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6 Forord

På ret kurs trods international usikkerhed

Trods handelspolitiske stridigheder mellem verdens to største økono-
mier, nedjustering af væksttal for den globale økonomi og Brexit-uro fra 
Danmarks tredjestørste eksportmarked, holder dansk skibsfart kursen. 

Dansk skibsfart står nemlig stærkt, og danske og europæiske politikere 
er med til at sikre attraktive rammevilkår, der har givet markante løft i 
konkurrenceevnen. Det vil vi gerne kvittere for.

Det Blå Danmark fik i 2018 sin egen vækstplan ”Danmark som globalt 
maritimt kraftcenter”, der udmønter sig i 36 konkrete initiativer, der i de 
kommende år vil medvirke til at styrke vores sektor på områder som 
digitalisering, uddannelse og forskning.

Ligeledes blev der sikret vigtige rammevilkår med udvidelsen af DIS- 
skatteordningen, der nu gælder for alle aktiviteter på specialskibe i 
offshoresektoren, samt afskaffelsen af tinglysningsafgiften og pant- 
afgiften for skibe. 

Det er alt sammen vigtige tiltag for at sikre en effektiv konkurrenceevne 
for dansk skibsfart, ikke blot i hjemlige eller europæiske farvande, men 
også på verdenshavene.

Derfor er det også glædeligt at se de første resultater tikke ind. For den 
dansk-flagede handelsflåde var 2018 et rekordår.



7Forord

For tilslutningen til det danske flag har aldrig været større. Det danske 
skibsregister var i 2018 det hurtigst voksende skibsregister i verden 
målt i bruttotonnage. Ved årsskiftet 2018/2019 talte handelsflåden 
20,5 mio., hvilket er det højeste nogensinde. Danmark rykkede sam-
tidigt frem på verdensranglisten fra nummer 13 til nummer 12 målt i 
bruttotonnage under dansk flag. 

Samlet set cementeres Danmarks sjetteplads på verdensranglisten 
over søfartsnationer målt på opereret tonnage. Aktivitetsniveauet for-
bliver højt trods valutaudsving, handelskrig og ustabile fragtrater. De 
danske rederier eksporterede for 188 mia. kroner i 2018. 

Danske rederier er i benhård konkurrence globalt hver eneste dag. Hvis 
vi skal fastholde vores stærke position, skal vi sætte innovation, maritim 
forskning og udvikling yderligere i centrum for vores aktiviteter. 

Det ser vi frem til at gøre i et fortsat godt samarbejde med politikere, 
myndigheder og organisationer i Danmark og internationalt. Det er 
afgørende for at sikre fremtiden for et af Danmarks vigtigste vækst- 
erhverv og styrkepositioner.

Niels Smedegaard
Formand for Danske Rederier 



8 Kapitelnavn

Året der gik

8



9Kapitelnavn 9



10 Året der gik

April 2018 Regeringen vedtager 
en udvidelse af DIS-skatteordning- 
en, så den gælder for alle aktivite-
ter på specialskibe i offshoresek- 
toren. Samtidig vedtager Folketin-
get en afskaffelse af tinglysnings-
afgiften og pantafgiften for brugte 
skibe. Begge dele godkendes ef-
terfølgende af EU-Kommissionen.

Maj 2018 Niels Smedegaard 
(DFDS) overtager hvervet som for-
mand fra Claus V. Hemmingsen  
(A.P. Møller – Mærsk) og udnævnes 
til ny formand for Danske Rederier. 
Det sker ved den årlige generalfor-
samling i Danske Rederier.  

Juni 2018 Det Blå Danmark er 
samlet til Folkemøde i Allinge. Knap 
halvdelen af Folketingets parti- 
ledere, ni nuværende eller tidligere 
ministre og H.K.H. Prins Joachim 
deltager om bord på Det Blå Dan-
marks stand, Postbåden Peter.

Det Blå Danmark lancerer musik-
videoen ”Bølgen Blå”, der bliver 
årets sommerhit med over en mio. 
visninger på de sociale medier.

Juli 2018 Danske Rederier  
og Rederiforeningen af 2010 

fusionerer officielt den 1. juli 

og fortsætter samlet under 

Danske Rederiers navnetræk 

og logo.

