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Forord

Det var de første 100 år; vi glæder os til de næste
I Danske Maritime har vi én overordnet mission: at skabe bedre vækstmuligheder for den danske maritime
industri. Det har vi gjort i 100 år. Og det vil vi også gøre fremover.

Året 2019 er et specielt år for Danske Maritime. Vi har
eksisteret i ét hundrede år; siden 1919 har vi varetaget
den danske maritime industris interesser, og vi håber, at
vi også de næste 100 år skal varetage denne vigtige opgave. Ingen, som arbejder med globale fremtidsscenarier, er i tvivl om, at de maritime teknologier også vil være
vigtige i fremtiden. Som Forening har vi i opdrag at sikre,
at den danske maritime industri også er toneangivende i
fremtiden. Det er bestemt muligt, for den branche, vi som
forening har repræsenteret i et århundrede, besidder en
formidabel evne til at forny sig.
Danske Maritimes medlemmer har netop svaret på vores
barometerundersøgelse, og den viser tydeligt, at fornyelse og mulighed for forandring er med til at drive medlemsvirksomhederne. Det er også tydeligt, at stabile og konkurrencedygtige rammebetingelser er en forudsætning
for innovation og vækst på den lange bane. Ikke mindst
fordi et stærkt konkurrencemæssigt pres fra hele verden
er en kendsgerning for vores globaliserede danske maritime industri. Presset er hårdt, selvom vi jo er dygtige
nok til at følge med konkurrenterne, men i mange andre
lande har maritime virksomheder meget favorable vilkår;
det kan være særlige skatteordninger, betydelige midler til
forskning, udvikling og innovation eller andet.
I Danmark er der generelt en bred politisk opbakning til
Det Blå Danmark og en anerkendelse af, at de maritime
virksomheder bidrager til vækst og velfærd i hele landet.
Det er dog fortsat vigtigt, at erhvervsvilkårene for den maritime industri ikke forringes, men at de tiltag, som blev
formuleret i Vækstplanen for Det Blå Danmark i 2018, bliver til virkelighed. For de maritime industrivirksomheder
er områder som en maritim teknikerordning, konkurren-

cedygtig finansiering, forskning, udvikling og innovation
samt adgang til kvalificeret arbejdskraft blandt de vigtigste
områder.
Helt overordnet er fair og lige konkurrence på et åbent,
globalt marked absolut essentiel for vores virksomheder.
Vi ser derfor med bekymring på den udvikling, som i disse
år foregår i verden omkring os. Vi ser, at lande i stigende
grad begynder at lukke sig om sig selv. At øget protektionisme for alvor begynder at true verdenshandlen. Vi
arbejder derfor intensivt sammen med vores europæiske
organisation SEA Europe på, at man fra europæisk side
bekæmper protektionistiske tiltag og sikrer europæiske
virksomheder lige vilkår på alle verdens markeder.
Politisk er 2019 et spændende år. Det danske folketingsvalg er nært forestående; det samme er valget til
Europa-Parlamentet, og senere på året udpeges en ny
Europa-Kommission. De to valgs udfald og den nye Europa-Kommission kan vise sig at få stor indflydelse på den
danske maritime industri, hvorfor det har været afgørende
at få sat industrien endnu mere på den politiske agenda i
det forgangne år – både nationalt og internationalt.
Hele vejen gennem årsberetningen finder du ikoner, der
referer til FN’s verdensmål. På den måde har vi forsøgt
at gøre det nemmere for dig som læser at orientere dig i
forhold til den maritime industris bidrag til verdensmålene.

Thomas S. Knudsen
Formand, Danske Maritime

Jenny N. Braat
Adm. direktør, Danske Maritime
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DANSKE MARITIME
– 100 ÅR I DEN MARITIME
INDUSTRIS TJENESTE
Danske Maritime er brancheorganisation for den samlede danske maritime værdikæde, der
designer, bygger, udstyrer, vedligeholder, servicerer og genbruger skibe og maritime konstruktioner. Kort fortalt arbejder Foreningen for at sikre medlemmerne de bedst mulige erhvervsvilkår i Danmark, i Europa og globalt – og det har vi gjort siden 1919.

D

anske Maritime blev stiftet i 1919 af
14 medlemmer, der alle var store
danske værfter. I år, hvor Foreningen kan fejre sit 100-års jubilæum,
er Foreningen en meget anderledes størrelse. En stor medlemstilgang de senere år gør, at der i dag er ca. 120
medlemmer. Der er stadig danske skibsværfter i
medlemskredsen, men i dag er også udstyrsproducenter, leverandører af maritime produkter og
serviceydelser samt skibsdesignere, rådgivere
og skibsophugningsvirksomheder en del af Foreningen. Derfor varetager Danske Maritime nu en
langt større del af dansk erhvervslivs interesser
end tidligere.
I de 100 år, Danske Maritime har eksisteret, har
arbejdet med aktivt at medvirke til at forbedre vilkårene for medlemmerne haft højeste prioritet.

Strategisk varetagelse af medlemskredsens
interesser
Vores strategiske indsatser sker ikke blot inden
for de ovenstående områder, men inden for alle
områder af betydning for virksomhederne i den
danske maritime industri. Det betyder, at vi også
arbejder for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft
til industrien, ligesom vi har et stærkt fokus på
maritim forskning, udvikling og innovation.
Vi er i tæt og løbende dialog med politikere og
myndigheder, og vi deltager på delegationsrejser.
Vi initierer og deltager i projekter såvel nationalt
og i EU som internationalt for at øge forståelsen
for og udbrede viden om erhvervets behov og evner.

Skaber forståelse for Danmarks maritime
industri
Medlemmernes sparringspartner
Danske Maritime søger aktivt indflydelse for
medlemmerne i konkrete sager om bl.a. konkurrencevilkår, finansiering, offentlige udbud og uddannelse, ligesom vi arbejder for fair og lige konkurrencevilkår for vores medlemsvirksomheder i
og uden for Danmark.
Vi er til for vores medlemmer, som vi tilbyder vejledning og sparring i forhold til konkrete sager og
interesseområder. Som medlem kan man altid
henvende sig med spørgsmål til sekretariatet,
som besidder kompetencer inden for en række
fagområder, herunder økonomi, jura, kommunikation og politik.

Danske Maritime samler, udvikler og deler viden
med og mellem medlemmer, og vi bruger vores
position som repræsentant for en stærk og betydningsfuld industri til at skabe synlighed i samfundet. Den maritime industri er en styrkeposition
for Danmark, og det er en prioriteret opgave for
Foreningen at skabe bred forståelse for dette og
for branchens specifikke behov, så den danske
maritime industri kendes og anerkendes for sin
betydning.
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DANMARKS MARITIME
INDUSTRI
En etableret eksportindustri med et stort vækstpotentiale er en fordel for hele Danmark.

D

en maritime industri i Danmark har
ændret sig markant gennem de seneste årtier. Industrien har vokset
sig stærk ud af tidligere tiders store
danske værfter og senere gennem
et tæt samarbejde med andre aktører i Det Blå Danmark. Et samarbejde, der har
været med til at generere rigtig mange arbejdspladser, og ikke mindst vækst, i hele landet.

En eksportindustri med vækstpotentiale
Ud af asken fra disse store værfter har en ny og
på mange måder stærkere maritim industri rejst
sig. En industri, der stadig er en styrkeposition
for Danmark, hvilket er et væsentligt grundlag for
den seneste blå vækstplan, der blev lanceret primo 2018.
Industrien består i dag af specialiserede værfter,
innovative udstyrsproducenter, erfarne serviceleverandører, miljøvenlige ophugningsvirksomheder og videnstunge rådgivere. De konkurrerer alle
på et globalt marked.
I dag beskæftiger den danske maritime industri
næsten 40.000 mennesker. Udover de mange
beskæftigede, der genererer skatteindtægter til
samfundet, bidrager den maritime industri også
med betydelige eksportindtægter til landet. Faktisk er Danmark den syvendestørste maritime
industri globalt, den har en produktionsværdi på
godt 85 mia. kr., og maritim produktion står for
ca. 25 pct. af bruttoværditilvæksten i Det Blå Danmark.

