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Ahead of the curve

Denmark  best  
in class

Deliver on 
expectations

Help shape
the future

Global
industry

Engage and 
 inspire

Our ambition 
Danish shipping companies are global 
industry leaders creating value locally 
in a responsible and innovative way.

Danish Shipping ensures its members' 
international competitiveness by  

developing the best framework condi-
tions and by serving as an influential 

voice for the Danish shipping industry 
nationally and internationally.

Danske Rederiers strategi 2018-2021
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Dansk skibsfart er for alvor på vej ud af den bølgedal, som prægede et udfor-
drende 2016. I 2017 steg eksporten med 12,9 pct. i forhold til året før. Vores 
erhverv er igen i vækst, og Danmark er i dag verdens sjette største søfarts- 
nation målt på opereret tonnage. 

Udviklingen vidner om, at vi har skabt en konkurrencedygtig maritim klynge, 
der kan måle sig med de bedste i verden. Det skyldes dygtige rederier, deres 
kompetente medarbejdere og søfolk kombineret med bred politisk opbakning 
– senest set i forbindelse med finansloven for 2018 og den maritime vækstplan 
fra 2018. Begge indeholder initiativer, som forbedrer de grundlæggende 
rammevilkår, og som tager højde for de globale trends i søfarten, så dansk 
skibsfart positioneres godt i den globale konkurrence.

Vækstplanen er et godt afsæt for ny vækst i Det Blå Danmark; det vil vi gerne 
kvittere for. Danske Rederier og vores medlemmer har sat sig et ambitiøst mål 
om, at den danskflagede handelsflåde skal forøges med 10 pct. frem mod 
2021. Samtidig sigter vi efter, at beskæftigelsen på land stiger med 10 pct., og 
at antallet af danske søfarende fastholdes. 

Vi vil gøre en ekstra indsats for, at kvalificerede unge vælger en karriere til søs 
eller på et rederikontor. Det gør vi ved årligt at garantere 350 praktikpladser til 
søs. Samtidig skal indsatsen på den teknologiske front styrkes, så forskning 
og lovgivningsmæssige rammer understøtter rederiernes digitale udvikling.

Det forgangne år – og de seneste måneder – har med tydelighed vist, at vi ikke 
kan tage øget frihandel for givet. Vi vil aktivt og målrettet arbejde for frihandel 
og lige konkurrencevilkår i enhver sammenhæng. Derudover arbejder vi for 
bæredygtig vækst, og vi vil i 2018 tage flere skridt i retning af at fremme den 
grønne omstilling af skibsfarten. 

Danske Rederier ser frem til at samarbejde bredt – med politikere, myndig- 
heder og organisationer i Danmark og internationalt – for at sikre, at søfarten 
i fremtiden forbliver et af Danmarks vigtigste væksterhverv. 

Claus V. Hemmingsen 
Formand for Danske Rederier

På forkant med den globale udvikling



Året der gik
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November 2017
Danske Rederiers formand Claus 
V. Hemmingsen lancerer Danske 
Rederiers vækstmålsætning på 
Christiansborg i forbindelse med 
en fælles konference med Danske 
Maritime og Dansk Metal. I 2021  
er målet 10 pct. flere skibe, 10 pct.  
mere tonnage og 10 pct. flere 
ansatte i land, samtidig med at 
antallet af danske søfolk holdes 
stabilt.

Juni 2017
Det Blå Danmark samles i Allinge Havn 
under Folkemødet. Her uddeles præmier 
til Asylliga fodboldholdene, hvor 
asylansøgere har kæmpet mod politikere 
og ikke mindst EM92 fodboldspillerne, 
som er sponsoreret af Danske Rederier.

Maj 2017
Rederierhvervet mødes til Danske 
Rederiers årsdag. I den forbindelse lan-
cerer Danske Rederier nyt logo og visuel 
identitet. Navnet ændres fra Danmarks 
Rederiforening til Danske Rederier.

September 2017
Ballastvandskonventionen træder i kraft. 
I den anledning udgiver Danske Rederier 
‘The Little Blue Book on Ballast Water’ 
med gode råd til implementering af 
konventionen.

