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Forord
2013 har på mange måder været et positivt år for den danske maritime industri og for Danske Maritime.
Mange medlemmer har i årets løb oplevet en positiv tendens med en stigende ordretilgang.
Danske Maritime har igen i 2013 oplevet en betydelig medlemstilgang. Det er glædeligt og bidrager til, at
branchen i stigende grad bliver hørt i en række væsentlige sammenhænge.
I den danske maritime industri beskæftiger vi tilsammen ca. 30.000 medarbejdere direkte og yderligere 2030.000 indirekte. I forhold til beskæftigelse gør det den maritime industri til det største delerhverv i Det Blå
Danmark. Danske maritime virksomheder er verdensførende inden for mange områder og satser stærkt på
intelligent vækst og nyudvikling, ikke mindst inden for grøn teknologi.
Vækstplanen for Det Blå Danmark har været et væsentligt omdrejningspunkt for en stor del af Danske Maritimes arbejde i 2013, og Foreningen deltager i implementeringen af en lang række værdifulde aktiviteter afledt
af vækstplanen. Der ligger dog stadig et stort arbejde foran os. I forhold til såvel de elementer i vækstplanen,
der mangler at blive ført ud i livet, som de elementer, der ikke blev medtaget.
For den danske maritime industri er der fortsat et stykke vej til de gode rammebetingelser, vi kunne ønske os,
og som er nødvendige for branchens fortsatte udvikling og succes. Omkostningerne ved industriproduktion
i Danmark er høje, og konkurrencen er global. De maritime erhverv har kunder og konkurrenter i hele verden
og skal kunne konkurrere globalt på lige vilkår. Vi bør derfor som minimum sigte efter, at omkostningen ved
maritim industriproduktion i Danmark ikke overstiger det tilsvarende niveau i landene omkring os.
I Danmark bør vi arbejde målrettet for at sikre de maritime virksomheder adgang til tilstrækkelig arbejdskraft
med de rette kvalifikationer. Vi bør også sikre, at virksomhederne har adgang til den nødvendige finansiering,
ligesom vi må modarbejde protektionistiske tiltag, der vanskeliggør danske virksomheders forretninger på
visse globale markeder.
I stigende grad eksporteres systemer og løsninger, som kræver tilstedeværelse af montører eller andre ansatte fra danske leverandører på skibe eller værfter. Det er afgørende for fortsat produktions- og vidensudvikling,
at dette arbejde ikke bliver outsourcet, hvilket risikeres, hvis ikke virksomhedernes lønomkostninger nedbringes. Danske Maritime har opfordret regeringen til at etablere en maritim montørordning, som vil dæmme op
for problematikken og medføre øget beskæftigelse og et positivt nettoprovenu.
I 2013 har Danske Maritime arbejdet tæt sammen med andre maritime aktører om flere nye blå initiativer. Bl.a.
kan nævnes Danish Maritime Days, som er nærmere omtalt i denne beretning. Vi ser frem til sammen med
hele Det Blå Danmark at markere Danmark som et naturligt maritimt samlingssted, når Danish Maritime Days
for første gang løber af stablen i oktober 2014.
Også optakten til det nye maritime samfundspartnerskab, Blå INNO+, begyndte i 2013. Danske Maritime
glæder sig over, at regeringen har peget på det maritime INNO+-indspil som et af i alt fem samfundspartnerskaber, der skal igangsættes i 2014. Danske Maritime har i tæt samarbejde med Danmarks Rederiforening,
Søfartsstyrelsen og Dansk Metal etableret et sekretariat, som skal hjælpe med at kortlægge og konkretisere
mulige erhvervsorienterede projekter, som kan indgå i et samfundspartnerskab om ”Blå arbejdspladser via
grønne løsninger”
Danske Maritime ser frem til endnu et spændende år for den danske maritime industri og for Foreningen, som
vil fortsætte sit indgående arbejde for at sikre den maritime industri de bedst mulige rammevilkår i fremtiden.

Jenny N. Braat

Thomas S. Knudsen

Administrerende direktør

Formand
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Den danske maritime industri
Optimisme i den maritime industri
2013 har været et år, hvor vi har set en spirende
optimisme i Det Blå Danmark. Mange af Danske
Maritimes medlemmer har oplevet fremgang i årets
løb, og særligt i årets sidste halvdel har der været
gode tegn på generelle markedsbedringer. Mange
maritime virksomheder har mærket bedringen,
heriblandt såvel udstyrsleverandører som designvirksomheder, ligesom flere værfter har oplevet en
stigende ordretilgang inden for både nybygning,
reparation og vedligeholdelse af skibe.
At de danske maritime virksomheder har formået
at øge ordretilgangen skyldes ikke mindst, at virksomhederne leverer produkter og ydelser af en
særdeles høj kvalitet, ligesom de har formået at
udnytte nye markedsmuligheder inden for områder som bl.a. maritim offshore, nye materialer samt
klima- og miljøvenlig retrofitting.
Den danske maritime industri er konkurrencedygtig
og verdensførende inden for en lang række områder og teknologier og satser stærkt på intelligent
vækst og nyudvikling. Den har en eksportandel på
mere end 65 % og leverer nogle af verdens mest
højteknologiske samt miljø-og klimavenlige løsninger.
At Danmark leverer banebrydende kvalitetsløsninger på det maritime område er ikke bare kendt af
virksomhederne selv og i Danmark, men også af
virksomheder over hele verden. Således leverer de
danske maritime leverandører til hele verden, og
potentialet for dansk maritim vækst på det globale
marked er i høj grad til stede.
Der er bred enighed om, at der er gode muligheder
for øget vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark
i de kommende år. Optimismen har ikke mindst været til at fornemme ved flere af de konferencer, som
Danske Maritime har været vært eller medvært for i
årets løb, herunder ved Foreningens årsmøde den
18. april 2013 og konferencen ’Det Blå Danmark –
fra vækstplan til virkelighed’, som Danske Maritime
afholdt i fællesskab med Danmark Rederiforening
og CO-industri på Christiansborg den 22. november 2013.
Danske Maritimes årsmøde den 18. april 2013 markerede begyndelsen på en ny tradition for Danske
Maritime, da det var første gang, Foreningen in-

viterede til et større og åbent årsmøde. Ca. 100
mennesker var samlet, da emner med særlig relevans for den danske maritime industri blev drøftet
på Teglholmen i København, hvor MAN Diesel &
Turbo dannede den fysiske ramme om årsmødet.
Det næste årsmøde afholdes den 28. april 2014 –
ligeledes hos MAN Diesel & Turbo.
Danske Maritime har ligesom de foregående år
oplevet en betydelig medlemstilgang i 2013, og
igennem de seneste år har Foreningen næsten
tredoblet sit medlemstal. Det stigende medlemstal er med til at styrke den maritime industris – og
Foreningens – vægt, ikke mindst på det politiske
område, og Danske Maritime er glade for, at de
mange medlemsvirksomheder bakker op om det
vigtige arbejde, som Foreningen udfører for at forbedre virksomhedernes vilkår.

Vækstplanen for Det Blå Danmark
For Danske Maritime har Vækstplanen for Det Blå
Danmark været et vigtigt omdrejningspunkt for en
stor del af Foreningens arbejde i 2013. Med vækstplanen, der blev offentliggjort i december 2012,
har regeringen sat en ramme for, hvordan man vil
arbejde for øget vækst og beskæftigelse i Det Blå
Danmark i de kommende år. Danske Maritime bakker varmt op om dette arbejde og deltager aktivt i
implementeringen af en lang række aktiviteter afledt af de i alt 38 målsætninger i vækstplanen.
For Danske Maritime er hovedsigtet med vækstplanen, og med en blå erhvervsstrategi i øvrigt, at
styrke konkurrenceevnen og promovere Danmark
som et maritimt centrum. Vi har i Det Blå Danmark
et godt og solidt udgangspunkt, for branchen er allerede en global succes. Alligevel er der behov for
en aktiv indsats, hvis vi skal sikre branchens fortsatte succes og vækst.