Året der gik

Adm. direktør Anne H. Steffensen 
byder formandskabet velkommen 
i form af bestyrelsesformand 
Niels Smedegaard (DFDS) og 
næstformand Claus V. Hemmingsen 
(A.P. Møller – Mærsk).



11Året der gik

September 2018 Partnerskab for 
Dansk Ø-turisme lanceres ved et 
arrangement i Danske Rederier, 
hvor bl.a. politikerne Magnus Heu-
nicke (S), Anders Johansson (K) 
og Mette Hjermind Dencker (DF) 
debatterer, hvordan der kan skabes 
yderligere vækst og udvikling på 
de danske øer.

100 eksperter fra hele verden 
mødes for at se på internationale 
standarder i Danske Rederiers 
lokaler i København.
 
Oktober 2018 I kølvandet på de 
mange sager med dårlig bunkers 
afholder Danske Rederier et semi- 
nar, hvor rederier, leverandører,  
forsikringsselskaber og advokater 
får udvekslet erfaringer og viden. 

Det Blå Danmark afholder i sam-
arbejde med esport.dk en stor 
Counter Strike-turnering i Danske 
Rederiers lokaler og er nu officielt 
sponsor for ligaen.

November 2018 Danske Rederier 
lancerer i samarbejde med andre 
store sektorer en ny dansk cyber- 
alliance, der skal styrke dialog og 
videndeling, skabe et stærkere 
samarbejde og udmunde i konkrete 
initiativer på området.

Januar 2019 Handelsflåden vokser 
i løbet af 2018 med 25 pct., og 
skubber Danmark længere op på 
listen over de største søfartsnatio-
ner i verden.

April 2019 Med midler fra Den 
Danske Maritime Fond udgiver 
Danske Rederier rapporten ”Dansk 
Maritim Forskning 2008-2017”, 
der er den mest gennemgribende 
analyse af forskning og forsknings-
midler i sektoren nogensinde.

August 2018 Regeringen fremlægger 
finanslovsforslag for 2019 og inkluderer 
flere tiltag, der skal styrke Det Blå Dan-
mark. Især muligheden for at tiltrække 
kvinder til erhvervet og veluddannet 
arbejdskraft udefra er på dagsordenen.
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16 Status på dansk skibsfart

Dansk skibsfart kom ind i 2018 med vind i sejlene fra det forrige år. Det 
skabte fundamentet for et år med en stabil eksport og en rekordhøj 
vækst i det danske skibsregister. Faktisk voksede det danske skibs- 
register hurtigere end alle andre skibsregistre i 2018. Derudover har 
der aldrig sejlet flere skibe med dansk flag, end der gjorde i 2018. Den 
positive udvikling er i høj grad et resultat af løbende politisk fokus på 
at forbedre rammevilkår for dansk skibsfart. I 2019 er der både valg til 
Folketinget og Europa-Parlamentet, hvor Danske Rederier arbejder for, 
at der fortsat føres en fremsynet søfartspolitik med fokus på konkur-
renceevne, flere internationale handelsaftaler, sikring af høje miljø- og 
klimastandarder globalt samt maritim forskning og knowhow. 

Højdepunkter 2018/2019
I april 2018 vedtog regeringen en udvidelse af DIS-skatteordningen, 
så den gælder for alle aktiviteter på specialskibe i offshoresektoren. 
Samtidig vedtog Folketinget en afskaffelse af tinglysningsafgiften og 
pantafgiften for brugte skibe.

Med energiaftalen fra 2018 besluttede samtlige af Folketingets partier 
at opføre tre nye havmølleparker i Danmark frem imod 2030. Parkerne 
vil have en samlet minimumskapacitet på 2400 MW. 

For den dansk-flagede handelsflåde var 2018 et rekordår. Tilslutningen 
til det danske flag har aldrig været større, og samtidig var det dan-
ske skibsregister det hurtigst voksende skibsregister i verden i 2018 
målt i bruttotonnage. Den dansk-flagede handelsflåde voksede fra en 
samlet bruttotonnage på 16,2 mio. i starten af året til en samlet brutto- 
tonnage på 20,5 mio. ved årets udgang. Det betød, at Danmark rykke-
de frem på verdensranglisten fra nummer 13 til nummer 12 målt i 
bruttotonnage under eget flag. 