August 2017
De fem danske eksporterhverv Landbrug 
& Fødevare, Lægemiddelindustri-
foreningen, Dansk Energi, HORESTA 
og Danske Rederier – også kendt som 
’De 5 Styrker’ – samler politikere og 
interessenter til debat på Christiansborg 
med fokus på, hvordan vi skaber vækst. 
Her taler bl.a. finansminister Kristian 

Jensen, Socialdemokratiets formand Mette 
Frederiksen og Dansk Folkepartis Peter 
Skaarup.



December 2017
Cyberkriminalitet er rykket op på 
agendaen hos rederierne, viser en 
undersøgelse fra Rederipanelet, hvor 26 
topchefer fra de danske rederier deltager. 
Her svarer 69 pct., at de i det seneste 
budget prioriterer IT-sikkerhed højere.

Februar 2018
Disruption er på menuen, da ledere og 
forretningsudviklere fra rederierne teamer  
op med studerende for at tænke i frem-
tidens søfart på Maritime Disruptors 
Academy hos Danske Rederier. Det er 
første gang, at akademiet løber af stablen.

Januar 2018
Erhvervsminister Brian Mikkelsen holder 
tale, da over 200 samarbejdspartnere  
finder vej til den årlige nytårskur i  
Danske Rederier.

Januar 2018
Regeringens maritime vækstplan lanceres, og den indeholder 
en bred vifte af tiltag, som styrker dansk søfart og hele den 
maritime klynge, bl.a. fjerner den registrerings-afgiften og 
udvider DIS-ordningen. Ambitionen er, at Danmark skal være 
et globalt maritimt kraftcenter. Regeringens øgede ambitioner 
for uddannelse kobles direkte med rederierhvervets uddannel-
sesudspil fra 2016.
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Februar 2018
Danske Rederier besøger sammen 
med erhvervsministeren Sydkorea. 
Her rejser ministeren bl.a. proble-
merne ved den nye sydkoreanske 
støtteordning, der kan betyde over- 
kapacitet af skibe i fremtiden. 



DANMARK ER 6. STØRSTE SØFARTSNATION 
I VERDEN MÅLT PÅ OPERERET TONNAGE.
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Status på dansk skibsfart
Vi er ude af bølgedalen, og dansk skibsfart er igen på vej fremad. Dansk flag 
vinder frem i forhold til konkurrerende flag, Danmark vokser som søfarts- 
nation målt på opereret tonnage, og dansk skibsfarts eksport er steget med 
22 mia. kr. fra 2016 til 2017. Med andre ord tyder meget på, at dansk skibsfart 
ramte bunden i 2016 – og at de kommende år byder på vækst. Dette forstær-
kes ikke mindst af, at det blev besluttet at forbedre de politiske rammevilkår 
for dansk skibsfart i 2017. 

Højdepunkter 2016/2017
• I april 2017 afleverede Vækstteamet for Det Blå Danmark sin anbefalings-

rapport til erhvervsminister Brian Mikkelsen. Anbefalingerne blev afleve-
ret af formand Jesper Lok på DFDS-skibet Ark Futura. 

• Selvom antallet af skibe i den danskflagede handelsflåde lå konstant gen-
nem 2017, voksede handelsflåden fra 15,6 mio. bruttoton til 16,4 mio. 
bruttoton ved årets udgang. Det betød, at Danmark rykkede frem på  
verdensranglisten fra nummer 14 til nummer 13 målt på bruttoton under 
dansk flag. Der forventes yderligere vækst i 2018.

• Skibsfartens eksport ramte bunden i 2016 med 167 mia. kr. 2017 blev et 
væsentlig bedre år for eksporten, og med næsten konstant vækst hvert 
kvartal endte eksporten fra danske rederier på 189 mia. kr. i 2017.

• Danmark rykkede i 2017 frem i de internationale statistikker. Ved årets 
udgang endte Danmark på verdensranglisten over søfartsnationer som 
nummer seks målt på opereret tonnage. 