“

Vi har i Det Blå
Danmark et godt og solidt
udgangspunkt, for branchen
er allerede en global succes.
For så vidt angår den del af Det Blå Danmark, der
omfatter den maritime industri, som Danske Mari-
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time repræsenterer, er der en række udfordringer,
der må overkommes, hvis vi for alvor skal udnytte
det enorme potentiale, der ligger i sektoren.
Mange nye initiativer er igangsat i 2013. Det gælder eksempelvis inden for markedsføring af branchen, hvor Søfartsstyrelsen i en tæt dialog med
de maritime erhverv har udarbejdet en markedsføringsstrategi, som nu skal implementeres henover
de næste år.
Også den nye internationale begivenhed Danish
Maritime Days, der første gang løber af stablen i
oktober 2014, skal være med til at cementere Danmarks rolle som et maritimt centrum og et naturligt
samlingssted, når vigtige globale maritime temaer
skal drøftes. Danish Maritime Days blev officielt
lanceret af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass
Larsen ved et opfølgningsmøde for vækstplanen
den 15. november 2013.
Danish Maritime Days er et initiativ, som er udviklet
i et tæt samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet ved Søfartsstyrelsen, Danmarks Rederiforening og Danske Maritime. Danish Maritime
Days vil være en større platform af selvstændige
faglige, sociale og netværksarrangementer, der
vil skulle afholdes i tæt samarbejde med og med
inddragelse af hele Det Blå Danmark. Flagskibet i
Danish Maritime Days er det globale maritime topmøde Danish Maritime Forum. Dette topmøde, som
første gang finder sted den 8.-9. oktober 2014, vil
samle globale maritime ledere og politiske beslutningstagere i en konstruktiv dialog om løsninger på
fremtidens udfordringer på det globale maritime
område. Danish Maritime Days er et vigtigt element
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i opfølgningen af vækstplanen for Det Blå Danmark, der skal markedsføre Det Blå Danmark og
skabe et udstillingsvindue for de danske maritime
styrkepositioner.
Det er den nystiftede forening Danish Maritime
Days, som bestyres af Søfartsstyrelsen, Danmarks
Rederiforening og Danske Maritime, der med inddragelse af hele Det Blå Danmark varetager planlægningen og koordineringen af de mange aktiviteter i Danish Maritime Days. Foreningens daglige
drift varetages af et sekretariat, som ledes af forhenværende Mærsk- og NOL-chef Flemming R.
Jacobs. Danish Maritime Days modtager støtte
fra Den Danske Maritime Fond, Torm Fonden, A.P.
Møller Fonden, Hempel Fonden, D/S Orients Fond
og Erhvervs- og Vækstministeriet.
Vækstplanen for Det Blå Danmark peger på, at adgang til kvalificerede medarbejdere til erhvervet er
absolut nødvendig, hvis branchen skal udnytte sit
vækstpotentiale. Derfor koncentrerer mange initiativer sig om at opfylde det kompetencebehov, der
eksisterer nu og fremadrettet i forskellige grene
af Det Blå Danmark. En række nye kurser og uddannelser er kommet til eller er undervejs, og flere
universiteter har samlet deres maritime aktiviteter
i centre på uddannelsesstederne. Danske Maritime er meget engageret i arbejdet med at sikre,
at branchen fortsat vil have adgang til kvalificeret
arbejdskraft, og Foreningen har således deltaget
aktivt i flere initiativer vedrørende dette.
I 2013 har også forsknings- og innovationssiden
været et vigtigt fokus for Det Blå Danmark. Bl.a. er
det maritime INNO+-indspil ’Blå arbejdspladser via

grønne løsninger’ i forbindelse med fordelingen af
forskningsreserven for 2014 blevet udpeget som et
af fem samfundspartnerskaber, der skal udbydes
i 2014. Danske Maritime ser frem til et fortsat konstruktivt samarbejde i branchen om det nye samfundspartnerskab på det maritime område.
Som ovenstående vidner om, er Det Blå Danmark
inde i en positiv udvikling med mange nye og gode
elementer, der er kommet til i 2013. Flere af de
initiativer, der kort er berørt ovenfor, vil vi komme
nærmere ind på senere i nærværende beretning.
Danske Maritime ser frem til at fortsætte arbejdet
med de mange såvel igangsatte som nye positive
initiativer for at styrke Det Blå Danmark.
Samtidig håber Foreningen, at 2014 vil blive året,
hvor der for alvor bliver gjort noget for at forbedre
rammevilkårene for de danske maritime industrivirksomheder. For ser man på den maritime industri
er der fortsat flere vigtige elementer, der mangler,
hvis vi for alvor skal udnytte den maritime industris
vækstpotentiale.

Fortsat behov for bedre rammevilkår
Omkostningerne ved industriproduktion i Danmark
er høje, og konkurrencen er global. De maritime erhverv har kunder og konkurrenter i hele verden og
skal derfor kunne konkurrere globalt. Hvis det skal
ske på lige vilkår, bør vi sigte efter, at omkostningen ved maritim industriproduktion i Danmark ikke
overstiger det tilsvarende niveau i vores nabolande.
Maritime industrivirksomheder mærker konsekvenserne af, at afgiftsbyrden og enhedslønomkostningerne er steget markant mere i Danmark end i de
fleste europæiske lande gennem de senere år. Det
presser de danske maritime virksomheder, og der
bør overvejes tiltag, der kan gavne konkurrenceevnen for så væsentlig en industri som den maritime.
Mange danske maritime leverancer sker til udlandet. I stigende grad eksporteres systemer og
løsninger, som kræver tilstedeværelse af montører eller andre ansatte fra danske leverandører
på skibe eller værfter. Det er afgørende for fortsat
produktions- og vidensudvikling, at dette arbejde
ikke outsources, hvilket risikeres, hvis ikke virksomhedernes lønomkostninger nedbringes. En mulighed er at indføre en maritim montørordning, som
vil medføre øget beskæftigelse og et positivt nettoprovenu. Danske Maritime er i løbende dialog med
politikerne om sagen, og regeringen undersøger
nu muligheden for at etablere en maritim montørordning. Danske Maritime håber, at der snarest i

det nye år kan etableres en ordning til gavn for de
maritime virksomheder i Danmark.
Områder, der også bør arbejdes for, hvis den danske maritime industri fortsat skal kunne konkurrere
globalt, er dels adgang til finansiering, dels en ensartet håndhævelse af regler. De danske maritime
virksomheder oplever ofte, at mangel på finansiering og kapital er et stort problem. Danske Maritime
adresserer dette problem i et finansieringsprojekt,
der sættes i gang i 2014. Projektet er nærmere omtalt senere i dette kapitel af beretningen.
Specifikt efterspørges en CIRR1-ordning – en renteudligningsordning, som Danmark har været med
til at vedtage i OECD2, og som gælder i mange af
vore konkurrentlande, men ikke i Danmark. I praksis betaler danske maritime eksportvirksomheder
et til to rentepoint mere end konkurrenter i lande
som Norge og Tyskland. Konkurrenceevnen for
danske værfter og maritime leverandører afhænger
også af, om der sker en ensartet håndhævelse af
europæiske og internationale regler. I Danmark bør
vi derfor undgå en overimplementering af omkostningstunge krav og arbejde for mekanismer, der
sikrer ensartet praksis i alle involverede lande.

EU-udbud
Ultimo 2013 sendte Søværnet reparation og vedligeholdelse af to orlogsfartøjer i EU-udbud. Danske
Maritime er stærk modstander af, at vi fra dansk
side sender reparation og vedligeholdelse af danske krigsskibe i EU-udbud, mens alle vores konkurrenter fastholder disse reparations- og vedligeholdelsesopgaver på national jord.
EU-udbud kan føre til, at man tvinges til at acceptere billigere tilbud fra statsstøttede udenlandske
værfter, selvom der måske kan være tvivl om kvaliteten. Det gjorde sig eksempelvis gældende for
nogle år siden, da et dansk fiskeriinspektionsskib
blev beordret hos et værft i Spanien, som viste sig
ikke at kunne holde hverken pris eller kvalitet. Flere
uheldige erfaringer af samme type kan resultere i
betydelige tab af såvel kompetencer som arbejdspladser i Danmark – vel at mærke uden at vi får de
kvalitetsskibe, vi ønsker.
Der er bred enighed om, at det offentlige har mulighed for at efterspørge høje standarder for sikkerhed, klima og miljø ved indkøb og vedligehold af
skibe, herunder naturligvis også Søværnets fregatter og andre højteknologiske orlogsfartøjer. Samtidig var det en af anbefalingerne fra vækstteamet
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for Det Blå Danmark, at de offentlige skibe skulle
bruges som demonstrations- og udstillingsvinduer
for danske maritime kompetencer og teknologier.

retningslinjer og på samme håndtering af reglerne
som andre lande, der følger OECD’s modeloverenskomst.