Verdensflåden består i dag af samlet mere end
100.000 skibe. Med stadig højere globale krav
inden for bl.a. miljø og klima, herunder i forhold
til udledning af SOx og NOx samt rensning af ballastvand, står mange af skibene i verdensflåden
over for at skulle opgraderes med ny miljøteknologi og andet udstyr.
Det udgør et stort potentiale for den danske maritime industri. De globale reguleringer sker nemlig
i overvejende grad inden for områder, hvor den
danske maritime industri allerede i dag er stærke,
nemlig inden for klima, miljø og sikkerhed.
De globale reguleringer udfordres dog af andre
staters og industriers økonomiske interesser. Derfor er det væsentligt, at den maritime industris interesser bliver varetaget både nationalt og – stadig vigtigere – internationalt. Det forudsætter, at
industrien har en stærk stemme, så dens betydning for hele Danmark er synlig.
Danmark kan bryste sig af at have en samlet maritim industri, der har kompetencer inden for hele
skibets livscyklus – fra idé til miljørigtig ophugning og genanvendelse. Vi kan nemlig ikke kun
skabe og udvikle i Danmark. Vi har også virksomheder, der sørger for, at et udtjent skib eller en
offshore-konstruktion kan håndteres sikkert og
forsvarligt i genbrugsøjemed. Faktisk er Danmark
den ottende største ophugningsnation i verden i
øjeblikket.
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Det Blå Danmark er en oplagt styrkeposition
I 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om et nyt erhvervsfremmesystem. Herefter blev der nedsat en erhvervsfremmebestyrelse,
som skal udarbejde en strategi for erhvervsfremmeindsatsen gældende for
2020 og frem. Målet er bl.a. at forenkle
og fokusere erhvervsfremmeindsatsen og reducere antallet af offentligt
finansierede klynger og netværk til i alt
10-12 styrkepositioner. Danske Maritime bakker varmt op om forenklingen
af erhvervsfremmesystemet, eftersom
et fokuseret og mere gennemskueligt
system vil kunne sikre, at man både
undgår unødig redundans og skaber en
større sammenhæng mellem aktiviteter
på tværs af landet inden for de respektive styrkepositioner.
Det Blå Danmark er et eksporterhverv,
som generer vækst og velstand i Danmark. Branchen er særdeles innovativ
og stærk inden for produkt- og teknologiudvikling. Danske Maritime mener
derfor, at Det Blå Danmark er en helt
oplagt styrkeposition, og sammen med
andre maritime aktører arbejder vi aktivt for, at branchen udpeges som en af
landets 10-12 styrkepositioner.
Danske Maritime arbejder sammen
med brancheorganisationerne Danske Rederier og Danske Havne samt
klyngeorganisationerne Fyns Maritime
Klynge, MARCOD og MDC på at skabe
en struktur for en fælles national klynge
for hele Det Blå Danmark. Som en del
af dette arbejde skal branchens ønsker
og behov i forhold til en samlet national
maritim klyngeindsats afdækkes, ligesom der skal iværksættes en kommunikationsindsats, der skal markedsføre
og synliggøre den fælles klyngeindsats.
Dette indledende arbejde er støttet af
Den Danske Maritime Fond.
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Forskning, udvikling og innovation
I Danmark har vi stolte traditioner inden
for forskning, udvikling, design og produktion af både skibe og maritimt udstyr, og det betyder, at vi i dag er blandt
de globalt førende. Men denne førerposition er ikke kommet af sig selv, og vi
kan ikke tage for givet, at vi besidder
den i fremtiden.
Der er behov for et stærkt og kontinuerligt fokus på forskning, udvikling og
innovation, ligesom det er nødvendigt
at have gode muligheder for at teste og
demonstrere nye løsninger og teknologier. Danske Maritime arbejder for, at
maritim forskning, udvikling og innovation i højere grad prioriteres fra politisk
hold, ligesom Foreningen initierer og
deltager i flere forsknings-, udviklings
og innovationssamarbejder og -projekter.
Blue INNOship, som Danske Maritime
har deltaget aktivt i, blev afsluttet i år.
Med nogle rigtig gode resultater har
delprojekterne i Blue INNOship vist, at
samarbejdet på tværs kombineret med
den brede maritime viden, vi har i Danmark, åbner for nogle helt unikke muligheder for at skabe nyt og i fællesskab
bidrage til at løse store samfundsproblemer (læs mere på blaainno.dk).
Danske Maritime deltager også i den
nye platform for forskning, udvikling og
innovation, ShippingLab, der dækker
over mange aktiviteter, bl.a. udviklingen
af teknologi til autonom og emissionsfri
sejlads med såvel mindre som større
fartøjstyper (læs mere på shippinglab.
dk).
Projektet har fokus på fremtidens søfart
og inkluderer machine-learning, hvilket
forventes at give et betydeligt bidrag
til en mere sikker og effektiv transport,
som kan kombineres med udviklingen

af løsninger for emissionsfri sejlads i og
omkring havneområdet.

Adgang til kvalificeret arbejdskraft
Det er en stadig større udfordring for
virksomhederne i den maritime industri
at få adgang til kvalificeret arbejdskraft
i det nødvendige omfang. Dels er det
vanskeligt at sikre tilstrækkeligt med
teknisk uddannede til industrien, og
dels har vi en kompleks global konkurrencesituation, hvor de meget høje omkostninger i Danmark er en udfordring
for de danske virksomheder.
Danske Maritimes medlemmer efterspørger medarbejdere inden for en lang
række tekniske uddannelser, herunder
faglærte, maskinmestre og ingeniører
på såvel diplom- som civilingeniørniveau. Foreningen arbejder derfor igennem en lang række uddannelses- og
beskæftigelsesorienterede initiativer på
at skabe fokus på den maritime industri
inden for mange uddannelsesretninger
– fra faglært til ph.d.
I den senere tid er indsatsen for at få
politikernes opmærksomhed rettet mod
manglen på bl.a. faglært arbejdskraft
da glædeligvis også begyndt at bære
frugt. Og det er positivt, at man fra politisk hold erkender, at problemet med
mangel på faglærte er alvorligt, og at
man nu også handler på det. For nyligt
kunne Undervisningsministeriet meddele, at der i 2018 blev skabt 2800 nye
praktikpladser på landets erhvervsskoler, hvilket vidner om, at virksomhederne i høj grad prioriterer at uddanne flere
unge mennesker til de mange faglærte
stillinger. Der er dog fortsat meget, der
skal gøres, fx skal vi sikre tidssvarende
kvalitetsundervisning og virkelighedsnære undervisningsmiljøer.

Faglighed er noget, der er værd at være
stolt af. Og faglig stolthed er med til at
skabe gode ambassadører, der bidrager til at tiltrække næste generation
af faglærte til industrien. Derfor har vi
sammen med Nationalt Center for Erhvervspædagogik, der er en del af Københavns Professionshøjskole, og med
støtte fra Nordea-fonden, lanceret projektet Stolthed i Erhvervsuddannelserne, som en del af vores arbejde med
at gøre den maritime industri kendt hos
fremtidens maritime faglærte.

og Foreningen samarbejder derfor tæt
med flere af institutionerne for at sikre
tilgangen af tilstrækkelige ressourcer
og styrke fokuseringen på det maritime
område.

Efterspørgslen på kvalificerede medarbejdere til den maritime industri forventes kun at stige fremover, og udbuddet
tegner ikke til at kunne følge med. Danske Maritime finder det derfor bekymrende, at forskningsmiljøerne ikke prioriteres i tilstrækkelig høj grad. For en
meget innovativ branche er det vigtigt
med et nært samarbejde med et dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø,

Klima, miljø og sikkerhed

Den maritime industri er for alle og rummer mange spændende muligheder.
Det er utrolig vigtigt, at vi gør opmærksom på dette over for det enkelte menneske, der står foran at skulle vælge
uddannelse.

I Danmark er vi innovative. Vi har en
stærk tradition for at skabe. For at finde
på løsninger, der er gode for de mange.
Det gør sig ikke mindst gældende inden
for maritim teknologi, hvor danske virksomheder globalt førende. Og det på et
marked med et utroligt potentiale.

Dansk maritim teknologi fokuserer bl.a.
på at løse udfordringer inden for bæredygtig søfart, så her er et område, hvor
Danmark for alvor kan bidrage til at løse
globale klima- og miljøudfordringer. Det
er et område, hvor medarbejderne i den
maritime industri for alvor gør en forskel
globalt. Og det er noget, der er værd at
være stolt af.
Selvom vi er stadig flere, som bliver
mere beviste om det aftryk, vi sætter
på verden, så er klima og miljø ikke noget, der kommer på dagsordenen af sig
selv. Der er mange døre, som skal løbes ind, og øjne, der skal åbnes – både
her i Danmark og internationalt.
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Derfor repræsenterer Danske Maritime
den danske maritime industri i det internationale organ under FN: International
Maritime Organisation, bedre kendt som
IMO. Her har vi bl.a. arbejdet for nye globale reguleringer af skibes udledning af
SOx og NOx. Vi har være med til at opstille
specifikke klimamål for skibsfarten – mål,
som mange anser for ambitiøse, men som
er inden for rækkevidde, hvis man implementerer dansk maritim teknologi.
Det er utroligt vigtigt at sikre global regulering inden for de maritime erhverv. Vi
kan gøre meget i Danmark, men hvis vi
for alvor vil gøre en forskel for verden også
uden for vores eget lands grænser, skal vi
sørge for ensartet, konsekvent, regulering
og håndhævelse i hele verden, noget som
vi arbejder for i IMO.
Globale krav hjælper med at få dansk
teknologi ud at sejle over hele verden og
på den måde gøre en forskel for miljø og
klima globalt. Danske maritime industrivirksomheder eksporterer størstedelen af
deres produktion, og deres eksportandel
overstiger langt eksportandelen for de
flest andre danske erhverv, der i gennemsnit eksporterer ca. en fjerdedel af deres
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produktion ifølge de seneste beregninger
fra Søfartsstyrelsen i rapporten ’Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark
2018’ (læs hele rapporten online på bit.ly/
blaadk2018).
Vi ser i dag en stigende krydstogtsturisme
i alle egne af Danmark. Det er rigtig godt
for den del af dansk økonomi, der bygger
på service. Desværre er krydstogtsturismen mindre god for folkesundheden i de
havnenære områder. Et krydstogtskib, der
ligger ved kaj og driver sine systemer på
konventionel vis, udleder nemlig samme
mængde NOx på otte timer som 10.000
biler, der kører fra Paris til Berlin. Og det
er rigtig ærgerligt, når vi ved, at der allerede i dag findes danske løsninger, der kan
dæmme op for den kystnære luftforurening. I Danske Maritime har vi derfor i årets
løb arbejdet for, at landstrømsanlæg, der
lader krydstogtskibe bruge elektricitet fra
elnettet frem for at brænde olie af, mens de
ligger til kaj, kommer på den kommunale
dagsorden til gavn særligt for de beboere,
der bor tæt ved de store krydstogtshavne.
Danske maritime virksomheder kan hjælpe med at dæmme op for en lang række
globale klima- og miljøudfordringer. Et

emne som plast i verdenshavene er for alvor kommet på agendaen, og beregninger
fra Europa-Parlamentet viser, at der i dag
bliver smidt plast ud i et omfang, der svarer til, at der en gang i minuttet bliver tømt
en skraldevogn ud i havet. Det er ganske
forfærdeligt, men også her findes mulige
løsninger.
Den maritime industri er repræsenteret
i en ny sammenslutning, Ocean Plastic
Forum, der arbejder for at udbrede konkrete løsninger på at opsamle de enorme
mængder af plast, der flyder rundt i vores
have. Have, som vi vil blive stadig mere afhængige af.
Søtransport skal ikke kun være sikker for
klima og miljø. Også de mennesker, der
befinder sig ombord, skal være trygge.
Også på dette område byder den danske
maritime industri på en lang række banebrydende og verdensførende løsninger og
teknologier, som kan øge sikkerheden ombord på skibene.
De mange løsninger og teknologier, som
virksomheder i danske maritime virksomheder står bag, skal have de bedste muligheder for at komme i anvendelse – til

gavn for klima, miljø og sikkerhed til søs.
Danske Maritime arbejder derfor løbende
for at fjerne hindringer for, at de kan implementeres globalt. Det skal ikke være
utidssvarende regler, der står i vejen for
at kunne skabe sikrere arbejdspladser på
skibe og offshore.

