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Internationalt Kontor  
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Att.: Kristoffer Bang Refberg (kbr@trm.dk) og Simon Engfred Larsen 

(sel@trm.dk) 

 

Høringssvar om danske interesser på transport - og 

bygningsområdet ved Storbritanniens udtrædelse af EU  

Danske Havne bidrager gerne til regeringens tværministerielle task force, der 

kortlægger danske interesser på alle ministerområder forud for 

forhandlingerne med Storbritannien om landets fremtidige tilknytning til EU. 

Finansministeriet berører konsekvensen af Storbritanniens udtrædelse af EU 

i Økonomisk Redegørelse fra august 2016.1 Danske Havne supplerer 

nedenfor med eksempler fra de danske erhvervshavne. 

 

Ministeriet har ønsket en opstilling i tre kategorier, som Danske Havne 

forsøger at efterleve, selvom der i visse tilfælde vil forekomme overlap.  

 

1. De konkrete danske interesser på transport- og 

bygningsområdet, som måtte blive berørt af Storbritanniens 

udtrædelse af EU 

Kort fortalt kan Storbritanniens udtrædelse af EU betyde yderligere 

faldende godsmængder og værdiskabelse qua påvirkning af samhandel 

og fiskeri. Det vil derfor være flere aktører i transportkæden, der 

bliver berørt, herunder havne, rederier, speditører, transportører m.m.  

 

I forhold til den EU-politiske agenda er og har Storbritannien været 

en væsentlig aktør og allieret i forhold til den fælles maritime politik, 

strategi og lovgivning. Storbritanniens udtrædelse af EU kan have 

konsekvenser for Danmark som søfartsnation og andre EU-

medlemslande med stærke maritime interesser i fx havneforordning, 

konkurrenceregler, maritim planlægning, miljøpolitik m.m. 

  

I forlængelse heraf påvirker Englands beslutning om udtrædelse af 

fællesskabet processen for det maritime EU-år i 2017 – især hvis et 

nyt formandsland ikke er en søfarts- eller havnenation, der ser det 

                                                      
1 Finansministeriets Økonomiske Redegørelse: https://www.fm.dk/publikationer/2016/oer-
aug-16  
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maritime som en prioritet, herunder arbejde for et indre marked for 

søfart, mere gods fra vej til sø og bane samt mere smidig 

administration af regler i en single window løsning. Malta har første 

halvdel af det maritime EU-år 2017. Herefter skulle England 

overtage. 

  

2. Økonomiske konsekvenser opgjort for hver interesse/område, 

herunder gerne kvantificerede estimater hvor muligt 
 

I forhold til danske erhvervshavne er interessen primært rettet mod 

godstransport. Især potentialet i godstransporten. Flere havne 

modtager gods fra England, herunder energigods som affald til lokal 

forbrænding. 

 

Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter 

Fiskeriet er et væsentligt job- og skattegrundlag i danske 

fiskerisamfund. Storbritanniens udtrædelse af EU kan påvirke dansk 

erhvervsfiskeri i forhold til investorer, forrentning af investering hos 

fiskere, havne og produktionsindustri samt sektorens langsigtede 

forretningsplaner. 

 

Fisk er på bundlinjen en væsentlig bidragyder til den danske 

handelsbalance. Den danske fødevareklynge eksporterede for 151 

mia. kr. i 2014. Fiskeriet udgør 14 pct. af fødevareklyngen med en 

eksport på 20,4 mia. kr.  2 

 

Ca. 20 pct. af al fisk i EU landes af danske fiskere. Det gør Danmark 

til EU's største fiskerination. En dansk styrkeposition, der er værd at 

værne om. Med færre men langt større fiskefartøjer er der øget rift 

om at tiltrække landinger til Danmarks fiskerihavne til direkte eksport 

eller forædling i lokale produktionsvirksomheder.  

 

En fiskerihavn kan opleve fald i de direkte landinger af fisk. 

Fiskeriindustri er i høj grad relateret til fiskeriet og havne, da råvarer 

enten ankommer med skib eller med lastvogn til 

produktionsindustrien, der ofte har fysisk placering på en 

erhvervshavn. Negativ påvirkning af fiskeriindustrien kan resultere 

fald i lastning og losning af gods i (fx fiskeolie, fiskemel, fødevarer 

m.m.), mindre import og eksport af fisk og fiskeriprodukter og fald i 

volumen af fisk til forædling i lokal industri. Samlet set kan 

Storbritanniens udtrædelse af EU kan resultere i en negativ 

påvirkning af job- og skattegrundlaget i danske havnebyer med fiskeri 

og fiskeriproduktion.  