• Regeringen præsenterede den 22. januar sin vækstplan for Det Blå 
Danmark – ’Danmark som globalt maritimt kraftcenter’. Planen indehol-
der 36 initiativer, som i de kommende år vil styrke Det Blå Danmark 
på blandt andet digitalisering, uddannelse, rammevilkår og international 
markedsføring. Særligt afskaffelse af registreringsafgiften og udvidelse af 
DIS-ordningen giver markante løft i konkurrenceevne.
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Mål 2017/2018
• I starten af 2018 fremlagde den danske regering et lovforslag om dels 

at udvide DIS-ordningen med alle offshore aktiviteter, dels at afskaffe 
tinglysningsafgiften og pantafgiften for skibe, som registreres i 
Danmark. De gode tiltag skal føres ud i livet til gavn for søfarten og hele 
Det Blå Danmark.

 
• Både udvidelsen af DIS-ordningen og den tidligere besluttede udvidelse af 

tonnageskatten for de samme aktiviteter  afventer EU-godkendelse. Efter 
planen skal begge initiativer godkendes af Europa-Kommissionen i 2018. 

• I forbindelse med Vækstplanen for Det Blå Danmark har regeringen annon-
ceret løbende nabotjek af danske særregler på det maritime område. 
I 2018 vil endnu flere tekniske særregler for skibe under dansk flag blive 
ligestillet med udenlandske konkurrenter. 

• Med afskaffelsen af registreringsafgiften for skibe og udfasningen af 
særregler vil Danmark de kommende år blive mere konkurrencedygtig 
som flagstat i forhold til globale konkurrenter. Der kan derfor med fordel  
indledes en international markedsføringsindsats for at tiltrække inve-
steringer til Det Blå Danmark.

VÆKST I DANSKFLAGET TONNAGE

Mio. BT
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DANSK KONTROLLEREDE SKIBE
EFTER KATEGORI

SKIBE I ALT: 2044
TONNAGE I ALT: 62 MIO. 

Antal skibe

Container Tank Tørlast Offshore- og  
specialbåde

Tonnage i mio. BT 

SØFOLK I LAND- OG YDERKOMMUNER

Landkommuner Yderkommuner

AF DANSKE SØFOLK BOR I 
LAND - OG YDERKOMMUNER
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SKIBSFARTENS EKSPORT

I 2017 har der været en 
effektivisering på én pct., 
men da det gennemsnit-
lige skib samtidig er ble-
vet mindre, er rederierne 
faktisk blevet mere effek-
tive og den reelle forbed-
ring større. Rederierne 
udnytter kort og godt 
skibene bedre.

SIDEN 2014 HAR REDERIERNE FORBEDRET 
ENERGIEFFEKTIVITETEN MED

ENERGIEFFEKTIVITETEN FORBEDRES

Klide: Danmarks Statistik

Mia. kr.

4,7%



11%
Nordamerika

9%
Sydamerika

29%
Europa

15%
Kina og Hong Kong

17%
Asien ekskl.  
Kina og Hong Kong

3%
Oceanien

6%
Mellemøsten

10%
Afrika

DANSKE REDERIERS EKSPORTMARKEDER I PROCENT
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Internationale tendenser
Skibsfarten er Danmarks største eksporterhverv. To tredjedele af rederi-
erhvervets samlede aktivitet finder i dag sted uden for Europas grænser. 
Dermed er skibsfarten et af de mest globale danske erhverv. Med en global 
tilstedeværelse kommer også global konkurrence og følsomhed over for 
protektionisme og svingninger i internationale konjunkturer. Som verdens 
sjettestørste søfartsnation er det en prioritet fortsat at arbejde for fri og lige 
adgang på internationale markeder - særligt i en tid hvor protektionisme og 
regionalisering er på fremmarch. 

Højdepunkter 2017/2018
• Folketinget gav den 1. juni 2017 samtykke til Danmarks ratifikation af 

EU’s handelsaftale med Canada (CETA). Den øgede fleksibilitet for  
søtransport under CETA åbner muligheder for danske rederier. Canada 
er et marked i vækst, og handelsaftalen understøtter den udvikling til 
gavn for dansk skibsfart. 

