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Danske erhvervshavne er på den landspolitiske 

dagsorden. Det har udmøntet sig i konkrete politi-

ske initiativer. Danske Havnes lange seje træk med 

fokus på havnens betydning for samfundet og på 

de gode eksempler virker. Mange mål er nået, store 

udfordringer venter. 

Danske Havne skal sikre de rigtige rammer for 

en bæredygtig udvikling af havnene. Nationale ram-

mer med stor lokal betydning til støtte for erhvervs-

livet. Danske Havnes højeste prioritet de seneste to 

år har været en ny havnelov. Det er helt nødvendigt 

med en modernisering. Med nye muligheder for alle 

havne uanset størrelse. 

Havne er virksomheder, der støtter erhvervslivet 

og produktion lokalt og regionalt. Der er mange 

interesser, der skal tilgodeses. Til erhvervsliv, til 

samarbejdsparter, til borgere, til by. Den balance 

har mange havne og byer fundet. Danske Havne 

bidrager til den balance med en aktiv kommunika-

tionsindsats.

Danske Havne har prioriteret havnenes nye 

muligheder og markedskendskab. Den forretnings-

mæssige havn skal kendes i markedet og selv 

kende markedet. Det understøtter Danske Havne i 

markedsgrupper. Her findes inspiration og viden til 

udvikling af egen havn. 

Regeringen vil ”Et Danmark, der står sammen”. 

Danske havne kan bidrage endnu mere til et Dan-

mark, der hænger sammen. Helt bogstaveligt. 80 

pct. af udenrigshandlen, 20 pct. af indenrigstrans-

porterne og 40 mio. passagerer kommer årligt gen-

nem de danske havne. Havnene er garant for afgø-

rende erhvervsaktivitet også i yderområder.

Havnene udgør et netværk af transportcentre, 

som kan og skal bindes endnu bedre sammen. Ikke 

blot med de øvrige transportformer, men også med 

hinanden og med et dansk ophæng til det euro-

pæiske transportnetværk. Danske Havne arbejder 

målrettet og fokuseret for bedre vejforbindelser til 

havne og støtte til fiskerihavne. Danske Havnes 

prioritering, mod og ihærdighed er blevet belønnet 

af politikerne. Til gavn for havnene, men først og 

fremmest til gavn for det regionale erhvervsliv. 

Havnelovudvalget satte et mål: Havne i verdens-

klasse. Danske havne ligger i toppen i internationale 

sammenligninger. Havnene er effektive og konkur-

Erhvervslivets havne

F O R O R D

Danske havne ligger i top 3 i IMD’s inter-

nationale sammenligninger. Udviklet og ef-

fektive efter internationale standarder, men 

med en hårdere konkurrence end tidligere. 

Havnelovudvalget har anbefalet en strategi 

for havne i fortsat verdensklasse. 

Danske Havne vil: 

Skabe udvikling og vækst ved at samle,  •

inspirere og tale for alle erhvervshavne i 

Danmark.
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rencedygtige. De er rentable og driver forretningen 

uden statsstøtte. Konkurrencen er blevet hårdere – 

også fra udlandet. Det skal havnene leve op til. 

Derfor er det ikke nok at se på havnelov. Dan-

ske Havne har relationer til hele 15 ministerier. 

Ministerier med lovgivning, der direkte påvirker 

havnenes muligheder og dagligdag. Der er ikke 

sammenhæng i de krav og forventninger, der stil-

les. Danske Havne kæmper mod en lang række 

administrative byrder, dokumentationskrav og myn-

dighedsopgaver, som væltes over på havne. Havne 

skal drive forretning, ikke være administratorer. 

Regelforenkling må ikke være et slagord. Der skal 

realiteter bag. Og det gælder, hvad enten der er tale 

om terrorsikring, miljødokumentation, momsregler, 

grænsekontrol, indberetninger af skibe, opkrævning 

af afgifter, veterinærkontrol osv. osv. 

Landspolitikerne har for alvor fået øjnene op 

for Danske Havne. Det kvitteres der for med meget 

stor politisk bevågenhed og interesse. Det udmønter 

sig i brede transportforlig. Med en havnelov bakket 

op af alle partier. Havnepakker med støtte til bag-

landsinfrastrukturen. Med støtte til fiskerihavnenes 

udvikling. 

Danske Havne fortsætter arbejdet. Der er stadig 

meget at komme efter. 

København, den 27. februar 2012

Uffe Steiner Jensen    Torben Kjærgaard 

Formand         Direktør
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Markedet er svært – er der lys forude?

Fald i produktion og omlægninger afspejler sig 

særlig i fald af forbrug af kul, råolie og byggemate-

rialer. Derfor er der også en strukturel omlægning 

i godssammensætningen. De transporterede varer 

vejer mindre, men har en højere værdi. Danske 

Havnes nøgletal tyder på, at tilbagegangen i søtrans-

porten søges opvejet af øgede aktiviteter på land-

områderne. Derfor har mange havne kunnet opnå 

tilfredsstillende økonomiske resultater i kriseårene.    

Det er ikke alle steder, krisen har kradset lige 

meget. Heldigvis har de danske nærmarkeder i 

Tyskland og Sverige udviklet sig mere positivt end i 

resten af Europa. Det har stor betydning for danske 

havne og for skibsfarten på danske havne. For det 

er først og fremmest nærområdet, danske havne har 

forbindelser til.  Danske Havne har i 2011 knyttet 

Kilde: Danmarks Statistik 

Verdens økonomi udviklede sig positivt i 2010 og 

2011. Bedst gik det længst væk. Kina, Indien og 

andre lande i Sydøstasien og Sydamerika kom på 

rette spor. Men USA og Europa har stadig svært ved 

at finde tilbage til vækstsporet. Sortsynet præger for-

udsigelserne for 2012.  

Der er brug for varige vitaminer til økonomien 

og til virksomhederne. Konkurrenceevnen skal have 

endnu et serviceeftersyn. Alle led i kæden har en 

forpligtigelse til at bidrage til virksomhedernes kon-

kurrenceevne. Det gælder også havnene.  

Krisen gør ikke lige ondt overalt

80 pct. af den danske udenrigshandel kommer gen-

nem danske havne. Den økonomiske krise har bety-

det afmatning på mange markeder. Godsomsætnin-

gen over danske havne har vist mærkbart fald. Der 

har været en nedgang på ti pct. i mængderne. På 

enkeltvarer i nogle havne endog tilbagegang på 20-

30 pct. i forhold til 2008. De store færgehavne har 

set både gods og passagerer i tilbagegang. Men de 

har også set godset vende tilbage. Der er igen pas-

sagerer og gods på skibene. Igen har krydstogtakti-

viteterne slået alle rekorder, og det ser ikke ud til at 

standse her.  

Kilde: Danmarks Statistik/2011 Danske Havne skøn

Godsomsætningen over danske havne (millioner ton) Gods over større danske havne til nærmarkederne (millioner ton)

Danske Havne vil: 

Sætte fokus på udvikling af markedet  •

i udvalgte segmenter og kombinerede 

transporter i markedsgrupper.

