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GLOBAL, VÆRDISKABENDE
OG ANSVARLIG SKIBSFART
Dansk skibsfart har hele verden som både markeds- og arbejdsplads. Som del
af et helt igennem globalt marked skal danske rederier hver eneste dag være
dygtigere og mere effektive end deres internationale konkurrenter. Den realitet
har været mere åbenlys end nogensinde i et særdeles udfordrende år for danske
rederier. Afdæmpet vækst i verdensøkonomien samt en lav oliepris kombineret
med overkapacitet i markedet har for alvor testet os og skærpet konkurrencen
på tværs af branchen.
Trods de vanskelige markedsvilkår fortsætter danske rederier med at skabe
værdi for både kunder, lokale samarbejdspartnere og ikke mindst for det danske
samfund. Op mod 90 procent af alle produkter i verden transporteres med skib,
og søfarten sikrer således en effektiv verdenshandel. Det bidrager til lavere
varepriser og gør det muligt for lande og virksomheder at afsætte deres produkter
over hele verden.
Herhjemme skaber rederierne vækst og arbejdspladser til over 23.000
medarbejdere alene i rederierhvervet – heraf over 5700 i land. Mere end
100.000 arbejdspladser udløber af den danske maritime erhvervsklynge, som
vi kalder Det Blå Danmark. Vi tiltrækker talentfulde medarbejdere og skaber
beskæftigelse i hele Danmark – både til søs og på land, i såvel byer som
yderområder.
Hvis Danmark fortsat skal være en førende søfartsnation med aktiviteter inden
for flere typer af rederivirksomhed, forudsætter det bred politisk opbakning. Det
er således positivt, at et flertal i Folketinget med finansloven vil ligestille mobile
borerigge og boreskibe med den mere traditionelle søfart og ikke mindst med
vores konkurrenter, der er omfattet af ordninger som tonnageskat. En ordning,
som i øvrigt før jul også blev udvidet med en mindre andel af offshore-skibes
aktiviteter.
De to tiltag bidrager til, at de danske rammevilkår holder sig på forkant internationalt, omend der stadig er arbejde at gøre for at få det fulde udbytte af udvidelserne.
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Med udsigten til en ny maritim vækstplan er det muligt at komme endnu længere.
Vækstplanen – den tredje i rækken – bliver et fokusområde for Rederiforeningen
i det kommende år. Her lægges der endnu engang op til en bred vurdering af
erhvervets vilkår med involvering af virksomheder, myndigheder og organisationer.
Det er udtryk for en dansk politisk tradition, hvor ansvar og samarbejde udgør
fundamentet for gode resultater.
Danske rederier tager selvstændigt ansvar, hvilket kendetegner vores ambition om
at drive kvalitetsskibsfart. Vi arbejder for ordentlige arbejdsvilkår, høje standarder
og en kontinuerlig reduktion i den globale klima- og miljøpåvirkning. Danmarks
Rederiforening er derfor også en klar fortaler for international klimaregulering
gennem FN’s søfartsorganisation, IMO, selvom skibsfarten desværre ikke kom
med i klimaaftalen på COP21 i Paris.
Dansk skibsfarts vilje til at tage ansvar giver os en tydelig stemme, som der lyttes
til. Udpegelsen af Niels Smedegaard, DFDS, som formand for den europæiske
rederiforening, ECSA, er et godt eksempel. Formandskabet er blot ét element i
at holde Danmark som foregangsland indenfor søfart, med alt hvad det giver af
samarbejds- og forretningsmuligheder.
Den position skal vi bygge videre på. Danmark skal være et knudepunkt for
international skibsfart, hvor rammerne og talentmassen gør det muligt at udvikle
en succesfuld forretning og finde inspiration. Om så det er med et besøg under
Danish Maritime Days eller ved etablering af et lokalt kontor eller ligefrem
hovedkvarter.
Som Danmarks største eksporterhverv leverer vi et væsentligt bidrag til det danske
samfund. Det vil vi også gøre i det kommende år trods de aktuelle udfordringer.
Vores ambitioner for dansk skibsfart er høje, og med den rette politiske opbakning
er rederierne klar til at levere og tage yderligere ansvar.
Claus V. Hemmingsen
Formand
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Anne H. Steffensen
Adm. direktør
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Februar 2016

November 2015

Skatteminister Karsten Lauritzen besøger
Skagen Havn og varsler ændringer for nogle af
de danske rederier, der er ramt af usikkerhed
om det såkaldte destinationskrav.