Senest har vi som en del af SEA Europe været med til at sætte protektionisme
på dagsordenen i samarbejde med det
rumænske formandskab af Europa-Kommissionen. Og et intensivt arbejde for at
skabe yderligere fokus på industrien i EU
vil foregå i det kommende år ligeså.

Men det kræver en indsats. Derfor er det
vigtigt, at regler vedtages internationalt,
og at ikrafttrædelsen sker hurtigt.

Regeringen udgav i starten af 2018 den
seneste Vækstplan for Det Blå Danmark,
hvor ønsket er at gøre vores nation til et
globalt maritimt kraftcenter. Man kan sige,
at vi allerede er et globalt maritimt kraftcenter, men vi bør arbejde for, at vi vedbliver med at være det – og gerne i endnu
højere grad end i dag. Dels skal der skabes en større bevidsthed om industriens
væsentlighed for samfundet. Dels skal vi
se på branchens internationale udfordringer og på, hvordan vi kan imødegå disse
ikke bare på nationalt plan, men også på
europæisk plan, hvor man for alvor har
mulighed for at gøre sig gældende som
industri i forhold til at sikre en sund global
konkurrence og bekæmpe protektionisme.

Europæisk pres mod protektionisme
I Danmark har vi tradition for at samarbejde. Vi samarbejder bl.a. med industriens
europæiske organisation SEA Europe for
at få EU til at anerkende den strategiske
vigtighed af den maritime industri for hele
unionen.
I alt er ca. 900.000 beskæftigede inden
for den maritime industri i EU. I Danmark
alene beskæftiger vi næsten 40.000 mennesker i industrien, som står for omkring 7
pct. af Europas samlede maritime eksport.
Derfor har vi hverken på nationalt plan
eller i EU-regi råd til at sidde advarslerne
om protektionisme og manglende globale
reguleringer overhørig.
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UDVALGTE MÆRKESAGER
Danske Maritime arbejder løbende og intenst på en lang række sager og områder. Vi gennemgår
ikke dem alle i nærværende beretning, men på de kommende sider har vi valgt at fremhæve ni
udvalgte mærkesager, som rummer et udpluk af Danske Maritimes arbejde for medlemsvirksomhederne:

#1 En stærk eksportindustri
#2 Vi skal eksportere os til en grønnere og sikrere fremtid
#3 Viden fra verden skal fortsat være en del af væksten
#4 Vi skal favne hele landet
#5 Ingen industri uden mennesker
#6 Sammen om ordentlige udbud
#7 Digitalisering – vi skal udnytte mulighederne, men også være klar til at modstå truslerne
#8 Globalisering – ikke protektionisme
#9 Et hav af muligheder for Danmark

Den danske maritime industri bidrager
til opfyldelsen af FN’s verdensmål
Læs mere om verdensmålene på FN’s website

#1
EN STÆRK
EKSPORTINDUSTRI
Målt på eksport er Danmark placeret på en imponerende syvendeplads globalt over maritime industrinationer. Stærke eksportindustrier genererer vækst og velstand til det danske
samfund, og det er derfor helt afgørende, at vi som land prioriterer at skabe de rette betingelser for virksomhederne i den maritime industri.

Derfor arbejder Danske Maritime for at:
•
•
•

sikre fair og lige konkurrencevilkår i Danmark, i Europa og globalt
øge opmærksomheden på den maritime industri og dens betydning for det danske samfund
styrke den danske maritime industris synlighed i verden

F

air og lige konkurrencevilkår

Erhvervspolitik handler i høj grad
om tiltag, der virker på lang sigt, og
kræver derfor tålmodighed og stabilitet. I en global verden er det også
vigtigt, at regler, der gælder flere steder i verden,
bliver implementeret og håndhævet ens alle steder. For danske virksomheder, maritime som andre, gælder ofte langt mere byrdefulde vilkår end
nødvendigt, og Danske Maritime arbejder derfor
for, at de administrative byrder lettes.
En af de væsentligste forudsætninger for opretholdelse og indfrielse af den danske maritime
industris vækst- og beskæftigelsespotentiale er,
at finansieringsmulighederne i tilstrækkelig grad
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imødekommer industriens særegne behov og udfordringer. Her kan der være tale om tilførsel af
kapital til forskning og udvikling samt til finansieringen af det endelige produkt. Derudover er det
væsentligt med adgang til kapital til opgradering
af produktionsfaciliteterne, så virksomhedens
konkurrenceevne kan optimeres.
Industrien skal som minimum sikres de samme
konkurrencedygtige vilkår som industrier i andre
toneangivende europæiske lande. Danske maritime industrivirksomheders omkostninger er typisk betragteligt højere end konkurrenternes. Det
gælder ikke mindst i Asien, hvor konkurrencen er
skarp. Danske værfter oplever lignende udfordringer i forbindelse med afgivelse af tilbud på konkrete reparations- og vedligeholdelsesopgaver
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samt nybygninger af specialskibe. Det
stiller de danske maritime industrivirksomheder i en udfordret position, og
kan virke hæmmende for industriens
fortsatte vækst og udvikling.
Forskellige former for statsstøtte til
værfter i andre lande medvirker til unfair
konkurrence og stiller danske værfter
dårligere end konkurrenterne. Danske
Maritime arbejder kontinuerligt for at
bekæmpe
konkurrenceforvridninger.
Derfor ser Foreningen også frem til, at
det igangsatte nabotjek på værftsområdet, som blev igangsat i kølvandet på
regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark, kan blive et vigtigt værktøj til at
dæmme op for konkurrenceforvridende
statsstøtte i andre lande.

Den maritime industris betydning
for det danske samfund
Industriproduktion er nødvendig for innovation og produktudvikling. Virksom-
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hederne har gavn af den service, der
følger produkterne, og den viden, som
installatører og reparatører med base
i Danmark kan bringe hjem i virksomheden, bruges bl.a. til at videreudvikle
produkter og effektivisere processer.
Danske virksomheder kan vælge at
lade dele af produktionen foregå i udlandet, og det kan der være mange
fordele ved. Men hvis ikke de danske
produktionsvilkår tillader, at centrale
dele af produktionen bevares i Danmark, så vil virksomhederne med tiden
lægge flere og flere af deres aktiviteter i
udlandet og måske på sigt ophøre med
at være danske.
Undersøgelser viser, at forskning og
udvikling i høj grad flytter med ud af landet, når produktionen gør det. Det sker
ikke samtidigt, og mange har derfor
opdaget risikoen for udflytning for sent.
Der går nemlig i gennemsnit otte år fra
produktionen udflyttes, til forskningen
og udviklingen følger med. Denne tendens skal der dæmmes op for ved at

sørge for gode betingelser for eksporterhverv som den maritime industri.
At investere i danske industrivirksomheder, der eksporterer til verdens vækstmarkeder, er et godt og holdbart projekt
for Danmark. Afkastet vil være til at tage
at føle på i form af øget indtjening, flere
arbejdspladser og mere forskning, udvikling og innovation i Danmark.
Det er derfor nødvendigt at holde øje
med de faktorer, som bestemmer enhedsomkostningerne; det vil sige faktorer som lønomkostninger, skatter og
afgifter samt effektiviteten i virksomhedernes produktionsapparat. I Danmark
er enhedsomkostningerne ofte meget
høje. Dette skyldes ikke, at den danske arbejder ikke er effektiv, eller at de
danske virksomheder ikke er på forkant
med udviklingen. Det skyldes nærmere, at man herhjemme i en vis udstrækning har glemt, at velfærdssamfundet
primært bygger på dansk eksport af
varer og knowhow skabt i de danske

produktionserhverv, hvorfor man bør
prioritere at sikre rammevilkår, der gør
danske virksomheder, som konkurrerer
globalt, konkurrencedygtige.
Det er svært, hvis ikke der er bred politisk forståelse for og opbakning til den
maritime industri i Danmark og dens
samfundsbetydning. Derfor arbejder vi i
Danske Maritime for øget opmærksomhed på de samfundsgavnlige effekter af
at have en stærk eksportindustri som
den maritime.

Synlighed i verden
Mange af verdens førende maritime
virksomheder har dybe rødder i Danmark. Andre danske maritime virksomheder er afdelinger under store, internationale aktører, der har valgt at være
repræsenteret i det kraftcenter, som
Danmark er for maritim udvikling og
produktion.
Fælles for dem er, at de genererer både
eksportindtægter og arbejdspladser i
hele landet og dermed udgør et vigtigt
skattegrundlag, der er med til at understøtte velfærden i Danmark.

Men de er her potentielt kun til låns.
Deres tilstedeværelse er nemlig direkte
afhængig af, at Danmark er et attraktivt
land for dem at drive virksomhed i; dvs.
at Danmark har gode politiske rammevilkår, en stabil samfundsstruktur og
ikke mindst den nødvendige maritime
videns- og talentmasse, som Danmark.