Styrke samarbejdet med organisationer,  •

der fremmer handel og eksport.
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Kilde: Danmarks Statistik/2011 Danske Havne skønKilde: Danmarks Statistik/2011 Danske Havne skøn

bånd både til Sveriges Eksportråd og til det tyske 

Handelskammer for at styrke kendskabet til de dan-

ske havne og knytte havne direkte med udenland-

ske interesserede virksomheder. 

Knap halvdelen af de danske erhvervshavne 

har haft uændret eller stigende aktivitet. Den anden 

halvdel har haft negativ vækst i mængderne. Begge 

dele gælder både store og små. Hver erhvervshavn 

udvikler sig i sit tempo, udnytter sine muligheder 

og er tæt forbundet med det lokale erhvervsliv, hav-

nen servicerer.

Øget specialisering  

Havnene har ved fokusering og orientering mod 

markedet holdt skindet på næsen økonomisk. Der 

er kamp både for at beholde de kunder, havnen al-

lerede har, og for at trække nye kunder til. 

Havnene styrker driften. De effektiviserer. De 

specialiserer. De fokuserer. Der sker strukturelle for-

skydninger. Det afspejler sig i aktiviteterne, og det 

afspejler sig i havnenes økonomiske, solide position. 

Havnenes egen økonomi er generelt sund. Der 

er overskud, gæld afvikles, og nettoomsætningen 

stiger. Danske Havnes nøgletalsanalyse af 18 større 

havne viser, at det høje investeringsniveau til trods 

stiger havnenes egenkapital, anlægsmasse og so-

liditet. Samtidig skifter havnene ud i medarbejder-

staben. Færre specialarbejdere og flere højtuddan-

nede finder deres job i havneadministrationerne. 

Markedsorienteringen styrkes. Særlig hvor havne og 

virksomheder danner ”klynger” for at opnå bestem-

te mål, vinder specialiseringen frem. 

Container og ro-ro enheder over større danske havne (Antal 1000)Udvikling i udvalgte aktiviteter på større danske havne (2000=100)

International godstransport fordelt på transportform (ton)

Kilde: Danmarks Statistik, 2010
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Mellem 60.000 og 70.000 har deres arbejde på eller 

i tilknytning til havne. Havne fordelt ud over hele 

landet og i private virksomheder. I alt 150 aktive er-

hvervshavne fordelt på 80 ud af de 98 kommuner. 

Investeringer i havne og til havne er investering 

i mindre trængsel, mere trafiksikkerhed, klimaven-

lig transport og sidst, men ikke mindst, forbedret 

konkurrenceevne for virksomhederne og eksporten. 

Fordi Danske Havne viser og dokumenterer behovet 

for investeringer, ser politikerne det. 

Havnen – en god investering for samfundet 

Gode adgangsforhold

Der skal bedre adgangsveje til og fra havn. Danske 

Havne har arbejdet meget aktivt for at få prioriteret 

veje til havne. Det er lykkedes, fordi det er en god 

investering. Jo mere gods, der kommer på skib, jo 

mindre trængsel og slid på vejene. Jo mere aktivitet 

i området, jo flere job. Danske Havne viser, at der er 

tale om relativt små investeringer med stor effekt. 

Danske havne er transportcentre for alle trans-

portformer. Mere end 90 pct. af det gods, som kom-
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De 24 største havne udvider fra 2010 til 2020 

arealet med i alt 12 mio. kvadratmeter. Det 

svarer til 1700 fodboldbaner.

mer over kaj i en større dansk havn, har en for- eller 

eftertransport med lastbil. 1,6 pct. kommer med 

bane. Knap otte pct. går videre med et andet skib. 

Og så er der alt det gods, der aldrig kommer ud at 

sejle. De større havne har i gennemsnit 500.000 ton 

gods ind og ud af havnen, som aldrig kommer over 

kaj. Det kører ind og ud på bil eller bane.

Af hensyn til trafiksikkerhed, fremkommelig-

hed samt søtransportens og erhvervslivets konkur-

renceevne er det nødvendigt, at adgangsvejene er 

i orden. Det ved politikerne, fordi Danske Havne 

fortæller det.

Havnene investerer og bygger 

Havnens position som erhvervscenter styrkes og 

udbygges. Og bygge gør havnene bogstaveligt. Over 

de næste ti år udvides med Danmarkshistoriens 

største havnebyggeri. I alt udvides havnearealet med 

50 pct. Danske Havne har fundet frem til, at 22 stør-

re erhvervshavne har planlagte investeringer for i alt 

ca. 8,5 mia. kroner for perioden 2008-2015. 

Det giver arbejde her og nu til dem, der skal 

bygge. Men endnu vigtigere skaber det blivende job 

i de virksomheder, der skal benytte arealerne. Det 

stiller krav til havnen om at tiltrække og servicere 

nye virksomheder. Men det stiller også krav til hav-

nevirksomheder og skibsmæglere, der bør yde en 

ekstra indsats for også at gøre deres til at fastholde 

og tiltrække aktiviteter. 

Havnepakkerne 

Et bredt flertal i Folketinget stod i 2009 bag Det 

Grønne Transportforlig. 1,6 mia. kr. blev afsat til 

veje og baner til havne rundt om i Danmark i denne 

første havnepakke. Baseret på et grundigt og mo-

digt forarbejde fra Danske Havnes bestyrelse, der 

åbnede politikernes øjne og gjorde det lettere at 

prioritere midlerne. 

I kriseårene 2009-2011 har virksomheder på 

Aalborg Havn A/S skabt 396 nye job. I Nak-

skov 78. Køge 100. 

Nationalt godstransportarbejde fordelt på transportform (tonkilo- 

meter)

Kilde: Danmarks Statistik, 2010
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Danske Havnes bestyrelse har også spillet ud 

med oplæg til en Havnepakke 3. Atter har Danske 

Havnes bestyrelse gjort et stort arbejde for at under-

bygge, at midlerne bør prioriteres til havne. Staten 

står ikke alene. Kommuner prioriterer havne så højt, 

at de er medfinansierende. Havnen og veje til og 

fra havnen er ikke bare noget, vi ønsker os. Det er 

nødvendigt. For havnens udvikling og for byens 

udvikling. Med et sådant tilsagn indhentet fra kom-

munerne sender Danske Havne et stærkt signal til 

Christiansborg. 

Danske Havne vil: 

Styrke sammenhæng i transportkæden  •

ved at koble Danmark til det europæiske 

transportnet.

Fremme forståelse for havne som lokale  •

og regionale erhvervscentre.

Igen med et bredt flertal vedtog Folketinget 

i november 2010 et bredt transportforlig ”Bedre 

mobilitet”. Igen anerkendes havnene som vigtige 

erhvervsområder og centrale knudepunkter. Hav-

nepakke 2 fortsatte næsten alle de havneprojekter, 

der blev bevilget i Havnepakke 1. Og så blev særlig 

vestkysthavnene belønnet for visionære projekter 

med masser af vækst og job. Store, mellemstore og 

små havne blev prioriteret. De største bevillinger 

gives til de største havne med de største projekter. 

Men projektet og dets vision er vigtig. Derfor kom-

mer alle typer og alle størrelser af havne i betragt-

ning. 

Havnens direkte og indirekte effekt på job 

og indtjening er overraskende stor. I Kalund-

borg er der 1732 job i virksomheder, der er 

afhængige af beliggenhed ved havn. Produk-

tionsværdien er mere end 2,5 mia. kroner. 

