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1 Forord 

Danmarks Rederiforening har bedt COWI og Last Mile om hjælp til at belyse den 

samfundsøkonomiske betydning af dansk skibsfart. Opgaven skal: 

› Tilføje viden om dansk skibsfart til porteføljen af data, som allerede er udar-

bejdet. 

› Belyse skibsfartens økonomiske betydning for Danmark fra nye vinkler. 

› Belyse Det Blå Danmarks økonomiske betydning for et større antal geografi-

ske områder. 

Opgaven er finansieret via bevilling fra Den Danske Maritime Fond, og bevillingen 

er administreret af Danmarks Rederiforening. 

Opgaven er løst hen over perioden september 2015 til maj 2016. COWI og Last 

Mile takker Jacob K. Clasen og Rasmus With fra Danmarks Rederiforening for nyt-

tige kommentarer til arbejdet. COWI og Last Mile er ansvarlige for eventuelle fejl, 

misforståelser eller udeladelser. 
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2 Dansk skibsfart skaber værdi for hele 
Danmark 

Dansk skibsfart er med til at skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Med 

sit betydelige bidrag til dansk økonomi sikrer dansk skibsfart indkomst til en lang 

række rederier, leverandører, producenter samt danske familier rundt om i hele 

landet.  

Det skyldes dels, at rederierne har en stor omsætning. I 2013 omsatte rederierne 

for ca. 190 mia. kr., svarende til ca. 6 procent af den samlede omsætning i private 

byerhverv.
1
 I den maritime klynge, "Det Blå Danmark" var omsætningen i 2013 på 

ca. 347 mia. kr., svarende til ca. 11 procent af omsætningen i private byerhverv.
2
  

Aktiviteterne i Det Blå Danmark fordeler sig over hele Danmark. Hovedaktiviteterne 

er dog primært koncentreret i København, Esbjerg, Viborg og Sønderborg. Rederi-

ernes og Det Blå Danmarks efterspørgsel på en række ydelser skaber imidlertid 

også beskæftigelse hos underleverandører i blandt andet Hjørring, Aalborg, Aar-

hus og Kolding.  

Arbejdspladser i hele landet 

I 2013 beskæftigede rederierne i alt ca. 15.300 fuldtidsbeskæftigede. Af dem var 

ca. 60 procent beskæftiget i Hovedstadsområdet. Den afledte beskæftigelse i Det 

Blå Danmark er mere jævnt fordelt over landet. Der er ca. 59.000 fuldtidsbeskæfti-

gelse i Det Blå Danmark, svarende til 4,9 procent af de ca. 1,2 mio. årsværk i priva-

te byerhverv. Ca. en sjettedel af jobbene i Det Blå Danmark ligger i Københavns 

Kommune.  

                                                      
1
 Private byerhverv omfatter alle virksomheder undtagen offentligt ejede virksom-

heder, landbrug, fiskeri og skovbrug, forsyningsvirksomheder og finansiel virksom-

hed og forsikring. 
2
 Det Blå Danmark består af rederierne og en række leverandører af varer og tje-

nester i tilknytning til skibsfarten. Skibsværfterne og pumpeproducenter er eksem-

pler på leverandører af varer til rederierne. Eksempler på leverandører af tjeneste-

ydelser er godshåndtering og reparation af maskiner. Den samlede liste over bran-

cher i Det Blå Danmark er vist i Bilag A. 
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Ud over at generere arbejde rundt om i Danmark, afspejler det høje aktivitetsni-

veau i Det Blå Danmark sig også i de ansattes indkomstskattebetalinger til landets 

kommuner. Tydeligst ses det hos Sønderborg og Esbjerg kommune, men det viser 

sig også hos både Aarhus, Svendborg og Københavns kommune.  

Betydelig international omsætning og valutaindtjening 

Dansk skibsfart bidrager også til den danske økonomi, i kraft af den valutaindtje-

ning de skaber gennem eksport. Det skyldes, at en stor del af omsætningen hos 

danske rederier og Det Blå Danmark er knyttet til en række transportydelser på det 

internationale marked. På trods af Danmarks begrænsede geografiske størrelse, er 

landet i dag den ottende største søfartsnation i verden.  

I kraft af den globaliserede skibsfart genereres en betragtelig del af de danske re-

deriers omsætning via datterselskaber rundt om i verdenen. Rederiernes udbytter 

fra udenlandske datterselskaber udgør i gennemsnit 4 mia. kr. Omvendt hjemtager 

udenlandske ejere af danske rederier årligt gennemsnitligt 1 mia. kr. i udbytter. De 

præcise tal varierer dog fra år til år.  

Valutaindtjening som værn mod valutakriser 

Den betydelige valutaindtjening, som dansk skibsfart henter hjem til Danmark, er 

med til at sikre, at Danmark kan forsvare den faste danske valutakurs. Undersø-

gelser af en række valutakriser viser, at en valutakrise i gennemsnit koster mellem 

4 og 14 procent i tabt BNP. Internationale erfaringer tyder dog på, at lande med 

betydelige valutareserver sjældnere bliver ofre for valutakriser.  

I dag har Danmark god adgang til lån på de internationale finansielle markeder. 

Den situation kan imidlertid ændre sig i fremtiden. Eksempelvis hvis de internatio-

nale finansielle systemer en dag skulle vise sig mindre velfungerende end i dag. I 

en sådan situation kan et lands valutareserver være med til at sikre, at national-

banker kan intervenere i valutakriser.  

Skulle Danmark havne i en valutakrise, ville de valutareserver, som dansk skibsfart 

er med til at generere, understøtte Danmarks Nationalbanks muligheder for støtte 

op om den danske krone via opkøb. Havde Danmark eksempelvis oplevet en valu-

takrise i 2014, ville dansk skibsfarts nettobidrag til betalingsbalancens løbende po-

ster have sparet Danmark for et BNP-tab på ca. 1 procent. På den måde kan 

dansk skibsfarts bidrag til dansk valutaindtjening vise sig som et værn mod en 

eventuel dansk valutakrise.  

Gode rammevilkår skaber værdi for Danmark 

Gode rammevilkår er afgørende for, at dansk skibsfart også i fremtiden kan bidra-

ge til at skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Et vigtigt element i ram-

mevilkårene er tonnageskatten, som er med til at sikre, at danske rederier kan føl-

ge udviklingen på verdensmarkedet.  

Nye beregninger viser, at den danskejede flåde uden tonnageskatten kun ville ud-

gøre to tredjedele af dens aktuelle størrelse. Det skyldes blandt andet, at danske 

rederier i kraft af deres store internationale handel skal forrente deres kapital på 

verdensmarkedsvilkår. Kan udenlandske konkurrenter sælge ydelser til samme 
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pris, mens de holder samme omkostningsniveau som danske rederier, ville et fra-

vær af dansk tonnageskat betyde, at udenlandske konkurrenter kan forrente deres 

kapital bedre. Dermed får udenlandske konkurrenter også lettere ved at tiltrække 

kapital til investeringer i skibe, andet materiel og forretningsudvikling. 
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3 Indledning og motivation 

Dansk skibsfart har stor betydning for dansk økonomi. Med sit betydelige bidrag til 

dansk vækst er dansk skibsfart med til at sikre høj beskæftigelse og indkomst for 

en lang række rederier, leverandører, producenter samt danske familier. 

Danmarks tradition inden for skibsfart strækker sig langt tilbage. Rederibranchen 

selv, såvel som dens rolle som innovativ drivkraft for en række brancher knyttet til 

Det Blå Danmark, er tæt spundet sammen med Danmarks historie som søfartsna-

tion. Med sin betydelige størrelse og efterspørgsel på ny teknologi har branchen 

skabt rum for et marked, hvor danske underleverandører bidrager med innovative 

løsninger til dansk såvel som international skibsfart.  