Danske Maritime arbejder fortsat indgående på etableringen af en dansk
maritim teknikerordning. Den er så
væsentlig for industrien, at den er en
selvstændig mærkesag for Danske maritime (#3 – Viden fra verden er en del
af væksten).

At bevare vores maritime førerposition
i fremtiden kræver en løbende indsats.
Og vi bør hele tiden sigte efter at blive
bedre. For at styrke den danske maritime industri i den globale verden skal
der arbejdes for at sikre lige rammevilkår. Det gælder bl.a. inden for områder
som forskning, uddannelse og innovation, adgang til kvalificeret arbejdskraft,
fortsat udvikling at nye talenter og meget mere.
Samtidig er det væsentligt at synliggøre
og profilere Det Blå Danmark internationalt. Derfor prioriterer Danske Maritime bl.a. at deltage i erhvervsdelegationer, ligesom vi arbejder for at skabe
samarbejdsaftaler med andre lande. I
Vækstplanen for Det Blå Danmark er
international markedsføring af Det Blå
Danmark blandt prioriteterne, og Danske Maritime deltager aktivt i arbejdet
med en strategi på dette område.

”Den maritime industri forventer stigende
omsætning og indtjening i 2019”
En undersøgelse blandt virksomhedsledere i den maritime industri viser, at 71 pct. forventer,
stigende omsætning i 2019. 67 pct. forventer, at indtjeningen også følger med opad.
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Danske Maritime

#2
VI SKAL EKSPORTERE
OS TIL EN GRØNNERE OG
SIKRERE FREMTID
Vi kan gøre nok så meget for, at luftforureningen nedbringes i Danmark. Men det løser kun
en brøkdel af problemet. Den globale skibsfart sætter store globale aftryk på klima og miljø,
og her kan danske maritime løsninger for alvor gøre en forskel.

Derfor arbejder Danske Maritime for:
•
•

ensartede og globalt gældende maritime klima-, miljø- og sikkerhedskrav
at fremme eksport af danske maritime teknologier

E

nsartede og globalt gældende
maritime klima-, miljø- og sikkerhedskrav

Nye internationale regler for klima
og miljø, herunder ballastvandskonventionen, krav til reduktion af emissioner fra den
globale søfart samt et generelt øget fokus på bæredygtig og sikker skibsfart medfører et stigende
behov for nye innovative løsninger.
I Danmark har vi allerede en maritim industri,
hvor udstyrsproducenter og serviceleverandører
kan tilbyde nogle af verdens mest højteknologiske
samt miljø- og klimavenlige løsninger, der imødegår mange af disse udfordringer. Der eksisterer
dog en række barrierer på markedet, der forhin-

drer udbredelsen af disse lovende teknologier.
En konkret barriere er begrænsede muligheder
for at tilvejebringe kapital og kredit til finansiering
af de til tider ofte store investeringer. Af samme
grund påkalder emnet sig større og større opmærksomhed, og nye finansieringsmodeller vinder frem som supplement og alternativ til de mere
traditionelle finansieringskilder. Danske Maritime
følger og forsøger også at medvirke til at præge
denne udvikling.
En anden barriere er, at når nyt udstyr og nye metoder er udviklet, er der for udstyr til brug i skibe
krav om omfattende og gentagne godkendelser,
opfyldelse af direktivkrav som fx EU’s marineudstyrsdirektiv, typegodkendelser og andre god-
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kendelser. Da skibe i forhold til anden
industriproduktion bygges i små serier,
vil der være relativt høje omkostninger
knyttet til design, konstruktion, godkendelse og produktion.

Eksport af danske maritime teknologier
Nye internationale regler bygger oftest
på den seneste teknologi, og her har
danske leverandører en fordel, fordi
den nyeste teknologi ofte er danskudviklet. Men på aftagersiden vil mange
ofte søge referencer, før de investerer i
ny og måske omkostningstung teknologi. Er der tale om et lovkrav, der jo som
regel kan opfyldes på flere måder, vil
mange udskyde en nyerhvervelse så
længe som muligt for at være sikre på,
at den løsning, de vælger er bedst og/
eller billigst.
Resultatet bliver, at mange venter. De
håber, at andre tager de dyre første
skridt og investerer i de nye teknologier.
Det er til skade for udviklingen, hvis stilstand er det sikre valg. Derfor er politisk
pres ofte nødvendig for maritim innovation, ligesom first movers bør tilgode-

ses, så det er en fordel at være blandt
de første både som producent og som
bruger.
I dag ser vi, at stilstand og jagten på
status quo, indtil globale reguleringer
kræver fornyelse, kan føre til, at producenterne ikke får tid til at opbygge
et marked, og at de ikke får høstet de
vigtige tidlige erfaringer i produktudviklingsfasen.
Et sådant forløb kunne modvirkes af et
regelsæt eller en klausul, der indebærer, at de første generationer af udstyr
fortsat kan anvendes, også hvis de viser sig ikke helt at leve op til de endelige
krav, eller de lidt senere skærpede krav.
Det er væsentligt, at de, der investerer i
god tid, first moverne, sikres fordel af at
presse den teknologiske udvikling. De,
der investerer i senere generationer af
produkter, bør ikke have yderligere fordele af at vente.
Det er kun muligt at indføre ny teknologi, hvis nogen vil være de første til at investere i og bruge den, og der bør derfor være incitamenter til installation af
nyt udstyr. Energieffektivitet, reduktion
af emissioner og enkel vedligeholdel-

se er positivt, men flere andre forhold
som finansiering og tilbagebetalingstid
for kunden er ofte afgørende for valg af
teknologi. Desuden er det ofte en udfordring, at det ikke er ejeren af skibet,
som har fordel af de nye teknologier,
men operatøren.
Investeringerne i ny teknologi er ofte
meget store, hvilket har betydning for
rederierne, der skal foretage investeringerne. De opererer på et konkurrenceudsat, globalt marked og er derfor nødt
til at kunne investere efter samme regler og reguleringer som deres konkurrenter for at kunne forblive konkurrencedygtige. Derfor for er det vigtigt ikke
blot af skabe adgang for first movers,
men også sikre en effektiv håndhævelse af reglerne.
Der er derfor behov for, at beslutninger
og regulering af skibsfarten foregår globalt og ikke regionalt. Ofte vil regional
regulering, fx i EU, medvirke til at skævvride konkurrencen og mindske markedsmulighederne for danske maritime
industrivirksomheder, som sælger og
eksporterer over hele verden.

”Vi skal arbejde for stabile rammer globalt”
En undersøgelse blandt virksomhedsledere i den maritime industri viser, at politisk ustabilitet
omkring internationale aftaler skaber usikkerhed i industrien. Fx forventer 40 pct. af de
adspurgte, at Brexit vil få konsekvenser for deres virksomhed.
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#3
VIDEN FRA VERDEN
SKAL FORTSAT VÆRE
EN DEL AF VÆKSTEN
I Danmark har vi længe brystet os af at være et videnssamfund. Men viden i virksomheder er ikke en
isoleret størrelse – den hænger nært sammen med udvikling, produktion og servicering. Og mange
maritime virksomheder er direkte afhængige af den viden, deres medarbejdere oparbejder i
forbindelse med servicering af produkter på lokationer over hele verden.

Derfor arbejder Danske Maritime for:
•
•

en maritim teknikerordning, der kan sikre, at viden ikke forsvinder fra danske virksomheder
adgang til talentmasse fra førende uddannelsesinstitutioner

E

n maritim teknikerordning

I Danmark har vi et stærkt teknisk,
maritimt miljø. Det skyldes ikke
mindst, at vi har en globaliseret
og førende industri, der kan aftage
og kommercialisere den viden, som skabes på
universiteterne og i virksomhederne. Det er dog
vigtigt at anerkende, at viden ikke kun udvikles
i forskningsmiljøer, men også når man arbejder
i produktionen eller servicerer et produkt. Viden
bevæger sig begge veje. Viden fra industrien bevæger sig nemlig over i forskningsinstitutionerne,
når der samarbejdes om bl.a. store EU-projekter.
Og viden udvikles hos de teknikere, der sendes
ud i verden for at servicere produkter. Når de
vender retur, kan deres værdifulde viden bruges
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i virksomhedens fortsatte innovation og videreudvikling af konkurrencedygtige løsninger.
Desværre udgør tekniske medarbejdere, som rejser ud fra Danmark, en betydelig omkostning for
de danske maritime virksomheder, der konkurrerer på et globalt marked. Virksomhederne kan
derfor være tvunget til at hyre teknikere i udlandet
til at foretage arbejdet ombord på skibene, hvis
de vil vinde ordrer.
Virksomhederne oplever stærkt stigende konkurrence fra lavtlønslande, især i Asien og Østeuropa, hvor medarbejderlønninger er meget lave.
De lokalansatte teknikere ude omkring i verden
kan imidlertid ikke i samme grad føre viden og
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knowhow tilbage til de danske virksomheder, hvorfor den risikerer at forsvinde
til udlandet.
Derfor er der behov for en maritim teknikerordning, så danske maritime virksomheder fortsat kan sende medarbejdere ud på skibene for at vedligeholde,
opgradere dem eller lignende. Danske
Maritime har i fællesskab med Dansk
Metal udarbejdet et oplæg til en ordning, som vi arbejder på at få indført.
Det er derfor glædeligt, at den maritime
teknikerordning er nævnt i Finansloven
for 2019.
Den maritime industri vil med en maritim teknikerordning på kort sigt opnå
at skaffe en medarbejdervækst på flere
hundrede nye job. Men den reelle trussel er, at Danmark uden en maritim teknikerordning risikerer at miste op mod
3.000 maritime arbejdspladser – og
sammen med dem vores teknologiske
forspring.
Og med nye forretningsmodeller med
fokus på servitization, hvor producenter ikke blot sælger et produkt, men en
servicepakke, står servicering og vedligeholdelse ude på skibene til at blive
et af de forretningsområder inden for
det maritime, som har et meget stort
vækstpotentiale i de kommende år.