Danske Maritime finder det stærkt kritisabelt, at reparation og vedligeholdelse af danske orlogsskibe
sendes i EU-udbud. Hvis vi vil være sikre på, at
de danske orlogsskibe er til rådighed, når de skal
bruges, må vi bevare kompetencerne til at vedligeholde skibene her i landet. Der er en snæver sammenhæng mellem den løbende vedligeholdelse
og evnen til fortsat at udvikle skibene. Af hensyn
til de særlige sikkerhedspolitiske forhold, som vores lange kyster, vores store handelsflåde og vores forpligtelser i Grønland udgør, bør vi bevare og
udbygge de spidskompetencer, vi har opbygget
igennem mange år.

Danske Maritime opfordrer kraftigt til, at de danske
myndigheder kigger nærmere på Skats tolkning af
reglerne vedr. arbejdsudleje. Den danske statskasse har ingen interesse i at skubbe virksomheder ud
af landet, tværtimod.

Danske Maritime er gået aktivt ind i udbudssagen,
og Foreningen er i den forbindelse i dialog med forsvarsminister Nicolai Wammen.

Arbejdsudleje
Med skattereformen i 2012 blev reglerne for arbejdsudleje skærpet. Det betyder, at mange flere
udlændinge, som arbejder midlertidigt i Danmark,
nu ifølge Skat skal betale skat i Danmark, uanset
om de allerede betaler skat i deres hjemland. Samtidig skal flere danskere, som arbejder i udlandet,
betale skat til Danmark.
Når Danmark opkræver skat af udlændinge, der
kortvarigt arbejder i Danmark, betyder det ikke, at
medarbejderne slipper for at betale skat til hjemlandet i den periode. Dette har vi bl.a. set eksempler på i forhold til tyske medarbejdere, hvilket nu
har fået de tyske myndigheder til direkte at fraråde
tyskere at tage midlertidigt arbejde i Danmark. En
dansker, der i en periode sendes ud i verden i forbindelse med arbejdet, risikerer på samme måde
at blive beskattet to gange.
Resultatet er, at de danske virksomheders konkurrenceevne forringes betragteligt. Virksomheder,
som konkurrerer globalt, skal have mulighed for
at ansætte de bedste folk, og de er desværre ikke
altid at finde lige i nabolaget. Samtidig opererer
mange erhverv, herunder de maritime, over hele
verden, og de skal kunne sende folk ud af Danmark og bringe såvel ansatte som kunder ind i landet igen. Vi kan ikke forvente at få adgang til de
globale vækstmarkeder, hvis vi systematisk fordrejer reglerne for at øge indtægterne til den danske
statskasse. Danske virksomheder har krav på klare
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Havneanløb og værftsophold
I Danmark betyder bureaukratiske regler for anløb
af danske havne med udenlandske besætninger,
at danske værfter risikerer at tabe ordrer, da rederierne af frygt for at overtræde den danske Udlændingelov kan vælge at styre deres skibe udenom
de danske værfter.
De danske værfter kommer i klemme i tolkningen
af udlændingebekendtgørelsens §33, som foreskriver, at et skib med besætningsmedlemmer fra
lande uden for EU kun må anløbe en dansk havn
25 gange på et år.
Danske Maritime mener imidlertid ikke, at et værftsophold kan sidestilles med et havneanløb. Derfor
har Danske Maritime anmodet beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om at foretage en præcisering af reglernes fortolkning, således at værftsbesøg udgår af opgørelsen af årlige havneanløb efter
udlændingebekendtgørelsen §33.
At anløbe havn indebærer i den sædvanlige forståelse, at et skib går til havn med henblik på overførsel mellem skib og havn af personer eller gods
eller udførelsen af havnetjenesteydelser. Havnetjenesteydelser omfatter sædvanligvis lasthåndtering,
bugsering, fortøjning, lodsning og passagertjenesteydelser, men ikke værftsydelser. Der er således
ingen substantiel sammenhæng mellem at anløbe
havn og sejle til værft.
I modsætning til havneanløb indebærer værftsbesøg sædvanligvis ingen ekstraordinær erhvervsaktivitet for ombordværende søfolk, og hvor det teknisk og praktisk er muligt, udføres værftsydelser da
også på skibe i rutefart.
Den nuværende fortolkning af reglerne udgør et
alvorligt konkurrenceproblem. Vi mister danske arbejdspladser og dermed skatteindtægter, når det
er mere bøvlet at benytte danske virksomheder end
udenlandske. Det burde være en simpel opgave at

løse problemet, da det blot kræver, at værftsbesøg
ikke sidestilles med havneanløb.
Det er Danske Maritimes opfattelse, at en sådan
ændring af fortolkningen vil bidrage positivt til at
fremme erhvervsinteresserne for Det Blå Danmark.
Værftsbesøg bør altid være mulige. De generer arbejde og indtægter til landet, og en regelændring
vil give rederne frihed til at vælge reparations- og
vedligeholdelsesværft efter kriterier som kvalitet,
tilgængelighed og pris.
Der findes ikke væsentlige forhold, der taler imod
en fortolkningsændring, som endvidere vil reducere de administrative byrder og dermed flugte med
de initiativer, regeringen har bebudet bl.a. ved nedsættelse af Virksomhedsforum, i arbejdet i IMO3
samt i arbejdet med EU’s Blue Belt Project.

Projekter og partnerskaber
Danske Maritime kører og deltager i flere projekter
og partnerskaber med relevans for den danske maritime industri. Disse projekter har med hvert deres
fokus en væsentlig betydning for virksomhederne
i Danske Maritimes medlemskreds. Danske Maritime lægger vægt på at have et bredt samarbejde,
hvorfor dette også afspejles i Danske Maritime deltagelse i projekter og partnerskaber.
Herunder er beskrevet to af de projekter, Danske
Maritime har igangsat med det sigte at styrke medlemmernes markedsmuligheder. Danske Maritime
er herudover involveret i en række andre projekter
og partnerskaber, hvoraf flere omtales under de relevante afsnit i denne beretning.

Scenario Planning
I sensommeren 2013 igangsatte Danske Maritime
et projekt omhandlende scenarioplanlægning. Med
støtte fra Den Danske Maritime Fond og Styrelsen
for Forskning og Innovation har Foreningen ansat
en erhvervsPhD-studerende, som sammen med
Foreningen henover de næste tre år vil arbejde
med scenarioplanlægning som strategisk redskab
i den danske maritime industri.

Finansieringsprojekt
En af de væsentligste forudsætninger for vækst og
innovation i den danske maritime industri er, at industrien har tilstrækkelige finansieringsmuligheder
til rådighed – både kortsigtede og langsigtede.
Der eksisterer i dag ikke et samlet overblik over,
hvilke finansieringsinstrumenter der er til rådighed
for de danske maritime industrivirksomheder, og
om udbuddet af instrumenter er tilstrækkeligt for at
sikre vækst og innovation. Derfor har Danske Maritime sat sig for at analysere den danske maritime
industris finansieringsmuligheder i et projekt, der
sættes i gang primo 2014 med støtte fra Den Danske Maritime Fond.
Det er tanken, at projektet skal munde ud i et finansieringskatalog eller en portal for Danske Maritimes
medlemsvirksomheder, som kan bistå især de små
og mellemstore virksomheder med at sikre sig en
mere optimal finansiering. I det omfang projektet
dokumenterer manglende finansieringsinstrumenter, forventer Danske Maritime at udarbejde anbefalinger til regeringen om nye tiltag på området.

