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Stort potentiale inden for offshore vind
Offshore Ny rapport fra Rederiforeningerne dokumen-
terer vækstpotentialet inden for opsætning, servicer-
ing og nedtagning af havvindmøller. 

Antallet af havvindmølleparker bliver mangedoblet de kom-
mende år, og vækstpotentialet for de danske rederier, der 
er beskæftiget på området, er derfor kolossalt. Det viser en 
endnu ikke offentliggjort rapport, som BMT/Navigant har 
lavet for Danmarks Rederiforening og Rederiforeningen af 2010. 
Rapporten er støttet af Den Danske Maritime Fond og kortlæg-
ger det globale omfang og potentiale inden for havvindmøller. 
 Ifølge rapporten vil markedet for havvindmøller opleve en 
årlig vækst på mellem 13,1 % og 15,4 % frem mod 2022, 
og den samlede globale energiproduktion fra havvindmøller 
vil vokse fra 5,1 gigawatt (GW) ved udgangen af 2012 til 
omkring 80 GW i 2022. En væsentlig andel af den energi vil 
komme fra havvindmøller i Nordsøen.
 Danmark er førende inden for såvel produktionen af de 
enorme møller som inden for de tilknyttede maritime aktivi-
teter. Alene inden for offshore vind anvendes 18 forskellige 
typer af fartøjer, som arbejder med alt fra geologiske under-
søgelser og fragt og installation af møllerne til løbende repa-
ration samt transport, forplejning og beboelse til de mange 
tilknyttede medarbejdere.    
 Væksten i antallet af havvindmøller kommer allerede 
danske rederier til gode. Men skal Danmark fortsat være i 
førertrøjen, er det afgørende, at konstruktions- og vedlige-
holdelsesarbejdet inden for offshore, bliver inkluderet i de 

danske søfartsordninger DIS og tonnageskat, understreges 
det i rapporten fra BMT/Navigant.
 ”Vi er nødt til at have rammevilkår, der ligger på linje 
med konkurrenterne. Ellers får danske rederier problemer 
med fortsat at vinde ordrerne i den skærpede, globaliserede 
konkurrence,” siger Michael Wengel-Nielsen, der er offshore-
chef i Rederiforeningerne.
 Den danske regering ser Det Blå Danmark og offshore-
området som en dansk styrkeposition og har udtrykt villighed 
til at modernisere de danske søfartsordninger.

Kontakt: Offshorechef Michael Wengel-Nielsen, mwn@shipowners.dk
         Afdelingschef Jacob K. Clasen, jc@shipowners.dk

Ny offshore-sektion i Rederiforeningerne
Offshore Væksten er stor og vækstpotentialet endnu 
større, når det kommer til de maritime aktiviteter knyttet 
til offshore. Som en naturlig konsekvens har Rederifore-
ningerne derfor pr. 1. december 2013 etableret en offshore-
sektion bestående af to medarbejdere. Afdelingen ledes af 
offshorechef Michael Wengel-Nielsen, som har arbejdet i 
Rederiforeningerne i en årrække.

”Offshore er et område, vi har stigende fokus på i dansk 
skibsfart, og vi tilfører nu flere ressourcer til området ved at 
etablere en selvstændig offshore-sektion, der er dedikeret 
til at skabe de bedst mulige betingelser for de medlemmer 
af Danmarks Rederiforening og Rederiforeningen af 2010, 

der er beskæftiget på området. Desuden sætter vi løbende 
fokus på offshore ved at afholde fokusmøder centrale 
steder, hvor vi samler alle relevante interessenter, senest 
i ’offshore-hovedstaden’ Esbjerg,” siger vicedirektør i Dan-
marks Rederiforening Jan Fritz Hansen.

Med en årlig omsætning, der anslås til cirka 10 milliarder 
kroner og en beskæftigelse på op mod 20.000 personer, 
er de danske maritime aktiviteter relateret til offshore en  
vækstmotor i ikke kun Det Blå Danmark, men også i den 
danske økonomi.
 