Adgang til dygtige talenter fra førende uddannelsesinstitutioner
Forskning og udvikling er et af bindemidlerne i Det Blå Danmark. De nære
relationer mellem meget forskellige
virksomheder og forskningsmiljøer giver særlige muligheder for at styrke
konkurrenceevnen og skabe nye markedsmuligheder.
Danske Maritime søger derfor at fremme fokuseret og anvendelsesorienteret
forskning og udvikling, der kan føre til
nye økonomiske og miljøeffektive løsninger til skibe.
Danske Maritime er involveret i flere
initiativer under Horizon 2020, som
er EU’s rammeprogram for forskning.
Herunder deltager vi igennem vores
europæiske organisation SEA Europe i
teknologiplatformen Waterborne og har
bidraget til anbefalinger i VISION2025.
Desuden er vi med i den nye maritime
platform for forskning, udvikling, test
og demonstration af maritime teknologier ShippingLab. ShippingLab, som
er støttet af Innovationsfonden, Den
Danske Maritime Fond, Orient’s Fond
og Lauritzen Fonden, har knap 30 projektpartnere fra hele Det Blå Danmark.
Visionen er at udvikle Danmarks første
autonome og miljørigtige skib ved at
sammensætte danske kompetencer in-

den for digitalisering, autonom skibsfart
og miljørigtig teknologi. Blandt ambitionerne er at sikre ’zero emission’-sejlads
i afgrænsede områder, fx havne og
kystnære områder.
Den maritime industri er forsknings-,
udviklings- og innovationstung. Og der
er behov for en bred forskningsmæssig
indsats på det maritime område i Danmark, så vi til fulde kan udnytte de muligheder, som kommende klima-, miljøog sikkerhedskrav indebærer. Danske
Maritime ser derfor med bekymring på
den udvikling, som forskningsmiljøerne gennemgår for tiden. Indsatsen på
det maritime område prioriteres ikke i
tilstrækkelig høj grad, og som en meget innovativ branche er det vigtigt med
et nært samarbejde med et dynamisk
forskningsmiljø. Foreningen samarbejder derfor tæt med flere af institutionerne for at sikre, at tilgangen af tilstrækkelige ressourcer og fokusering på det
maritime område styrkes.
Samarbejder på tværs af industri og
forskningsinstitutioner er desuden afgørende for vores fortsatte kompetenceudvikling og evner til at konkurrere i
fremtiden.

Den danske indsats på forskningssiden bør ifølge Danske Maritime særligt fokusere på:
•
•
•
•
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mere klima- og miljøvenlige samt energieffektive maritime teknologier, løsninger og systemer
effektiv, drift og vedligehold af skibe
sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø i søfarten
digitalisering og cybersikkerhed til søs

”Forvent nyheder i 2019”
En undersøgelse blandt virksomhedsledere i den maritime industri viser, at 65 pct.
af de adspurgte forventer at lancere nye produkter eller services i 2019.
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#4
VI SKAL FAVNE
HELE LANDET
Den maritime industri i Danmark er ikke centreret om storbyerne. Den trives i bedste velgående i hele landet og formår dermed at skabe arbejdspladser i de egne af landet, der ellers
rammes hårdt af både centralisering og globalisering.

Derfor arbejder Danske Maritime for at:
•

understøtte initiativer, der fremmer udvikling i hele landet

U

dvikling i hele landet

De danske maritime virksomheder ligger i hele landet. Derfor
udvikler og medvirker Danske
Maritime til initiativer, der kan
være med til at fremme maritim synlighed i hele
landet, der hvor den maritime industri er. Det sker
på alle niveauer, men eksempler fra det seneste
år, hvor Danske Maritime har engageret sig, er i
forbindelse med modstanden mod havnelukningen i Kolding og modernisering af de store krydstogthavne med landstrømsanlæg, og så har vi
udviklet og afholdt Innovations Camps i flere dele
af landet, hvor vi understøtter arbejdet med at rekruttere tekniske medarbejdere til den maritime
industri. Noget der er utroligt vigtigt for de mange
maritime virksomheder.
Disse virksomheder er med til at udvikle de lokalområder, de er placeret i. De bidrager med inve-

steringer i produktionsanlæg og bygninger, og de
skaber job i områder med stor efterspørgsel på
udvikling. Desværre bliver disse bidrag ikke altid
anerkendt tilstrækkeligt på kommunalt niveau.
Når kommuner beslutter at opsige virksomheders
lejemål, udhules investeringer i bygninger, og
det samme sker, når boliger opføres i strid med
virksomhedernes miljøgodkendelser og dermed
åbner for støjklager, selvom forholdene ikke er
ændret. Derfor bør der i større omfang sikres en
harmonisk udvikling i danske havnemiljøer, så de
accepterer tilstedeværelsen af maritime produktionsvirksomheder, herunder værfterne.
For en globalt orienteret industri som den danske
maritime industri kan en påtvungen flytning af en
virksomhed på grund af fx lokalplaner risikere at
resultere i en flytning helt ud af Danmark. Danske
Maritime arbejder derfor løbende for at sikre virksomhedernes rettigheder.
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#5
INGEN INDUSTRI
UDEN MENNESKER
Med næsten 40.000 direkte og indirekte beskæftigede i den maritime industri i Danmark er det svært
at komme udenom, at der er mennesker bag eksportsuccesen. Den er ikke kommet af sig selv, og
industrien vil ikke fortsætte med at være en succes, hvis ikke vi sørger for, at der også fremover er
mennesker med de rette kompetencer til at varetage og skabe vækst i industrien.

Derfor arbejder Danske Maritime for:
•
•

større kendskab og øget tilgang til de maritimt relevante uddannelser
styrkelse af de maritimt relevante uddannelser

K

endskab og tilgang til de maritime uddannelser

Den danske maritime industri har
et betydeligt vækstpotentiale. At
indfri dette potentiale kræver en
indsats på mange områder. Ikke mindst er der et
stort behov for stadig flere tekniske medarbejdere
på alle niveauer – fra faglært til ph.d.
Vi skal holde fokus på, at hele uddannelseskæden løbende tilpasses maritime virksomheders
behov. Det er ikke kun relevant for enkelte uddannelser eller uddannelsesniveauer. Mange uddannelser finder anvendelse i den maritime industri,
og Danske Maritime samarbejder med en lang
række uddannelsesinstitutioner og skoler om at

sikre, at uddannelserne passer til de faktiske behov, der eksisterer – og forventes at komme til at
eksistere – i virksomhederne.
Karrieremulighederne i den danske maritime industri er mange, og det er et budskab, som er
vigtigt at formidle til en bred kreds: Børn, deres
forældre, lærerne og uddannelsesvejlederne.
Dernæst er det vigtigt at skabe et blåt spor igennem hele uddannelsessystemet for så vidt angår
de tekniske uddannelser. Inden for de uddannelsesretninger, hvor det giver mening, skal det
være muligt at tone sin uddannelse i en maritim
retning. Det er et arbejde, som vi de seneste år
har intensiveret.
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”Der vil blive brug for flere hænder i 2019”
En undersøgelse blandt virksomhedsledere i den maritime industri viser, at 52 pct.
forventer, at deres virksomhed kommer til at vokse i antallet af medarbejder i det kommende år.
Kun 5 pct. forventer et fald i antallet af beskæftigede.

I dag deltager Danske Maritime og flere
medlemsvirksomheder i projekter med
fokus på at synliggøre og tiltrække fremtidens arbejdskraft. Arbejdet begynder i
dag allerede i folkeskolen med initiativer, som skal gøre de unge bevidste om
de maritime uddannelsesmuligheder
inden for særligt de tekniske fag gennem virtual reality-spil og skolebesøg
(se mere online på bit.ly/maritim-vr).
Men det fortsætter også op i uddannelsessystemet og bygger bro med projektet Stolthed i Erhvervsuddannelserne,
der er støttet af Nordea-fonden, hvor
der gennem 3-dages undervisningsforløb, der inddrager de maritime virksomheder i undervisningen på de tekniske uddannelser i såkaldte innovation
camps på udvalgte skoler i hele landet
(se mere online på bit.ly/inno-camps).

Projekter som disse er sammen med
mange andre uddannelsesrettede aktiviteter med til at give branchen et godt
rekrutteringsgrundlag i fremtiden, og
hos de deltagende virksomheder melder man om, at det giver en god dynamik at have unge mennesker knyttet
tættere til virksomheden, ligesom man
er glade for at kunne påtage sig en del
af et vigtigt samfundsansvar.

Samlet set er der dog fortsat behov for
en større promovering af de tekniske
uddannelser på samtlige niveauer for at
få gjort uddannelserne attraktive over
for en større målgruppe, hvorfor Danske
Maritime forventer at udvide indsatsen
på dette vigtige område fremover.

For at øge talentmassen, som de danske maritime virksomheder kan rekruttere fra, har Danske Maritime også
fokus på at tiltrække flere kvinder til
den danske maritime industri. Som et
led i dette arbejde er vi sammen med
Danske Havne – og med støtte fra Den
Danske Maritime Fond – i gang med
at analysere andelen af og behovet for
kvinder i den maritime industri.