I Nykøbing Mors er der 444 job og en pro-

duktionsværdi på mere end 250 mio. kr. Se 

flere analyser på www.danskehavne.dk
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Ny havnelov 

Havnene er vokset ud af tøjet. Det er faktisk ble-

vet så småt og forældet, at fornuftige aktiviteter og 

yderligere udvikling hindres. Danske Havne ville 

have en ny, moderne havnelov. 

Danske Havne har skabt forståelse hos både po-

litikere, erhvervsliv og myndigheder for, at havnene 

kan gøre mere og kan gøre det bedre. Danske Hav-

ne har brugt de mange gode eksempler fra havne, 

der vil og kan, til at dokumentere og afdramatisere. 

For der er også brug for at få rusket op i indgroede 

vaner og rutiner hos havnevirksomheder, som ikke 

tager initiativ. 

Danske Havne har haft et tæt og konstruktivt 

samarbejde med KL. KL har engageret sig stærkt i at 

sikre en løsning, der tager hensyn til udviklingsmu-

ligheder og den lokale forankring. Det har vist kom-

munerne som alt andet end ude på at stække hav-

nene eller at udkonkurrere private virksomheder.  

Takket være stor forhandlingsvilje i Havnelovud-

valget kunne udvalget afgive sin betænkning i fuld 

enighed. Et godt signal til politikerne og et godt ud-

gangspunkt for en moderniseret lov. 

Økonomisk samarbejde

Danske Havne har skabt forståelse for, at havnen 

må træde til, når kunderne har brug for yderligere 

service. Alle led i logistikkæden skal være i orden. 

Der skal være brudt is, der skal være renset op, der 

skal modtages affald, der skal være lods, der skal 

være folk til at håndtere godset osv. Mangler noget 

eller fungerer det dårligt, vælger skibet anden havn. 

Til ulempe for havnen og ikke mindst for de virk-

somheder, der vil betjenes. Derfor får alle havne 

med den nye havnelov adgang til at tilbyde den 

manglende service. Enten alene eller i samarbejde 

med andre. Andre kan være virksomheder, eller det 

kan være andre havne i området. Muligheden for en 

fuld servicepakke er skabt. 

Bæredygtig energi

Havne og energi er tæt forbundne. Transport af fly-

dende og fast brændsel er en vigtig aktivitet på hav-

nene. Men også energisektoren er under opbrud. 

Fokus på klima og CO2 betyder omlægning til ved-

varende energi. Vindmøller, solceller og bølgeenergi 

vokser frem som produktion. Biomasse, affald, natur- 

og biogas er de nye brændsler. Det påvirker behovet 

for kapacitet på havne. Det påvirker behovet for nye 

muligheder for samarbejde mellem havn og erhverv. 

Havne har pladsen og den adgang til vandet, 

der er forudsætningen for udskibning af vindmøller. 

Den plads, som kræves til tilførsel af store mængder 

materiale til biogasproduktion og forarbejdning af 

brændselsmateriale. Vinden blæser på havne, så der 

kan stilles vindmøller op, eller bølgeenergien udnyt-

tes. Derfor skal havnen naturligvis have lov til aktivt 

at bistå erhvervsklynger til at samle sig på havnen 

og udnytte det fælles potentiale.  

 Med den nye havnelov får dansk erhvervsliv og 

forbrugerne adgang til mere bæredygtig energipro-

duktion og sikker forsyning.

Pladsen skal bruges – og findes

Der er rift om at ligge på havnen. Derfor skal den 

dyre infrastruktur bruges bedst muligt. Ikke alle 

behøver at ligge lige ved kaj. Nogle virksomheder 

kan ligge i et transportcenter bagved, eller de kan 

dele deres aktiviteter op på kajnær og kajfjern belig-

Ingen logistikkæde er stærkere end det sva-

geste led. Mangler eller fungerer isværket på 

havnen ikke, kan der ikke landes kvalitets-

fisk i havnen. Isværket i Hvide Sande funge-

rede ikke optimalt. Derfor skal havnen have 

lov til at støtte og servicere fiskerne ved at 

bidrage til et velfungerende isværk. Det har 

Danske Havne arbejdet for, at havnene får 

adgang til med en ny havnelov.

Danske Havne vil: 

Bidrage til udvikling af havnene ved at  •

bruge en ny havnelovs muligheder.

Styrke havnenes internationale markeds- •

orientering.
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genhed. Ved at være med i transportcenteret kan 

havnen bidrage til en bedre sammenhæng i logistik-

ken. Derfor får havnen lov til også at investere uden 

for havnearealet. Erhvervslivet kan skaffes plads i 

erhvervsklyngerne. Infrastrukturen kan bindes sam-

men. Effektiviteten og konkurrenceevnen hos er-

hvervslivet kan øges. 

Havnen skaber rammerne – erhvervslivet skal 

udnytte dem. 

Udviklingen i mindre, mellemstore og store havnes godsomsæt-

ning 2002-2011 (millioner ton)

Kilde: Danmarks Statistik/2011 Danske Havne skøn 

Havneområder er et begrænset, men efter-

spurgt gode. Derfor skal der være plads 

til de virksomheder, der har brug for en 

kajnær beliggenhed på havnen, mens andre 

kan vælge en placering lidt længere væk. 

Odense Havn skal kunne udnytte sin viden 

til at etablere og drive et transportcenter i 

tilknytning til havnen. Et transportcenter, 

der ikke nødvendigvis ligger i bykernen, 

men ved motorvejen. Til gavn for udvikling 

af både Odense og hele Fyns erhvervsliv. 

Det har Danske Havne arbejdet for, at hav-

nene får adgang til med en ny havnelov.
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Driftig havn – havnedrift 

Penge, penge og tid. Kravene til at blive hurtigt og 

billigt betjent gælder også i havn. Myndighederne 

gør ikke opgaven lettere. Der stilles urimelige krav 

om, at havnene skal påtage sig samfundsopgaver. 

De ydelser, staten har ansvaret for, trænger til mo-

dernisering og tilpasning. Derfor arbejder Danske 

Havne hele tiden på at få optimeret hvert enkelt 

led, hvor der er myndighedsregulering inde over. 

Terrorsikring

Havne verden over har nu haft syv år til at indrette 

havnedriften efter IMO’s regler for havnesikring. 

Siden har alene de danske havne brugt 200 mio. kr. 

på hegn, skilte, overvågning, kameraer. Yderligere 

ventes 100 mio. kr. investeret i 2012 for at opfylde 

nye krav.  Og så er der de ca. 50 mio. kr. stigende 

til mindst 70 mio. kr. med nye krav, som det hvert 

år koster havnene i ren drift. Nye krav, der er kom-

met til, selvom vi ikke kender effekten af det, vi har 

gjort. Selvfølgelig skal havnene være sikret og følge 

internationale regler. Men når myndighederne læg-

ger opgaver som at forhindre illegal indvandring og 

almindelige kontrolopgaver oven i, så er målet fuldt. 