Det var eksempelvis det dengang danskejede Burmeister&Wain der i sin tid op-

fandt diesel-skibsmotoren, som blev anvendt på ØK's skib Selandia allerede i 

1912. Selvom Burmeister&Wain i 1979 blev en del af den tyske MAN-koncern, de-

signes en betydelig andel af skibsmotorerne på verdens handelsflåder fortsat i Kø-

benhavn. I dag sejler lidt under hvert fjerde handelsfartøj i verden med en MAN 

B&W motor. 

De danske rammevilkår har stor betydning for dansk skibsfarts konkurrenceevne 

og fortsatte førerposition som søfartsnation. Skal dansk skibsfart også i fremtiden 

bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse, må politiske diskussioner om regule-

ring af dansk skibsfarts rammevilkår ske på et oplyst grundlag. Formålet med nær-

værende rapport er derfor at sikre et solidt vidensgrundlag om dansk skibsfart og 

Det Blå Danmarks bidrag til dansk økonomi
3
.  

3.1 Eksisterende analyser 

I de senere år er der lavet en række analyser af dansk skibsfart og Det Blå Dan-

mark. Søfartsstyrelsen udgiver eksempelvis årligt publikationen 'Beskæftigelse og 

                                                      
3
 Det Blå Danmark defineres som en række brancher med tilknytning til skibsfart og 

offshore. Denne rapport definerer Det Blå Danmark på samme måde som Arbej-

derbevægelsens Erhvervsråd (2015): Beskæftigelse og produktion i Det Blå Dan-

mark. Definitionen fremgår af Bilag 1. 



 

 

     
 12  SKIBSFARTENS BETYDNING FOR DANSK ØKONOMI 

  

produktion i Det Blå Danmark'. Publikationen er en opgørelse over Det Blå Dan-

marks bidrag til beskæftigelse, produktion, værditilvækst, eksport og produktivitet i 

Danmark.  

I forhold til belysningen af dansk skibsfarts og Det Blå Danmarks samfundsøkono-

miske betydning, er nærværende undersøgelse inspireret af følgende nyere studi-

er: 

› Dansk Metal, Danske Maritime, Danmarks Rederiforening og Søfartsstyrelsen 

(forskellige forfattere): Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark. 

› Erhvervsstyrelsen mfl. (2013): On course for a better world. 

› Offshore Center Danmark (2007): Den danske offshoresektor 1962-2007. Ud-

vikling, udfordringer og værdi. 

› Quartz & Co. (2012): Den danske olie- og gassektors udvikling og samfunds-

mæssige betydning (1992-2022). 

› De Økonomiske Råd (2006): Dansk Økonomi, forår 2006. 

Undersøgelsen er desuden inspireret af følgende analyser af rammevilkårene for 

skibsfarts betydning: 

› Copenhagen Economics (2012): Svensk sjöfarts konkurrenssituation. Trafik-

analys. 

› Europa-Kommissionen (2002): Statsstøtte nr. N. 563/2001 – Danmark – Lov 

om beskatning af rederivirksomhed (Tonnageskatteloven). 

Overordnet set beskæftiger de nævnte analyser sig med skibsfartens og Det Blå 

Danmarks beskæftigelse, produktion, værdiskabelse, gennemsnitlige løn, produkti-

vitet, eksport og betalingsbalancebidrag. Flere af analyserne berør desuden en 

række andre emner, der knytter sig hertil, heriblandt: 

› Det Blå Danmarks bidrag til produktion, værditilvækst og beskæftigelse i an-

dre erhverv. Blandt andet gennem køb af ydelser hos erhverv uden for Det Blå 

Danmark.  

› Medarbejderne i erhvervene, herunder deres uddannelse, aldersfordeling, 

herkomst samt bopæl fordelt på regioner.  

› Betydningen af rammevilkårene for dansk skibsfart og det danske samfund i 

øvrigt. 

› Dansk skibsfarts (ikke Det Blå Danmarks) betydning for kunderne, væksten og 

miljøet samt betydningen af støtteordninger til dansk skibsfart for erhvervet og 

samfundet generelt.  
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Omsætning og værditilvækst i Det Blå Danmark 

Ifølge den seneste version af 'Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark ' står 

Det Blå Danmark direkte og indirekte for ca. fire procent af beskæftigelsen i Dan-

mark, ca. seks procent af værditilvæksten, ca. 10 procent af produktionen og ca. 

25 procent af eksporten. Efter finanskrisen er produktiviteten i Det Blå Danmark 

vokset med 1,4 procent årligt. Til sammenligning er dansk økonomi som helhed 

vokset med 1,2 procent årligt.  

Gevinster af offentlig støtte  

En gennemgang af analyserne viser, at der er uenighed om, hvorvidt dansk skibs-

fart fortsat bør modtage offentlig støtte. De Økonomiske Råd (2006) vurderer, at 

klyngen Det Blå Danmark er en moden klynge, og at støtten gennem tonnageskat-

ten
4
 overstiger det støtteniveau, der er hensigtsmæssigt, og at skattebegunstigel-

sen medfører et lavt samfundsmæssigt afkast af kapital investeret i erhvervet. I en 

rapport fra 2012 vurderer Copenhagen Economics, at beskatningsforholdene for 

danske rederier kombineret med Danmarks søfartsstrategi og politiske fokus på 

erhvervet har medvirket til at gøre Danmark til et attraktivt land at drive rederi fra. 

Europa-Kommissionen (2002) vurderer, at tonnageskatteordningen kan accepteres 

under EU's statsstøtteregler, bl.a. fordi skibsfarten har stor betydning for dansk 

økonomi. 

Nye vinkler, ny viden 

Mens der findes en række undersøgelser af Det Blå Danmark og skibsfarten, som 

beskriver erhvervenes situation og udvikling, har blikket i mindre grad været rettet 

mod den beskæftigelse og værditilvækst dansk skibsfart skaber nationalt og regio-

nalt. Det drejer sig blandt andet om dansk skibsfarts betydning for de danske skat-

teindtægter, erhvervenes valutaindtjening til Danmark samt skibsfartens økonomi-

ske aftryk geografisk fordelt. Formålet med denne undersøgelse er at belyse disse 

endnu ikke undersøgte vinkler og bidrage med ny viden om dansk skibsfarts be-

tydning for den danske økonomi. Mere præcist undersøges:  

› Den økonomiske betydning af Det Blå Danmark, fordelt på mere detaljerede 

geografiske områder end det tidligere har været tilfældet. Fordelingen vises 

efter kommune og opstillingskredse.
5
 

› Danske rederiers køb af varer og tjenester fra underleverandører, fordelt efter 

danske kommuner og opstillingskredse. 

› Skatteindbetalinger fra Det Blå Danmarks medarbejdere. 

› Danske rederiers hjemtagelse af udbytte fra udenlandske datterselskaber. 

                                                      
4
 Tonnageskat er en fast skat for rederier. Skatten udregnes på grundlag af den 

nettotonnage et rederi råder over. Nettotonnage (såvel som bruttotonnage) er 

formler for udregning af skibes størrelse.  
5
 Der er anvendt firmadata fra Danmarks Statistik. Disse data er omfattet af en 

række datasikkerhedshensyn. Det betyder, at det i nogle tilfælde ikke er muligt at 

vise resultater for nogle kommuner og opstillingskredse. 
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› Betydningen af danske rederiers bidrag til betalingsbalancen. 