                                                      
2 Tal fra Landbrug & Fødevarer: http://lf.dk/tal-og-analyser/fodevareklyngens-udenrigshandel  
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I forhold til udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter udgør 

Storbritannien Danmarks fjerdestørste handelspartner set på 

handelsbalancen. Jf. Statistikbanken udgør importen i 2015 mere end 

490 mio. kr., balanceret op imod en eksport på 1,9 mia. kr. 

resulterende i en positiv handelsbalance på 1,4 mia. kr. Meget af 

denne værdi håndteres via lastbil til og fra dansk produktionsindustri 

men en stor del landes også direkte i de danske havne. 

 

Med ca. 3.000 beskæftigede i fiskeri og 3.000 i fiskeriindustri i 2014, 

omsætter hver ansat i fiskeriet for 3,4 mio. kr. Modregnes importen, 

opnår fiskeriet et overskud på 5,6 mia. kr. på handelsbalancen. Det er 

ca. 925.000 kr. pr. ansat i fiskeriet.3 

 

Den samlede udenrigshandel 

Danske Havne har ikke overblik over, hvor stor en andel af den 

samlede udenrigshandel med Storbritannien, der foregår via danske 

havne. Ca. 80 pct. af den danske import og eksport målt på mængde 

går via en havn, så der må være tale om væsentlige værdier i forhold 

til den samlede udenrigshandel. I første halvår af 2016 udgjorde 

samhandlen med Storbritannien 6,6 mia. kr. fordelt på 11,8 mia. kr. i 

import (et fald på 7 % i forhold til første halvår 2015) og 18,5 mia. kr. 

i eksport (et fald på 10 % i forhold til 2015). 

 

International godsomsætning på større danske havne 

Samhandlen med Storbritannien udgør en faldende godsmængde i de 

danske havne. I 2015 blev der i alt håndteret ca. 3,2 mio. tons gods, 

hvoraf 1,3 mio. tons er import (et fald på 21 % i forhold til 2013) og 

1,9 mio. tons er eksport (et fald på 45 % i forhold til 2013). 

 

3. Juridiske problemstillinger angivet for hver interesse/område, 

herunder gerne med henvisning til gældende EU-lovgivning 

 

Den fælles fiskeripolitik 

Briterne kan efter Brexit vælge at tage kontrol over egne territorier, 

hvorefter danske fiskere kan blive smidt ud af områder, hvor de 

henter 33 procent af fangsterne, svarende i alt til 2,2 mia. kr. i 2015. 

På den anden side fanger britiske fiskere fisk i dansk farvand. 

Omkring 10 procent af de britiske landinger sker i danske havne.  Det 

er derfor essentielt, at EU, herunder den danske regering, forhandler 

en god og langsigtet aftale med briterne på plads. En aftale med 

briterne omhandler fiskeriets vilkår, men også de handelsaftaler, hvor 

                                                      
3 Tal fra Landbrug & Fødevarer: http://www.lf.dk/om-os/vores-bidrag/172000-arbejdspladser-
i-foedevareklyngen 

http://www.lf.dk/om-os/vores-bidrag/172000-arbejdspladser-i-foedevareklyngen
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fisk indgår. Den fortsatte adgang for britisk fanget fisk til det fælles 

marked i EU bør afspejle sig i den fortsatte mulighed for adgang for 

EU-fartøjer til britisk farvand. 

For mere specifik orientering anbefales det at kontakte Danmarks 

Fiskeriforening Producent Organisation. 

 

Herudover har Danske Havne en række spørgsmål på andre områder:  

  

Miljøpolitik og maritim planlægning. Der kan opstå udfordringer i 

forhold til den fælles miljøpolitik fx i forhold til OSPAR samarbejdet, 

hvor den britiske stemme vil mangle i forhold til maritime aktiviteter i 

Nordsøen. Det kan fx være regulering af fælles 

affaldshåndteringsregler, emissionsområder, maritim planlægning etc. 

 

Offshore aktiviteter. Danske Havne kan ikke vurdere, om og 

hvordan en udtræden vil indvirke på danske operatørers mulighed for 

at opstille vindmøller på britisk sokkel, olieplatforme, serviceaftaler 

og andre offshore aktiviteter. 

 

Grænsekontrol må formodes at skulle håndteres som i dag, men det 

kan måske omvendt også give anledning til yderligere stramninger i 

grænsekontrollen.   

 

Danske Havne bidrager gerne til en mere detaljeret drøftelse og ser 

frem til den samlede vurdering af konsekvensen ved Storbritanniens 

evt. udtrædelse af EU. 

 

Med venlig hilsen, 

Bjarne Løf Henriksen 

Erhvervspolitisk konsulent Danske Havne 

Mobil 2116 4045 

blh@danskehavne.dk 