”Mangel på faglærte gør det svært at
tiltrække medarbejdere – selv om lønnen er god”
En undersøgelse blandt virksomhedsledere i den maritime industri viser, at faglærte er svære at få
fat i for virksomhederne. 47 pct. vurderer denne faggruppe som den sværeste at rekruttere til industrien.
Det til trods for, at den seneste beskæftigelsesrapport for Det Blå Danmark viser, at lønnen i gennemsnit ligger
over gennemsnittet for beskæftigede i Danmark.
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#6
SAMMEN OM
ORDENTLIGE
UDBUD
Når det offentlige sender opgaver, fx nybygninger af skibe, i udbud, er det afgørende, at de
rette kompetencer og den nødvendige praktiske viden aktiveres. På den måde sikrer vi, at
udbuddet varetager Danmarks interesser bedst muligt. Derfor står et tæt samarbejde mellem
den maritime industri og de danske myndigheder højt på Danske Maritimes dagsorden. For
kun sammen kan vi sikre ordentlige udbud.

Derfor arbejder Danske Maritime for:
•

offentlige udbud skal bruges som udviklingsplatforme

O

ffentlige udbud som udviklings- og demonstrationsplatforme

til at tage imod udenlandske tilbud, der bygger på
lave kvalitetsniveauer eller urimelige tilstande.

I Danmark stiller vi høje krav til
vores virksomheder inden for
områder som social ansvarlighed, sikkerhed, miljø, klima og arbejdsmiljø.

Det er heller ikke optimalt at acceptere tilbud, der
er billige på grund af fejlvurderinger fra leverandørens side. Hensigten med reglerne er at fremme konkurrence mellem virksomheder på pris og
kvalitet. De erstatter ikke faglig indsigt fra køberside.

Disse krav bør man fra officiel dansk side naturligvis selv overholde, når man står på købersiden.
Desværre har vi ofte set, at når den danske stat
skal investere i fx et skib, giver man køb på de
høje standarder til fordel for en lav pris. Ofte er
den lave pris udtryk for, at produktet ikke er det
samme som det, der tilbydes fra danske leverandører. Det kan give fejlkøb – eller annulleringer,
hvis det opdages i tide.

De beskæftigede i den danske industri og virksomhederne skal overholde danske krav til arbejdsmiljø og miljø. De betaler skat og bidrager til
samfundet. Og vigtigst af alt, så fastholder og udvikler vi kompetencer i landet, når opgaver udføres af danske virksomheder. Det er vigtigt at tage
med i overvejelserne, når udbud sammensættes.

Det er vigtigt for Danske Maritime at påpege, at
EU’s udbudsregler ikke skal tvinge myndigheder

Der bør derfor lægges meget mere vægt på andre kriterier end pris alene. Det offentlige bør i
udbuds- og prækvalifikationsrunder kræve, at
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tilbudsgiver overholder alle rimelige
krav på områder som innovation, miljø,
arbejdsmiljø og sikkerhed. Det offentlige bør også stille sociale krav, fx om at
beskæftige lærlinge.

Udbud er komplekse størrelser. Derfor
opfordrer vi til tættere samarbejder mellem myndigheder og industri langt tidligere i udbudsprocesserne, så vi sammen kan sikre ordentlige udbud.

I det omfang, der eksisterer europæiske eller internationale standarder, som
er gennemført i Danmark, bør danske
myndigheder kræve dem opfyldt til
samme niveau af alle tilbudsgivere uanset nationalitet.

I Danske Maritime har vi gode erfaringer med udvikling af skibe til staten. Nye skibe er altid nye design. Det
forekommer naturligvis, at der bygges
flere skibe af samme type, men serieproduktion, som man kender det fra
biler og typehuse, forekommer så godt
som ikke på værfter. I hvert fald ikke i
Danmark, hvor vi til gengæld kan samle
ekspertise inden for alle de nødvendige
skibstyper til at udvikle et fremtidssikret, bæredygtigt og fleksibelt skib tilpasset den specifikke opgave og med lave
driftsomkostninger. Det gjorde vi, da vi
udviklede verden bedste og suverænt
billigste fregatter, som andre landes
søværn misunder os, og det er langt
at foretrække frem for at udbyde noget,
man umiddelbart mener er den sædvanlige eller naturlige løsning.

Særligt for Forsvarets indkøb gælder,
at Danmark ikke kun har en teknisk og
kommerciel, men også en sikkerhedsmæssig, interesse i at bevare sin kapacitet til vedligehold og nybygning af Søværnets enheder. Danmark bør i lighed
med andre europæiske lande sikre, at
bygnings-, reparations- og vedligeholdelsesopgaver placeres hos nationale
maritime virksomheder. I krigs-og krisetider kan vi ikke være afhængige af,
at vores skibe skal klargøres i udlandet.

”1 ud af 5 danske EU-udbud annulleres”
En undersøgelse foretaget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at hvert femte
danske EU-udbud annulleres. I knapt halvdelen af tilfældene vurderer ordregiverne,
at de selv kunne have været grundigere i udarbejdelsen af udbudsmaterialet og
skaffet sig bedre markedskendskab.
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#7

DIGITALISERING – VI SKAL
UDNYTTE MULIGHEDERNE,
MEN OGSÅ VÆRE KLAR TIL
AT MODSTÅ TRUSLERNE
Øget digitalisering åbner for nye muligheder. Nye forretningsmodeller, innovative digitale løsninger
og optimering af klassiske analoge opgaver. Men det åbner også for nye trusler. Mulighederne
kræver, at vi holder os på forkant, og det samme gør truslerne.

Derfor arbejder Danske Maritime for:
•
•

bedre muligheder for udnyttelse af de nye muligheder ved digitalisering
en sikker digital infrastruktur i Det Blå Danmark

U

dnyttelse af nye muligheder
ved digitalisering

Digitalisering indebærer muligheder for at effektivisere skibsfarten
og reducere omkostninger. Arbejdsopgaver og tjenester, som tidligere var komplicerede, kan blive automatiseret, og stor computerkraft kan analysere adfærd, mønstre, spotte
afvigelser m.v.
Massiv brug af teknologi kan på den måde omdanne et komplekst problem, som tidligere kun
vanskeligt kunne beskrives, beregnes eller forudsiges til en let håndterbar løsning. Med andre
ord kan der ske en ’commoditization’, der åbner et
større marked.
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For den danske maritime industri er der mulighed
for at udvikle produkter og tjenester, som optimerer nuværende løsninger eller åbner for helt nye
forretningsmuligheder.
Designere, konstruktører, producenter og andre udviklere skal være forberedt på denne type
’gamechangere’. En mental barriere kan være, at
industrien udelukker det, der er fuldkommen nyt
og epokegørende, fordi tankesættet er, at al drift
fortsat vil finde sted på veldefinerede og velkendte forretningsområder. Men disruption åbner veje,
som ikke tidligere fandtes.
Det kræver dog forskning og udvikling samt fokus på at fremme innovation blandt andet ved
at sikre, at globale regler fra IMO tilgodeser first
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movers, så innovative produkter og løsninger hurtigere kan tages i anvendelse, og
nye initiativer ikke bremses af forsigtighed
over for fornyelser. Ligeledes bør staten gå
forrest, hvor nye færger og statens skibe
bør anvendes til test og demonstration af
ny dansk maritim teknologi.
I år er lanceret projektet ShippingLab, der
er Det Blå Danmarks nye platform for maritim forskning, udvikling og innovation.
Målet at skabe intelligente skibe, der uden
at udsende skadelige emissioner, kan navigere sikkert ind i havn og lægger til kaj.
Det har derfor potentiale til for alvor at
bringe digitaliseringen ud på vandet, mere
end tilfældet allerede er i dag med moderne sensorteknologi og lignende.

Digital infrastruktur i Det Blå Danmark
Øget digitalisering medfører også nye
risici. Ifølge Center for Cybersikkerhed
(CFCS) er cybertruslen mod den maritime
sektor primært rettet mod kommercielle
virksomheder og udgør i øjeblikket ikke en
direkte trussel mod de maritime operationer. Men som vital del af infrastrukturen er
det dog vigtigt at foregribe morgendagens
udfordringer med den forbundne skibsfart.
Derfor er der nu også taget initiativ til et
bredt samarbejde med lanceringen af

seks konkrete sektorstrategier, hvor den
ene er for søfarten. Det er noget, Danske
Maritime har hilst velkommen, og vi ser
frem til at deltage aktivt i samarbejdet omkring cybersikkerhed i systemer, service,
teknologier og data, der benyttes på tværs
af denne samfundskritiske sektor samt
fællesindsatser på tværs af sektorerne.
I dag vurderer CFCS cyberspionage som
den største risiko for industrien. Her er målet at opnå industrielle og forretningsmæssige fordele samt at fremme politiske og
økonomiske interesser. Ydermere vurderes det, at det er stater, der er indblandet
i den digitale spionage, hvilket betyder, at
den digitale infrastruktur er under et alvorligt pres fra professionelle organisationer
og ikke bare den stereotype hætteklædte
hacker. Vi bør således stå sammen om
at bekæmpe denne risiko i den maritime
sektor, men også samarbejde med øvrige
vigtige samfundssektorer om problemstillingen.

”Digitalisering betyder nye forretningsmuligheder
for den maritime industri”
En undersøgelse blandt virksomhedsledere i den maritime industri viser, at 75 pct.
ser muligheder for deres forretning i den digitale udvikling.
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#8
GLOBALISERING
– IKKE
PROTEKTIONISME
Den maritime industri er en eksportindustri. Globalisering er derfor alfa og omega. Men
globalisering stiller også krav om klare rammer og et fælles ønske om at spille efter de
samme regler. Desværre er der i dag en tendens til, at flere og flere lande trækker i en
mere protektionistisk retning. Særligt inden for industrier som den maritime, hvor mange
arbejdspladser er på spil.
Derfor arbejder Danske Maritime for:
•
•

danske maritime virksomheders mulighed for at operere internationalt på lige vilkår
synlighed omkring internationale problemstillinger, der skader dansk maritim eksport

M

ulighed for at operere internationalt på lige vilkår

Den danske eksport trues af
andre landes officielle beskyttelse af egne maritime industrier. Protektionisme er nemlig blevet et stigende
problem og noget, som gør det stadig vanskeligere at fastholde og udvide markedsandele. Derfor
er fokus på fair vilkår for industrien fortsat så vigtigt, at Danmark fra officielt hold stadig sætter det
på dagsordenen i internationale fora.
Danske Maritime er desuden medlem af den
europæiske brancheforening for den maritime
industri, SEA Europe (The European Ships and
Maritime Equipment Association), hvis medlemmer i dag består af nationale brancheforeninger.
SEA Europe fungerer som talerør for de nationale
brancheforeninger i forhold til EU’s institutioner i
Bruxelles.