› Betydningen af tonnageskatten for størrelsen af danske rederiers ejede flåde. 

› Betydningen af rederiernes ejerskab og låntagning. 

Opsummerende bidrager nærværende rapport således med viden om, hvor meget 

aktivitet erhvervene skaber forskellige steder i Danmark, og hvad det er værd, at 

erhvervene henter valutaindtjening til Danmark.  
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4 Skibsfartens makroøkonomiske 
fingeraftryk 

Formålet med undersøgelsen er som beskrevet at bidrage med ny viden om dansk 

skibsfarts betydning for dansk økonomi. Mens tidligere analyser har beskæftiget 

sig med den aktivitet og værdi dansk skibsfart bidrager til nationalt, er erhvervets 

lokaløkonomiske betydning ikke i samme omfang blevet afdækket. I dette kapitel 

undersøges det derfor, hvilken betydning skibsfarten har for de forskellig egne i 

Danmark.  

Mere præcist ser de enkelte afsnit i kapitlet nærmere på betydningen af dansk 

skibsfart for de forskellige landsdele og lokalområder i Danmark. Afsnittene afdæk-

ker, hvilken omsætning erhvervene er med til at generere. Hvor skaber de job, 

værditilvækst og omsætning hos underleverandører? Hvor bor de ansatte, og hvor 

meget tjener de i løn og betaler i skat? Vælger ejerne af de forskellige erhverv in-

den for dansk skibsfart og Det Blå Danmark at bosætte sig i udlandet eller Dan-

mark? 

Tabel 4-1 Definition af Det Blå Danmark og rederierne 

I det efterfølgende defineres rederierne og Det Blå Danmark ud fra Danmarks Sta-

tistiks branche-grupperinger. Rederierne omfatter Sø- og kysttransport af passa-

gerer (DB07-branche nummer 501000), Sø- og kysttransport af gods (DB07-

branche nummer 502000), Transport af passagerer ad indre vandveje (DB07-

branche nummer 503000) og Transport af gods ad indre vandveje (DB07-branche 

nummer 504000). Det Blå Danmark omfatter rederierne som ovenfor defineret 

samt en række brancher, der leverer input til rederierne eller leverer varer og tje-

nester der produceres eller anvendes på vandet. I nærværende rapport anvendes 

definitionen af Det Blå Danmark fra publikationen Produktion og beskæftigelse i 

Det Blå Danmark. Det Blå Danmark omfatter bl.a. olieindvinding, fremstilling af 

kommunikationsudstyr, motorer, hydraulisk udstyr, pumper og skibe. Det omfatter 

havne, godshåndtering, bugsering og speditører, og det omfatter en række råd-

givningsydelser forbundet med olieindvinding og teknisk afprøvning. Den samlede 

liste over brancher i Det Blå Danmark er vist i bilag 1. 
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Med analyserne af dansk skibsfarts betydning for dansk økonomi set ud fra et lo-

kaløkonomisk perspektiv, bliver det muligt at besvare spørgsmål som "hvor mange 

mennesker bliver berørt?" og "hvor meget koster det?", når der sker ændringer 

eller kommer tiltag, der berører dansk skibsfart eller Det Blå Danmark. 

Analyserne af, hvordan aktiviteten er fordelt geografisk, er baseret på en række 

registerdata fra Danmarks Statistik, som er beskrevet i Tabel 4-2 nedenfor. 

Tabel 4-2: Grundlag og metode for geografiske analyser af registerdata 

Analyserne af den geografiske fordeling af omsætning, værditilvækst, beskæfti-

gelse, de ansattes bopæl, indkomster og skat er baseret på registerdata fra Dan-

marks Statistik. De anvendte registre er 1) Regnskabsstatistikken på arbejds-

stedsniveau, 2) Beskæftigelse for lønmodtagere, 3) Befolkningen, 4) Indkomst, 5) 

Registerbaseret Arbejdsstyrke Statistik og 6) Valg. De indsamlede oplysninger 

omfatter f.eks. omsætning, bruttofortjeneste, antal ansatte, personindkomst og 

betalt skat. Desuden er der indsamlet oplysninger om de ansattes bopæls- og ar-

bejdsstedskommune, samt den valgkreds de ansatte bor og arbejder i. Endelig er 

der indhentet oplysninger om, i hvilke kommuner og opstillingskredse arbejdsste-

derne er placeret. Oplysningerne er indhentet for året 2013, da de nyeste oplys-

ninger fra regnskabsstatistikken er fra dette år. 

De steder i rapporten, hvor Det Blå Danmark og skibsfarten bliver sammenlignet 

med resten af den danske økonomi, anvendes de private byerhverv som indikator 

for økonomien. Landbrug, fiskeri samt hele den offentlige sektor, inklusiv offentligt 

ejede virksomheder, er således ikke medtaget her. 

Af hensyn til datasikkerheden er der i undersøgelsen foretaget en bearbejdning af 

data, så det ud fra de anvendte data eksempelvis ikke er muligt for virksomheder 

at identificere individuelle konkurrenters omsætning. Det betyder, at der i under-

søgelsen er udeladt virksomhedsoplysninger fra datamaterialet, hvis enkelte ar-

bejdssteder er så dominerende i deres lokalområde, at deres omsætning, værditil-

vækst eller beskæftigelse kan udledes ud fra de angivne data. Databearbejdnin-

gen betyder, at virksomhedsoplysninger om ca. 5 procent af omsætningen, ca. 3 

procent af bruttofortjenesten og ca. 17 procent af beskæftigelsen ikke indgår i 

analyserne, når vi arbejder på kommuneniveau. Der mistes næsten ingen person-

oplysninger. For eksempel kan der hjemtages oplysninger om bopælskommune 

for samtlige ansatte i Det Blå Danmark og i rederierne. 

 

Det sidste afsnit beskriver desuden betydningen af skibsfartens valutaindtjening for 

dansk økonomi. 

Nogle afsnit beskæftiger sig både med betydningen af Det Blå Danmark og skibs-

fartsbranchen for dansk økonomi, mens andre afsnit udelukkende fokuserer på 

skibsfarten. Det vil undervejs i rapporten blive gjort klart, hvorvidt det er hele klyn-

gen, der er tale om, eller blot dansk skibsfart.  
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4.1 Dansk skibsfarts værdiskabelse  

 Det Blå Danmark og rederierne har stor betydning for dansk økonomi, såvel 

nationalt som regionalt. Det viser sig blandt andet ved den betydelige omsætning, 

erhvervene skaber rundt om i landet. Med aktiviteter fordelt i hele Danmark er er-

hvervene med til at sikre værditilvækst og beskæftigelse til mange kommuner og 

regioner. Formålet med dette afsnit er at vise, hvordan erhvervenes aktiviteter for-

deler sig geografisk og dermed bidrager til at skabe omsætning, beskæftigelse og 

værditilvækst i forskellige dele af Danmark.  

4.1.1 Omsætning 

Den første del af dette afsnit fokuserer på omsætningen hos rederierne, mens den 

sidste del har fokus på Det Blå Danmark. I 2013 omsatte rederierne for ca. 190 

mia. kr. Det svarer til ca. 6 procent af den samlede omsætning i private byerhverv i 

2013. For rederiernes vedkommende koncentrerer omsætningen sig omkring de 

større byer, jf. Tabel 4-3. Mere præcist drejer det sig især om København og Gen-

tofte, men der er også betydelig aktivitet i både Hjørring, Svendborg og Aalborg. Af 

hensyn til de enkelte virksomheders datasikkerhed har det ikke været muligt at vise 

oplysninger om rederiernes omsætning i Esbjerg, hvor der ellers er stor omsæt-

ning. Desuden har det ikke været muligt at vise omsætningen fordelt på opstillings-

kredse.  