Rederiforeningen er aktiv på klimatopmødet COP21 i Paris med det
formål, at skibsfarten skal indgå i
den globale klimaaftale.

Januar 2016

Rederiforeningen besøger for
anden gang Alang-stranden i Indien,
hvor en væsentlig del af verdens
skibe ophugges. Formål: dialog
og understøttelse af den positive
udvikling, der er i gang på nogle af
områdets ophugningsfaciliteter.

1.538

Danske sundhedsbeviser udstedt
af Lægekontoret i 2015.

594

Offshoreundersøgelser foretaget
på Lægekontoret i 2015.

November 2015
Januar 2016

DFDS’s CEO Niels
Smedegaard overtager
ved årsskiftet posten
som formand for den
europæiske rederiforening, ECSA.

Tre toneangivende organisationer i Det Blå Danmark;
CO-industri/Dansk Metal, Danske Maritime og Danmarks
Rederiforening efterlyser ambitioner op til konferencen
”Vækst i Vandkanten” på Christiansborg. Erhvervs- og
vækstministeren kvitterer positivt og ser frem mod vækstplanen.
November 2015

Rederiforeningen allierer sig med
brancheorganisationerne Landbrug
& Fødevarer, Lif, HORESTA og
Dansk Energi for at finde konkrete
løsninger på danske udfordringer.
På en fælles konference på
Christiansborg summeres budskabet til, at der skal tænkes innovativt, tænkes globalt og tænkes i
tiltrækning.
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November 2015

Juni 2015

Forligspartierne bag finansloven beslutter
at udvide tonnageskatte-ordningen til
borerigge. Det lykkes ikke at få udvidet
nettolønsordningen til at omfatte flere
offshore-skibe, så det arbejde fortsætter.

Rederiforeningen sætter emner som
bådflygtninge, ophugning af skibe og
vækst i Det Blå Danmark på dagsordenen
på det årlige Folkemøde på Bornholm.
Desuden stævner hundreder af danskere
ud med Postbåden Peter for bl.a. at få
et indblik i alt fra bekæmpelse af pirater
til opsætning af vindmøller til havs.

Oktober 2015

Danish Maritime Days og Danish
Maritime Forum afholdes for andet år i
træk med hundredevis af deltagere fra
ind- og udland. Bag den maritime uge
står Danmarks Rederiforening, Danske
Maritime og Søfartsstyrelsen støttet af en
række maritime fonde.
Oktober 2015

Rederiforeningen åbner dørene
til Kulturnatten 2015.

Juni 2015

947

Kursister har
deltaget på et af
Rederiforeningens
166 kurser i 2015.

Folketingskandidaterne
Bjarne Corydon og
Peter Christensen
mødes i Esbjerg Havn
til valgduel om vækst
og arbejdspladser på
A2SEA’s vindmølleskib
SEA INSTALLER.

Maj 2015
September 2015

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund
Poulsen lover at lancere et nyt blåt
vækstteam, som med inddragelse af
Det Blå Danmark skal sikre fremtidig
vækst og udvikling.
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Kaptajn Peter Sams og hans besætning
fra skibet TORM Lotte modtager
Søfartsprisen 2015 på Rederiforeningens
generalforsamling. Besætningen reddede
i juli 2014 564 bådflygtninge op i
Middelhavet fra en synkende fiskekutter.