11

12

Globale forhold
EU – LeaderSHIP 2020
Den 20. februar 2013 præsenterede Vice President i Europa-Kommissionen Antonio Tajani en
fælleseuropæisk strategi for den maritime industri
i Europa: LeaderSHIP 2020. Danske Maritime har
været stærkt involveret i strategiens udarbejdelse
og arbejder nu sammen med maritime aktører over
hele Europa og Europa-Kommissionen for at realisere strategien.
LeaderSHIP 2020 redefinerer EU’s maritime strategi for de kommende år i lyset af de dramatiske omsving siden 2008, der har ændret rammebetingelser og udsigter i hele verden. Initiativet samler de
vigtigste aktører i den europæiske maritime industri
og indeholder forslag til både den private sektor og
til myndigheder i lyset af fremtidens udfordringer
og den voksende konkurrence fra nye vækstlande.
Danske Maritimes administrerende direktør Jenny
N. Braat har som repræsentant for industrien været udpeget som formand for den styregruppe, der
skulle udarbejde grundlaget for den nye sektorspecifikke industripolitik for den maritime industri.
LeaderSHIP 2020-initiativet blev lanceret af EuropaKommissionen i december 2011. Strategien fokuserer på fire overordnede indsatsområder: ”Employment and Skills”, ”Improving Market Access and
Fair Market Conditions”, ”Access to Finance” og
”Research, Development and Innovation”.
Danske Maritimes centrale position i LeaderSHIP
2020-arbejdet har givet gode muligheder for at
sikre sammenhæng med det danske vækststrategiarbejde for Det Blå Danmark.

IMO og globale regler

regler for sejlads i polarfarvande samt om at arbejde for, at de allerede vedtagne IMO-regelsæt
om ballastvand og NOx- og SOx-udledninger bliver
gennemført som planlagt.
Der er i det forgangne år sket væsentlige fremskridt
i arbejdet for at fastsætte et regelsæt for sejlads i
polarvande, og det forventes, at den såkaldte polarkode vil kunne vedtages i løbet af 2014. Polarkoden er i to dele og skal derfor vedtages først i
miljøkomiteen – ved MEPC4 67 i oktober 2014 – og
derefter i sikkerhedskomiteen – ved MSC5 94 i november 2014. Når polarkoden træder i kraft, vil den
ændre både SOLAS6 og MARPOL7.
Danske Maritime glæder sig over, at det nu er generelt accepteret, at alle skibe, der sejler i polarområderne, skal have et certifikat, og at eksisterende
skibe skal evalueres, da deres mulighed for at
operere i polarområdet vil afhænge af deres egenskaber. Det vil således være muligt for skibe, der
allerede er bygget til polarfart, og som kan operere
sikkert i disse farvande, at fortsætte deres polarfart, men der gives ikke frit lejde til alle ældre skibe
uden nogen konkret vurdering af, om de lever op til
polarkoden.
Polarkoden har stor betydning for Danmark, idet
danske virksomheder har betydelig viden og erfaring med skibe, der udsættes for de særlige hårde
vilkår, der gælder i polarområdet.

“

Polarkoden har stor
betydning for Danmark.

Danske Maritime mener, at regler, der påvirker den
globale maritime industri, bør fastlægges på globalt plan, og helst i FN’s etablerede organ IMO.
Danske Maritimes medlemmer deltager ofte som
rådgivere til de danske delegationer ved IMO’s møder, hvor Danmark indtager en fremtrædende rolle.
Danske Maritime deltager endvidere i det rådgivningsarbejde, der udføres af forskellige organisationer med observatørstatus i IMO.

I forhold til gennemførelsen af allerede vedtagne
IMO-krav er der desværre set en uhensigtsmæssig
udvikling i 2013, som risikerer at skabe usikkerhed
om IMO’s rolle. I 2008 vedtog IMO det reviderede
MARPOL Appendix VI, som indførte strengere krav
til luftemissioner fra skibe. I foråret 2013 besluttede
et lille flertal i IMO’s MEPC-møde på russisk anbefaling at anbefale en udskydelse af de allerede
vedtagne krav om lavere NOx-udledninger. Dette
skete på trods af, at en ekspertgruppe anbefalede
det modsatte.

Danske Maritime har i beretningsperioden især
koncentreret sig om at forberede de kommende

Denne anbefaling er særdeles beklagelig, da den
bygger på en påstand om, at de maritime erhverv
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ikke er klar med løsninger, som kan reducere NOxemissionerne. Dette er ikke sandt, og faktisk har
danske leverandører et fuldt katalog af gode løsninger til reduktion af NOx-udledninger. Foreningen
har siden udmeldingen i foråret 2013 arbejdet for,
at NOx-kravene vil træde i kraft i overensstemmelse
med de allerede vedtagne bestemmelser.
Desværre besluttede man i IMO i samme ombæring at anbefale en ændring af indfasningen af krav
til ballastvandsløsninger, hvilket i praksis betyder,
at ikrafttrædelsen kan blive yderligere forsinket til
stor skade for de virksomheder, som har investeret
store beløb i godkendte ballastvandsløsninger og
for de rederier, som allerede har investeret i ballastvandsanlæg.
Det er vigtigt, at IMO’s beslutningstagere ikke slækker på de miljømæssige tiltag, som er vedtaget til
gavn for både klimaet og sundheden. Hvis der opstår en forventning om, at IMO’s krav udskydes,
også efter de er vedtaget om end ikke fuldt ratificerede, vil det kunne få seriøse konsekvenser for
de virksomheder, som ønsker at forske og udvikle
inden for nye grønne teknologier. Hvis lovkravene
på denne måde bliver udvandet, skaber man tvivl
om seriøsiteten i IMO.
Illustrationen nedenfor viser kommende krav vedtaget i IMO og forventet ikrafttræden.

NOVImaritim
Nordisk Virtuel Maritim Industriklynge (NOVImaritim) er et projekt, der er igangsat for at knytte et tæt
nordisk maritimt samarbejde. De tre organisationer
Danske Maritime, Norsk Industri og Svenskt Marin-

tekniskt Forum deltager i projektet, og sekretariatet
for NOVImaritim varetages af Danske Maritime.
Projektet er støttet af Interreg IVA (Øresund-Kattegat-Skagerrak) og er et program under EU-programmet ”Den Europæiske Fond for Regionaludvikling”. Projektet startede 1. marts 2013 og skal
afsluttes med udgangen af 2014. Projektet tager
udgangspunkt i det grænseoverskridende prioriterede område ”at fremme bæredygtig økonomisk
vækst”.
Baggrunden for projektet er, at Norges, Sveriges
og Danmarks maritime organisationer har tradition
for samarbejde i internationalt regi, og der er mange konkrete samarbejder mellem maritime virksomheder i de tre lande. Men der er indtil videre ikke
nogen struktureret koordinering af de tre landes
synspunkter og vurderinger om maritime spørgsmål.
En fælles ageren i internationale maritime organisationer som SEA Europe8 og IMO kan være med til
at fremme den dagsorden om bæredygtig og miljøvenlig produktion, de tre lande sammen står for,
og skabe fokus på det forhold, at de skandinaviske
lande udgør en meget stor del af den teknologiske
udvikling i den globale maritime industri.
For at opnå større gennemslagskraft vil partnerne
koordinere deres optræden over for de nationale
myndigheder og i internationale fora, hvor der tages beslutninger af interesse og betydning for regionens maritime virksomheder.
Projektets hovedmål er at forbedre grunden for fælles skandinavisk stillingtagen til miljøregler og tekniske regler, der vedtages i internationale maritime

Figur 1: Kommende krav vedtaget i IMO og forventet ikrafttræden
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fora. Ved at optræde fælles vil regionen have bedre
mulighed for at øve indflydelse på de regler, der
vedtages. Målet er endvidere at nedbryde de barrierer, der findes for gennemførslen af de nye regler
om ballastvand og SOx.
I oktober 2013 afholdt NOVImaritim sin første workshop om ballastvand og ballastvandsløsninger.
I efteråret 2014 afholder NOVImaritim sin næste
workshop, som vil omhandle SOx og Polarkoden.

forhold til håndhævelse af virksomheders immaterielle rettigheder.
Danske Maritime arbejder aktivt med forskellige
IPR-problemstillinger, blandt andet via en arbejdsgruppe i Sea Europe om emnet. Arbejdet med IPR
indgår som en del af Danske Maritimes aktiviteter i
projektet Danmarks Maritime Klynge, som er nærmere beskrevet i afsnittet om ’Uddannelse og kompetencer’.