Kontakt: Vicedirektør  Jan Fritz Hansen, jfh@shipowners.dk
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Danish Maritime Days tager form
Danish Maritime Days Flemming R. Jacobs, der står i 
spidsen for Danish Maritime Days, har store forvent-
ninger til det globale maritime event til efteråret.

Den tidligere Maersk- og NOL-chef Flemming R. Jacobs er 
vendt hjem til Danmark, hvor han vil stå i spidsen for Danish 
Maritime Days og Danish Maritime Forum, der finder sted  
d. 6.-10. oktober i år.

”Efter en del år i udlandet er jeg netop kommet tilbage til Dan-
mark og til den store, betydningsfulde opgave, som Danish 
Maritime Days er. Jeg er stolt over, at bestyrelsen har betroet 
mig opgaven, og jeg ser frem til at være med til sammen med 
et stærkt hold at udvikle en must-attend-begivenhed for den 
globale, maritime sektor,” siger han.
 Hovedbegivenheden i Danish Maritime Days er det 
globale topmøde for den maritime industri, Danish Maritime 
Forum, som finder sted i København d. 8.-9. oktober.
 Målet med topmødet er at samle topledere fra den mari-
time verden, politikere, eksperter og andre indflydelsesrige 
beslutningstagere og meningsdannere med henblik på at 
nå et fælles mål: at få yderligere gang i den maritime sek-
tors fulde potentiale gennem et velfungerende, konkurren-
cepræget erhvervsklima, til gavn for mennesker, lande og 
samfund verden over. 
 For Flemming R. Jacobs er Danmark det oplagte sted 
at placere såvel Danish Maritime Forum som det omkring-
liggende Danish Maritime Days, der involverer hele Det Blå 
Danmark – og Danmark i bredere forstand.
 ”Det er helt naturligt, at det netop er Danmark, der søsæt-
ter en så ambitiøs opgave, fordi vi allerede er et maritimt 
centrum. Vi er verdens femtestørste søfartsnation og kan 

Arktisk politik til diskussion på seminar hos RAL i Aalborg

Danish Maritime Days 1
6-10 October

Danish Maritime Days
Amaliegade 33B, 1st floor
1256 Copenhagen K
Denmark

T: +45 3311 4088
E: info@danishmaritimedays.com
www.danishmaritimedays.com 

Arktis Hvordan laver man en politik for arktisk sejlads, hvor 
der tages hensyn til sikkerhed og bæredygtighed men også 
til kommercielle muligheder? 
 I forlængelse af regeringens Vækstplan for Det Blå Dan-
mark samt Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-
2020 afholder Danmarks Rederiforening et seminar om 
arktisk sejlads d. 20. januar hos Royal Arctic Line i Aalborg. 
Her samles dele af branchen, politikere, embedsmænd og 
forskere for at udveksle erfaringer og synspunkter.
 Blandt talerne til seminaret er repræsentanter fra Royal 
Arctic Line og Nordic Bulk Carriers, som kan bidrage med 
væsentlig viden om sejlads i det arktiske område, ligesom 

Søfartsstyrelsen vil tale om mulighederne i Arktis. Desuden 
vil Rederiforeningen komme med input. 

Formålet med seminaret er at skabe grundlaget for en erh-
vervsrettet dansk maritim politik, siger vicedirektør i Dan-
marks Rederiforening Jan Fritz Hansen.
 “Dette er kun et første skridt mod en bredere dialog 
med beslutningstagerne i den arktiske region, herunder 
især grønlænderne og de canadiske repræsentanter,” 
siger Jan Fritz Hansen.

Kontakt: Vicedirektør  Jan Fritz Hansen, jfh@shipowners.dk

med rette være stolte over 
den stadig voksende samling 
af rederivirksomheder. Hertil 
kommer vore maritime indus-
tri- og servicevirksomheder, 
der til stadighed udvikler nye, 
betydningsfulde produkter med stor værdi for brugerne og 
for Danmark. I det hele taget bare bobler det med maritime 
aktiviteter, hvor end man vender sig. Fra min udsigtspost i 
udlandet har jeg bemærket den respekt og anerkendelse, vi 
har uden for landets grænser,” siger han.

