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Erhvervshavnene spiller derfor en vigtig rolle 
i den grønne omstilling, der frem mod 2030 
gennemføres i Danmark. Vi skal bruge mindre 
energi på transport og tage nye brændstoffer i 
brug, og havnene er drejeskiven, hvor sø, vej og 
bane mødes.

Et stort flertal i Folketinget har i 2019 lavet en 
ambitiøs aftale om klimaet. Transport står for 28 
pct. (DCE, 2019) af den samlede CO2-udledning 
i Danmark. Det tal skal reduceres betydeligt frem 
mod 2030, og derfor skal sø erstatte transport 
på vejene, når det er mest klimavenligt. Samtidig 
skal havnene bidrage til den industrielle omstil-
ling og etablere relevant energiinfrastruktur på 
og i tilknytning til havnene, så samfundet samlet 
set når målet om 70 pct. reduktion af CO2- 
udledningen i 2030.

Danske Havnes grønne vision skal sikre, at de 
danske erhvervshavne fortsat er blandt de mest 
konkurrencedygtige på verdensplan i takt med, 
at efterspørgslen på grønne transport- og servi-
celøsninger stiger.

Visionen er koblet op på FN’s 17 Verdensmål, 
som danske havne alle bakker op om. Fire 
verdensmål er udvalgt på baggrund af havnenes 
primære aktiviteter og forretningsområder. De 
repræsenterer dermed de indsatsområder, hvor 
havnene kan bidrage allermest, og hvor der ydes 
en ekstra indsats. Vidensdeling og samarbejde  
på tværs er vigtigt for at vi når i mål med visionen,  
og partnerskaber for handling er derfor grund-
læggende i alt arbejdet med den grønne omstil-
ling. På baggrund af verdensmålene er der  
udvalgt tre indsatsområder, som de danske havne 
som branche vil arbejde med i de kommende år 
og en række konkrete målsætninger, som vi vil 
arbejde på at indfri løbende – og som man årligt 
vil måle sig på. Den første årlige rapport vil blive 
udarbejdet for 2020. Hermed opsætter Danske 
Havne en meget ambitiøs plan for arbejdet med 
den grønne omstilling i den samlede havnebran-
che for de kommende år. Vi er allerede i gang 
med det konkrete arbejde og glæder os til at 
arbejde endnu mere med det.

DE DANSKE HAVNE ER CENTRALE FOR DEN GRØNNE OMSTILLING I DET BLÅ DANMARK 
OG TRANSPORTSEKTOREN SOM HELHED. HAVNENE ER KNUDEPUNKTER FOR  
DANMARKS VINDMØLLEEVENTYR OG LEVERANDØR AF INFRASTRUKTUR TIL SKIBENE. 
HAVNENE BLIVER OGSÅ I HØJERE OG HØJERE GRAD MODERNE INDUSTRIKLYNGER, 
DER SAMLER DE FORRETNINGSOMRÅDER, SOM DANMARK ER FØRENDE PÅ, OG SOM 
BETYDER ALLERMEST I DEN GRØNNE OMSTILLING.



GRØN VISION

           Danske havne 
skal være blandt de 
fremmeste i verden 
hvad angår bæredyg-
tige løsninger.  
Vi er den grønne  
forbindelse mellem 
hav og land

1.  
En emissionsfri havn

Alle havnens maskiner bruger ikke fossile 
brændstoffer senest i 2025

Danske havnes energiforbrug er baseret  
på 100 procent vedvarende energi senest  
i 2030

Havnene er CO2-neutrale senest i 2030

Senest i 2030 genanvendes 90 procent  
af havnens eget affald og det affald, der  
modtages fra skibe i danske havne

Senest i 2025 er der indført systematisk 
dialog om grøn adfærd og bæredygtighed 
mellem havnen og dens kunder 

Senest i 2030 er der i alle havne differen- 
tierede afgifter for skibsanløb i forhold til  
hvor grønne skibene er

Senest i 2030 er der mulighed for grøn  
tilslutning for de skibe, vi modtager ved  
anløbsbroen 

3.   
Understøttelse af grøn 

adfærd hos kunder

2.  
Understøttelse af den 

cirkulære økonomi

LIVET I  
HAVET

ANSVARLIGT  
FORBRUG OG  
PRODUKTION

INDUSTRI,  
INNOVATION OG  
INFRASTRUKTUR

BÆREDYGTIG  
ENERGI

17 PARTNERSKABER FOR HANDLING

17 PARTNERSKABER FOR HANDLING
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