International handel

Gensidig anerkendelse

Danske maritime industrivirksomheder er internationalt orienterede. De er stærkt afhængige af åbne
markeder, hvor der konkurreres på lige vilkår. Danske Maritime er derfor tilhænger af og arbejder for
åbne markeder globalt.

Vedtagelsen af EU-klasseforordningen i 2009 pålagde via artikel 10 i forordningen klassifikationsselskaberne at sikre gensidig anerkendelse af deres
certifikater for maritime produkter, komponenter og
materialer. Gensidig anerkendelse af klassecertifikater vil kunne mindske virksomhedernes omkostninger til godkendelse af deres maritime produkter
og dermed gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige, men de europæiske maritime udstyrsproducenter har imidlertid ikke oplevet nævneværdige fremskridt siden vedtagelsen af forordningen.
Danske Maritime arbejder for en bedre implementering af forordningens artikel 10 om gensidig anerkendelse, blandt andet igennem SEA Europes
arbejdsgruppe om emnet.

EU har igennem de senere år indgået en række
frihandelsaftaler. I oktober 2013 indgik EuropaKommissionen således en frihandelsaftale med
Canada, og tidligere har Kommissionen bl.a. indgået en frihandelsaftale med Korea. EU forhandler for øjeblikket om en række andre frihandelsaftaler med bl.a. USA, Japan, Indien, Malaysia og
Vietnam. Det er vigtigt, at disse aftaler sikrer reel
markedsadgang for den danske maritime industri,
og at aftalerne samtidig sikrer virksomhederne lige
konkurrencevilkår på tredjelandenes markeder.
Danske Maritime ser gerne, at de forhandlinger
om en investeringsaftale, EU forhandler med Kina,
på længere sigt udvides til egentlige frihandelsforhandlinger, hvor også statsstøtte, tekniske handelshindringer mv. inddrages.
Foreningen lægger endvidere vægt på, at der fra
danske side arbejdes aktivt såvel inden for OECD
som i WTO9-regi på at sikre et åbent og liberalt globalt handelsregime inden for skibsbygning og eksport af maritimt udstyr.

Beskyttelse af immaterielle rettigheder
Beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder (IPR10) er ikke nye udfordringer for danske
maritime virksomheder. Udfordringerne er imidlertid blevet større i takt med den stigende skibsbygningsaktivitet i Asien igennem en årrække. Et
land som Kina repræsenterer et stort og væsentligt
vækstmarked med gode muligheder for eksport
og investering for ikke mindst de danske maritime
udstyrs- og serviceleverandører. Samtidig er det
imidlertid også et af de mest problematiske lande i

Delegationsbesøg
For at de danske maritime virksomheder kan øge
deres samarbejde med og eksport til globale
vækstmarkeder, deltager Danske Maritime – sammen med andre organisationer, virksomheder, embedsmænd og ministre – i delegationsrejser til flere
lande med særlig betydning for danske leverandører af maritimt udstyr og service, ligesom Foreningen mødes med delegationer fra andre lande, der
besøger Danmark.
I 2013 deltog Danske Maritime således i officielle
erhvervsdelegationsbesøg til Canada og Kina.
Foreningen var bl.a. også med til at arrangere
det tredje møde i den dansk-koreanske grønne
vækstalliance i oktober 2013, som havde fokus
på grøn skibsfart og offshore. Mødet blev afholdt
hos Søfartsstyrelsen og åbnet af statsminister Helle
Thorning-Schmidt sammen med den sydkoreanske
premierminister Hong-won Chung.
Danske Martitime planlægger også fremadrettet at
deltage i flere relevante delegationsrejser.
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Forskning, innovation og retrofit
Nyt maritimt samfundspartnerskab
I begyndelsen af 2013 skød Styrelsen for Forskning og innovation en proces i gang, der havde til
hensigt at identificere en række mulige danske innovationsområder og således danne en ramme for
den strategiske prioritering inden for forskning og
innovation i de kommende år. Danske Maritime deltog sammen med en række andre maritime aktører
særdeles aktivt i processen.
Processen resulterede i et katalog, INNO+-kataloget, som blev offentliggjort i efteråret 2013. Kataloget udpegede perspektivrige indsatsområder
for strategiske investeringer i innovation. Indsatsområderne retter sig mod felter, hvor Danmark har
særlige erhvervs- og forskningsmæssige forudsætninger for at bidrage til løsningen af væsentlige
danske og globale samfundsudfordringer, og som
samtidig kan bidrage til vækst og beskæftigelse i
Danmark. I alt 21 indsatsområder fordelt på seks
hovedområder var medtaget i kataloget, herunder
det fælles maritime indspil: Blå arbejdspladser via
grønne løsninger.
Senere på efteråret indgik regeringen to brede aftaler om i alt 859 millioner kroner fra den såkaldte
forskningsreserve. Aftalerne indebærer støtte til
forskningen på udvalgte områder, herunder 27
mio. til forskning i transport og logistik (inkl. maritim
forskning - Det Blå Danmark), og 257 mio. kr. til den
nye ’Danmarks Innovationsfond’. Det blev samtidig
vedtaget, at Danmarks Innovationsfond i 2014 skal
udbyde fem samfundspartnerskaber, hvoraf det
maritime INNO+-indspil ’Blå arbejdspladser via
grønne løsninger’ er det ene.
Danske Maritime har siden lukningen af Lindøværftet barslet med tankerne om en udviklingsplatform i Danmark, hvorfor Foreningen spillede
dette ønske ind under vækstteamarbejdet. Danske
Maritime glæder sig derfor over, at Det Blå Danmark er blevet prioriteret, og med støtte fra Den
Danske Maritime Fond har Danske Maritime sammen med Danmarks Rederiforening, Dansk Metal
og Søfartsstyrelsen etableret en organisation, hvor
de nyansatte medarbejdere Rikke Aarøe Carlsen
og Magnus Gary det kommende år skal arbejde
med Det Blå INNO+. Formålet er at kortlægge og
konkretisere mulige erhvervsorienterede projekter,
som kan indgå i et samfundspartnerskab om ”Blå
arbejdspladser via grønne løsninger” mellem virk-

somheder i Det Blå Danmark, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og den offentlige sektor.
Ved i fællesskab at fokusere kræfterne på udvalgte
områder er målet med INNO+-partnerskabet at
løse konkrete samfundsudfordringer i løbet af en
periode på 3-5 år. På det maritime område skal det
ske gennem udvikling af nye energieffektive skibsteknologier i bred forstand, eksempelvis batterier
til færgedriften, af letvægtsmaterialer og programmer til brændstofoptimering samt videreudvikling
af alternative brændstoftyper som biobrændstoffer,
LNG11 og metanol.

Platform med retrofittingløsninger
Medlemmerne af Danske Maritime er gået sammen
om at skabe en web-platform, der samler tilgængelige danske maritime retrofitting-løsninger og
-teknologier. Platformen er baseret på en omfattende database, der ud fra en række søgekriterier
dirigerer brugeren hen på de optimale løsninger til
et givet skib og en given udfordring.

“

Danske maritime
virksomheder er blandt
de førende inden for
kvalitetsløsninger til maritim
retrofitting.
Den historisk store flåde og dens lave gennemsnitsalder skaber et stort behov for retrofitting af
skibe for at sikre, at de lever op til eksisterende
og fremtidige krav. Danske maritime virksomheder
er blandt de førende inden for kvalitetsløsninger
til maritim retrofitting. Sammen med Foreningens
medlemsvirksomheder har Danske Maritime skabt
et brugervenligt værktøj, der samler de bedste af
de eksisterende teknologier og løsninger inden for
maritim retrofitting, og som kan anvendes af rederier og operatører af skibe, der har brug for at opgradere deres fartøjer.
Platformen, der blev lanceret i foråret 2013, gør
det muligt at søge efter løsninger, der matcher et
bestemt fartøj eller en given problemstilling inden
for hovedkategorier som ”Energy Efficiency”, ”Ru-
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les and Regulations” og ”Operational Profile”. Hver
hovedkategori har en liste over underkategorier,
hvilket gør det nemt at skræddersy søgningen til at
matche den enkelte brugers behov. Web-portalen
er dynamisk og vil fortsætte med at vokse med flere
og nye teknologier og løsninger. Den er en hjælp
til at sikre en bedre driftsøkonomi på eksisterende
skibe, og hvor det er muligt, er det forventede afkast af investeringen specificeret for hver løsning.