Danske Maritime arbejder aktivt sammen med
SEA Europe for at forbedre rammevilkårene for
den maritime industri på europæisk plan, hvor et
øget fokus på rammevilkårene for hele den maritime industri i Europa søges øget i blandt andet
Europa-Kommissionen.
EU har gennem de seneste år indgået en række
frihandelsaftaler, herunder med Korea, Canada
og senest den største af sin art med Japan.
Med denne slags aftaler er det vigtigt at sikre,
at de giver reel markedsadgang for den danske
maritime industri, og at aftalerne samtidig sikrer
virksomhederne lige konkurrencevilkår på tredjelandes markeder.
Danske Maritime ser gerne, at de forhandlinger
om en investeringsaftale, som EU for øjeblikket
forhandler med Kina, udvides til en egentlig frihandelsaftale, hvor også statsstøtte, offentlige
indkøb og tekniske handelshindringer også inddrages.
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Problemstillinger, der skader dansk
maritim eksport
De forskellige grene af Det Blå Danmark
har et nært samarbejde og dermed stor
glæde af hinanden, men ligesom rederierne ikke kan leve af at transportere Danmarks import og eksport, så
kan danske maritime producenter ikke
nøjes med danske eller europæiske
kunder. Som et globalt erhverv leverer
danske maritime leverandører derfor
også til hele verdens søtransport, og en
erhvervsstrategi for Det Blå Danmark
bør derfor fokusere globalt. Som et af
Danmarks væsentligste eksporterhverv
bør den maritime industri have rammer,
der understøtter eksportmulighederne.
Derfor skal vi sikre, at der også fremover
er politisk fokus på, at danske maritime
udstyrsproducenter, leverandører og
værfter ikke løber ind i nationale særlovgivninger og overimplementering af
international lovgivning, der skævvrider
konkurrencen.
Der er behov for at iværksætte yderligere eksportfremmetiltag, herunder at
den danske maritime industris eksportmuligheder i større omfang end i dag
prioriteres i kommende officielle besøg
med et erhvervssigte. Det gælder ikke
mindst ved besøg i Sydkorea, Kina og
Japan samt nye vækstmarkeder.

For de danske maritime virksomheder
er deres finansieringsmuligheder, eller
mangel på samme, helt afgørende for
deres eksport. Ofte vil det være svært
for især mindre leverandører at opnå
den nødvendige adgang til finansiering.
Dette er en hæmsko for konkurrencen
med virksomheder i lande, hvor adgangen til finansiering er bedre. Der bør
være lettere adgang til eksportfinansiering og eksportgarantier også for mindre udstyrsleverandører, der handler
med fx skibsværfter i Asien, ikke mindst
i forbindelse med den globale grønne
omstilling, som danske maritime leverandører spiller en vigtig rolle i.
Den øgede usikkerhed i den globale
handel og det stigende antal handelsbarrierer bør efter Danske Maritimes
opfattelse føre til et stigende fokus på
eksportfremme og et øget antal officielle danske besøg med et maritimt eksportfokus. Danske Maritime deltager
løbende på flere af disse sammen med
medlemsvirksomheder. Senest i Finland, hvor H.K.H. Kronprinsesse Mary
deltog.

Dernæst ser Foreningen gerne en øget
indsats over for Norge, Tyskland, Polen
og Italien, som ikke mindst på grund af
krydstogtsskibsbygningen og offshore-sektoren er vigtige nærmarkeder for
den danske maritime industri. Indonesien, Indien, Filippinerne og Brasilien
er alle lande med væsentlige skibsbygnings- og offshore-aktiviteter og derfor
lande, som fra officiel dansk side have
et øget maritimt eksportfokus fremover.
Foreningen bakker op om ordningen
med at udsende vækstrådgivere til vigtige eksportmarkeder. Danske Maritime
og medlemsvirksomhederne har især
haft gavn af den indsats, som den maritime vækstrådgiver i Beijing har ydet.
Foreningen ser gerne, at der udsendes
flere vækstrådgivere med en maritim
portefølje, der både kan understøtte de
danske maritime virksomheder på eksportmarkederne og samtidig sikre den
nødvendige maritime kapacitetsopbygning.

I første omgang ser Foreningen gerne
en øget eksportfremmeindsats over for
Kina, Sydkorea og Japan, som er de
absolut førende skibsbygningsnationer
i verden målt i bruttotonnage.

”Globalisering har i overvejende grad positiv
indflydelse på den maritime industri”
En undersøgelse blandt virksomhedsledere i den maritime industri viser, at 95 pct.
af de adspurgte virksomhedsledere er positive (75 pct.) eller neutrale (20 pct.)
i forhold til globaliseringens indflydelse på deres forretning.
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#9

ET HAV AF MULIGHEDER
FOR DANMARK
Det er i vandkanten og under havets overflade, vi skal finde svar på mange af fremtidens udfordringer – og muligheder for vækst. I OECD’s rapport ”The Ocean Economy 2030” konkluderede man,
at havets ressourcer og maritime teknologier bliver væsentlige, når der skal findes løsninger på de
globale problemer, vi står over for i de kommende år som følge af befolkningstilvækst og klimaændringer. Nu begynder vi så at se OECD’s forudsigelser konkretiseret i innovative og nytænkende
projekter, der udfordrer vores vanetænkning om, hvad den maritime industri er og ikke mindst har
potentiale til at blive.

Derfor arbejder Danske Maritime for:
•
•
•
•

Danmarks globale position inden for innovativ maritim teknologi
et stærkt vækstlag af nye maritime iværksættervirksomheder
at fremme fokus på de maritime virksomheders bidrag til FN’s verdensmål
en indfrielse af det maritime potentiale til gavn for Danmark

D

anmarks globale position inden
for innovativ maritim teknologi

Den maritime industri i Danmark
dækker over rigtig mange og meget forskelligartede virksomheder,
men fælles for dem er, at de er blandt verdenseliten inden for deres områder. Blandt Danske
Maritimes medlemmer er mange beskæftigede
med innovation og udvikling af maritimt udstyr til
miljøbeskyttelse, fx fjernelse af olie og plast i havene og optimering af maritim teknologi i forhold
til internationale miljø- og klimakrav, herunder
sensorteknologi til overvågning og optimering af
udstyr og scrubbere til at begrænse skibes udledning af skadelige stoffer.
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Men den maritime industri er også meget andet.
Og det er netop dette ’meget andet’ er med til at
gøre fremtiden for den maritime industri spændende. Da Danske Maritime blev stiftet i 1919, var
det som værfternes forening. I dag er vi hele den
maritime værdikædes forening fra skibsdesign
over skibsbygning og vedligehold til ophugning
og genanvendelse.
At den danske maritime industri besidder viden
om og erfaringer med hele den maritime værdikæde er utrolig vigtig for Danmarks position som
verdens syvendestørste eksportør af maritimt udstyr. Den maritime industri, der er bygget op over
generationer i Danmark, gør det nemlig muligt at
skabe nye og innovative løsninger og produkter.
Ikke mindst fordi samarbejdet på tværs af Det Blå
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Danmark er unikt, hvor producenter, redere og havne ofte indgår i samarbejdsprojekter om udvikling til fremtiden med
stærk støtte fra de danske forskningsinstitutioner. Dette giver sig bl.a. til udtryk
i partnerskaber som ShippingLab, som
er blevet lanceret i år, der følger efter et
andet bredt samarbejde, Blue INNOship.
Faktisk viser en undersøgelse blandt
Danske Maritimes medlemmer i 2019,
at 65 pct. af virksomhederne i den maritime industri forventer at udvikle nye
produkter og services. Samtidig har vi
et spirende iværksættermiljø, der både
udfordrer og inspirerer den etablerede
industri til at udvikle sig.

Et stærkt vækstlag af nye maritime
iværksættervirksomheder
Danmark har mulighed for at udmærke
sig positivt i forhold til at imødegå nogle
af de globale klima- og miljøudfordringer. Ikke kun ombord på verdensflåden med bæredygtige fremdriftsmidler og sikring mod luftforurening samt
ballastvand, men også på land, hvor
digitaliseringen vil gøre, at langt flere
arbejdspladser vil rykke fra søen og ind
bag computerskærmene, og andre igen
vil blive transformeret som følge af nye
forretningsgange og -modeller, hvor
service og rådgivning knytter kunder og
producenter tættere sammen.
Det er alt sammen udfordringer, der giver muligheder for en innovativ industri

som den danske maritime industri. Ikke
mindst fordi vi er et land, der historisk
har satset på innovation. World Economic Forum har i deres seneste måling placeret Danmark på en 12. plads
blandt verdens mest innovative lande.

Flere af disse startups er eksempler på
en udvikling i retning af, at mere digitalisering ændrer forretningsmodeller
for industrien, og at arbejdspladser og
stadig mere maritim viden rykker ind på
land.

Det skyldes ikke mindst investering i
forskning og udvikling, der i dag er noget, virksomhederne investerer kraftigt
i, men som man fra Danske Maritimes
side desværre oplever har stadig lavere
prioritet politisk. Dette arbejder Danske
Maritime for at ændre, dels gennem
samarbejder i på nationalt og europæisk plan, dels ved at gå i dialog med relevante politikere og myndigheder.