Tabel 4-3 Fem kommuner med størst omsætning inden for rederierne, 2013. Kilde: COWI på 

baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik (Tabel 4-2). 

Kommune Omsætning, mio. kr. 

København 120.464 

Gentofte 22.293 

Hjørring 1.541 

Svendborg 795 

Aalborg 769 

 

Rederiernes omsætning er koncentreret i Københavns Storkreds, hvor der ligger 

arbejdssteder med en omsætning på ca. 121 mia. kr. om året. Derudover findes en 

stor omsætning på over 31 mia. kr. på arbejdssteder i Københavns Omegns Stor-

kreds. Resten af omsætningen i rederierne er forholdsvis jævnt fordelt ud over 

Nordsjællands Storkreds, Nordjyllands Storkreds, Østjyllands Storkreds og Fyns 

Storkreds. Det er illustreret på kortet i Figur 4-1. Selvom Fyns Storkreds har en 

anden farve end f.eks. Nordjyllands Storkreds, så er forskellen i omsætning mellem 

de to på ca. ½ mia. kr. Der er et større spring på ca. 1½-2 mia. kr. i omsætning fra 

Nordsjællands Storkreds ned til Sjællands Storkreds og Vestjyllands Storkreds. 
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Datasikkerhedshensyn betyder, at der ikke må vises oplysninger om rederiernes 

omsætning fra arbejdssteder i Sydjylland og på Bornholm. 

Figur 4-1 Fordelingen af rederiernes omsætning på storkredse, 2013. Kilde: COWI på baggrund 

af registerdata fra Danmarks Statistik (Tabel 4-2). Note: Underopdelingerne viser 

opstillingskredse. Når virksomhedsdata for rederierne vises på storkredsniveau i 

stedet for opstillingskredsniveau, skyldes det datasikkerhedshensyn 

 

 

Omsætningen i Det Blå Danmark udgør en væsentlig del af omsætningen i danske 

byerhverv. I 2013 var omsætningen i Det Blå Danmark på ca. 347 mia. kr., svaren-

de til ca. 11 procent af omsætningen i private byerhverv i Danmark
6
. Heraf udgjor-

de rederiernes omsætning ca. 190 mia. kr. Tallet omfatter ikke erhvervenes om-

sætning genereret i udenlandske datterselskaber.  

Omsætningen er koncentreret omkring en række større byer, hvor særligt Køben-

havn, Esbjerg og Aarhus kan fremhæves. Desuden ses der også en betydelig akti-

vitet i Kolding kommune (se Figur 4-2 og Tabel 4-4). Nogenlunde samme fordeling 

viser sig, når Det Blå Danmarks aktiviteter opgøres ud fra opstillingskredse. Her 

samler aktiviteterne sig også særligt samler sig omkring Gentofte. Dog viser aktivi-

teten sig her også omkring Esbjerg og Kolding, (Figur 4-3 samt Tabel 4-4). 

 

                                                      
6
 Jf. egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistiks firmastatistik. 
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Et Danmarkskort over omsætningen i Det Blå Danmark er vist i Figur 4-2. Figuren 

viser danske kommuner. Kommunerne har forskellige farver afhængigt af, om de 

tilhører den tredjedel, der har størst omsætning (mørk blå), den tredjedel der har 

næststørst omsætning (lys blå), den tredjedel der har mindst omsætning (grøn) 

eller den række kommuner, hvor der ikke foreligger oplysninger (beige). Hvis der 

ikke foreligger oplysninger for en kommune, skyldes det typisk, at oplysningerne er 

diskretioneret af datasikkerhedshensyn. 

Kortet viser, at omsætningen i Det Blå Danmark er koncentreret i en række områ-

der, der ligger forskellige steder i landet. En stor koncentration ligger mod øst i Kø-

benhavnsområdet. En anden stor koncentration ligger i Nordjylland omkring Hjør-

ring og Frederikshavn og Aalborg. En tredje koncentration ligger i Østjylland mel-

lem Kolding og Aarhus. Derudover findes koncentrationer i Esbjerg og det østlige 

Sønderjylland. En del kommuner på Sjælland tilhører den tredjedel, der har mindst 

omsætning, mens Fyns kommuner generelt ligger i den højere ende af en rang-

ordning af kommunerne efter omsætning. 

Figur 4-2: Det Blå Danmarks omsætning fordelt på kommuner, 2013. Kilde: COWI på baggrund af 

registerdata fra Danmarks Statistik (Tabel 4-2) 
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Et Danmarkskort over omsætningen fordelt på opstillingskredse (Figur 4-3) viser 

det samme overordnede indtryk som den foregående figur. Omsætningen inden for 

Det Blå Danmark er koncentreret i øst omkring København, i nord omkring Hjør-

ring, Frederikshavn og Aalborg, mod vest i Esbjerg og i Østjylland omkring Aarhus, 

Horsens, Kolding og Fredericia. Det fremgår dog også, at den store omsætning i 

Esbjerg Kommune er drevet af en stor koncentration i Esbjerg By. Da valgdistrik-

terne en række steder er mindre end kommunerne, er der flere opstillingskredse 

end kommuner, hvor oplysninger mangler på grund af diskretionering af data. 

Figur 4-3: Det Blå Danmarks omsætning fordelt på opstillingskredse, 2013. Kilde: COWI på bag-

grund af registerdata fra Danmarks Statistik (Tabel 4-2) 

 

 

Tabel 4-4 nedenfor viser de kommuner og valgkredse, der har størst omsætning 

inden for Det Blå Danmark. Det fremgår, at Københavns Kommune, der er den 

kommune, der har størst omsætning inden for Det Blå Danmark, i 2013 havde ca. 

172 mia. kr. i omsætning inden for Det Blå Danmark. Den femtestørste kommune, 

Kolding, havde en omsætning på ca. 5,5 mia. kr. Fordelingen på opstillingskredse 

afspejler, at data for en række opstillingskredse i det indre København er blevet 

diskretioneret. 
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Tabel 4-4: De fem områder med størst omsætning i Det Blå Danmark. Kilde: COWI på baggrund 

af registerdata fra Danmarks Statistik (Tabel 1). 

Områder med størst omsætning    

Kommune/ 

Mio kr. 

København 171.963 Valgkreds/ 

Mio. kr. 

Gentofte 12.043 

Esbjerg 33.626 Esbjerg By 8.438 

Gentofte 26.138 Kolding Nord 4.772 

Aarhus 9.864 Taarnby 3.436 

Kolding 5.524 Brøndby 3.231 

 

For at sikre, at det ikke i undersøgelsen er muligt at identificere bestemte virksom-

heders omsætning, er data for en række områder ikke medtaget i undersøgelsen. 

Det gør sig blandt andet gældende for valgdistrikterne Sønderborg, Viborg Øst, 

Aarhus Øst og Lyngby. Figurerne og tabellen ovenfor viser således kun de områ-

der, for hvilke det har været muligt at indhente data. 

4.1.2 Beskæftigelse 

Den første del af dette afsnit fokuserer på beskæftigelsen i rederierne, mens den 

sidste kun tager udgangspunkt i hele Det Blå Danmark.  

I 2013 beskæftigede rederierne ca. 15.400 årsværk, hvilket svarer til omkring 1,3 

procent af det samlede antal årsværk i private byerhverv i Danmark
7
. Danmarks 

Rederiforening inddrager en bredere gruppe af rederier i sin beskæftigelsesstatistik 

end Danmarks Statistik. En opgørelse fra Danmarks Rederiforening viser, at ca. 