PROTEUS

Platformen er baseret på en omfattende undersøgelse af miljø- og klimaudfordringer i forbindelse
med skibsfart samt på flere referencecases baseret på konkrete skibe og skibstyper. Platformen vil
løbende blive opdateret med flere eksempler på
retrofit-løsninger, herunder komplette systemløsninger.

PROTEUS har i 2013 afholdt flere konferencer og
udgivet syv workbooks, der beskriver transitionen
til den produkt-service-orienterede forretningsudvikling. I regi af PROTEUS er der endvidere skabt
en række værktøjer, som virksomheder kan bruge i
deres arbejde med produkt-service-systemer.

Platformen er blandt andet blevet præsenteret
i Green Ship of the Future og i det nyetablerede
partnerskab for maritimt retrofit, som blev etableret
i 2013 som led i vækstplanen for Det Blå Danmark.
Danske Maritime deltager i dette partnerskab, som
falder fint i tråd med Foreningens øvrige retrofittingarbejde.
Referencecasestudierne er gennemført i tæt samarbejde med danske rederier, og platformen er
etableret med støtte fra Den Danske Maritime Fond.
Platformen kan besøges på www.retro-fitting.com.
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PROTEUS12 er et innovationskonsortium bestående af DTU, CBS, Danske Maritime og en række
maritime leverandører. Konsortiet arbejder med at
udvikle produkt-service-systemer, så after salesservice effektivt kan integreres i leverandørernes
forretningsudvikling og således blive en indtægtskilde, snarere end en udgift.

I december 2013 afholdt PROTEUS sin afsluttende
konference, som blev åbnet af daværende minister
for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard.

Kontaktudvalg for maritim forskning
2013 nedsatte regeringen et kontaktudvalg for
tværgående forskning, som skal se på mulighederne for samarbejde på tværs i branchen og med
universiteterne samt igangsætte forskellige forsknings- og udviklingsorienterede projekter. Danske

Maritime deltager i dette kontaktudvalg, som har
til formål at identificere tværgående forskningsproblemstillinger og igangsætte samarbejder mellem
aktørernes kontaktudvalg.

Grøn maritim omstillingspulje
I forbindelse med finanslov 2013 blev der afsat
penge til en maritim omstillingspulje med det formål at fremme ressourceeffektive grønne maritime
løsninger inden for områder, hvor der vurderes at
være et betydeligt beskæftigelsespotentiale.
I juni 2013 blev der igennem omstillingspuljen uddelt 20 mio. kr. til seks grønne maritime projekter,
bl.a. inden for bygning af skibe i nye og lettere
materialer og til udvikling af nye og mere energibesparende trawl til fiskeskibe. Regeringen og Enhedslisten blev efterfølgende enige om at afsætte
yderligere fem mio. kr. til endnu en ansøgningsrunde 2013, som blev gennemført i efteråret 2013.

HORIZON 2020
Europa-Kommissionens 7. rammeprogram for
forskning udløb med udgangen af 2013. Det afløses af det nye 8. rammeprogram for forskning
med betegnelsen Horizon 2020. Forberedelserne
til Horizon 2020 har været i gang igennem længere tid, og det første arbejdsprogram under det
nye rammeprogram blev offentliggjort i december
2013. Danske Maritime deltager aktivt i aktiviteter

relateret til Horizon 2020, bl.a. via forskningsgruppen i den maritime industris europæiske organisation SEA Europe, SEA RDI, EU-teknologiplatformen
Waterborne og Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Flere af Foreningens medlemmer har leveret
input til temaer i Horizon 2020.

EuroVIP
EuroVIP13 er et projekt under EU’s 7. rammeprogram for forskning, som Danske Maritime deltager
i. Projektet, der løber fra 2011 til 2014, sigter efter
at skabe nye rammer for samarbejde og netværk
mellem europæiske maritime virksomheder.
I EuroVIP er der udarbejdet to værktøjer: EMPC
(European Maritime Collaboration Portal) og TCP
(Technical Collaboration Portal).
EMPC er en webportal, hvor virksomheder dels kan
søge efter nye teknologier, dels beskrive teknologier virksomheden selv tilbyder. På denne måde
er det hensigten med portalen, at virksomheder særligt SMV’er kan opnå kontakt med hinanden og
danne nye samarbejder.
TCP er en teknisk platform - en softwarepakke, som
er udviklet til at integrere data fra forskellige kilder
og i forskellige formater, så al data vedrørende et
projekt kan samles, selvom flere afdelinger eller
virksomheder byder ind med dele af det samlede
projekt.
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Uddannelse og kompetencer
En væsentlig forudsætning for de maritime virksomheders fortsatte succes og vækst er adgang til
den nødvendige arbejdsstyrke med de rette kvalifikationer. Derfor arbejder Danske Maritime aktivt for
at styrke de maritime kompetencer i Danmark med
udgangspunkt i erhvervets behov nu og fremadrettet.
Danske Maritime har en vigtig rolle som bindeled
mellem virksomhederne i den maritime industri
og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder.
Foreningen er således i løbende dialog med medlemmerne om deres behov på uddannelses- og
kompetencesiden, ligesom Foreningen har en tæt
kontakt til uddannelsessteder med maritime uddannelsesområder og til de politikere og myndigheder, der sætter rammerne for de respektive fag
og uddannelser.
Inden for den maritime industri efterspørges især
ingeniører, maskinmestre og faglærte, og efterspørgslen ventes at være stigende inden for alle
disse faggrupper de kommende år. Hvis erhvervets
kompetencebehov skal imødekommes, kræver det,
at de respektive relevante uddannelser matcher erhvervets behov, og at der kan rekrutteres det nødvendige antal mennesker til uddannelserne.

Kompetenceløft og rekruttering
For at virksomhederne skal kunne skaffe den nødvendige kompetente arbejdskraft, bør der være en
kritisk masse at vælge ud fra. Derfor giver det ingen mening at sætte kvoter på en uddannelse som
maskinmesteruddannelsen. Maskinmestre er en
efterspurgt faggruppe og en populær uddannelse
blandt unge mennesker. Danske Maritime har derfor igennem flere år arbejdet for, at maskinmesteruddannelsen ikke begrænses af kvoter på optaget.
I 2013 besluttede uddannelsesministeren at hæve
optaget på maskinmesteruddannelserne, hvilket er
et skridt i den rigtige retning. Danske Maritime mener dog, at målet må være at gøre optaget på maskinmesterskolerne frit til gavn for de blå erhverv i
Danmark.
Danske Maritime deltager i flere initiativer, der skal
bidrage til at styrke de danske maritime kompetencer og tilpasse dem til virksomhedernes behov;
nogle af disse initiativer er kort beskrevet nedenfor.
Danske Maritime deltager også i den fælles rekrut-

teringskampagne for Det Blå Danmark, World Careers, som er omtalt senere i dette kapitel.

“

For at virksomhederne
skal kunne skaffe den
nødvendige kompetente
arbejdskraft, bør der være en
kritisk masse at vælge ud fra.
Danmarks Maritime Klynge
Danske Maritime deltager i projektet Danmarks
Maritime Klynge (DKMK), som er støttet af EU’s Socialfond og EU’s Fond for Regionaludvikling. DKMK
startede 1. november 2011 og strækker sig frem til
udgangen af 2014. Projektet sigter mod at styrke
kompetencer og innovation i Det Blå Danmark til
gavn for erhvervets konkurrenceevne og beskæftigelse.
I DKMK er Danske Maritime involveret i flere tiltag,
der sigter mod at afdække kompetencebehov i
den danske maritime industri, styrke innovationen
i den maritime produktionsindustri og øge Det Blå
Danmarks muligheder på globale vækstmarkeder.
Således går Danske Maritimes aktiviteter i DKMK
ind over en lang række af Foreningens væsentlige
arbejdsområder.
Sekretariatet for Danmarks Maritime Klynge varetages af EMUC, som er lead partner i projektet.
Udover Danske Maritime og EMUC deltager Copenhagen Business School – Blue MBA, Copenhagen Business School – CENSEI og Institut for
Produktion og Erhvervsøkonomi, DTU Transport,
Force Technology, Københavns Maskinmesterskole, Københavns Universitet – Det Juridiske Fakultet,
SIMAC, samt Århus Maskinmesterskole i projektet.