• Danske Rederier tilbyder et gratis e-læringskursus i anti-korruption. 
Målsætningen var, at 75 pct. af medlemsrederierne gennemfører program-
met. I november 2017 rundede man 77 pct. Kurset er fortsat tilgængeligt, 
så medlemmer kan lade nye medarbejdere gennemføre kurset. 

• Antallet af piratangreb og kapringer af skibe faldt i 2017 til det laveste 
siden 1995. Det er positivt, men der er stadig risiko for piratoverfald i  
farvandene ud for Øst- og Vestafrika og i Sydøstasien. Derfor anbefaler 
Danske Rederier fortsat, at der foretages risikovurderinger og laves rele-
vante sikringsforanstaltninger.

Mål 2018/2019
• Betydningen af åbne markeder er forstærket i de senere år, hvor antallet af 

protektionistiske tiltag er steget. Danske Rederier arbejder for færre pro-
tektionistiske tiltag på de internationale markeder gennem stærk kontakt 
til myndigheder og internationale partnere. EU bør som minimum afslutte 
forhandlinger om handelsaftaler med Mexico og MERCOSUR landene.
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• Danske Rederier arbejder ligeledes på at mindske effekten af protekti-
onisme på det afrikanske kontinent. Danske repræsentationer og i sær-
delshed EU-delegationer bør være opmærksomme på ny regulering, som 
beskytter regionens egne rederier og den nationale maritime industri på 
bekostning af samhandlen og adgangen til verdensmarked.

• Danske Rederier er fortsat et aktivt associeret medlem af det internati-
onale netværk af virksomheder inden for maritim transport, Maritime 
Anti-Corruption Network (MACN), som tæller over 90 medlemmer. Der 
fokuseres blandt andet på erfaringsudveksling, samt samarbejde med 
regeringer og andre organisationer for at komme korruption inden for 
maritim transport til livs.

• Med udgangen af 2018 udløber den danske strategi for indsatsen 
mod pirateri og væbnet røveri. Flere konkrete initiativer ved både Øst- 
og Vestafrika har gavnet den maritime sikkerhed. Det er vigtigt, at det 
arbejde, som Danmark har gjort internationalt for at bekæmpe pirateri, 
også fortsætter efter 2018. Derfor skal der laves en ny bredspektret plan 
for Danmarks fortsatte indsats med at bekæmpe international maritim  
kriminalitet, primært ved Vestafrika. 

Kilde: International Maritime Bureau

ANTALLET AF PIRATANGREB ER DET LAVESTE I 22 ÅR





VISNINGER HAR KAMPAGNEN WORLD CAREERS 
HAFT PÅ DIGITALE OG SOCIALE MEDIER.

53
MILLIONER 
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Arbejdsmarked og kompetencer
95.000 danskere er direkte eller indirekte beskæftiget i Det Blå Danmark. 
Industrien er i fuld gang med en digitalisering, og kompetencerne hos frem-
tidens medarbejder er måske nogle andre, end de er i dag. Derfor har Danske 
Rederier fokus på uddannelse af unge med en karriere inden for søfart og 
efteruddannelse af de medarbejdere, der allerede i dag udgør en vigtig del 
af det maritime erhverv. 

Højdepunkter 2017/2018
• Danske Rederier har sammen med en række rederier nedsat ERFA-

grupper, for at rederierne kan være forberedt på den nye persondata-
forordning, når den træder i kraft den 25. maj 2018. Her arbejder man 
på at finde løsninger på de udfordringer, der knytter sig til de nye regler. 

• Særkravet om, at søfarende skal have gennemført et dansk arbejdsmiljø-
kursus, er blevet mere overkommeligt, da Danske Rederier som de første 
er godkendt til at udbyde det som onlinekursus. Undervisningen foregår 
i et virtuelt klasserum for mindre hold, hvor underviser og kursister kan 
se og tale med hinanden. Efterspørgslen efter kurset er steget markant. 