Forberedelsen og afviklingen af Danish Maritime Days vare-
tages af Foreningen Danish Maritime Days, der er et offen-
tligt-privat partnerskab mellem Danmarks Rederiforening, 
Danske Maritime og Søfartsstyrelsen under Erhvervs- og 
Vækstministeriet.
.
Kontakt: Torben Vemmelund, tve@danishmaritimedays.com
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Uddannelse En kommende international shipping-
bachelor på CBS giver nye muligheder for en karriere 
inden for shipping. 

Efter sommerferien får 25 studerende mulighed for at be-
gynde på den shipping-bachelor, som Copenhagen Busi-
ness School (CBS) lancerer i samarbejde med Singapore 
Management University (SMU). På samme tid tager lige 
så mange studerende hul på uddannelsen i Singapore, og 
i løbet af de tre år, uddannelsen strækker sig over, bliver 
de studerende på BSc in International Shipping and Trade 
samlet i to semestre, ét i København og ét i Singapore. 
 Den nye uddannelse er en helt ny vej til en karriere 
inden for shipping, fortæller Pia E. Voss, som er vice- 
direktør i Danmarks Rederiforening, der har været med til 
at udvikle uddannelsen. 

“Det bliver en utrolig spændende uddannelse, som vil give 
et rigtig godt fagligt fundament for en efterfølgende ship-
ping-karriere. Når de tre år er overstået, kan man vælge 
at søge ud i et rederi som shippingtrainee eller man kan 
vælge at fortsætte med en cand. merc.-overbygning,” siger 
Pia E. Voss.

Det første år af bacheloren har fokus på erhvervsøkono-
miske fag og giver en introduktion til det maritime område. 
Andet år samles de 50 studerende i København for at ar-
bejde med emner som ’operations and logistics’, ’risk man-
agement’ og med et overordnet fokus på København som 
et centrum for shipping. I andet halvår flyttes undervisnin-

Nye veje til en shipping-karriere
gen til Singapore, hvor det faglige fokus er på bl.a. ’port 
management’ og ’trade finance’. 
 I løbet af det tredje år får de studerende mulighed for 
prøve deres kompetencer af i praksis under et praktik-
ophold i et rederi. Uddannelsen afsluttes med et bachelor-
projekt. 
 Uddannelsen er et supplement til den allerede eksister-
ende shipping-uddannelse ”The Commercial Shipping Pro-
gramme”, som Danmarks Rederiforening har udbudt siden 
2012, hvor man sideløbende med en trainee-ansættelse i 
et rederi følger undervisning på Danish Shipping Academy. 

”Den nye uddannelse vil være et naturligt fundament for en 
trainee-ansættelse i et rederi, og uddannelsen adskiller sig 
fra andre bachelor-uddannelser ved at have specifikt fokus 
på det maritime og det internationale og ved at rumme 
mulighed for, at de studerende allerede under uddannelsen 
bliver tæt knyttet til erhvervet,” siger Pia E. Voss.

Kontakt: Vicedirektør Pia E. Voss, pv@shipowners.dk

Redere ønsker ny piratplan for Aden-bugten
Pirateri Selv om der er blevet længere mellem angrebene 
ud for Somalia, er piratproblemerne i det østlige Afrika 
langtfra løst, lyder det fra danske rederier. 

 På et møde i mandags i Rederiforeningens pirat-
komité, hvor de rederier, der sejler i pirathærgede 
områder, sidder med, udtrykte medlemmerne samstem-
migt, at problemerne ikke er overstået. Det blev des-
uden understreget, at det er afgørende at fastholde det 
stramme greb om piraterne, også efter at den nuværende 
piratstrategi for Østafrika, der blandt andet betyder, at  
tilstedeværelse af flådestyrker udløber ved udgangen  
af 2014.   
 “Rederierne føler sig på ingen måde trygge i Aden-

bugten. De tager fortsat alle tænkelige forholdsregler for at 
sikre skibene mod angreb, men er i sidste ende afhængige 
af den internationale tilstedeværelse. Derfor er det helt 
afgørende, at vi forlænger den nuværende strategi,” siger 
Jan Fritz Hansen. 