Kompetencebehov til offshore-industrien
I begyndelsen af 2013 nedsatte regeringen en arbejdsgruppe, der skulle afdække kompetencebehovet inden for offshore. Danske Maritime deltager
i denne arbejdsgruppe. Arbejdet har resulteret i en
række anbefalinger sammenfattet i en rapport udarbejdet af Styrelsen for Videregående Uddannel-
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se og Uddannelsesstøtte. Rapporten blev offentliggjort i efteråret 2013, og anbefalingerne fokuserer
på eksisterende uddannelser og på at tilpasse
dem, så de opfylder de kompetencebehov, som
den stigende aktivitet inden for offshore medfører.
Arbejdsgruppen vil fortsat mødes med jævne mellemrum for at følge op på rapporten og dens anbefalinger samt at drøfte eventuelle nye behov.

CBS Maritime og DTU Maritime
I 2013 deltog Danske Maritime i en komité til afdækning af forskningsbehovet i det nyetablerede CBS
Maritime, som samler al maritim forskning på CBS
i ét center. Komitéen blev etableret for at sikre, at
den forskning, der fremadrettet foretages på CBS,
tager udgangspunkt i temaer, som efterspørges af
erhvervet, fremfor at være udbudsdrevet. Med støtte fra Den Danske Maritime Fond blev komitéens
anbefalinger samlet i en rapport, som fremadrettet
vil udgøre det tematiske grundlag for maritim industriforskning på CBS.
Også på DTU har man valgt at samle de maritime
aktiviteter i et maritimt center. Danske Maritime ser
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positivt på, at to væsentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Danmark har valgt at konsolidere deres maritime aktiviteter, og Foreningen
håber, at de nyetablerede centre vil betyde øget
samarbejde mellem så vel CBS og DTU som mellem uddannelses- og forskningsinstitutionerne og
erhvervet.

Nye maritime uddannelser
I 2011 foretog Danske Maritime sammen med Metalindustriens Uddannelser en undersøgelse af
efterspørgslen efter medarbejdere med en skibsteknikeruddannelse (tidl. skibsbyggeruddannelsen). Undersøgelsen blev sat i gang, fordi skibsteknikeruddannelsen i høj grad var designet af og
til Odense Staalskibsværft, og med lukningen af
værftet ville man se på, om uddannelsen stadig var
relevant, og om den eventuelt skulle omlægges for
at passe til den fremadrettede efterspørgsel. Undersøgelsen inkluderede en række interview med
værfter rundt omkring i landet.
Konklusionen blev, at der ikke længere var grundlag for at bevare skibsteknikeruddannelsen, men at
en stor del af de faglige mål i uddannelsen abso-

lut fortsat var relevante for de eksisterende værfter.
Undersøgelsen viste også, at man på værfterne i
høj grad ansatte smede og antog smedelærlinge,
fremfor skibsbyggere, og at det derfor kunne være
relevant at se på, om man kunne etablere et maritimt speciale inden for smedeuddannelsen.

andet indeholder jura, ledelse, økonomi og miljø.
Den nye kandidatuddannelse udbydes fra efteråret
2014.

Dette har nu resulteret i, at der fra den 1. august
2014 vil blive etableret et nyt speciale i smedeuddannelsen med betegnelsen ”smed – maritim”.
Syddansk Erhvervsskole i Odense, som tidligere
stod for skibsteknikeruddannelsen, har været med
til at definere det reviderede faglige indhold i det
nye speciale, men uddannelsen vil også kunne udbydes på erhvervsskoler i andre dele af landet i det
omfang, den efterspørges.

Danske Maritime deltager i Det Blå Danmarks fælles rekrutteringskampagne World Careers. Kampagnen sigter mod at øge interessen blandt unge
mennesker for en uddannelse og karriere i Det Blå
Danmark og er delt op i følgende segmenter: Maritim Teknologi, Offshore, Skib og Shipping. World
Careers markedsfører de blå uddannelser og karrieremuligheder igennem en lang række aktiviteter
målrettet de unge. Kampagnen arrangerer bl.a.
fælles deltagelse i uddannelses- og karrieremesser
samt selvstændige temaevents med deltagelse af
uddannelsesinstitutioner, studerende og virksomheder. Som eksempler kan nævnes Tech Event og
Offshore Event, som begge er blevet afholdt flere
gange med stor succes.

Syddansk Universitet har etableret en ny maritim
kandidatuddannelse målrettet professionsbachelorer: Cand.tech. i Maritim Teknologi. Den toårige
kandidatuddannelse giver de studerende en værktøjskasse, som ud over den tekniske viden blandt

World Careers
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International markedsudvikling
Den globale økonomi er i bedring, men verdens
økonomer er usikre på, om væksten kan fastholdes,
da de positive væksttegn fortsat er meget spæde.
Ifølge den seneste prognose fra IMF forventes den
globale økonomiske vækst at stige fra ca. 2,9 % i
2013 til 3,6 % i 2014. Eurozonen forventes at gå
fra en negativ vækst på -0,4 % i 2013 til en positiv
vækst på 1 % i 2014, mens verdenshandlen forventes at stige fra 2,9 % i 2013 til 4,9 % i 2014. Alt i alt
tegn på en begyndende vækst.

Skibsbygningsmarkedet i 2013
Skibsbygningsmarkedet var i 2013 præget af en
positiv tendens med en stigende ordretilgang og
faldende produktion. Kontraheringsniveauet nåede
et hidtil maksimum på mere end 90 mio. kbt (kompenseret bruttotonnage) i 2007, men efterfølgende
blev den maritime industri ramt af den økonomiske
og finansielle krise, som begyndte i sidste halvår af
2008. Denne ændring i markedet betød et markant
fald i ordretilgangen af nye skibe, som ifølge IHS
Fairplay nåede 16,4 mio. kbt i 2009. Så lavt et kontraheringsniveau er ikke set siden 1994.
I 2011 skete der mindre stigning i kontraheringsniveauet, og således blev der kontraheret 2.250 skibe med en samlet tonnage på 32,8 mio. kbt. Herefter faldt kontraheringen på ny i 2012, men i 2013
steg ordretilgangen, så den samlede kontrahering

i 2013 var ca. 3.150 skibe med en samlet tonnage
på ca. 52,6 mio. kbt.
I forhold til produktionen nåede man historiske højder i 2010 og 2011, hvor der årligt blevet leveret ca.
52 mio. kbt fra verdens værfter. I 2012 faldt dette
til ca. 48 mio. kbt, og i 2013 faldt det yderligere til
omkring 38 mio. kbt. Ved udgangen af 2013 havde
den globale ordrebeholdning en ordrehorisont på
2 år, som er det minimum, et skibsværft har brug
for for at kunne planlægge sin produktion optimalt.
Fordelingen af ordrer har dog været mindre attraktiv for en række kinesiske værfter, som oplever store problemer med for meget produktionskapacitet i
forhold til deres ordretilgang.
Markedsandelen for ordrebeholdning har gennem
de senere år været relativt stabil, når man ser på
markedsandele opgjort i kbt, jf. figur 3 på næste
side. Som det fremgår, havde Kina en markedsandel på 35 % af verdensmarkedet ved udgangen
juni 2013, mens Korea havde en markedsandel på
31 %. Japan lægger sig på en klar tredjeplads med
en markedsandel på 14 % af verdensmarkedet.
Når man vurderer ordrebeholdningen opgjort i værdi, ændres markedsfordelingen sig betragteligt,
hvilket illustreres i figur 4 på næste side. Opgjort
i værdi har Korea således en markedsandel på 37
% af verdensmarkedet, mens Kina har Kina 26 %,
og Europa og Japan hver har en markedsandel

Figur 2: Global ordretilgang, produktion og ordrebeholdning 2000-2013 (antal skibe)

Kilde: IHS Fairplay
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Figur 3: Markedsandel af ordretilgang fordelt på regioner (kbt)

Kilde: IHS Fairplay og SEA Europe

på 10 % af verdensmarkedet. Årsagen til forskellen i de to opgørelsesmetoder skal bl.a. findes i,
at offshoreskibe og andre mere avanceret skibstyper ikke fuldt ud reflekteres i det eksisterende kbtsystem.