• Den skærpede kontrol ved de ydre Schengen grænser, som EU har 
indført for at dæmme op for den tiltagende terrortrussel, kom også til 
at besværliggøre dagligdagen for rederierne og de søfarende. Danske 
Rederier og Dansk Skibsmæglerforening er fortsat i dialog med myndig-
hederne for at sikre pragmatiske løsninger. 

• Overfor påstanden om at Danske Rederier havde begået brud på DIS 
Hovedaftalen blandt andet  ved at indgå overenskomst med Dansk Metal 
for danske navigatører beskæftiget i medlemsrederierne, lykkedes det 
Danske Rederier at få medhold i, at sagen skulle afvises fra Arbejdsretten.  
DIS Hovedaftalen er nemlig ikke en kollektiv overenskomst i arbejds-
retlig forstand.

• Der er vind i sejlene hos World Careers. Over en halv million gange er 
youtuberen Sebastians videoer om livet til søs og på rederikontorer 
blevet set på WorldCareers.tv. Samtidig er kampagnens brætspil ’Seven 
Seas’ blevet spillet af 6.000 elever i skoleåret 2017/2018.   
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Mål 2018/2019
• Etableringen af en samlet lønstatistik, der giver et overblik over udvik-

lingen i lønstigningstakter og lønniveauer, forventes afsluttet i 2018. Man 
forventer at se de første resultater i 2019. Den vil forsyne Danske Rederier 
med en efterspurgt faktuel viden om søfarendes indtægtsforhold. 

• En ny ferielov, som indebærer overgang til samtidighedsferie, træder i 
kraft den 1. september 2020. Som konsekvens af den nye lov skal ferieløn 
optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 hensættes til 
udbetaling, når medarbejderen går på pension. Arbejdet med at forbe-
rede overgangen er i gang og vil blive intensiveret henover året.

• For at leve op til praktikpladsgarantien, koordinere praktikforløb og 
styrke den opsøgende indsats for at skaffe praktikpladser, etableres 
rederiernes praktikkontor, så det er i drift og kan tage fra, når der åbnes 
op for vækstplanens øvrige initiativer på uddannelsesområdet.  

’THE COMMERCIAL SHIPPING PROGRAM’ TILTRÆKKER FLERE 
SHIPPING TRAINEES TIL DE DANSKE REDERIKONTORER





TON SKAL SØFARTEN REDUCERE 
CO2-UDLEDNINGEN MED I 2050

400
MILLIONER 
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Miljø og klima
Miljø fyldte meget på dagsordenen for den globale skibsfart i 2017, og 
2018 står i særdeleshed i klimaets tegn for FN’s søfartsorganisation IMO. 
Øjnene er dog også rettet mod EU, der i 2018 forventes at offentliggøre 
listen over EU-godkendte ophugningsværfter. Danske Rederier er en aktiv  
medspiller på klima- og miljødagsordenen og arbejder for ambitiøse, globale  
regler, der tilgodeser first movers og fremmer fortsat innovation. 

Højdepunkter 2017/2018
• Et enigt Folketing stemte i maj 2017 for, at Danmark skal tilslutte 

sig Hong Kong Konventionen, som sikrer ordentlige miljøforhold og 
sikkerhed, når skibe ophugges. Danske Rederier glæder sig over den 
danske tilslutning, men er bekymret over, at kun syv lande hidtil har 
tilsluttet sig. Dermed er der lange udsigter til, at reglerne kan træde i 
kraft. Heldigvis er der omfattende forbedringer i gang på flere værfter 
– særligt i Alang i Indien, blandt andet fordi rederierne stiller krav til 
værfterne.

• Danske Rederier har arbejdet på at sikre, at skibsfarten leverer sin 
andel af CO2-reduktionerne på lige fod med andre industrier. Danske 
Rederiers studie ‘CO2 Emissions from Global Shipping – possible 
reduction targets and their associated pathways’ indgik således i 
IMO forhandlingerne. I april 2018 indgik IMO landene en historisk 
klimaaftale for skibsfarten, der indebærer 40 pct. CO2-reduktion i 2030 
via effektivisering og en halvering af CO2-udledningerne absolut set i 
2050. Dermed lever reduktionsmålet op til Paris-aftalens målsætning 
om en maksimal temperaturstigning på to grader i dette århundrede. 