STATUS PÅ SKIBSFARTEN
Det seneste år har vist, at der fortsat er meget bred politisk opbakning til dansk
søfart. Det kom til udtryk ved udvidelserne af tonnageskatteordningen, samt
regeringens beslutning om en ny maritim vækstplan i forlængelse af de tidligere
vækstplaner fra 2006 og 2012. Det internationale arbejde fylder stadig mere og
spænder vidt fra handelspolitik til miljøregulering. Vi skal derfor skabe forståelse
for søfartens globale konkurrencesituation.
HØJDEPUNKTER 2015/16
Den danske handelsflåde tæller nu 662 skibe og 15,4 mio. bruttoton
(BT) og 17,2 mio. dødvægtston (DWT), hvilket er historisk højt. Den
danske søfartseksport lå i 2015 på 203,9 mia. kr.

DEN DANSKFLAGEDE HANDELSFLÅDE
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Regeringen, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
besluttede med finansloven for 2016 at udvide tonnageskatteordningen med mobile borerigge. Udvidelsen kræver dog EU-Kommissionens godkendelse, inden den kan træde i kraft.
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Et bredt flertal i Folketinget vedtog ultimo 2015 en ny tonnageskattelov,
som betyder, at en række offshore specialskibe bliver omfattet af loven.
Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen har besluttet at
nedsætte et nyt maritimt vækstteam, der skal give anbefalinger til en ny
maritim vækstplan. Arbejdet forventes igangsat i første halvår af 2016.
Danmarks Rederiforening sidder med i det nyoprettede Implementeringsråd, der skal rådgive regeringen om optimal gennemførelse
af rammer fra EU. Rådet har bl.a. givet opbakning til at iværksætte et
nabotjek af andre EU-landes ofte lempeligere fortolkning af tonnageskattelovens destinationskrav.
MÅL FOR 2016/17
Rederiforeningens fire prioriteter skal være synlige i det maritime vækstteams anbefalinger. Det gælder en modernisering af skibsfartens
skatteforhold, en styrket dansk indsats for global klima- og miljøregulering, et serviceeftersyn af Danmarks skibsregister samt bedre
rammevilkår for maritim offshore.
Der skal tryk på at få sømandsskatten udvidet med offshore specialskibe. Derudover skal ordningen saneres, så den til fulde udnytter
fleksibiliteten i EU’s retningslinjer for maritim statsstøtte og minimerer
administrative byrder.
EU’s transportkommissær sætter fokus på søfart i 2017 med en ny
maritim strategi. Foreningen vil i tæt samarbejde med ECSA bruge
anledningen til at fremsætte konkrete forslag, der kan styrke nærskibsfarten i Europa.
Søfartens og hele Det Blå Danmarks positive bidrag til det danske
samfund skal tydeliggøres i foreningens generelle kommunikation.
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TAL OG FIGURER 2016

DANSK SKIBSFART
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ARBEJDE & UDDANNELSE
HVAD ER
’DET BLÅ DANMARK’?

ANSATTE I
DET BLÅ DANMARK

Den maritime erhvervsklynge,
Det Blå Danmark, står for
ca. 25 % af den samlede
danske eksport. Det Blå
Danmark er en betegnelse
for alle maritime og søfartsrelaterede virksomheder og
erhverv i Danmark, herunder
rederier.

DIREKTE:

63.386
+
INDIREKTE:

44.503*

Rederierne tegner sig alene
for ca. 20 % af Danmarks
samlede eksport.

