.com
5. UNESCO Biosphärenreservat / Bildautor Elke Dornblut

Billedkilder

Uddannelse og forskning / side 21
1. Forschungszentrum Borstel
2. Hochschule Wismar
3. Fielmann Akademie Schloss Plön GmbH
4. netcon interactive GmbH
5. netcon interactive GmbH

Uddannelse og forskning / side 23
1. Universität zu Lübeck
2. GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH
3. Fachhochschule Lübeck
4. Fachhochschule Lübeck

Erhverv og trafik / side 25
1. Daniela Oswald, Luftbildtechnik Stade
2. Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH
3. Hako-Werke GmbH

Erhverv og trafik / side 27
1. Drägerwerk AG & Co. KGaA, Corporate Communications
2. EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG
3. Aker MTW Werft Wismar
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Erhverv og trafik / side 29
1. J. G. Niederegger GmbH & Co. KG
2. Hawesta Feinkost Hans Westphal GmbH & Co. KG
3. H. & J. Brüggen KG

Erhverv og trafik / side 31
1. Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin
2. Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin
3. Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA
4. Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH & Co. KG

Erhverv og trafik / side 33
1. „GeorgHH“, wikipedia.de, GNU-FDL-Lizenz
2. Flughafen Lübeck GmbH
3. FEHMARNSCHES TAGEBLATT, Burg-Verlag GmbH & Co. KG
4. Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH

Erhverv og trafik / side 35
1. „Botaurus Stellaris“, wikipedia.de, GNU-FDL-Lizenz
2. „Darkone“, wikipedia.de, GNU-FDL-Lizenz
3. KAUFMANNSCHAFT ZU LÜBECK

Kolofon

Regionalpartnerschaft Lübecker Bucht e.V.
Kaufmannschaft zu Lübeck
Alster Business Club
Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin e.V.
Unternehmensverband East Holstein-Plön e.V.
Verband der Südholsteinischen Wirtschaft e.V.
Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft e.V.
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Gruppebillede medvirkende
Fra venstre mod højre:
Axel Stehr (GF Verband der Südholsteinischen Wirtschaft e.V.), Cornelia Sevecke (Regionalpartnerschaft Lübecker Bucht e.V.),
Wolfgang Schröder (HGF Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin e.V.), Rüdiger Hagen (Regionalpartnerschaft Lübecker Bucht e.V.),
Anne-Marie Schlag (tekst), Nicolaus Lange (GF Kaufmannschaft zu Lübeck), Eberhard Rauch (GF Unternehmensverband Ostholstein-Plön e.V.),
Michael Wurm (netcon interactive gmbh)
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