23.200 personer i 2015 var beskæftigede på danske rederier.
8
 Rederiforeningen 

opgør beskæftigelsen i personer ansat på kontrakt i januar måned. Heraf kan nogle 

være deltidsbeskæftigede, mens andre muligvis ikke arbejder hele året på et rede-

ri. Det er en del af forklaringen på, at Rederiforeningens tal er større end årsvær-

kene fra Danmarks Statistik. 

Størstedelen af rederiernes arbejdspladser på land ligger i og omkring København. 

Ud af de ca. 15.400 årsværk, som rederierne ifølge Danmarks Statistik beskæfti-

gede i 2013, ligger næsten 9.000 i Københavns Kommune og andre godt 900 i 

Gentofte Kommune. Ca. en tredjedel af beskæftigelsen hos rederierne ligger i 

kommuner, hvor datasikkerhedshensyn betyder, at der ikke kan vises oplysninger. 

Det drejer sig formentlig om blandt andet om Hjørring, Fredericia og Middelfart. 

Desuden betyder datasikkerhedshensyn, at det ikke er muligt at vise rederiernes 

arbejdspladser fordelt på opstillingskreds. 

 

 

                                                      
7
 Jf. Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel REGN1. 

8
 Jf. Danmarks Rederiforening (2016): Skibsfarten i tal – november 2015. 
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Figur 4-4: Fordelingen af rederiernes årsværk på kommuner, 2013. Kilde: COWI på baggrund af 

registerdata fra Danmarks Statistik (Tabel 4-2) 

 

 

Som det var tilfældet for omsætningen, er også beskæftigelsen i rederierne kon-

centreret i Københavns Storkreds. I denne storkreds har rederiernes arbejdssteder 

lidt over 9.000 årsværk ud af de ca. 15.000 årsværk på landsplan. I Københavns 

Omegns Storkreds er der næsten 1.500 årsværk. I hver af resten af storkredsene 

er der under 1.000 årsværk, som det fremgår af Figur 4-4. Datasikkerhedshensyn 

betyder dog, at det ikke har været muligt at hjemtage oplysninger om antal årsværk 

på arbejdssteder i Syd- og Vestjyllands storkredse. 
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Figur 4-5 Fordelingen af rederiernes beskæftigelse på storkredse, 2013. Kilde: COWI på bag-

grund af registerdata fra Danmarks Statistik (Tabel 4-2). Note: Underopdelinger-

ne viser opstillingskredse. Når virksomhedsdata for rederierne vises på stor-

kredsniveau i stedet for opstillingskredsniveau, skyldes det datasikkerhedshen-

syn 

 

 

Arbejdspladserne i Det Blå Danmark udgør en væsentlig del af det samlede antal 

arbejdspladser i Danmark. Det Blå Danmarks ca. 59.000 årsværk udgør omkring 

4,9 procent af de ca. 1,2 mio. årsværk i private byerhverv i Danmark.
9
 Arbejdsplad-

serne er koncentreret omkring en række større byer. Som det var tilfældet for om-

sætningen, ligger der flest arbejdspladser i København og Esbjerg. Desuden gene-

rerer Det Blå Danmark stor beskæftigelse i en række områder i Nordjylland, Søn-

derjylland og på Fyn (Figur 4-6 og Figur 4-7). Der findes også en række områder, 

som ikke fremgår af undersøgelsen, hvor der må antages at være betydelig be-

skæftigelse inden for Det Blå Danmark, som eksempelvis Sønderborg Kommune. 

Årsagen til at disse områder ikke viser sig, er hensynet til individuelle virksomhe-

ders datasikkerhed (Tabel 4-2). 

Figur 4-6 viser et Danmarkskort over beskæftigelsen i Det Blå Danmark fordelt på 

kommuner. Ligesom tidligere angiver en mørkeblå farve, at en kommune eller en 

opstillingskreds ligger i den øverste tredjedel. En lys blå farve angiver, at området 

befinder sig i den næstøverste tredjedel, og en grøn farve angiver, at området be-

                                                      
9
 Jf. en kombination af egne beregninger på registerdata med regnskabsstatistik og 

Danmarks Statistik, statistikbanken, tabel REGN1. 
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finder sig i den nederste tredjedel. Beige angiver, at der mangler data. En forskel 

på dette kort og det tilsvarende kort over omsætningen er, at Fyn ikke har så man-

ge kommuner i toppen af job-fordelingen som det var tilfældet for omsætnings-

fordelingen. Til gengæld er der flere kommuner i Hovedstadsområdet i den øverste 

tredjedel af fordelingen af job. Det betyder meget for udseendet af disse kort, hvil-

ke geografiske områder der har fået data diskretioneret.  

Figur 4-6: Det Blå Danmarks årsværk fordelt på kommuner, 2013. Kilde: COWI på baggrund af 

registerdata fra Danmarks Statistik (Tabel 4-2). 

 

 

Fordelingen af job på opstillingskredse, Figur 4-7, viser til forskel fra fordelingen af 

job på kommuner, at der findes en stor koncentration af job i Rudersdal Kommune 

nord for København. Kortet viser også, at aktiviteten i Aarhus Kommune er kon-

centreret i Aarhus By. Når der ser ud til at være en stor koncentration på Lange-

land, kan det skyldes, at Langeland ligger i samme opstillingskreds som Svend-

borg, men ikke i samme kommune. Det samme gør sig gældende for en række 

andre øer: Læsø, Samsø og Fanø. 
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Figur 4-7: Det Blå Danmarks årsværk på opstillingskredse, 2013. Kilde: COWI på baggrund af 

registerdata fra Danmarks Statistik (Tabel 4-2).  

 

 

Opgørelsen af fordelingen af job på områder viser nogenlunde samme rangordning 

som rangordningen efter omsætning. Forskellene imellem antal årsværk i Køben-

havn og de andre kommuner i top fem er dog relativt mindre end forskellene i om-

sætning. Omsætningen i København var fem gange større end omsætningen i Es-

bjerg, mens antallet af årsværk er lidt over dobbelt så stort i København som i Es-

bjerg. Når man fordeler det ud på opstillingskredse, bærer rangordningen præg af, 

at data for en række opstillingskredse i det indre København er blevet diskretione-

ret. 
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Tabel 4-5: De fem områder med flest årsværk i Det Blå Danmark. Kilde: COWI på baggrund af 

registerdata fra Danmarks Statistik (Tabel 1). 

Områder med flest job    

Kommune/ 

Antal årsværk 

København  10.723 Valgkreds/  

Antal årsværk 

Esbjerg By 2.693 

Esbjerg  5.263 Kolding Nord 1.875 

Kolding 2.320 Brøndby 1.084 

Aarhus 2.198 Frederikshavn 1.065 

Aalborg 1.480 Østerbro 974 

4.1.3 Værditilvækst 

Den første del af dette afsnit fokuserer på værditilvæksten i rederierne, mens den 

sidste tager udgangspunkt i den værditilvækst, hele Det Blå Danmark bidrager 

med.
10

 Værditilvæksten i Det Blå Danmark opgøres i nærværende rapport ud fra 

bruttofortjenesten fordelt på arbejdssteder i Danmark. Det skyldes, at værditilvæk-

sten ikke findes opgjort på arbejdsstedsniveau i registerdata. Når der i det efterføl-

gende henvises til værditilvækst, er bruttofortjenesten brugt som indikator. 