* Branchens efterspørgsel efter varer
og tjenester i andre danske brancher

Kilde: Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2014

STADIG FLERE KENDER DET BLÅ DANMARKS REKRUTTERINGSKAMPAGNE WORLD CAREERS KENDSKAB TIL EN KARRIERE I
DET BLÅ DANMARK BLANDT DE 18-28 ÅRIGE

49%

2010

2015

INTERNATIONALE TENDENSER
Skibsfart er noget særligt i Danmark. Det er således to tredjedele af søfartens
eksport, som sker udenfor Europa. Som et globalt, konkurrenceudsat erhverv
skal danske rederier hver dag være dygtigere og mere effektive end deres internationale konkurrenter. Samtidig tager rederierne ansvar hjemme såvel som på
udebane for at sikre global udvikling.
HØJDEPUNKTER I 2015/16
En politisk beslutning har åbnet for handel med Iran. Kort inde i 2016 var
danske rederier en vigtig del af et dansk handelsfremstød i det folkerige
land.
Den indgåede TPP-aftale om øget frihandel mellem 12 lande på begge
sider af Stillehavet åbner nye muligheder for dansk skibsfart. En bilateral
aftale mellem Vietnam og EU er et andet skridt fremad for frihandel.
Danmark åbnede primo 2016 ambassade i Nigeria – et vigtigt land for
søfarten og for afrikansk vækst.

DANSKE REDERIERS EKSPORTMARKEDER I PROCENT
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Mellemøsten
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Resten af Asien

3

Oceanien

Danske rederier reddede 2.660 bådflygtninge i Middelhavet i 2015.
Handelsskibenes udfordring er dog blevet reduceret, siden EU har opnormeret Operation Triton, lige som flygtningenes ruter har ændret sig.
Rederierne arbejder aktivt for at modvirke korruption, som desværre er
en væksthæmmer mange steder i verden. I slutningen af 2015 igangsatte
Maritime Anti-Corruption Network (MACN) et projekt mod korruption i
nigerianske havne. Projektet er støttet af bl.a. Den Danske Maritime
Fond, Lauritzen Fonden og Danida.
MÅL FOR 2016/17
Pirateriet ved Østafrika tyder på at være inddæmmet, mens det desværre er et voksende problem ud for især Vestafrika og i Malaccastrædet mellem Malaysia og øen Sumatra. Det kræver fortsat politisk
opmærksomhed, såvel som en aktiv indsats fra rederierne.
Rederiforeningen tilbyder et gratis e-læringskursus i anti-korruption og målet
er, at 75 % af medlemsrederierne gennemfører træningsprogrammet.
Arbejdet med den såkaldte TTIP-aftale for frihandel hen over Atlanten
bevæger sig fremad. Ud over potentialet ved udvidet samhandel mellem
Europa og USA, så kan en aftale også fremtidssikre lige og fri adgang
for søfarten.
Over 10 % af de danske rederiers aktiviteter sker i Afrika, hvorfor en
stigende mængde protektionistiske tiltag i Afrika er en særlig udfordring.
Derfor skal der fra dansk og europæisk side lægges større handelspolitisk
fokus på dette kontinent, startende med Europa Kommissionens ”Trade
for all”-udspil.
Skatteministeren har nedsat en arbejdsgruppe, som skal fremme
arbejdet for dobbeltbeskatningsaftaler med de rette lande, verden
over. Rederiforeningen har fået ét af tre sæder i gruppen, der skal skabe
fremskridt i det kommende år.
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ARBEJDSMARKED OG KOMPETENCER
Det er i høj grad de særlige danske kompetencer, der definerer ’kvalitetsskibsfart’,
og som sikrer, at danske rederier er blandt de førende i verden. På danske skibe
og på shippingkontorerne arbejder veluddannede og vellønnede ansatte, der
både kan have dansk og udenlandsk pas.
HØJDEPUNKTER I 2015/16
Det Blå Danmarks rekrutteringskampagne World Careers har rundet
15.000 følgere på Facebook – hvilket er 50 % flere end for blot et år
siden. Desuden har kampagnen bidraget til at øge kendskabsgraden
blandt unge danskere til en karriere inden for Det Blå Danmark til 49
procentpoint.
120 unge shipping-folk har været igennem The Commercial Shipping
Program, som er den trainee-uddannelse, Rederiforeningen har udbudt
siden 2014. Programmet er med til på sigt at hæve kompetence-niveauet
hos de danske rederier, og rederikontorerne beskæftiger 30 % flere
trainees end i 2014.
Overenskomsterne for filippinske og indiske søfarende er blevet
fornyet. Det samme er overenskomsterne med Dansk Metals Maritime
Afdeling for menigt drifts- og restaurationspersonale.
Danmarks Rederiforening har indgået en overenskomst med Dansk Metal
for navigatører, som de seneste fire år har stået uden overenskomst.
DFDS og Rederiforeningen har vundet DIS-retssagen i Østre Landsret,
som Søfartens Ledere har anlagt. Søfartens Ledere mente, at søfolks
nettoløn automatisk skulle reguleres som følge af skatteomlægninger i
2010, hvilket retten ikke gav dem medhold i. Siden tabte fagforeningen
også en tilsvarende retssag mod staten. Begge sager er anket til
Højesteret.
På EU-plan førte en fælles kampagne med den europæiske fagforening,
ETF, til vedtagelsen af et konstruktivt regelsæt for optagelsen af søfolk
24
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BESKÆFTIGELSEN I REDERIERNE
I DANMARK OG PÅ DANSKFLAGEDE SKIBE
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Kilde: Skibsfarten i tal, maj 2016