Samtidig er der blandt de danske rederier et klart ønske om, 
at man fra dansk går forrest med en holistisk piratstrategi 
ud for Vestafrika, lige som man med succes har gjort det ud 
for Østafrika. Strategien kan ifølge Jan Fritz Hansen inklu-
dere tilstedeværelsen af internationale flådestyrker men 
også fx kapacitetsopbygning på land. 

Kontakt: Vicedirektør Jan Fritz Hansen, jfh@shipowners.dk
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Analyse Udfordringer er der mange af, men et nyt Europa-
Parlament og ny Kommission i 2014 betyder også nye 
muligheder i Bruxelles. Med lidt held kan EU bevæge sig 
væk fra krisedagsordenen og sætte større fokus på de 
globale vækstmuligheder. Men først skal vi have færdig-
gjort de allerede fremsatte forslag, som vedrører shipping, 
lyder det i denne analyse fra Rederiforeningen.

2014 bliver på mange måder et usædvanligt spændende 
år i Bruxelles. Der afholdes valg til Europa-Parlamentet i 
maj i hele Europa, og Kommissionen udskiftes i november. 
Selvom denne udskiftning sker hver femte år, forventes 
2014 alligevel at blive ganske særligt. For første gang vil 
de nye procedurer, som giver Europa-Parlamentet en reel 
magt i valget af Kommissionens formand, træde i kraft.

Europas politiske landskab vil naturligvis have en direkte 
indflydelse på EU-forslagenes fremtidige indhold. Men det 
forestående valg betyder også, at de mange forslag, som 
ligger i vedtagelsesproceduren netop nu, kan blive drama-
tisk forsinket eller gå i vasken, herunder en række forslag, 
der omhandler shipping. Det gælder havneliberalisering, 
revidering af ansættelsesretlige direktiver, frihandelsaftaler 
med bl.a. USA, eManifest og Blue Belt, databeskyttelse, 
revidering af momsreglerne – og ikke mindst MRV-forsla-
get omkring registrering og indberetning af skibes CO2-
udledning.

MRV-forslaget, som vi fra dansk side mener, vil være et 
velegnet værktøj til at overvåge og begrænse CO2-udled-
ningen, er i særlig grad i farezonen, hvis ikke EU-institu-
tionerne når frem til en officiel eller uofficiel aftale inden 
valget. Det arbejder vi hårdt på i Rederiforeningen. Der er 
nemlig ingen garanti for, at et nyvalgt Europa-Parlament 
med en anden sammensætning også er indstillet på at ved-
tage et MRV-forslag, som læner sig op ad FN’s interna-
tionale søfartsorganisation, IMO, og som ikke inkluderer et 
markedsbaseret instrument med fx CO2-kvoter.

Men årsskiftet betyder samtidig, at grækerne har overtaget 
EU-formandsskabet. Grækenland, der lige som Danmark 
er en betydende søfartsnation, har skyndt sig at melde ud, 
at skibsfarten er blandt deres topprioriteter i formands-
perioden. Men de konkrete emner, grækerne har listet 
op, er enten harmløse eller allerede forhandlet på plads, 
mens MRV-forslaget, som er det vigtigste maritime emne 
på EU-dagsordenen i øjeblikket, ikke er nævnt med et ord. 
Det samme gælder undtagelsen af søfarende fra en række 
ansættelsesretlige direktiver. Især på sidste punkt er det 
afgørende for både rederne og de søfarende, at Rådet står 
fast på undtagelserne.