Derfor presser Danske Havne hårdt på for en 

evaluering af regler og administration. Der skal 

være proportioner i opgaven. Krav til havnene tager 

ikke tilstrækkeligt hensyn til den risiko, som politi 

og andre med indsigt har klarlagt. Der er brug for at 

få set reglerne igennem. Ressourcerne skal bruges 

rigtigt. Havnene skal løse deres opgave, og politi, 

efterretningsvæsen m.fl. skal naturligvis løse deres. 

Danske Havne søger fælles løsninger, der praktisk 

og billigst muligt sikrer en tilstrækkelig overvågning 

i alle havne. Danske Havne har flere gange opfor-

dret den danske regering til at tage spørgsmålet op 

både i Danmark og i EU. Indtil videre fortsætter 

havnene med at poste millioner i overvågning af 

bunker med skærver fra Norge, skibe med egen sik-

kerhedsbesætning og oplagte skibe. Det er dumt. 

Isbrydning

Det er lykkedes Danske Havne at få gjort op med 

en helt forældet istjeneste. Statens isbrydere skal 

afhændes. De, der har brug for hjælp, skal få det og 

betale for det. De, der ikke har behov, skal ikke be-

tale. I alt slipper erhvervet for en årlig udgift på 20 

mio. kr. til staten. En fornuftig løsning, der har været 

alt, alt for længe undervejs.

Mange opgaver udføres fra søsiden. Der 

skal pejles og renses op, bøjer og fyr samt 

bolværker skal tilses og vedligeholdes, der 

skal brydes is, der skal tages trosser, og 

lodser skal sejles til og fra skibe. Stor som 

lille havn – servicen skal være der til kon-

kurrencedygtig pris og fornuftigt niveau. 

Havne kan med fordel gå sammen og opti-

mere deres drift. Her kan f.eks. havnene i 

det sydfynske øhav med fordel gå sammen 

og få en tilfredsstillende pris og en fornuftig 

opgaveløsning. Til gavn for havnene og til 

gavn for transportører og erhvervsliv. Hav-

neloven skal bane vej for bedre udnyttelse 

af ressourcerne.

79 danske havne er terrorsikret og godkendt 

til at modtage internationale skibsanløb.
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I stedet skal havnene selv bryde isen til havn. 

Danske Havne vil med den nye havnelov sikre mu-

lighed for, at havnene samarbejder om opgaven, så 

materiellet udnyttes fornuftigt.  Skibe, der har brug 

for assistance, får den og betaler for den. Skibe må 

ikke ligge fast eller udgøre en risiko. Derfor skal der 

også være et statsligt beredskab. Nogle af de udsatte 

områder, hvor færger skal kunne komme frem og 

mobiliteten sikres, skal understøttes af det statslige 

beredskab. Modellen er næsten to år efter Folke-

tingets beslutning ikke klar fra Forsvarsministeriet. 

Danske Havne presser på for en varig løsning.  

Lods

Lodsning er et tilbud, som gavner sikkerheden, men 

er en byrde for rederens pengepung. Danske Havne 

er interesseret i, at skibe kommer sikkert i havn. 

Men hvis lodsningen bliver for dyr et sted, søger 

skibet alternative ruter, eller der bliver søgt andre 

transportformer. De teknologiske muligheder skal 

udnyttes, morgendagen må også komme til lodsre-

guleringen. Farvandsvæsenet kiggede forsigtigt på 

muligheder for større effektivitet. Små bitte skridt i 

meget langsom gang. Men retningen var rigtig. Far-

vandsvæsenet er nedlagt, så nu er det Søfartsstyrel-

sen, der skal forfølge målet. Danske Havne håber, at 

den tætte forbindelse til skibsfarten her kan skubbe 

på for en påkrævet modernisering, der tager hensyn 

til farten på alle danske havne. 

Danske Havne vil: 

Fortsætte arbejdet med benchmark af hav- •

ne til inspiration og læring for alle havne.

Fremme rammevilkår som kan hjælpe  •

danske havne til at være blandt de bedste.

Antallet af færgeafgange svarer til, at der 

hvert minut afgår en færge fra en dansk 

havn – 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Krydstogtskibe og -passagerer gennem danske havne

Kilde: Danmarks Statistik/2011 Danske Havne skøn 
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Fiskerihavne med vokseværk 

miljøbeskyttelse, kvaliteten af de landede produkter 

samt gode vilkår for sikkerhed og arbejdsmiljø. Kon-

kret er der tale om bæredygtige projekter, der for-

bedrer fiskerihavnes infrastruktur og anlæg, herun-

der investeringer i anlæg til indsamling af opfisket 

affald. Danske Havnes Fiskeriudvalg danner ramme 

om vigtig udveksling af erfaringer mellem havne 

både i Danmark og under studieture til udlandet.

Der bliver fanget færre og andre fisk end tidligere. 

Kvoterne for 2012 er små. Ikke mindst i Østersøen, 

hvor det for alvor strammer til. Vi er heldigvis i en 

situation, hvor fiskens kvalitet og derfor også værdi 

er stigende. Den udvikling vil Danske Havne og 

danske fiskerihavne gerne fortsætte.

Bæredygtig udvikling

Hovedparten af fiskeriet er koncentreret på den 

jyske vestkyst. Det sker i stærk konkurrence både 

indbyrdes og særlig med havne i Skotland, Norge 

og Holland. 

Både for havnen og for fiskeindustrien er det 

vigtigt, at fisken kommer ind i deres havn. At for-

syningen af fisk til industrien er sikret. Havnen skal 

tilbyde også udenlandske fiskerfartøjer gode priser 

og hurtig losning af fisk. Samtidig skal skibet have 

forsyninger, brændstof, aflevere affald og måske 

repareres. Havnen skal have køle- og isfaciliteter, 

pakhuse, gode auktionsforhold, gode muligheder 

for videredistribution. Fiskerihavnen er ramme for 

en klynge, der kan rumme det hele. Havnen er også 

ofte den eneste, der har ressourcerne til at organi-

sere og investere.

Danske Havne arbejder for, at havnen har mulig-

hed for at understøtte og udvikle energieffektivitet, 

Samlede fiskeladninger og værdien deraf

Kilde: NaturErhvervstyrelsen
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Investering i udvikling

EU medfinansierer projekter i fiskeriet fra Den Euro-

pæiske Fiskeri fond (EFF). På grund af den radikale 

udvikling i branchen er der fortsat behov for EU’s 

udviklingsinvesteringer i anlægsprojekter. Den støtte 

er hjælp til selvhjælp. Den sikrer konkurrencekraft 

og udvikling i fiskerierhvervet. Med særlig betyd-

ning i landområder, hvor fiskeriet fortsat har stor 

erhvervsmæssig indflydelse.

Siden 2000 er det lykkedes Danske Havne at få 

ca. 450 mio. kr. til de danske fiskerihavne. Det er 

ikke en gavebod. Der er konkurrence internt mel-

lem havne, mellem forskellige fiskeriaktiviteter og 

mellem danske og udenlandske projekter og myn-

digheder. Fiskerihavnene lægger et stort forarbejde 

i at sikre levedygtige projekter. Dels skal havnene 

selv rejse mindst 50 pct. af investeringen. Dels står 

havnen selv for driften. Havnene er klar med fær-

dige projektansøgninger til 126 mio. kr. i 2012. 63 

mio. kr. skal komme fra EU, 63 fra havnene selv. 