i fem EU-arbejdsretsdirektiver. Direktiverne omfatter emner som insolvens, europæiske samarbejdsudvalg, kollektive afskedigelser og
overdragelse af virksomheder. Uden denne fælles indsats ville forholdene
for rederier og for de søfarende være blevet alvorligt forværret.
MÅL FOR 2016/17
En lang række overenskomster står til at skulle fornyes i foråret 2017.
Målet er at sikre lønreguleringer på et fortsat konkurrencedygtigt niveau
og forenklinger, der giver de bedst mulige rammer for beskæftigelsen af
søfarende på danske skibe.
På EU-plan bør den internationalt vedtagede opdatering af MLC
(Maritime Labour Convention) implementeres i EU-lovgivning i uændret
form. Dette bør ske via den europæiske sociale dialog.
Danmarks Rederiforening vil arbejde for at skaffe flere uddannelsespladser, herunder at skabe grundlag for mere fleksibilitet i forbindelse
med praktik til søs. Praktik ombord på udenlandsk flagede skibe vil også
være i fokus.
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MILJØ OG KLIMA
Dansk skibsfart er blandt de førende inden for bæredygtig skibsfart. Rederier
har bl.a. investeret i moderne skibe – herunder også LNG-drevet tonnage,
der reducerer klimapåvirkningen og stort set fjerner luftforureningen. Disse
betydelige investeringer giver trods merudgiften ofte en konkurrencefordel. Man
forventer stigende miljøkrav til skibsfarten i de kommende år, men lovgivningen
skal være globalt gældende og håndhæves effektivt for at få den ønskede effekt.
HØJDEPUNKTER I 2015/16
Rederiforeningen har kontinuerligt presset på hos de danske
myndigheder for en effektiv håndhævelse af de svovlkrav, der trådte
i kraft 1. januar 2015. Indsatsen har båret frugt: Efterlevelsesraten i
Danmark ser ud til at være over 95 %, og svovlindholdet i luften over
Danmark er blevet mere end halveret.
Danske rederier har fortsat fokus på at minimere deres CO2-udledning.
Hvert år siden 2008 er CO2-udledningen målt i forhold til flådestørrelsen
reduceret med varierende procentsatser fra 10 % i 2009 til 46 % i
2013, med et gennemsnit på 27 % målt over hele perioden. Ser man
alene på energieffektivitet, der er et mere præcist mål for skibsfartens
CO2-udledning, har denne været tæt på konstant de seneste tre år (se
figur 2).
Udviklingen er et udtryk for, at rederierne trods mindre opereret
tonnage transporterer mere gods. Dermed udnyttes flåden bedre, men
man må konstatere, at der også bruges mere brændstof. Dette viser
kompleksiteten i de faktorer, der spiller ind på skibsfartens CO2udledning og viser samtidig behovet for en global klimaregulering via
FN’s søfartsorganisation, IMO.
Ballastvandskonventionen mangler pr. april 2016 blot 0,18 % af
verdens tonnage for at blive ratificeret, hvilket forventes at ske i 2016.
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STATUS QUO I ENERGIEFFEKTIVITET
Indberettet CO 2 -udledning og tonnage
mio. ton (figur 1)
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Bag om tallene: Danske rederier har siden 2008 indrapporteret deres CO2-udledning til Danmarks
Rederiforening. Udledningen sammenholdt med rederiernes flådestørrelse (tonnage) giver et billede
af dansk skibsfarts klimaudvikling (figur 1). Flådestørrelsen siger dog ikke noget om rederiernes
aktiviteter, og dermed hvor energieffektiv flåden er. Man får et mere retvisende billede ved at inkludere
’transportarbejdet’, dvs. den transporterede godsmængde samt distancen. Disse oplysninger har Rederiforeningen indsamlet fra medlemmerne siden 2013. På den måde kan man følge udviklingen i energieffektiviteten målt som CO2-udledningen pr. ton gods pr. sømil (figur 2).