Men nyt Parlament og ny Kommission giver også nye 
muligheder. På det mere overordnede plan kan 2014 blive 
året, hvor EU’s ansigt ændres fundamentalt efter en valg-
periode i krisens tegn. De traditionelle partier vil blive 
tvunget til at øge deres samarbejde over midten, alt imens 
EU-skeptiske partier vil blive nødt til at engagere sig i de-
batterne og ikke blankt afvise alle forslag, hvis de skal tages 
seriøst. Rederiforeningen vil presse på, for at EU i stigende 
grad orienterer sig mod de globale udfordringer. Derfor skal 
EU’s ambitiøse handelspolitik fastholdes og gerne udbyg-
ges. Nye frihandelsaftaler og en mere aktiv global politik 
kan styrke Europas konkurrenceevne og skabe tiltrængt 
vækst. 

Inden for shipping vil 2014 først og fremmest være et ideelt 
år til at positionere og styrke maritim transport på EU-
plan. Det skal stå lysende klart, at shipping leverer værdi 
i form af omkostnings- og energieffektiv transport, som er 
afgørende for den globale handel. Der er en god forståelse 
i EU for sektorens betydning, men i Rederiforeningen ser vi 
den store rokade i Bruxelles som en mulighed for i endnu 
højere grad at tage roret og placere shipping på dets ret-
mæssige plads i hjertet af EU.

Kontakt: Sektariatsleder Simon C. Bergulf, scb@shipowners.dk  
           Adm. direktør Anne H. Steffensen, ahs@shipowners.dk

Skiftedag på flere fronter i EU i 2014
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Den 8. januar 2014, begynder landets største uddannelsesmes-
se ”Uddannelse Uden Grænser”. Messen starter i Bella Centret 
i København og fortsætter over de næste 5 uger til Aalborg, 
Århus, Herning og Odense. 
Det er 7. gang Det Blå Danmark deltager i messen, hvor ca. 
60.000 unge mennesker i alderen 15-28 år deltager. 
 
Det Blå Danmarks stand er bemandet med repræsentanter fra 
alle de maritime skoler, såvel som virksomheder og rederier.  
Standen er hvert år meget besøgt og repræsentanterne har 
travlt med at informere de unge mennesker om uddannelses- 
og karrieremulighederne i Det Blå Danmark. Desuden trækker 
skibssimulatoren og konkurrencer også mange mennesker ind på 
standen. 
Det Blå Danmark ser frem til en mange gode timer på UUG 2014.

Danmarks største uddannelsesmesse 
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Effekten af at deltage i f.eks. en messe kan være svær at måle, og det kan også være vanskeligt at sikre, 
at de unge fastholder en interesse for Det Blå Danmark efter de har ”mødt” kampagnen på en plakat eller 
snakket med en repræsentant fra branchen på en messe.

World Careers investerede i 2012 i et online registrerings system, som gør det muligt at få de unge til at 
skrive sig op med henblik på at bibeholde kontakten med dem efterfølgende.
Formålet er at skabe et kartotek over kvalificerede, motiverede og kompetente unge, og derefter søge at 
fastholde og udvikle interessen hos disse, f.eks. gennem kampagnens events, messer og andre relevante 
aktiviteter. 
Det er også hensigten at kampagnen med dette initiativ kan understøtte arrangementer og initiativer andre 
steder i Det Blå Danmark.  
Systemet adskiller sig fra et almindeligt nyhedsbrev, da der er tale om specifik viden om de unge baseret på 
alder, geografisk placering, interesse og præference af uddannelse. Derved kan kampagnen lave målrettet 
kommunikation til de unge baseret på de områder af branchen de pågældende har indikeret at have inte-
resse for, og således gøre kommunikationen mere relevant for dem. 

Alene i 2013 var der 4000 personer der registrerede sig i denne database. Samlet set er talent databasen 
oppe på knap 6000 registrerede unge mennesker, der alle har vist en interesse for en uddannelse og kar-
riere i Det Blå Danmark.

4000 registreret alene i 2013                                                                     
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