I den følgende del af afsnittet er fokus udelukkende på værditilvæksten i rederier-

ne. Størstedelen af rederiernes værditilvækst skabes i Københavns Kommune, 

hvor der skabes værditilvækst på kr. 114 mia. Kommunen med næststørst værditil-

vækst er Gentofte med ca. 19 mia. kr. i værditilvækst i rederierne. Herefter følger 

en række kommuner rundt om i landet. Det har ikke været muligt at hjemtage op-

lysninger om rederiernes værditilvækst for mange kommuner, så resultaterne vises 

i en tabel og ikke på kort. Resultaterne for værditilvæksten i rederierne i forskellige 

kommuner er vist i Tabel 4-6.  

Tabel 4-6: De fem områder med størst værditilvækst i rederierne. Kilde: COWI på baggrund af 

registerdata fra Danmarks Statistik (Tabel 4-2). 

Områder med mest værditilvækst 

Kommune/ Mio kr. København 114.284 

Gentofte 19.295 

Aarhus 1.033 

Svendborg 575 

Aalborg 531 

 

Værditilvæksten er også koncentreret i og omkring de københavnske valgkredse. 

Københavns Storkreds' arbejdssteder havde i 2013 en samlet værditilvækst på ca. 

114 mia. kr. og var den storkreds med størst samlet værditilvækst på rederi-

arbejdssteder. Københavns Omegns Storkreds' arbejdssteder havde den næst-

største samlede værditilvækst på ca. 28 mia. kr. De resterende storkredse havde 

                                                      
10

 Værditilvæksten indikeres ved bruttofortjenesten, der er defineret som omsæt-

ning minus vareforbrug minus køb af lønarbejde og underentrepriser. 
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hver en samlet værditilvækst i størrelsesordenen 1-3 mia. kr. Dette er illustreret i 

Figur 4-8 

Figur 4-8 Fordelingen af rederiernes værditilvækst på storkredse, 2013. Kilde: COWI på baggrund 

af registerdata fra Danmarks Statistik (Tabel 4-2). Note: Underopdelingerne viser 

opstillingskredse. Når virksomhedsdata for rederierne vises på storkredsniveau i 

stedet for opstillingskredsniveau, skyldes det datasikkerhedshensyn 

 

 

I det følgende fokuseres på Det Blå Danmark. Figur 4-9 viser fordelingen af værdi-

tilvækst på kommuner i Det Blå Danmark. Farvekategorierne er de samme som 

tidligere. Værditilvæksten er størst i København, Esbjerg og Aarhus kommuner 

(Figur 4-9). I København er værditilvæksten i Det Blå Danmark på 158 mia. kr. En 

række områder, hvor det ud fra oplysninger om omsætning må forventes, at værdi-

tilvæksten er stor, men hvor oplysningerne er blevet diskretioneret, er blandt andet 

Gentofte, Sønderborg og Viborg. 
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Figur 4-9: Fordelingen af Det Blå Danmarks værditilvækst på kommuner, 2013. Kilde: COWI på 

baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik (Tabel 4-2). 

 

 

I Figur 4-10 er vist, hvordan værditilvæksten fordeler sig på opstillingskredse. Der 

er nogle forskelle fra fordelingen på kommuner, som afspejler, at en række opstil-

lingskredse i det indre København og nord for København har fået diskretioneret 

data. For eksempel rykker Høje-Taastrup Kommune ind i den øverste tredjedel. 
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Figur 4-10: Fordelingen af Det Blå Danmarks værditilvækst på opstillingskredse, 2013. Kilde: 

COWI på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik (Tabel 4-2). 

 

 

Der er relativt store forskelle mellem værditilvæksten i de kommuner, der har størst 

værditilvækst. København har en værditilvækst, der er mere end fem gange større 

end Esbjergs. Værditilvæksten i Det Blå Danmark i København er ca. 160 mia. kr. i 

2013.  

Tabel 4-7: De fem områder med størst værditilvækst i Det Blå Danmark. Kilde: COWI på bag-

grund af registerdata fra Danmarks Statistik (Tabel 4-2). 

Områder med mest værditilvækst    

Kommune/ 

Mio kr. 

København 158.907 Valgkreds/  

Mio kr. 

Esbjerg By 4.338 

Esbjerg 28.512 Kolding Nord 2.064 

Gentofte 20.848 Horsens 1.804 

Aarhus 3.790 Aarhus Syd 1.636 

Kolding 2.453 Brøndby 1.549 
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4.2 Betydningen for underleverandører, 
medarbejdere og offentlig sektor 

I dette afsnit beskrives, hvordan Det Blå Danmark og rederierne skaber værdi 

igennem aktiviteter ved forskellige underleverandører. Først beskrives det, hvor 

meget Det Blå Danmark køber ind for hos underleverandører. Dernæst beskrives 

det, hvordan rederiernes køb fordeler sig geografisk i Danmark. 

4.2.1 Køb af varer og tjenester 

Det følgende fokuserer på Det Blå Danmark. Det Blå Danmark skaber stor beskæf-

tigelse og værditilvækst via køb hos underleverandører. For hver 1 kr. produktion – 

eller omsætning - i Det Blå Danmark skabes for 5 øre produktion i resten af øko-

nomien. Hjælpevirksomhed, skibsfart og udstyrsproduktion er de brancher i Det Blå 

Danmark, der samlet skaber mest aktivitet i resten af økonomien. Hjælpevirksom-

hed alene skaber ca. 30 mia. kr. i produktion i brancher uden for Det Blå Danmark, 

mens skibsfart og udstyr hver skaber ca. 10 mia. kr. Hjælpevirksomhed skaber 

mest indirekte produktion pr. krones direkte produktion. For hver 1 kr. produktion, 

der skabes i hjælpevirksomhed, skabes næsten 1 kr. produktion i brancher uden 

for Det Blå Danmark. 

Tabel 4-8 Det Blå Danmarks bidrag til produktion i Danmark. Kilde: Arbejdsbevægelsens Er-

hvervsråd (2015): Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark. 

  Direkte produktion Indirekte produktion Direkte + Indirekte 

produktion som andel 

af total produktion 

  Mio. Kr. Mio. kr. Pct. 

Olie og gas 47.515 4.823 1,8 

Skibsbygning 6.226 3.126 0,3 

Skibsfart 127.600 9.787 4,7 

Udstyr 48.759 30.221 2,7 

Hjælpe-virksomhed 31.958 13.892 1,6 

Det Blå Danmark 262.057 61.848 11,0 

Total for Danmark 2.952.000  100 

 

De følgende sider fokuserer på rederierne. Dansk skibsfart har stor betydning for 

en lang række brancher (Tabel 4-9). Særligt de brancher der bidrager til produktio-

nen af transportmidler, nyder godt af aktiviteten i dansk skibsfart. Skibsbranchen 

aftager for ikke mindre end 8,4 procent af produktionen for branchen for fremstilling 

af skibe og andre transportmidler. En anden branche, der er meget afhængig af 

skibsfarten er branchen Kreditforeninger mv. Denne branche leverer ca. 7,7 pro-

cent af sin produktion til skibsfarten. Det er langt mere end skibsfartens andel af 

den samlede produktion i dansk økonomi, som er på ca. fire procent. 

Selvom danske kreditforeninger leverer mange ydelser til skibsfarten, henter rede-

rierne størstedelen af deres lånefinansiering i udlandet.  
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Ikke mindre end omkring to-tredjedele af rederiernes gæld er optaget i udlandet
11

. 

Det drejer sig om ca. 16 mia. kr. Dette omfatter ikke A.P. Møller-Maersks gæld. 

