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I. Om Danske Havne  
Danske Havne er brancheorganisationen for Danmarks erhvervshavne. Hovedopgaven for Danske Havne er 
at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat på vegne af medlemshavnene og 
branchen som helhed. Danske Havne fungerer yderligere som rådgiver og facilitator for samarbejde og 
vidensdeling på tværs af Danmark, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn 
for den lokale vækst, beskæftigelse og havnens konkurrenceevne. Danske Havnes vision er, at de danske 
erhvervshavne skal skabe vækst og bæredygtig udvikling for kunder og samfund. 

 

II. Udtalelse om fortsat støtte til FN’s Global Compact 
31/08-2021 

Til vores interessenter, 

Jeg er glad for at bekræfte Danske Havnes fortsatte støtte til UN's Global Compact og dets ti principper 
inden for menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption. Dette er vores Communication on 
Engagement med UN’s Global Compact.  

I denne meddelelse om engagement beskrives de handlinger, som vores organisation har taget for at støtte 
UN’s Global Compact og dens principper for en brancheorganisation.  

Med venlig hilsen, 

Tine Kirk 

Direktør for Danske Havne. 

 

III. Beskrivelse af foranstaltninger 
Danske Havne har som brancheorganisation inkorporeret UN Global Compact- principperne i den interne 
organisation, og vi har ikke mindst i forbindelse med vores arbejde i forhold til vores medlemmer gjort det 
samme. Principperne er inkorporeret i bl.a. kommunikation, events, workshops, og den overordnede vision 
om at skabe vækst og bæredygtig udvikling for kunder og samfund.  

Organisationen har bl.a. afholdt diverse arrangementer, såsom Arbejdsmiljødag for danske havne (11. 
marts 2021) og Skab trivsel på hjemmearbejdspladsen (27. januar 2021), som har haft til formål at øge 
arbejdstrivslen hos vores medlemmer. 
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Organisationen beskæftiger sig desuden i høj grad med klima- og miljøprincipperne. Danske Havne 
varetager alle danske erhvervshavnes politiske interesser, som i perioden har haft et stort fokus på 
bæredygtighed. I perioden blev der bl.a. udgivet to bæredygtighedsrapporter, som opsætter en ambitiøs 
plan for arbejdet med den grønne omstilling i den samlede havne-branche for de kommende år. 

Derudover fremlagde den danske regering en ny infrastrukturplan, som Danske Havne, forinden udgivelsen, 
forsøgte at påvirke til i en grad at tilgodese de danske havne, som spiller en stor rolle i den grønne 
omstilling, idet søvejene tilbyder en mindre miljøtung transportmulighed.  

Danske Havne oprettede i begyndelsen af 2020 en grøn arbejdsgruppe, som har til formål at informere og 
rådgive danske erhvervshavne om mulighederne indenfor grøn omstilling i branchen. I arbejdsgruppen er 
der siden opstart blevet afholdt forskellige arrangementer i form af webinarer og møder, såsom 
Bæredygtige Udbud og Grøn Funding.  

Organisationen har desuden partnerskaber gennem associerede medlemmer, som gør det muligt for 
havnene og deres brugere at komme tættere på hinanden og få en naturlig dialog om forhold, der har 
gensidig betydning. Disse medlemmer er bl.a. virksomheder, som bidrager til den bæredygtige omstilling, 
hvor samfund og miljø er i fokus. Ét af de associerede medlemmer undersøger eksempelvis fremtidige 
trends inden for områderne klima, samfund, teknologi og ressourcer, og arbejder for at implementere disse 
trends på bl.a. havne. 

Afslutningsvis har organisationen etableret en whistleblowerordning, som tilbydes til medlemshavnene. 
Ordningen er en pakkeløsning i form af en IT-løsning og juridiske varetagelse og rådgivning, således at 
whistleblowere sikkert og effektivt kan indberette fejl og forsømmelser.  

 

IV. Resultater 
 Danske Havne har i perioden formået at få havnene delvist tilgodeset i regeringens infrastrukturplan. 

De steder, hvor infrastrukturen til og fra de blå vandveje tilgodeses, bliver der mulighed for øgede 
aktiviteter og nye forretningsmuligheder, der vil generere mere transport ad vandvejen, som ofte er en 
grønnere transportform og derfor i sidste ende bidrager til mere bæredygtig transport.  

 Grøn omstilling er i højsæde blandt de danske havne, og den grønne arbejdsgruppe har oplevet stor 
tilslutning i løbet af perioden. Gruppen har afholdt flere succesfulde webinarer og møder, hvor 
organisationen har oplyst og udbredt kendskab til grønne løsninger og bæredygtige fundingmuligheder 
for havnene. Organisationen kan med stolthed meddele, at mange af medlemshavnene har søgt 
Funding til bæredygtige projekter.  

 Organisationen har i juni 2021 udgivet to rapporter om hhv. de grønne erhvervshavne 2020, som 
beskriver status for den grønne omstilling i de danske erhvervshavne samt en rapport om en grøn 
havnestrategi for Power-to-x, som angiver forslag til handling for udbredelse af miljørigtige brændsler 
som Power-to-x med involvering af de danske erhvervshavne. 

 En stor del af medlemshavnene var repræsenterede på de forskellige møder omkring arbejdstrivsel, og 
i alt deltog 31 i arrangementet Arbejdsmiljødag for danske havne.  

 Danske Havne har etableret samarbejde med og tiltrukket nye associerede medlemmer. I alt er der nu 
17 associerede medlemmer i organisationen.  

 Organisationens tilbud angående en whistleblower-ordning blev taget godt imod af medlemmerne, og 
indtil videres ses der en tilslutning på i alt ni havne.  

 