De danske rederier eksporterede for 188 mia. kroner i 2018. Søfarts- 
eksporten endte dermed på niveau med 2017, hvor eksporten fra de 
danske rederier var 189 mia. kroner.

Status på dansk skibsfart
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I 2018 cementerede Danmark sin sjetteplads på verdensranglisten 
over søfartsnationer målt på opereret bruttotonnage.

Regeringen præsenterede i starten af 2018 sin vækstplan for Det Blå 
Danmark – ”Danmark som globalt maritimt kraftcenter”. Planen inde-
holder 36 initiativer, som i de kommende år vil styrke Det Blå Dan-
mark på blandt andet digitalisering, uddannelse, rammevilkår og inter- 
national markedsføring. Særligt afskaffelse af registreringsafgiften og 
udvidelse af DIS-ordningen giver markante løft i konkurrenceevnen.
 
Mål 2019/2020
Danskerne skal til stemmeurnerne hele to gange i løbet af foråret og 
starten af sommeren 2019. Politikerne i både Folketinget og i Europa- 
Parlamentet er på valg. Her er det vigtigt med fortsat fokus på frem-
synet søfartspolitik, forskning og knowhow, sikring af høje miljø- og 
klimastandarder globalt samt flere internationale handelsaftaler. 

Regeringens vækstplan for Det Blå Danmark indeholder en række initia- 
tiver, som stadig mangler at blive implementeret. Det er derfor vigtigt 
at fortsætte arbejdet for at sikre, at hele vækstplanen træder i kraft i 
2019 til gavn for søfarten og hele Det Blå Danmark. Erhvervet ser sær-
ligt frem til at få udvidelsen af DIS-skatteordningen endeligt effektueret.

BRUTTOTONNAGE PÅ DANSK FLAG
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20 Skibsfarten i tal

SØFOLK I LAND- OG YDERKOMMUNER

AF DANSKE SØFOLK BOR I 
LAND- OG YDERKOMMUNER

DANSK KONTROLLEREDE SKIBE
EFTER KATEGORI

ANTAL SKIBE I ALT: 1.965
MIO. BT TONNAGE I ALT: 61
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Kilde: Danmarks Statistik

Kilde: DAMVAD Analytics

SKIBSFARTENS EKSPORT

MARITIM FORSKNING

DANSK MARITIM FORSKNING HAR EN 
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26 Internationale tendenser

Skibsfarten er Danmarks største eksporterhverv. To tredjedele af rede-
rierhvervets samlede aktivitet finder i dag sted uden for EU’s grænser. 
Dermed er skibsfarten et af de mest globale danske erhverv. Med en 
global tilstedeværelse kommer også global konkurrence samt følsom-
hed over for handelsrestriktioner eller svingninger i internationale kon-
junkturer i tilkøb. Som verdens sjettestørste søfartsnation er det i dansk 
skibsfarts interesse fortsat at arbejde for fri og lige adgang på inter-
nationale markeder – særligt i en tid, hvor rammerne for international 
handel, som vi kender dem, er i opbrud.  

Højdepunkter 2018/2019
Den 1. februar 2019 trådte handelsaftalen mellem EU og Japan i 
kraft. Som eksportnation nyder Danmark godt af de handelsmulig- 
heder, som udløber af nye markedsaftaler og af globalisering. Aftalen 
har været undervejs siden 2013, hvor forhandlingerne påbegyndtes. 
Handelsaftalen kan potentielt øge den samlede eksport fra Danmark 
alene med op til 70 pct. Danmark eksporterer i dag for 22,1 mia. kroner 
til Japan, hvoraf de 2,7 mia. i 2017 var med dansk skibsfart som afsen-
der. Som en del af den danske regerings strategi for økonomisk diplo-
mati tiltrådte Danmark ”Global Alliance for Trade Facilitation” (GATF) 
i begyndelsen af 2019. Det er et offentligt-privat partnerskab med det 
formål at gøre handel over grænser til udviklingslande smidigere, hur-
tigere og mere omkostningseffektivt. 

Året var præget af handelspolitiske spændinger, særligt mellem USA og 
Kina, som satte sig spor i markedet og førte til generel økonomisk usik-
kerhed. Rederierne mærkede særligt ændrede handelsstrømme og en 
forsigtighed i markedet i forhold til at indgå længerevarende kontrakter.