Oveni kommer alle de projekter, der ikke støttes. 

Det giver målrettet udvikling i fiskerihavnene. Der 

er udvikling og gå-på-mod i havnene.

Danske Havne arbejder for forbedringer i ud-

viklingsprogrammet 2014-2020. Der centraliseres for 

meget og gås for meget i detaljer. Medfinansiering 

af havnenes udvikling styrker netop den regionale 

og lokale dimension. Beslutninger bør tages tættere 

på de berørte.

Fiskerihavnen er erhvervscenter

Fiskerihavnens udvikling spreder ringe i vandet fra 

havn til industri. Fra store udsving til mere stabil ak-

tivitet og indtjening, da fiskens bedre kvalitet til dels 

kompenserer for de mindre mængder. 

Havnene udvider også aktivitetsområdet og 

bliver mindre sårbare over for udsving i fiskeriet. 

Hirtshals har omfattende færgedrift og transportak-

tivitet til og fra Norge. I april 2011 kom den første 

olierig ind for at blive vedligeholdt. I to måneder 

gav det arbejde til 500-600 mand. Thyborøn styrker 

sin position som distributionscenter for råstoffer fra 

havbunden. Hvide Sande arbejder med vindmøller 

og Søvejen mod Vest. Hanstholm arbejder for ved-

varende energiproduktion.

Alle fiskerihavne udvider deres virkefelt og gør 

sig mindre sårbare. Det betyder vedvarende lokale 

job. 

Danske Havne vil: 

Understøtte en bæredygtig udvikling og  •

øget kvalitet i fiskeriet.

Placere fiskerihavnene stærkere i EU’s  •

udvikling af fiskeriet.

Tilskud til fiskerihavne 2003-2012 (mio.kr.)

Kilde: NaturErhvervstyrelsen/2012 Danske havnes ansøgninger
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Klima og miljø 

Hensyn til klima og miljø giver udfordringer. For 

skibsfarten, for virksomheder på havne og for hav-

ne. Derfor må alle bidrage til mere bæredygtighed. 

Danske Havne vil en bæredygtig erhvervsudvikling.  

At fokusere endnu mere på miljøarbejdet i havne og 

virksomheder er et skridt på vejen. At benytte mere 

skibsfart og dermed nedsætte klimabelastningen er 

et andet skridt.

Miljøbevidste havne

Havnen er et erhvervsområde med en central 

beliggenhed i byen. Den er led i en klimavenlig 

transportkæde. Det placerer havnen i et krydsfelt. 

Danske Havne har stort fokus på de områder, hvor 

havnene selv kan gøre en forskel. Det er eget ener-

giforbrug, sedimenthåndtering, støj, oprensning, 

støv og affaldshåndtering. Danske Havne lader de 

gode eksempler tale. Der samles på god praksis til 

inspiration for andre. Danske Havne oplyser om for-

skellige certificerings- og målemetoder. Målet er det 

samme: Fokus på en målrettet indsats.  

Luft  

De seneste forudsigelser tyder ikke på, at det er lyk-

kedes at stoppe udviklingen i udslip af CO2, driv-

husgasser etc. Derfor arbejder Danske Havne for, at 

mere transport kommer til søs. Søtransport er i gen-

nemsnit syv gange mere energieffektiv end landba-

seret transport. Også til søs kan der dog gøres mere 

for at reducere luftforureningen. Men det kræver 

international regulering.   

IMO har vedtaget regler, der betyder, at alle 

skibe i bl.a. Nord- og Østersøen fra 2015 skal sejle 

på brændstof med maksimalt 0,1 pct. svovl. Det er 

et rigtigt skridt. Der er en række teknologiske og 

forsyningsmæssige udfordringer i at kunne nå det. 

Samtidig giver det bekymring i de dele af skibsfar-

ten, der er i direkte konkurrence med vejtranspor-

ten. Vil brændstofpriserne stige så meget, at godset 

kommer på vej? Danske Havne lægger vægt på en 

bæredygtig udvikling. Derfor støtter Danske Havne 

ønsket om, at EU bidrager økonomisk af skibenes 

omstilling til renere teknologi. 

Flydende naturgas er en af de vigtige teknolo-

gier, der skal udvikles, hvis skibsfarten skal nå kra-

vet om 0,1 pct. svovl. Flere danske havne deltager i 

konkrete projekter, hvor der gøres klar til at kunne 

levere LNG til skibene. Herudover arbejder Danske 

Havne også for teknologistøtte herhjemme og i EU, 

så danske rederier og danske havne kan være ru-

stet til 2015. EU ved, at det ikke er så ligetil. Derfor 

er der under TEN-T- midlerne fundet mere end 70 

mio. kr. til analyser og projekter.  

Miljøzoner og lastbilafgifter kan også medvirke 

til at nedsætte luftforureningen i nogle områder. 

Danske Havne arbejder for, at adgangsvejene til 
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havnen ikke hindres. Miljøzoner må ikke blive in-

strumenter, der forhindrer en ellers fornuftig trafik-

afvikling. Fornuftigt er at få mere gods ud at sejle. 

Eller at der bliver kørt de kortest mulige afstande 

over kortest mulig tid. 

Vand

Regeringen vedtog kort før jul 2011 vandplanerne. 

Nye og skærpede vandkvalitetskrav er kommet til 

de senere år. 

Vandplanerne skaber forhindringer for erhvervs-

aktivitet. Både den på land, der har udledning til 

vand, og den på vandet. Helt essentielt er naturlig-

vis, at der skal tages højde for, at skibe skal kunne 

sejle og komme i havn, at havnene skal udvide, at 

der skal renses op i bassiner og sejlrender, og at 

virksomheder på havnene har lovlige udledningstil-

ladelser. Det gør vandplanerne ikke.  

Danske Havne har derfor sammen med KL pres-

set Miljøministeriet hårdt for, at der findes et grund-

lag, der ikke forhindrer en bæredygtig udvikling. 

Der skal findes plads til aktiviteterne, så landet eller 

områder ikke sættes i stå. Der skal arbejdes med 

aktivitetszoner, hvor midlertidige, punktvise over-

skridelser kan accepteres. Samtidig skal det endelige 

mål om rent vand i området naturligvis holdes. 

Danske Havne vil holde skarpt øje med definitioner 

og administration, der skal sikre eksisterende og nyt 

erhverv på og ved havne.       

Placer vindmøller og bølgeanlæg, hvor vin-

den blæser. Hanstholm Havn er et oplagt 

sted, og viljen er der. På havnen og lokalt. 

Havnen skal kunne forsyne sig selv og hav-

nens kunder med grøn energi. Derfor skal 

havnene have lov at eje og drive anlæg på 

havnens arealer, så en bæredygtig energipro-

duktion kan fremmes.
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Støj

Støj er kommet helt i top på den miljømæssige 

dagsorden. Havne er med deres beliggenhed kom-

met i fokus. Det kan være støj fra virksomheder på 

havnen, fra godshåndtering, fra skibe i havnen eller 

fra trafik ind og ud af havnen. Det er vigtigt at hu-

ske, at havnen er et erhvervsområde, hvor der na-

turligvis er et vist støjniveau. Det nytter ikke, at na-

boer til havne forhindrer aktivitet uden for normal 

arbejdstid. Skibe sover ikke. Havnen lukker ikke. 