Også Foreningens mere etablerede virksomheder kan drage fordel af
iværksætterinitiativet #BlueGrowth. De
får mulighed for at indgå dialog og samarbejde med interessante startups og
investere i nye idéer og koncepter. Det
sker under netværksaktiviteten #BlueGrowth Capital, som blev startet op i
slutningen af 2018.

I Foreningen arbejder vi desuden aktivt
med at fremme de maritime iværksættere og sikre dem en lettere opstart. Det
sker under initiativet #BlueGrowth, der
er et netværk for maritime iværksætterne. Det er også muligt at blive iværksættermedlem af Foreningen og på den
måde blive introduceret til og en del af
den maritime industri.

Maritime virksomheders bidrag til
FN’s verdensmål

Iværksættermedlemmer af Foreningen
kan sidde i Danske Maritimes iværksætterhub, der er placeret i på kontoret
i Herlev. Her er pt. indrettet arbejdspladser til 16 maritime iværksættere
samt en mindre startup-virksomhed.
Det giver også mulighed for at deltage
i mentorordning med etablerede maritime virksomheder samt at sparre med
organisationens medarbejdere.

Udover at sikre rent vand, stormflodssikring og maksimere udnyttelsen af det
sparsomme byrum med flere nye øer i
Hovedstaden, så kommer fremtiden
til at kræve bedre udnyttelse af havets
ressourcer, hvilket er vigtigt i fremtiden
ifølge OECD. Det er alt sammen noget,
der kræver den maritime industris kompetencer. Om end på nye måder end
hidtil.
Eksempelvis overvejer man i Holland at
sætte køerne til søs. Her vil man skabe
en flydende mælkefarm til havs med
projektet ’Floating Farm’. Men havet behøver ikke kun at blive en forlængelse
af vores liv på land, som dette eksempel peger på.

”Den maritime industri investerer stadig mere i
fremtidens produkter og løsninger”
En undersøgelse blandt virksomhedsledere i den maritime industri viser, at ca. 43 pct.
forventer at øge deres investeringer i forskning og udvikling af nye produkter og løsninger i 2019.
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Havet er rig på ressourcer, der kan
hjælpe med at sikre os livsnødvendig
næring fra livet under overfladen, hvis
vi investerer i forskning, der gør det muligt at udnytte og høste havets frugter,
om man så må sige.
I dag mangler vi stadig at udforske 95
pct. af det, der gemmer sig i dybet. Så er
man eventyrlysten, kan man drage mod
det maritime. Det er her, fremtidens muligheder gemmer sig. Muligheder for at
skabe en bedre verden. Muligheder for
at skabe morgendagens væksteventyr.
Allerede i dag bidrager den maritime industri til de fleste af de 17 verdensmål,

som FN har opstillet. Men hvis vi forstår
at sætte vores kompetencer i spil i nye
sammenhænge, kan vores innovative
industri være med til at støtte mere direkte op om stadig flere af disse.

Indfrielse af det maritime potentiale
til gavn for Danmark
Men selvom vi er blandt verdens mest
innovative lande, er der behov for initiativer, der kan bringe danske innovative maritime produkter og teknologier
ud til markedet. Initiativerne kan for ek-

sempel være demonstrationsplatforme,
testcentre og samfundspartnerskaber
som ShippingLab.
Derfor arbejder Danske Maritime for,
at first movers får bedre vilkår, at universiteter og lignende får et ’blåt’ miljø,
at vi får en klimaftale i IMO, at rederier
understøttes i at foretage miljøvenlige
investeringer med dansk udstyr, at innovative designs fremmes i stedet for
bremses af regler og at forældede færger fornyes.

For at få del i den forventede vækst skal den danske maritime industris rammevilkår være i orden
og på niveau med de lande, vi konkurrerer med. Derfor arbejder Danske Maritime bl.a. for
•
•
•
•

•

•
•

maritim teknikerordning: Etablering af en maritim montørordning til gavn for de danske maritime
udstyrsproducenters vækst- og udviklingsmuligheder.
finansiering: Sikring af konkurrencedygtig finansiering for danske maritime virksomheder
uddannelse: Øget optag og styrke uddannelserne til skibsingeniører, maskinmestre og faglærte med
maritime kompetencer.
udbud: Offentlige udbud af skibe skal have fokus på innovation, kvalitet, miljøegenskaber samt etiske
standarder frem for pris alene. Søværnets og Marinehjemmeværnets skibe bør kun udbydes på dansk
territorium i lighed med praksis i andre lande.
forskning og udvikling: De maritime erhverv skal tilgodeses i Danmark og EU. De maritime virksomheder
er blandt de mest innovative, men med støtte fra offentlige forskningsmidler vil udviklingen styrkes
yderligere. Regler rettet mod det maritime bør tilgodese first movers, så innovative produkter og løsninger
hurtigere tages i anvendelse, og nye initiativer ikke bremses af forsigtighed over for fornyelser.
Nye færger og statens skibe bør anvendes til test og demonstration af dansk teknologi.
havne og planloven: Ændring af planloven, så kommuner ikke kan tvinge velfungerende virksomheder
ud af havnene for at skabe plads til fx boliger.
maritim eksport: En handelspolitisk indsats og eksportfremmeindsats, der fokuserer på det maritime
område, så ressourcer øremærkes til maritim eksport i lighed med det, der sker for andre styrkepositioner.
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Danske Maritimes medlemmer
FÆRØERNE
MEST

REGION NORDJYLLAND
Adnox
Alfa Laval Aalborg
Ballard Power Systems Europe
DESMI Ocean Guard
DESMI Pumping Technology
GateHouse Group
Global Ocean Automation
Green Instruments
Hans Jensen Lubricators
Hirtshals Yard
Jobi Værft
Karstensens Skibsværft
MAN Energy Solutions - Primeserv
MARCOD
Martec
ME Production
Norisol
Orskov Yard
Powercon
Rosenby Engineering
Scanel International
ScanTech Marine
Thyborøn Shipyard
VMS Group
Weesgaard Mechanical Support
Wärtsilä Danmark

REGION MIDTJYLLAND
Teknologisk Institut
Heco International
Hvide Sande Shipyard, Steel & Service
Fornæs ApS
Johnson Controls Danmark
Nordhavn
OSK-ShipTech

REGION SYDDANMARK
Acurail
Assens Shipyard
Automation Lab
C.C.JENSEN
Callenberg
Caverion
Cavotec Danmark
Danfoss IXA
Danfoss Power Electronics
FAYARD
Inrotech
Fyns Maritime Klynge
Novenco Fire Fighting
Odense Maritime Technology
Palfinger Marine Danmark
Persolit
Petersen & Sørensen Motorværksted
PureteQ
SIMAC
Smedegaarden
Søby Værft
Tuco Yacht Værft
VIKING Life-Saving Equipment

REGION HOVEDSTADEN
ABB
Alfa Laval København
Bawat
BunkerMetric
bw-monitor
C-LEANSHIP
Cliin
Cobham SATCOM
Codan
CONOVAH
DanCompliance
Daspos
DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
DryBulkChemicals
E-AT
Eaton Power Quality Danmark
Eldor Technology
EMRI
Ericsson Danmark
FORCE Technology
Gertsen & Olufsen
Gorrissen Federspiel
Hafnia Law Firm
Harnvig Arctic & Maritime
Hempel
HySeas Energy
IRON Pump
Kjærulf Pedersen
KLINGER Danmark
Kromann Reumert
Lars Thrane
MAN Energy Solutions
MAN PrimeServ On-site Recovery
MicroWISE
MP Diagnostics
Optivation
PJ Diesel Engineering
Polar View
Port- Safety
Pres-Vac Engineering
Propulsion Dynamics Europe
Reflow
Scan-Group
Siemens Marine
Vessel Performance Solutions
VL Dynamics
Wärtsila Lyngsø Marine

REGION MIDTSJÆLLAND
ATLAS Incinerators
Bredgaard Boats
Emerson Automation Solutions - Damcos
Exilator
Granly Diesel
Insatech
MAN Energy Solutions - Primeserv
Nerve Smart Systems
Novenco Marine & Offshore
Pro-Safe
TSK Marine Engineering
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ET ENKELT SKIB KAN INDEHOLDE KOMPONENTER FRA MERE END

2.000

MARITIME LEVERANDØRER

VIDSTE DU, AT......

70 %

AF ET SKIBS VÆRDI ER UDSTYR

DANMARK ER VERDENS

12. største

SKIBSREPARATIONSNATION

DANMARK ER DEN

7. største

MARITIME INDUSTRI I VERDEN MÅLT PÅ PRODUKTIONSVÆRDI FOR EKSPORT

Den danske maritime industri
Det Blå Danmark beskæftiger direkte og indirekte mere end 95.000 mennesker. Det svarer til ca. 3,4 pct. af den
samlede beskæftigelse i Danmark.
Produktionen i Det Blå Danmark er på 327 mia. kr., og der er en bruttoværditilvækst på 96 mia. kroner årligt.
Det svarer til hhv. 10,2 pct. af den samlede danske produktion og 6,5 pct. af den samlede bruttotilvækst.
Den maritime industri er det erhverv i Det Blå Danmark med den største gennemsnitlige produktivitetsvækst i den
seneste opgjorte tiårsperiode med i gennemsnit 5,1 pct. om året.
Eksporten i Det Blå Danmark er på knap 232 mia. kr. om året, hvilket svarer til 24,7 pct. af den samlede danske
eksport.

Tallene er indsamlet fra Cowi (udarbejdet med støtte fra Den Danske Maritime Fond), Arbejderbevægelsens Erhversråd og BALance

Danske Maritime

Danish Maritime

Danmark:
Symfonivej 18
2730 Herlev
Tlf.: 33 13 24 16

Bruxelles
Rue du Cornet 79
1040 Bruxelles
Tel.: +32 2 230 69 34

info@danskemaritime.dk
www.danskemaritime.dk