I november 2018 blev et nyt prioritetspapir for Danmarks indsats mod 
pirateri og anden maritim kriminalitet 2019-2022 offentliggjort. Det er 
vigtigt, at der fortsat er et stort dansk fokus på bekæmpelse af pirateri 
og anden maritim kriminalitet. Særligt omkring Guineabugten i Vest- 
afrika, hvor piraterne er velorganiserede, tungt bevæbnede og ikke skyr 

Internationale tendenser
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nogen midler. Pirateriet udgør stadig en trussel mod besætningernes 
og skibenes sikkerhed. 

Mål 2019/2020
Betydningen af åbne markeder er tydeliggjort i de senere år, hvor an-
tallet af protektionistiske tiltag beklageligvis er steget. Danske Rederier 
arbejder for færre protektionistiske tiltag på de internationale marked- 
er gennem tæt kontakt til myndigheder og internationale partnere. Det 
forventes, at EU’s handelsaftaler med Vietnam og Mexico vil træde 
i kraft. Danske Rederier bidrager til EU’s igangværende forhandlinger 
om frihandelsaftaler med Indonesien og Australien. 

I begyndelsen af 2019 løftede den danske regering sløret for udsen-
delsen af en række nye vækstrådgivere under det danske program for 
myndighedssamarbejde. Det Blå Danmark får her glæde af en vækst-
rådgiver placeret i Kenya, udover de allerede etablerede vækstrådgive-
re i Ghana og Kina. Danske Rederier arbejder på fortsat at gøre han-
delen smidigere på det afrikanske kontinent – og vil i den forbindelse 
samarbejde tæt med den maritime vækstrådgiver i Kenya.   

I januar 2019 offentliggjorde Søfartsstyrelsen en sektorstrategi for cyber- 
sikkerhed for søfarten som del af den nationale strategi for cyber- og 
informationssikkerhed. Formålet med strategien er bl.a., at sikkerheden 
om bord på danske skibe og i danske farvande ikke kompromitteres 
som følge af cyberangreb. Flere af målsætningerne for 2019/2020 
drejer sig om øget samarbejde, videndeling og opmærksomhed i sek- 
toren. Det er et arbejde, som Danske Rederier vil bidrage aktivt til.

Kilde: International Maritime Bureau
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500

400

300

200

100

0

1995 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182017

Antal angreb



28 Kapitelnavn

Arbejdsmarked 
og kompetencer

28



29Kapitelnavn 29



30 Arbejdsmarked og kompetencer

Skal Danmark holde sig i førertrøjen som shippingnation, er adgangen 
til kompetencer og viden afgørende. En praktikpladsgaranti, der skal 
sikre fødekæden, er en af vejene hertil. Ligesom en massiv indsats for 
at rekruttere unge mennesker af begge køn til Det Blå Danmark er en 
vigtig del af arbejdet for at tiltrække fremtidens talenter. Danske Rede- 
rier har også fokus på de kompetencer, der bliver afgørende i frem- 
tidens skibsfart, og hvordan de bliver bygget ind i uddannelserne. Det 
Blå Danmark skaber i dag beskæftigelse for 96.000 personer.

Højdepunkter 2018/2019
Etableringen af praktikkontoret i maj 2018 betød, at arbejdet med er-
hvervets praktikgaranti på 350 praktikårsværk kunne igangsættes. Der 
har været fart på. I efteråret 2018 gennemførtes en medlemsunder- 
søgelse, som gav svar på de områder inden for praktik, der kræver en 
særlig indsats i 2019. 

Praktikkontoret har udviklet en digital praktikportal, Blå Praktik, som 
skal være med til at støtte op omkring praktikpladskoordineringen, ud-
brede udbuddet af praktikpladser, og hjælpe med at udbrede kend-
skabet til Det Blå Danmark. Der er givet økonomisk støtte til udviklings-
arbejdet fra Den Danske Maritime Fond.

Arbejdet med at ændre bekendtgørelsen for skibsofficerer, med hen-
blik på at sikre et friere optag og få gjort praktikperioden SU-berettiget, 
har også båret frugt. Den 1. januar 2019 trådte en ny bekendtgørelse i 
kraft, der også giver mulighed for mere fleksibilitet i sammensætningen 
af sejltid. 