Derfor kan der være aktivitet døgnet rundt. Det skal 

der findes plads til og forståelse for.   

Havne og virksomheder gør et stort arbejde for 

at formindske generne. Danske Havne bistår blandt 

andet ved at udbrede kendskabet til eksempler på 

god praksis i forhold til støj. Havne og virksomhe-

der skal gøre deres bedste. Men det skal være mu-

ligt, og prisen skal være proportionel med effekten.        

Dialog og gode initiativer er ikke nok. Danske 

Havne arbejder løbende for at sikre havnene i den 

lokale planlægning. Lovgivningsmæssigt og prak-

tisk. Men både havne og virksomheder skal huske 

at give sig til kende i processen. Havnen er udlagt 

til erhvervsområde i lokalplanen. Den skal også be-

handles som sådan. Det må ikke være vanskeligere 

for en virksomhed her at få en fornuftig miljøgod-

kendelse end for den virksomhed, der ikke ligger 

på en havn. 

Vandvejene skal holdes klar

Mobilitet til lands og til vands kræver ordentlige 

veje. Sejlrender ind til havne og havnebassiner skal 

derfor holdes fri for tilsanding. Indimellem skal de 

også uddybes. I Danmark er det en opgave, hav-

nene selv må klare. 

Kravene til oprensning, klapning og deponering 

er indviklede og usammenhængende. Her er i over-

vejende grad tale om helt rent materiale. Udgangs-

punktet den 1. januar 2010 for havnenes sediment-

depoter var dårligt. Efter at have ventet på svar fra 

myndighederne i otte år kom svaret: Nej, I må lukke 

dem. Det lykkedes Danske Havne at få lagt så stort 

pres på myndighederne, at spulefelterne kan fort-

sætte. Det eneste bæredygtigt fornuftige.  

Havnene rydder op efter andres forurening. 

Havnene skal naturligvis være med til at sikre frem-

tidens vandkvalitet. Men havnene skal ikke pålæg-

ges udgifter til analyser og grænseværdier, som ikke 

er klart miljømæssigt begrundet og dokumenteret. 

Trods mange omveje er havnene ved at få godken-

delserne på plads. Det er svært, det er dyrt, og det 

er uskønt. Men det er muligt at komme igennem. 

Næste skridt er, at myndighederne tænker i bære-

dygtighed. 

Danske Havne vil: 

Arbejde for øget anerkendelse af havne  •

som erhvervsområder.

Udvikle danske og europæiske miljø-  •

benchmarks for havne.

Danske havne vedligeholder vandveje og 

havnebassiner. I alt oprenses ca. tre mio. ku-

bikmeter naturligt sediment om året. Så stor 

en del som mulig bør forblive i det naturlige 

miljø: havet.
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Hundested Havn havde i et par uger besøg 

af elever fra Halsnæs Lilleskole. Eleverne 

lærte om havnens aktiviteter og erhverv. De 

bandt knob og ordnede fisk.

Besøg din nabo 

Tænk Svendborg, Esbjerg, Aarhus, Thorsminde. 

Tænk på den danske kyst. I alle kystbyer er hav-

nen en meget central og synlig del af bybilledet. Vi 

hører om konflikter og om støv og støj fra havnens 

erhvervsområde. Men havnen som nabo er så meget 

andet og så meget mere. Havne er meget orienteret 

mod byen og borgerne. Der inviteres ofte og gerne. 

Selvom døren ikke er åben, fordi der er tale om en 

virksomhed med opgaver og forpligtigelser, så bli-

ver der åbnet, når borgerne banker på. 

Den almindelige havnedrift er i sig selv en at-

traktion. Men havne har meget mere at byde på. 

Besøgende kan opleve – og ikke mindst 

smage – hvad Nordens maritime skatkam-

mer gemmer på. Her fra Fiskefestivalen på 

Hirtshals Havn.

Hvorfor ikke stille vindmøllerne, hvor det 

blæser? Hvide Sande har gang i et stort 

vindmølleprojekt med lokale investorer.

Nogle bliver set, andre ser på. 750.000 

turister kommer til København med kryds-

togtskib hvert år. En mia. kr. lægger de i 

butikker og hoteller mv. Og mange lokale 

kommer forbi for at se skibene.
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Aarhus Havn holdt Åben havn under fest-

ugen. De 4.000 besøgende så bl.a. råvarer 

og færdigvarer fra havnens produktions-

virksomheder. De fleste havne holder Åben 

havn. Alle er inviteret.

Der er stadig salg af frisk fisk fra kutteren. 

Her fra Stubbekøbing Havn.

Mange tusinde mennesker kommer forbi de 

stolte sejlskibe, når de ligger til kaj under 

Tall Ships Race. Togtet besøgte Aalborg i 

2010 og Fredericia i 2011.

Politikere og borgere er inviteret til Danske 

Havnes valgmøde forud for folketingsvalget 

2011. Havne og erhvervsaktiviteter er i fo-

kus. I alt blev det til fem regionale møder 

med 70 folketingskandidater. 28 er blevet 

valgt.
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Erhvervslivets havne i EU 

Transport beskæftiger 10 mio. EU-borgere. Skaber 

10 pct. af EU’s bruttonationalprodukt. Og så hand-

ler 10 pct. af alle EU-regler om transportsektoren. 

Udviklingen i dansk transportpolitik er i vid ud-

strækning bestemt af den europæiske udvikling. 

Det giver mening. Globalisering er en forudsætning 

for udvikling og vækst. De fleste transportformer 

er grænseoverskridende. Derfor har Danske Havne 

blikket rettet mod Europa. 

Det europæiske samarbejde

Danske Havne er et meget aktivt medlem af den 

europæiske havneorganisation ESPO. Danske Havne 

har også jævnlige kontakter med særlig de dan-

ske europa-parlamentsmedlemmer. Særlig bruger 

Danske Havne kræfter på at finde plads til de mel-

lemstore og mindre havne. Danske havne er nemlig 

ikke store i europæisk sammenhæng. Men de må 

ikke overses og klemmes ned i samme rammer som 

megahavnene sydpå. Derfor drøftes støtte til fiskeri-

havne, omstilling til mindre svovlholdigt brændstof, 

administrative lettelser, kamp mod statsstøtte og 

konkurrenceforvridning, evaluering af terrorsikrin-

gen og meget mere, som berører de danske havnes 

dagligdag.

Transport hvidbog 

Europa-Kommissionen præsenterede i marts 2011 

sin Transport hvidbog. Den rækker helt frem til 

2050. Målsætningerne er ambitiøse: Transportsekto-

rens CO2-udledning er reduceret med 60 pct. – 40 

pct. for søtransporten. Der er it- og e-løsninger 

Det indre marked virker ikke. Et skibsanløb 

kræver 16 anløbsdokumenter. En rundtur 

til seks havne inden for Schengen: 80 pa-

pirdokumenter med stempel og underskrift. 

Samme rundtur med bil: 0.
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overalt i transportsektoren. Sø- og banetransport har 

overtaget mindst 50 pct. af al lastbiltransport over 

300 km. Europas infrastruktur hænger helt og fuldt 

sammen. 

