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* Ud af de i alt 98 kommuner har den danske regering defineret 46 kommuner som land- og yderkommuner.  Resten er såkaldte mellemkommuner og bykommuner.
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Der er i alt 7.635 
danske søfolk og 
6.157 ansatte i land 
på rederikontorerne.

Danske Rederiers 
undersøgelse ba-
serer sig på de cirka 
5.600 søfolk, som 
har brugt Udlig-
ningskontoret for 
skatteåret 2017. Det 
svarer til cirka tre ud 
af fire danske søfolk. 

Søfolk, der bruger 
Udligningskontoret, 
er primært søfolk, 
som sejler i interna-
tional trafik eller off- 
shore. Tallene inklu-
derer derfor ikke alle 
de søfolk, som sejler 
i indenrigsfart. 

189 
mia. kr.
eksporterede dansk 
søfart for i 2017. Det 
gør det til Danmarks 
største enkeltståen-
de eksporterhverv.

To ud af tre søfolk bor på landet

65 pct. af danske sømænd bor i en land- eller yderkommune. Faktisk er 
de ti mest sømandstunge kommuner alle sammen land- og yderkommu-
ner. Dansk søfart er derfor med til at understøtte vækst og udvikling i de 
danske landdistrikter. 

Nye tal fra Danske Rederier viser, at dan-
ske søfolk i overvejende grad bor i de 46 
danske land- og yderkommuner.* 
Næsten to ud af tre søfolk bor nemlig i 
disse kommuner, som er i fokus, fordi et 
bredt politisk flertal ønsker at sikre øget 
vækst og stærkere fundament for bo-
sætning. 

Undersøgelsen viser, at Svendborg er 
den kommune med flest søfolk i alt, 
mens Ærø er den kommune med flest 
søfolk per indbygger. Men søfartens 
aftryk er også stort på Lolland-Falster 
og på Bornholm, samt i Nordjylland og 
Sydvestjylland. 

Danske Rederiers undersøgelse base-
rer sig på søfolkenes postnummer på 
baggrund af indberetninger til Udlig-
ningskontoret for Dansk Søfart. Omkring 
tre ud af fire søfolk har indberettet deres 
postnummer ad denne kanal, så under-
søgelsen baserer sig på en stikprøve 

blandt de 7.635 danske søfolk. Udlig-
ningskontoret udfører administrative 
opgaver knyttet til DIS-ordningen, som 
er den danske sømandsskatteordning. 

Tallene viser, at de ti mest søfolks-tun-
ge kommuner i forhold til indbyggertal 
faktisk alle sammen ligger i land- og 
yderkommuner. Måler man i stedet på 
kommuner med flest søfolk i alt sniger 
bykommuner som København, Aalborg 
og Odense sig med ind i top ti. 

Mens søfolkene derfor overvejende bor 
på landet, ligger mange af rederiernes 
hovedkontorer i Hovedstadsområdet. 
For de landansatte i rederikontorerne 
gælder derfor, at de i langt højere grad 
er bosat i de store byer.

Ranglisten over søfartskommuner 
minder i store træk om en tilsvarende 
undersøgelse, som Danske Rederier 
udarbejdede i 2016.
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10. Esbjerg
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