MÅL FOR 2016/17
Klimatopmødet i Paris (COP21) i december 2015 indeholdt beklageligvis ingen tekst om reduktion af skibsfartens CO2-udledning. Dog er
budskabet fra topmødet klart: alle sektorer skal bidrage til klimaforbedringer. Rederiforeningen arbejder for, at IMO vedtager en rapporteringsmekanisme for CO2, og at man tager hul på drøftelserne af
fremtidige reduktioner. Det er afgørende, at reduktionskravene bliver
’flagneutrale’ – altså lige for alle – og at de rederier, der allerede har gjort
en betydelig klimaindsats, bliver belønnet for det. Rederiforeningen vil i
løbet af 2016 evaluere sin klimapolitik i lyset af den seneste udvikling.
Der er behov for at sikre en både effektiv og ensartet håndhævelse af
de globale svovlkrav, der ventes at træde i kraft i 2020. Her bør Danmark
tage teten i arbejdet for at sikre en rettidig kontrol- og håndhævelsesmekanisme.
Danmark bør hurtigst muligt ratificere Hong Kong-konventionen, der
stiller krav til miljø- og arbejdsmiljømæssig ansvarlig ophugning af skibe.
29

Årsberetning – 2016

MEDLEMMER AF
DANMARKS REDERIFORENING
Ordinære medlemmer

Corral Line ApS

A.P. Møller – Mærsk A/S

BB Danmark A/S

TORM A/S

Faste havanlæg

DFDS A/S

Mærsk Olie og Gas A/S

Dampskibsselskabet Norden A/S

Hess Denmark ApS

Hafnia Tankers Shipholding ApS

Associerede medlemmer

Magellan & Meridian Spirit ApS

Clipper Group A/S

Ultragas ApS

Kirk Shipping A/S

Stena RoRo A/S

Dannebrog Rederi A/S

Uni-Tankers A/S

Nordic Shipholding A/S

Fjord Line Danmark A/S

Ultrabulk Shipping A/S

J. Lauritzen A/S

Monjasa A/S

KNOT Management Denmark A/S

Team Tankers Management A/S

herning shipping a.s.

Dansk Rederi A/S

Royal Arctic Line A/S

Falcon Maritime A/S

VT Shipping A/S

T.K.B. Shipping A/S

Evergas A/S

XO Shipping A/S

Viking Supply Ships A/S

Container Shipping A/S

Nordic Tankers A/S

Erria A/S

ALBA Tankers A/S

Investeringsgruppen Danmark A/S

Dong Energy Thermal Power A/S

Navision Shipping Company A/S

Axis Offshore A/S

Nordic Bulk Carriers A/S

Stena Line A/S

Rohde Nielsen A/S

Svitzer A/S

Unifeeder A/S
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