Der er lang vej til målet. Ud over økonomisk 

støtte vil EU regelforenkle og bryde med eksisteren-

de vaner og traditioner for transport og havnedrift. 

Målet er sat, redskaberne mangler. Danske Havne 

og ESPO har en række forslag.

Europæiske støtteordninger

EU har gennem økonomisk støtte en enestående 

mulighed for at binde landene sammen og øge ef-

fektiviteten. Støtte til de transeuropæiske netværk 

er et eksempel. Et hovednet, der dækker 90 pct. af 

al europæisk godstransport, skal stå færdigt i 2030. 

Foreløbig er det lykkedes Danmark at få to havne 

på nettet: Aarhus og København. Esbjerg og Køge 

bør også med på hovednettet.   

Ud over at arbejde for, at de større danske hav-

ne bliver placeret på nettet, arbejder Danske Havne 

for, at Danmark ikke kobles af det europæiske 

godsflow. Det skal ske ved at sikre effektiv adgang 

til og fra de regionale havne. Her har både EU og 

Danmark en opgave, så der kommer et EU og et 

Danmark i balance. 

Danske Havne arbejder for, at hovednettet ud-

bygges med et regionalt net af havne. Der har været 

fokus på megaprojekter som broer og jernbane. 

Øresund og Femern Bælt med danske interesser. 

Kun fem pct. af de europæiske midler til infrastruk-

tur går til havne og opland. Det er stadig rigtig 

mange penge. De skal bruges fornuftigt. Havne har 

mulighed for at få medfinansiering af nye aktiviteter, 

grænseoverskridende ruter, anlægsprojekter og ini-

tiativer til mere bæredygtighed i transporten. Dan-

ske Havne arbejder overordnet for fornuftige vilkår 

i ordningerne. I praksis hjælpes medlemmerne med 

at finde mulighederne i strukturfondene, f.eks. Mo-

torways of the Sea og Marco Polo.

Det danske formandskab

Danmark overtog EU-formandskabet den 1. januar 

2012. Ønsket er at fremme en effektiv, innovativ og 

miljøvenlig person- og godstransport i Europa. Det 

er specifikt nævnt, at formandskabet vil arbejde for 

bedre forbindelser mellem vej og havn. Nøjagtig 

som i Danmark. Danske Havne har længe talt om 

øget samspil mellem transportformerne. Der skal 

ske fremskridt nu.  

Danske Havne har bedt transportministeren om 

at få sat en evaluering af reglerne for terrorsikring i 

gang. Bruger vi ressourcerne fornuftigt? Kan vi med 

fordel finde en anden organisering? Det skal ske på 

europæisk eller internationalt plan. Danmark kan 

ikke stille sig udenfor, men Danmark kan sørge for, 

at det bidrager til en effektiv og innovativ transport, 

at mål og midler for sikring af havne er afstemt. 

Den danske regering bør have modet til at tage den 

diskussion i EU. 

Danske Havne vil: 

Arbejde for, at Danmark kobles til de  •

europæiske godsruter.

Bidrage til udvikling af europæiske   •

benchmarks for miljø og økonomi.
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Siden sidst 

Danske Havne holdt generalforsamling marts 2010. 

Siden da har Danske Havne arbejdet med udvikling 

af danske havne, men også sat nye dagsordner og 

mødt nye udfordringer. Her er de vigtigste begiven-

heder og resultater for de danske erhvervshavne: 

Marts 2010

Nytiltrådt transportminister Hans Chr. Schmidt  •

giver på Havnekonference 2010 startskuddet til 

perioden: Havnene vil få politisk bevågenhed. 

April 2010

Fiskerihavnsudvalget er på studietur til Holland  •

og Belgien. 

Maj 2010

Transport- og miljøministeren udgiver ”Arealan- •

vendelse på danske havne”.  Danske Havne læg-

ger stor vægt på, at havnedrift og erhverv skal 

prioriteres. 

ESPO sætter fokus på forholdet mellem havn  •

og by. Køge Havn er nomineret til ESPO Award 

2010.  

Juni 2010

Efter stærkt pres fra Danske Havne kommer det  •

ind i forsvarsforliget, at statens isbrydere skal 

nedlægges. 

Juli 2010

En EU-kontrol medfører, at reglerne om terror- •

sikring skærpes. Danske Havne advarer mod, at 

der skydes gråspurve med kanoner.   

August 2010

Transportminister og -ordførere bliver inviteret  •

ud at se på erhvervshavne. Resultat: Havneloven 

skal moderniseres. Havnelovudvalg nedsættes. 

September 2010

Transportminister Hans Chr. Schmidt vil have en  •

mobilitetsplan. Havnene kommer til at stå cen-

tralt, da der skal sikres sammenhæng i Danmark. 

Fornyelsesfonden uddeler 51 mio. kr. til fem  •

projekter, der skal fremme erhvervsmæssig om-

stilling, nye job og vækst. Fire har et maritimt 

sigte.

Oktober 2010

Havnelovudvalget trækker i arbejdstøjet. Danske  •

Havne deltager med formand, næstformand og 

direktør.  

November 2010

Bredt transportforlig ”Bedre mobilitet”. Danske  •

Havne arbejder for støtte til havnene. Der vedta-

ges en Havnepakke 2, der støtter havneprojekter 

med 200 mio. kr.
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Forsvarsministeren fastsætter isafgiften til 0 kr.  •

for vinteren 2010-2011.  

Frederikshavn Havn får Danske Havnes Initia- •

tivpris 2010 for sin store og målrettede indsats 

for at udbygge samarbejdet mellem havn og 

virksomheder. 

Danske Havne offentliggør ”Her udvider havne- •

ne”. Fem mio. nye kvadratmeter og investeringer 

for fem mia. kr. over de næste fem år. Herud-

over 7 mio. m2 mere planlagt frem til 2020. 

Danske Havne holder ekstraordinær generalfor- •

samling og vedtager ny kontingentstruktur, der 

tilgodeser de mindre havne. 

December 2010

Danske Havne arbejder for EU-midler til er- •

hvervshavnene. Projekter med relevans for dan-

ske havne får 522 mio.kr. fra EU’s TEN-T-midler. 

Januar 2011

Danske Havne laver materiale til Havnelovudval- •

get, der underbygger havnens betydning for det 

lokale erhvervsliv og erhvervslivets engagement 

i blandt andet havnebestyrelser.    

Danske Havne beder transportminister Hans  •

Chr. Schmidt få mere fornuft ind i reglerne for 

terrorsikring. Ministeren afviser en evaluering. 
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Februar 2011

Ny analyse fra Danske Havne viser, at de mange  •

havneudvidelser kan give 10.000 nye job de næ-

ste ti år.

Danske Havne opretter en erfa-gruppe særlig for  •

de mindre havne. 

Marts 2011

EU’s Hvidbog om transport ridser målsætninger- •

ne for 2050 op. Danske Havne ser muligheder.    

April 2011

Danske Havne præsenterer danske havne for  •

svenske virksomheder i Sveriges Eksportråd. En 

svensk erhvervsdelegation besøger fem danske 

havne for at se på samarbejdsmulighederne. 

Maj 2011

Et enigt Havnelovudvalg overrækker den 6. maj  •

transportministeren ”Betænkning om havnelo-

ven”. Den indeholder 12 anbefalinger, der kan 

udvikle havne og imødekomme erhvervslivets 

behov. 