• Ballastvandskonventionen trådte i kraft i september 2017 dog med en 
to-årig udsættelse af kravet om installation af behandlingsudstyret. Der er 
i denne periode mange ting at forholde sig til for rederierne og ikke mindst 
besætningerne om bord på skibene. Derfor udgav Danske Rederier i sep-
tember ’The Little Blue Book on Ballast Water’, som en vejledning til at 
håndtere kravene i konventionen. Den Danske Maritime Fond finansie-
rede guiden.

• Danske Rederier har i samarbejde med de internationale rederiorgani- 
sationer længe arbejdet for effektiv håndhævelse af de globale svovl-
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19%
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31%
Bangladesh

krav fra 2020. IMO’s Miljøkomité, MEPC, besluttede i april  2018 at for-
byde ulovligt brændstof om bord, med mindre skibet har en scrubber 
installeret. Det er et vigtigt skridt både for rederiernes konkurrenceevne 
og miljøet.

 
Mål 2018/2019
• Til efteråret skal IMO drøfte konkrete tiltag for CO2-reduktions-

strategien, der giver resultater på kort, mellem og lang sigt. Alternative 
brændstoffer vil utvivlsomt indgå som et langsigtet tiltag. I 2023 skal 
strategien og de konkrete lovkrav vedtages endeligt. 

• IMO arbejder videre med forslaget om at forbyde ulovligt brændstof om 
bord, med mindre en scrubber er installeret. Hensigten er, at forbuddet 
træder i kraft den 1. marts 2020. Man mødes derudover i juli 2018 for 
at drøfte, hvordan man sikrer ordentlig og ensartet gennemførsel af 
svovlkravet fra 2020. Danske Rederier arbejder for at sikre, at reglerne 
gennemføres og håndhæves på ordentlig vis i hele verden.

 
• Ved udgangen af 2018 træder EU’s liste over godkendte ophugnings-

værfter i kraft. Herefter må EU-flagede skibe kun ophugges på værfter på 
listen, men da europæiske værfter ikke kan opfylde behovet for ophug-
ning i de kommende år, er det afgørende, at listen også kommer til at have 
værfter udenfor EU med. Danske Rederier arbejder for, at listen kommer 
til at indeholde de værfter i særligt Alang, Indien, der har investeret i miljø- 
og sikkerhedsmæssige forbedringer. 

Over 75 pct. af al tonnage blev i 2017 ophugget i Sydasien.
Kilde: Clarkson
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Maersk Line A/S

TORM A/S

Maersk Tankers A/S

DFDS A/S

Dampskibsselskabet Norden A/S

Ultragas ApS

Hafnia Tankers Shipholding ApS

Maersk Supply Service A/S

Maersk Drilling A/S

KNOT Management Denmark A/S

Magellan & Meridian Spirit ApS

Stena Rederi A/S

J. Lauritzen A/S

Uni-Tankers A/S

Fjord Line Danmark A/S

herning shipping a/s

Royal Arctic Line A/S

Navigare Capital Partners A/S

VT Shipping A/S 

Crystal Nordic A/S

ALBA Tankers A/S

Ørsted Wind Power Holding A/S

Evergas A/S

Svitzer A/S

Corral Line ApS 

Faste havanlæg

Total

Hess Denmark ApS

INEOS E&P A/S

Associerede medlemmer

Clipper Bulk A/S

Weco Shipping A/S

Kirk Shipping A/S

Ultrabulk Shipping A/S

Nordic Shipholding A/S

Falcon Maritime A/S

Nordic Tankers A/S

BW Maritime ApS

Monjasa A/S

Team Tankers Management A/S

Viking Supply Ships A/S

XO Shipping A/S

Fortuna Seaside Bulk Carriers A/S

Dansk Rederi A/S

ID Management ApS

Navision Shipping Company A/S

Nordic Bulk Carriers A/S

RN Dredging B.V

T.K.B. Shipping A/S

Unifeeder A/S

Medlemmer