 

Tabel 4-9 Skibsfartens betydning som aftager af varer og tjenester fra andre brancher. Kilde: Eg-

ne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, Statistikbanken 

Mio. kr. 2014 

Brancher 

Samlet produktion i 

branchen, mio. kr. 

Rederiernes andel af 

samlet produktion, 

procent 

Fremstilling af skibe og andre transportmidler 3.989 8,37% 

Kreditforeninger mv. 49.261 7,69% 

Hjælpevirksomhed til transport 45.424 4,80% 

Revision og bogføring 15.314 2,30% 

Reparation og installation af maskiner og ud-

styr 

15.255 1,81% 

It-konsulenter mv. 59.085 1,56% 

Forsikring og pension 29.818 1,31% 

Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter 4.260 1,30% 

Olieraffinaderier mv. 44.049 1,19% 

Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartne-

re 

20.513 1,12% 

Pengeinstitutter 71.378 1,07% 

Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper 92.300 1,04% 

Advokatvirksomhed 13.213 0,97% 

Post og kurertjeneste 18.526 0,94% 

 

Til denne rapport er der som noget nyt indsamlet oplysninger om, hvor i landet re-

derierne køber varer og tjenester. Det giver et indtryk af, hvor i landet rederierne 

har størst betydning for underleverandører. De indsamlede data og indsamlings-

metoden er kort beskrevet nedenfor. 

Boks 4.2 Oplysninger indsamlet fra rederierne 

Til nærværende rapport er der indsamlet en række oplysninger fra medlemmerne 

af Danmarks Rederiforening. Der er indsamlet oplysninger om rederiernes køb af 

varer og tjenester, fordelt på postnummer, rederiernes gæld fordelt på, om den er 

optaget i Danmark eller udlandet, rederiernes aktiekapital fordelt på, om den er 

dansk eller udenlandsk ejet og rederiernes betalinger af forskellige typer skat. Da-

taene vedrører 2015. Der er indsamlet svar fra 13 rederier. De 13 rederier ejer ca. 

92 procent af den danskejede tonnage og ca. 91 procent af de handelsskibe, der 

fører dansk flag. De indsamlede data er vist i nedenstående tabel: 

Variabel Forklaring 

Skatter og afgifter, 2015 Samlet skatte- og afgiftsbetaling for virksomheden, 

2015, DKK. Omfatter selskabsskat (inklusive ton-

                                                      
11

 Jf. oplysninger indsamlet fra medlemmer af Danmarks Rederiforening. 
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nageskat), indeholdt A-skat, kulbrinteskat, moms 

(afregnet til SKAT), energiafgifter, CO₂-afgift. Data-

leverancen består i en variabel, der hedder 'Skatter 

og afgifter', og en datalinje, hvori beløbet fremgår i 

DKK. 

Køb af varer og tjene-

ster fra danske under-

leverandører, 2015, inkl. 

moms 

Indkøb i danske enheder i 2015 fra danske under-

leverandører, fratrukket kreditnotaer, tilbagekøb og 

lignende. Opgjort i DKK, inkl. moms. Der opgøres 

et samlet køb for hvert postnummer i 2015. Dvs. 

dataleverancen består i to variable: 1) en variabel 

der hedder 'Indkøb', 2) en variabel, der hedder 

'Postnummer' og et antal datalinjer – en for hvert 

postnummer, hvor rederiet har købt ydelser.  

Ejerandele af rederiet, 

2015, opdelt på ejernes 

nationalitet 

Ejerandele (f.eks. aktiekapital) opgjort for danske 

virksomheder, 2015, DKK. Beløb fordelt på, om 

ejerne har adresse i Danmark eller udlandet. Dvs. 

dataleverancen består i to variable: 1) Land (der 

enten kan være 'Danmark' eller 'Udlandet') og 2) 

Ejerandel (der er opgjort som et beløb i DKK). Der 

er to datalinjer, en for Danmark og en for Udlandet. 

Lånefinansiering, 2015, 

opdelt på långivernes 

nationalitet 

Lån til danske virksomheder, 2015, DKK eller rele-

vant valuta. Beløb fordelt på, om långiverne har 

adresse i Danmark eller udlandet. Vi er ikke inte-

resserede i gæld til underleverandører, medarbej-

dere eller myndigheder. Dvs. dataleverancen be-

står i tre variable: 1) Land (der enten kan være 

'Danmark' eller 'Udlandet'), 2) Gæld (der er opgjort 

som et beløb) og 3) valuta. Der er to datalinjer, en 

for Danmark og en for Udlandet. 

 

Rederierne, der er indsamlet oplysninger fra, har dansk hovedsæde i alle ender af 

Danmark, dog med flest i nærheden af København.  

Rederierne foretager køb over hele landet. Koncentrationen er dog størst nord for 

København, på Sydfyn, omkring Esbjerg og flere steder i Nordjylland. I Hjørring 

opstillingskreds foretog rederierne f.eks. indkøb for mere end en halv mia. kr. i 

2015. 

Figur 4-11 viser fordelingen af rederiernes køb på kommuner. Startende mod vest 

på Danmarkskortet ses det, at der er en større koncentration af køb i Esbjerg 

Kommune. Næste større koncentration findes i Nordjylland, hvor der er to større 

koncentrationer helt i nord i Hjørring Kommune og lidt mod syd i Aalborg Kommu-

ne. Resten af købene i Jylland og på Fyn er mere spredt ud. Størstedelen af Sjæl-

land har heller ikke en større koncentration af køb, men i Hovedstadsområdet fin-

des der store koncentrationer. De findes i Københavns Kommune, Lyngby-

Taarbæk og Ruderdal Kommuner. 
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Figur 4-11 Fordelingen af rederiernes køb af varer og tjenester på kommuner, 2015. Kilde: COWI 

på baggrund af oplysninger fra medlemmer af Danmarks Rederiforening. 

 

 

Figur 4-12 viser, hvordan rederiernes køb af varer og tjenester fordeler sig på op-

stillingskredse. Startende mod øst ses en stor koncentration af køb i Sundbyøster-

kredsen, Indre By og Østerbro. Den høje koncentration fortsætter nordpå til Gen-

tofte, Lyngby og Rudersdal. Der findes også en høj koncentration i Ballerup. Købe-

ne er relativt spredt over resten af Sjælland og Fyn. Der er større koncentrationer i 

Jylland i Esbjerg Omegn og i Hjørring og Aalborg Vest. 
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Figur 4-12 Fordelingen af rederiernes køb af varer og tjenester på opstillingskredse, 2015. Kilde: 

COWI på baggrund af oplysninger fra medlemmer af Danmarks Rederiforening. 

 

 

Beskrivelsen af, hvor de største koncentrationer findes, er opsummeret i tabellen 

nedenfor. 

Tabel 4-10 De fem områder med størst indkøb fra rederierne. Kilde: COWI på baggrund af oplys-

ninger fra medlemmer af Danmarks Rederiforening. 

Områder med mest køb (kr.) 

Kommune Opstillingskreds 

København Indre by (København) 

Rudersdal Rudersdal 

Lyngby-Taarbæk Østerbro (København) 

Esbjerg Lyngby 

Ballerup Ballerup 

 

Hvis købene opgøres på et mere detaljeret niveau, ved det postnummer hvor leve-

randøren har adresse, ses det også, at der foretages køb over hele landet. Tyng-

depunkterne fremtræder dog meget mere tydeligt omkring Hirtshals, Frederiks-

havn, Esbjerg, Fredericia, Kolding, Svendborg og nogle Københavnske postnumre. 