Danske Havne deltager i de internationale orga- •

nisationer ESPO’s og IAPH’s årsmøder. 

Juni 2011

Transportminister Hans Chr. Schmidt sætter gang  •

i arbejdet med at få Havnelovudvalgets anbefa-

linger omsat til lovtekst. Det skal følges op af en 

strategi for havne i verdensklasse.  

Danske Havne har i årevis presset på for en løs- •

ning for havnenes spulefelter. Det er ikke kønt, 

men endelig får vi et grundlag at komme videre 

på. 

Juli 2011

Ferien sætter ind. 400 krydstogtskibe kommer i  •

løbet af sæsonen til danske havne. Et voksende 

marked også i antallet af danske destinationer, 

hvor flere havne finder deres niche.   

August 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udskriver  •

valg den 26. august. Danske Havne holder det 

første af fem offentlige havnevalgmøder allerede 

den 17. august i Fredericia og det sidste den 13. 

september i København. I alt 70 folketingskandi-

dater fra alle storkredse deltager i de regionale 

møder. 28 blev valgt.



27

E R H V E R V S L I V E T S  H A V N E  2 0 1 2

Danske Havne afgiver et positivt høringssvar, da  •

der kommer udkast til ny havnelov. Udkastet er 

loyalt over for udvalgets anbefalinger. 

Danske Havnes forslag til Havnepakke 3 præ- •

senteres for transportministeren, transportord-

førerne, transportudvalget og medlemmer af 

Folketinget. 

September 2011

Meldingen på de regionale havnevalgmøder er  •

klar: Politikerne vil gerne havnen og får øjnene 

op for havnenes betydning for vækst og beskæf-

tigelse. Det lover godt for fremtiden. 

Danske Havnes bestyrelse holder seminar og  •

arbejder frem mod Strategi 2021. 

Oktober 2011

Statsminister Helle Thorning-Schmidt danner ny  •

regering under mottoet. ”Et Danmark, der står 

sammen”. Danske Havne kan bidrage med ”Et 

Danmark, der hænger sammen”.  Antallet af mi-

nistre, hvis lovgivning har indflydelse på drift og 

udvikling af danske havne, øges fra 11 til 15. 

November 2011

Danske Havne og TØF holder havnekonference.  •

Som nogle af de allerførste får danske havnein-

teresser indblik i EU’s strategi for Europas frem-

tidige transport, som blev fremlagt af Theologitis 

fra Europa-Kommissionen. 

Finansloven vedtages. Økonomien skal kick- •

startes. I første omgang tilføres der ikke midler 

til veje og baner til havne, men projekterne i 

Havnepakke 3 håber på positiv behandling, når 

tilbageførte midler fra afsluttede anlægsprojekter 

skal fordeles. 

December 2011

En ny ordning for isbrydning er endnu ikke på  •

plads. Isafgiftene bliver endnu engang fastsat til 

0 kr. 

Januar 2011

Danmark bliver for syvende gang siden 1973  •

formand for EU.

Folketinget førstebehandler forslag til ny havne- •

lov. 

Februar 2011

Danske Havnes markedsgrupper for Intermodalt  •

gods, Energirelaterede havneydelser og Færge-

gods og -passagerer fremlægger deres resultater 

for bestyrelsen. 

Marts 2011

Danske Havne arrangerer i samarbejde med de  •

øvrige organisationer i havnesektoren  konfe-

rence ”Erhvervslivets havne”. 
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Danske Havne er brancheorganisation for de danske erhvervshavne. Havne organiseret i 

Foreningen af Danske Privathavne er associerede medlemmer. Organisationen repræsen- 

terer 99 pct. af den totale godsomsætning gennem danske havne og 95 pct. af den fisk, 

der landes i danske havne.

 kommunale havne 

 kommunale selvstyrehavne 

 aktieselskaber 

 anden organisationform 

Medlemshavne
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Vision og strategiske mål frem mod 2021

1. Danske Havne vil være den samlende kraft  

for alle erhvervshavne ved at:

Koordinere havnenes interesser, så Danske Havne  •

taler for alle erhvervshavne.

Agere nytænkende og værdiskabende i forhold  •

til medlemmernes behov.

Understøtte og udvikle relevante netværk for  •

havnene.

Skabe øget opmærksomhed om havnenes sær- •

lige styrker og muligheder.

2. Danske Havne vil sikre rammerne for  

udvikling af havnene ved at:

Fremme rammebetingelser, der motiverer er- •

hvervshavnene til at være blandt de bedste i 

forhold til havne i nabolandene.

Styrke havnenes internationale markedsoriente- •

ring.

Understøtte en fornyende brug af lovgivningen. •

Øge indflydelsen på beslutninger inden for trans- •

port, erhvervsudvikling og internationalisering.

3. Danske Havne vil fremme havnene som 

vækstdrivere ved at:

Fremme og synliggøre klyngedannelse og vækst  •

i havnene.

Styrke innovationsprocesser, kompetencer og  •

markedsudvikling i havnene.

Fremme netværksdannelse i og omkring hav- •

nene med erhvervsliv, lokale myndigheder og 

relevante organisationer.

4. Danske Havne vil bidrage til ansvarlige og  

bæredygtige løsninger i havnene ved at:

Arbejde for bæredygtige løsninger, som afvejer  •

miljømæssige hensyn med økonomi og beskæf-

tigelse.

Understøtte bæredygtig udvikling af fiskeriet. •

Medvirke til udviklingen af klimavenlig energi- •

forsyning i Danmark. 
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Bestyrelsen 2010-2014

Bageste række fra venstre mod højre

Henning G. Jensen, borgmester, havnebestyrelsesformand, Aalborg Havn A/S

Gert Bjerregaard, havnebestyrelsesmedlem, Aarhus Havn

Henning Laursen, havnedirektør, Grenaa Havn A/S (Observatør for Transportudvalget)

Carl Ilsøe, havnebestyrelsesformand, Rønne Havn A/S

Jane Jegind, havnebestyrelsesmedlem, Odense Havn

2. næstformand Jens Peder Hedevang, havneudvalgsmedlem, Skive Havn

Mogens Dahl-Nielsen, havnebestyrelsesmedlem, Korsør Havn

Sten Drejø, havnebestyrelsesnæstformand, Kalundborg Havn

Poul Arne Jensen, havnebestyrelsesformand, Hanstholm Havn 

Niels Bergh-Hansen, Foreningen af Danske Privathavne (observatør)

Til bords fra venstre mod højre

Hans Henrik Philippsen, havnebestyrelsesformand, Aabenraa Havn

Peter Maskell, havnebestyrelsesnæstformand, CMP AB 

1. næstformand Iver Enevoldsen, borgmester, havnebestyrelsesformand, Hvide Sande Havn

Formand Uffe Steiner Jensen, havnebestyrelsesmedlem, ADP A/S

Dan Madsen, havnebestyrelsesmedlem, Esbjerg Havn

Erik Flyvholm, havnebestyrelsesnæstformand, borgmester, Thyborøn Havn

Fraværende på billedet

Michael Rex, havnebestyrelsesmedlem, Næstved Havn
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