2018 blev året, hvor World Careers udgav hele to musikvideoer, her- 
under ”Bølgen Blå”, som rundede 1 mio. visninger på blot 7 måneder. 
Det blev også et år, hvor e-sport for første gang blev en del af rekrut-
teringsindsatsen – og hvor kvinder, diversitet og it-kompetencer blev 
skrevet ind i den nye treårige strategi for World Careers 2019-2021.

Arbejdsmarked og kompetencer
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DIS-overenskomsterne mellem Danske Rederier og den filippinske 
fagforening AMOSUP, gældende for filippinske søfarende, blev ved 
årets begyndelse fornyet for en treårig periode frem til 31. marts 2022. 

Mål 2019/2020
I foråret 2020 skal overenskomsterne fornys – hvorfor forberedelser-
ne, herunder indhentning af forslag og ønsker fra medlemmerne, går i 
gang i efteråret 2019. Det allerede pågående arbejde med forenkling 
af overenskomststrukturen vil fortsat have høj prioritet. Med under- 
søgelsen i rederierne af hvor mange praktikpladser de forventer at 
stille med i 2019, har vi et rigtigt godt udgangspunkt for at komme i 
mål med praktikpladsgarantien. 

Der skal arbejdes med både koordinering af praktikforløb, opsøgende 
indsats hos rederierne, og ikke mindst rekrutteringsindsatsen via 
World Careers, da der er en voldsom kamp om arbejdskraften. Den 
netop etablerede Taskforce for kvinder til søs spiller her en vigtig rolle. 
Taskforcen skal foreslå konkrete mål og aktiviteter, så vi kan få løftet 
antallet af kvinder i branchen. En ny mentorordning, som i første om-
gang skal målrettes kvindelige studerende, er undervejs med henblik 
på at sikre både rekruttering og fastholdelse af netop kvinder til søs.

Danske Rederiers 
YouTube-kanal har fået 
ny kvindelig medvært. 
Fremover får YEPSEB 
selskab af Marieduved. 
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34 Miljø og klima

Klimaet var højest på dagsordenen i 2018 med vedtagelsen af en ambi-
tiøs strategi med et mål om en 50 pct. absolut reduktion af udledning- 
en af drivhusgasser fra skibsfarten i 2050. I 2019 er fokus lagt på at 
implementere initiativer, der skal sikre en reduktion på kort sigt, mens 
der forberedes initiativer på både mellemlangt og langt sigt, så målet 
i sidste ende kan nås. Rederierne er i fuld gang med forberedelserne 
til de globale svovlkrav, der træder i kraft 1. januar 2020, og i Danske 
Rederier er sikring af selve håndhævelsen af reglerne i centrum. Dan-
ske Rederier er en aktiv medspiller på klima- og miljødagsordenen og 
arbejder for ambitiøse og globale regler, der kan håndhæves og som 
ikke straffer de rederier, som går foran i investeringer i nye teknologier 
og løsninger. Vejen til en CO2-neutral skibsfart er den største udfor-
dring globalt for branchen, og Danske Rederier arbejder for at fremme 
en forstærket indsats på forskning og innovation, der kan levere på 
skibsfartens klimamål.

Højdepunkter 2018/2019
I april 2018 vedtog IMO en global strategi for reduktion af udledning 
af drivhusgasser i skibsfarten i tråd med ambitionerne i Parisaftalen. 
Målene er en 40 pct. relativ reduktion i 2030 ift. 2008, samt en 50 pct. 
absolut reduktion i 2050.

Danske Rederier har i samarbejde med de internationale rederiorga-
nisationer længe arbejdet for en effektiv håndhævelse af de globale 
svovlkrav fra 2020. IMO’s miljøkomité besluttede i oktober 2018 at for-
byde non-compliant brændstof om bord, medmindre skibet har in-
stalleret en scrubber-teknologi. 

EU inspicerede i efteråret 2018 to indiske ophugningsfaciliteter med 
henblik på optagelse på EU’s liste over godkendte faciliteter. Det stod 
dog klart i februar 2019, at faciliteterne, trods store investeringer, fortsat 
ikke levede op til kravene fra EU, hvorfor arbejdet endnu pågår. Danske 

Miljø og klima
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Rederier støtter en snarlig ikrafttræden af Hong Kong-konventionen og 
en aktiv indsats for at hæve standarden på de indiske faciliteter, for 
at sikre et bredt udbud af ansvarlige faciliteter.