Sea Europes Working Group on Market Forecast
(WGMF), som Danske Maritime har formandskabet
for, udarbejdede i 2012/13 en analyse af forvent-

Analysen konkluderede blandt andet, at der i de
kommende år fortsat må forventes en generel lav
efterspørgsel i forhold til højkonjunkturårene, men
dog forventes en stigende efterspørgsel efter nye
og mere energieffektive skibe. De mere kvalitative
krav til nye skibe samt en stigende efterspørgsel
efter energieffektive skibe vil være en fordel for
den danske maritime industri, da de maritime virksomheder i Danmark er førende inden for de mere
teknologitunge skibe, som disse segmenter repræsenterer.

Figur 4: Ordrebeholdning opgjort i værdi (USD)
fordelt på regioner

Figur 5: Nye offshoreordrer 1.-3. kv. 2013
opgjort i kbt (%)

Offshoremarkedet domineres i dag primært af
europæiske, koreanske og brasilianske skibsværfter og derfor øges disse områders markedsandele
betragteligt, når værdien opgøres i USD.

Kilde: Clarkson World Shipyard Monitor og SEA Europe
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ningerne til den fremtidige efterspørgsel efter nye
skibe frem til 2030.

Kilde: Clarkson World Shipyard Monitor og SEA Europe

Figur 6: Investeringer i skibe opgjort i værdi (mia. USD)

Kilde: Clarkson World Shipyard Monitor

Figur 5 viser ordretilgangen for offshorefartøjer i perioden 1.-3. kv. 2013.
Figur 6 ovenfor illustrerer, hvordan udviklingen i
skibsinvesteringerne gennem de sidste 10 år i stigende grad har koncentreret sig om offshoreskibe.
De europæiske værfter har opnået en styrkeposition inden for avanceret kvalitetsskibsbygning. Dette
forventes også at være en fordel i forbindelse med
bygning af skibe til sejlads i de arktiske områder.
I forbindelse med et internationalt møde i sommeren 2013 mellem markedseksperter fra Europa,
Kina, Korea og Japan blev markedsforventningerne til markedsudviklingen drøftet. Nedenstående
oversigt viser de enkelte regioners forventninger til
den globale produktion fordelt over tid. Det fremgår
tydeligt, at produktionen er betragtelig mindre end
den historiske høje produktion gennem de seneste
år. Der er ingen tvivl om, at de kommende år vil

byde de maritime erhverv på udfordringer. Hvor
nybygningsordrerne vil blive placeret, vil afhænge
af de nationale skibsbygningspolitikker, men overkapaciteten er evident og vil fortsat medføre værftslukninger de kommende år globalt.

Prissudvikling og valutakurser
Den generelle prisudvikling på nye skibe er faldet
kontinuerligt siden 2007 og er i dag for de fleste
skibstypers vedkommende på samme prisniveauet
som i begyndelsen af 2004. De lavere priser resulterer desværre i, at mange rederier ikke anses for
værende kreditværdige og det er derfor svært at
skaffe finansiering til opgradering af deres flåde eller til investering i nye skibe.
På den anden siden er flåden historisk stor, og med
udgangen af 2012 havde den en gennemsnitsalder
på 21 år. Stigende krav til grøn transport og høje

Figur 7: Forventninger til global produktion (mio. kbt)
Periode

CANSI (Kina)

SEA Europe (Europa)

KOSHIPA (Korea)

SAJ (Japan)

2009-20 pr. år

58,2

45,0

59,0

58,5

2020-25 pr. år

73,4

63,5

67,1

50,3

2025-30 pr. år

82,1

78,8

81,0

62,0

2009-30 pr. år

67,5

58,1

66,0

57,4

Kilde: CANSI, SEA Europe, KOSHIPA & SAJ
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Figur 8: Udviklingen i flåden i perioden 1921-2012 (antal skibe)

Kilde: IHS Fairplay

brændstofpriser betyder, at grønne løsninger i de
kommende år må forventes at være et vækstmarked for ikke mindst de danske værfter og maritime
leverandører, som har en klar styrkeposition inden
for grønne løsninger og teknologier. Der er dog en
række eksterne faktorer som er væsentlig for hvor

disse ordrer bliver placeret herunder bl.a. adgang
til finansiereng samt udviklingen i valutakurser.
Figur 8 ovenfor viser udviklingen i flådens omfang
igennem de seneste næsten 100 år.

Figur 9: Valutakursudviklingen (CNY, WON EUR og JPY i forhold til USD)

Kilde: Danmarks Nationalbank
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Figur 10: Valutakursen (eksemplificeret ved et containerskib)
Indeks maj 2007 = 100
maj '07

maj '08

maj '09

maj '10
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48

Japan

100

94
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Kilde: Clarkson og Euro Investor

Valutakursudviklingen har klart været en medvirkende faktor til, at de koreanske værfter har klaret
sig bedre end både Japan, Kina og Europa. Af figur
9 fremgår det, hvordan den koreanske valuta WON
ligger et godt stykker over konkurrentlandene, når
man sammenligner deres valutakursudvikling indekseret. Det fremgår endvidere, at den japanske YEN
gennem det seneste år er devalueret med 20 %, hvilket har skabt bedre eksportmuligheder for japanske
eksportvirksomheder.
Sammenholdes valutakursudviklingen med prisudviklingen over de seneste seks år, ses det, at den
reelle pris på et skib, i dette tilfælde et containerskib, ikke bare afhænger af prisudviklingen, men
også af valutakursen. Siden 2007 har alle lande i
tabellen oplevet en tilbagegang i konkurrenceevne
i sammenligning med USD. Sydkorea har oplevet
en tilbagegang på 26 % sammenlignet med 2007.
På trods af udviklingen i USD har Europa, herunder
også Danmark, mistet ca. 38 % af sin konkurrenceevne i perioden. Kina har mistet 52 % af konkurrenceevnen, og Japan har mistet 50 % siden maj
2007.
I de kommende år vil markedet fokusere på grønne
løsninger og driftsoptimering, såvel i forhold til retrofitting af den eksisterende flåde som i forhold til
nybygning af skibe. Dette fokus på skibenes grøn-

ne profil og konkurrencedygtighed vil være til gavn
for de fleste danske leverandører og værfter.
Generelt er der internationalt kommet en større
opmærksomhed på, hvilke ressourcer og muligheder havet tilbyder. En øget udnyttelse af havet
skal imidlertid gribes rigtigt an, hvis den skal foregå
hensigtsmæssigt henset til den stadigt voksende
befolkning. Det er også vigtigt, at vi fra dansk side
er opmærksom på mulige fremtidsscenarier og løbende justerer vores rammebetingelser, så vi kontinuerligt sikrer, at vi er på forkant med udviklingen
– såvel i forhold til kompetencer som teknologisk.
Vækst og beskæftigelse herhjemme er afhængig af
de rette rammevilkår – er de ikke til stede, vil væksten og beskæftigelsen ikke ske i Danmark, men i
verden omkring os.
I dag er de danske maritime kompetencer stærke,
og det skal de også gerne være fremadrettet. Vi
skal fortsat kunne bygge og vedligeholde skibe,
platforme og havvindmøller. Men vi skal også dyrke havet uden at drive rovdrift på dets ressourcer,
sejle skibe, sikre de danske kystrækninger og forsvare vores civile flåde samt udvikle nye teknologier til maritime konstruktioner og, i det omfang behovet er til stede, bygge og vedligeholde flydende
boliger.

29

Anvendte forkortelser
1: CIRR - Commercial Interest Reference Rate
2: OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
3: IMO - International Maritime Organization
4: MEPC - Marine Environment Protection Committee
5: MSC - Maritime Safety Committee
6: SOLAS - (International Convention for the) Safety of Life at Sea
7: MARPOL - The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
8: SEA Europe - Ships and Maritime Equipment Association Europe
9: WTO - World Trade Organization
10: IPR - Intellectual Property Rights
11: LNG - Liquid Natural Gas
12: PROTEUS - PROduct/service-system Tools for Ensuring User-oriented Service
13: EuroVIP - European Virtual Integration Platform
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