
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplæg til dialogmøde forud for offentliggørelse af anbefalinger fra Vækstteam 

for Det Blå Danmark 

 

Ved direktør i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen 

 

Tak for muligheden for kort at kommentere på Vækstteamets arbejde og de anbefalinger, 

der foreligger. 

Baggrunden for nedsættelsen af Vækstteamet var den globale afmatning i verdenshandel 

pga. lav global BNP-vækst og ophør af næsten 4 årtiers kobling mellem vækst og handel. 

Det førte til lave fragtrater og overkapacitet.  

Det er en udvikling, der heller ikke er gået havnene forbi.  

Nedgangen i godsmængderne i de danske havne var 25% efter finanskrisen, og vi har med 

møg og besvær hentet de 10% ind. Godsmængderne er således fortsat 15% under 

finanskriseniveau. 

Det er ikke en særlig dansk situation – det er en situation, vi også kender - om end knap 

så udtalt - fra andre (nord)europæiske havne. 

Men ligesom der ikke drysser manna ned fra himlen, så drysser der heller ikke sådan uden 

videre gods ned i tomme fragtskibe og havne med overkapacitet. 

Vi skal indstille os på en ny situation - med større uforudsigelighed og større risici.  

Det stiller særlige krav til havnene, der har væsentligt længere investeringshorisonter end 

andre maritime erhvervsområder. 

Men det er som bekendt i nederlagets stund, man finder kimen til den næste sejr. 

Det synes jeg på mange måder havnenes respons på udviklingen de sidste knap 10 år er et 

meget godt billede på. 

Derfor er der ikke nødvendigvis en modsætning mellem svag udvikling i godsmængderne 

og nye havneinvesteringer. 

Når havne bliver pressede - eller ser nye muligheder - har havnene nemlig vist en helt 

særlig evne til at gennemføre store forandringer.  
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Vi har set rene fiskerihavne omformet til globale offshore vindhavne. Vi har set 

skibsværfter transformeret til entreprenør- og projekthavne. Vi har set storbyhavne gribe 

den globale turismeudvikling inden for krydstogter og endeligt fiskerihavne, der 

koncentreres i en sådan grad, at 90% af al fiskeri nu er samlet på kun 5 havne. Det har 

gjort Danmark til EUs største fiskerination. 

Jeg har derfor ofte sammenlignet havnes evne til omstilling med landbrugets omstilling i 

fra slutningen af 1800-tallet.  

Det kom der som bekendt noget godt ud af. En stærk fødevareindustri og nye 

organisationsformer i landbruget. 

Det er på samme måde nødvendigt, at havnesektoren omstilles og indstilles til nye vilkår. 

Vi er derfor enige i anbefalingerne fra Vækstteamet, at vi skal udnytte det potentiale, der 

ligger i havnesektoren. Det vil gavne hele den maritime værdikæde, og det vil gavne 

væksten bogstaveligt talt helt ud i de yderste distrikter i Danmark.  

Vækstteamet beskriver det i anbefalingerne på følgende måde, og jeg kunne (næsten) ikke 

gøre det bedre selv: ”For at større erhvervshavne kan realisere deres potentiale, bør det 

undersøges om havneloven skal ændres, så erhvervshavnene – gennem fx hel eller delvis 

privatisering – med fordel kan udvikle sig til rentable transport- og logistikcentre, der 

tilbyder havnenes brugere et bredere udvalg af prisdygtige services. Der skal gives 

mulighed for at modernisere organisationsformerne, og et udvidet spektrum af 

virksomhedstyper skal kunne etablere sig på havnene. ” Citat slut. 

Eller sagt på almindeligt dansk: Vi skal give havnene flere muligheder. Vi skal frisætte 

havnene – men det skal være på en balanceret måde og klog måde. Det bliver en 

vanskelig balance mellem hensyn til de nuværende ejeres kontrol og hensynet til, at 

havnene ikke skal ind på områder, hvor der i forvejen er velfungerende markeder. Jeg 

tror, vi kan hente inspiration fra bl.a. lufthavnslovgivningen, hvor man jo ikke har samme 

– meget snærende – erhvervsmæssige begrænsninger trods ejerforholdene minder meget 

om erhvervshavnene ejerforhold. 

Jeg vil knytte en enkelt kommentar til ordvalget ”privatisering” i anbefalingerne. Jeg er 

sådan set ikke uenig i formålet, nemlig at sikre en effektiv og mere markedskonform 

havnesektor, hvor de klassiske markedskontrolmekanismer får en mere fremtrædende 

placering. Det kan enten ske via helt eller delvise ændringer i ejerskaberne til havnene, 

men det kan også ske på en blødere måde via inddragelse af privat lånekapital i havnene. 

Begge instrumenter er såkaldte kloge og krævende penge, og det er det, havnesektoren 

efter min opfattelse har brug for. Personligt ville jeg derfor nok have valgt en blødere 

formulering end privatisering, som ofte afsporer diskussionen fra det, det egentlig handler 

om. Det centrale er ikke – nødvendigvis – selve ejerskabet til havnene, men at havnene er 

organiseret markedskonformt – dvs. disponering, ansvar og risiko hører sammen, og at 

der er armslængde og vandtætte skotter både til og fra kommunekassen. Vi vil det samme 

– en effektiv og sund sektor og udløse potentialet i havnesektoren. Men vi har forskellig 

vægtning af nødvendigheden af de forskellige instrumenter, man kan tage i anvendelse. 

Men lad det nu ligge. 
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Vi ser derfor frem til det kommende arbejde med revisionen af havneloven og 

anbefalingerne fra Vækstteamet for Det Blå Danmark er meget nyttige i den 

sammenhæng. Velvidende, at interesserne er meget delte, tror jeg nok det skal lykkes at 

finde en model, der respekterer de forskellige hensyn.  

Vi kan derfor støtte anbefalingerne fra Vækstteamet, både hvad angår de mere 

havnespecifikke forhold og de generelle initiativer og arbejdet for at sikre Danmark som 

flagstat, fair konkurrencevilkår mellem søfartsnationerne, igangsætning af et offentligt-

privat initiativ for at sætte skub i en digitaliseringen og endelig arbejdet i internationale 

fora med at sikre den globale frihandel.  

Tak for ordet. 

--- 