I marts 2019 blev en analyse af dansk maritim forskning publiceret. 
Analysen viste, at den danske maritime forskning er på et meget 
højt internationalt niveau, men at konkurrerende søfartsnationer 
indhenter vores position. Dette er bekymrende, når analysen sam-
tidig viser et meget lavt niveau af offentlig finansiering af den mari- 
time forskning, især i forhold til andre brancher og de nordiske lande. 

Mål 2019/2020
Efter vedtagelsen af IMO’s klimastrategi drøftes i 2019 konkrete tiltag, 
der giver resultater på kort, mellemlangt og langt sigte. Idet den nuvæ-
rende teknologi ikke rækker til at opfylde målene i 2050 er alternative 
brændstoffer og drivmidler et væsentligt langsigtet tiltag.

Forskning, innovation og udvikling er afgørende for at sikre opfyldel- 
se af klimamålene. Derfor arbejder Danske Rederier for en industri- 
finansieret global fond for forskning og udvikling. 

Det er afgørende, at vi 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.

EU’s liste over godkendte ophugningsfaciliteter er trådt i kraft og op-
dateres løbende. Det er afgørende, at listen udbygges med yderligere 
faciliteter uden for EU. Danske Rederier arbejder for, at listen kommer 
til at indeholde faciliteter i Alang, Indien, der har investeret i miljø- og 
sikkerhedsmæssige forbedringer.  
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Rederier

Maersk Line A/S

TORM A/S

Dampskibsselskabet Norden A/S

Maersk Tankers A/S

DFDS A/S

Navigare Capital Partners A/S

Ultragas ApS

Maersk Supply Service A/S

Hafnia Tankers Shipholding Denmark ApS

Maersk Drilling A/S

KNOT Management Denmark A/S

J. Lauritzen A/S

Terntank Rederi A/S

Magellan & Meridian Spirit ApS

ESVAGT A/S

Uni-Tankers A/S

Fjord Line Danmark A/S

Christiania Shipping A/S

Royal Arctic Line A/S

MOL Nordic Tankers Trading A/S

Northern Offshore Services A/S 

Stena Rederi A/S

Medlemmer
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A2SEA A/S

VT Shipping A/S

ALBA Tankers A/S

Crystal Nordic Shipowning K/S

Rederiet M.H. Simonsen ApS

JD Craft A/S

Blue Star Line A/S

Evergas A/S

Svendborg Bugser A/S

KEM Offshore ApS

H. Folmer & Co.

Svitzer A/S

Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S

Peter Madsen Rederi A/S

Rederiet Høj A/S

World Marine Offshore A/S

NCC Industri A/S

Saga Shipping A/S

ZITON A/S

Corral Line ApS

Nordane Shipping A/S

Danish Pilot Service ApS

Ørsted Wind Power A/S
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Maritim Supply ApS

J.A. Rederiet

Hanstholm Bugserservice A/S

DBB Dredging

Rederiet Limfjorden ApS

J. Poulsen Shipping A/S

Soltin AS

NCT Offshore A/S

60° North Shipping ApS

MH-O & CO A/S

Hyperbaric Consult ApS

O. Log Shipping ApS

Flintholm Sten & Grus ApS

DBB Salvage

Agger Tug ApS

West Coast Towing ApS

Faste offshoreinstallationer

TOTAL E&P Denmark A/S

Hess Denmark ApS

INEOS E&P A/S
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Associerede medlemmer

Clipper Bulk A/S

Ultrabulk Shipping A/S

DanPilot

Weco Shipping A/S

BW Maritime ApS

Team Tankers Management A/S

Falcon Maritime A/S

Nordic Shipholding A/S

Bunker One

Monjasa A/S

Unifeeder A/S

Viking Supply Ships A/S

XO Shipping A/S

Fortuna Seaside Bulk Carriers A/S

Nordic Bulk Carriers A/S

Swire Blue Ocean A/S

T.K.B. Shipping A/S

ID Management A/S

RN Dredging B.V.

Navision Shipping Company A/S

Sirius Shipping A/S

Aarhus Havn

Hvide Sande Havn

Thorsminde Havn