En del af rederiernes køb, ca. 1.600 mio. kr., findes der ikke postnummeroplysnin-

ger på. Alt i alt har rederierne indberettet køb for ca. 9,6 mia. kr. til brug for nærvæ-

rende rapport. 
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4.3 Medarbejdere 

Det efterfølgende handler om rederierne. De personer, der arbejder ved rederier-

ne, bor i mange ender af landet. Den største andel bor i København. Den næst-

største i Svendborg og den tredjestørste i Aarhus. De øvrige kommuner i top-fem 

er Bornholm og Esbjerg. De valgkredse, hvor der bor flest ansatte i rederierne, er 

Østerbro og Svendborg. 

Figur 4-13 viser, i hvilke kommuner de ansatte i rederierne bor. Farverne indikerer, 

om en kommune ligger i den fjerdedel af kommunerne, der har flest, næstflest, 

tredjeflest eller færrest indbyggere, der er ansat i rederierne. Det ses, at der er en 

stor koncentration i Hovedstadsområdet i København, Gladsaxe og Gentofte 

kommuner, i Svendborg Kommune på Sydfyn, i Esbjerg i Sydvestjylland, i Aarhus 

og i Nordjylland i Frederikshavn, Hjørring og Aalborg kommuner, og på Bornholm. 

Figur 4-13 Fordelingen af bopæl for medarbejdere i rederierne, 2014, antal medarbejdere, kom-

muner. Kilde: COWI på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik som be-

skrevet i Boks 4.1 
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Figur 4-14 viser fordelingen af de rederiansatte på, hvilke opstillingskredse de bor 

i. Farvekoderne betyder det samme som i Figur 4-13. Indtrykket fra kortet er, at der 

er en række koncentrationer af bosætninger af rederimedarbejdere rundt omkring i 

landet. Hvis kortet læses fra øst mod vest, ses det, at der er en koncentration på 

Vestbornholm, midt i København og nord for København. Desuden er der en kon-

centration på det vestlige Lolland, på Sydfyn og de Sydfynske Øer, Djursland, i 

Nordjylland og i Esbjerg By. 

Figur 4-14 Fordelingen af bopæl for medarbejdere i rederierne, 2014, antal medarbejdere, opstil-

lingskredse. Kilde: COWI på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 

som beskrevet i Boks 4.1 

 

 

I tabellen nedenfor fremgår det, hvor mange indbyggere i en række kommuner og 

opstillingskredse, der er beskæftiget af rederierne. Københavns Kommune har flest 

indbyggere beskæftiget inden for rederierne 2.100. 
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Tabel 4-11 De fem områder, hvor der bor flest ansatte i rederierne. Kilde: COWI på baggrund af 

registerdata fra Danmarks Statistik som beskrevet i Boks 4.1 

Områder hvor der bor flest ansatte    

Kommune/ 

Antal 

København 2.100 Valgkreds/  

Antal 

Svendborg 817 

Svendborg 740 Østerbro 509 

Aarhus 435 Hjørring 394 

Bornholm 409 Frederikshavn 373 

Esbjerg 407 Esbjerg by 355 

 

Det efterfølgende handler om Det Blå Danmark. Medarbejderne i Det Blå Danmark 

bor i hele landet, men med større koncentrationer i en række områder. Figur 4-15 

viser et Danmarkskort, hvor kommunerne er indtegnet og farvelagt efter antal per-

soner, der bor i kommunen og arbejder i Det Blå Danmark. De anvendte farveko-

der er som i Danmarkskort tidligere i rapporten, men i stedet for at farverne skifter 

ved tredjedele, skifter de nu ved fjerdedele. Den mørkeblå farve indikerer f.eks., at 

en kommune tilhører den fjerdedel af kommuner med flest indbyggere ansat i Det 

Blå Danmark. Den beige farve viser kommuner, der enten ligger i den nederste 

fjerdedel eller for hvilke, der ikke foreligger oplysninger. For eksempel bor der over 

1000 personer i Esbjerg Kommune mod sydvest, som arbejder i Det Blå Danmark. 

Nogle af disse personer har en arbejdsplads i Esbjerg, men andre har en arbejds-

plads i en anden kommune. Startende mod vest på Danmarkskortet ses der en 

stor koncentration i Esbjerg Kommune. Længere mod øst ligger en række kommu-

ner med mange indbyggere ansat i Det Blå Danmark: fra syd er det Aabenraa og 

Sønderborg, Kolding, Aarhus, Silkeborg, Viborg, Randers, Aalborg, Hjørring og 

Frederikshavn. På Fyn er der større koncentrationer i Odense og Svendborg, og 

på Sjælland ses de kun i Københavns og Frederiksberg Kommune og i Gentofte 

Kommune. 
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Figur 4-15 Fordelingen af bopæl for medarbejdere i Det Blå Danmark, 2014, antal medarbejdere, 

kommuner. Kilde: COWI på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik som 

beskrevet i Boks 4.1 

 

 

Fordelingen af bopæl for personer ansat i Det Blå Danmark fremgår af Figur 4-16. 

Farverne angiver forskellige fjerdedele af fordelingen af medarbejdere, ligesom for 

Figur 4-15. Det overordnede indtryk er det samme. Dog ser det på kortet ud som 

om der ikke bor mange personer i opstillingskredsene i Odense, der arbejder i Det 

Blå Danmark. Det skyldes, at Odense er opdelt i tre opstillingskredse, der hver for 

sig har mindre end 550 indbyggere ansat i Det Blå Danmark. Når tallene for de tre 

kredse lægges sammen, fås et tal større end 1000, hvilket har det effekt, at på et 

kommunekort har Odense en høj koncentration, mens det på et kort over opstil-

lingskredse har en lav koncentration. Et lignende fænomen gør sig gældende med 

Køge og Lejre Kommuner, der bliver slået sammen til Køge Kredsen og Frederiks-

sund og Halsnæs Kommuner, der bliver slået sammen til Frederikssundskredsen. 

Det betyder, at kommunekortet og kortet over opstillingskredse ser ret forskellige 

ud nogle steder. 
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Figur 4-16 Fordelingen af bopæl for medarbejdere i Det Blå Danmark, 2014, antal medarbejdere, 

opstillingskredse. Kilde: COWI på baggrund af registerdata fra Danmarks Stati-

stik som beskrevet i Boks 4.1 

 

 

Medarbejderne i Det Blå Danmark bor jævnt fordelt over hele Danmark, med en vis 

koncentration i København, omkring Sønderborg, Viborg, Aarhus og Svendborg. I 

alt er der ca. 59.000 personer, der arbejder i Det Blå Danmark. Omkring en femte-

del af dem bor i de fem opstillingskredse, hvor der bor flest medarbejdere i Det Blå 

Danmark: Sønderborg, Esbjerg By, Viborg Øst, Frederikshavn og Svendborg. 

Tabel 4-12 De fem områder, hvor der bor flest ansatte i Det Blå Danmark. Kilde: COWI på bag-

grund af registerdata fra Danmarks Statistik som beskrevet i Boks 4.1 

Områder hvor der bor flest ansatte    

Kommune/ 

Antal 

København 4.842 Valgkreds/  

Antal 

Sønderborg 2.969 

Esbjerg 3.161 Esbjerg By 1.958 

Sønderborg 2.969 Viborg Øst 1.871 

Aarhus 2.629 Frederikshavn 1.576 

Viborg 2.460 Svendborg 1.444 

 



 

 

     
 40  SKIBSFARTENS BETYDNING FOR DANSK ØKONOMI 

  

4.4 Indkomst 

De følgende sider handler om rederierne. Indkomsterne omfatter lønindkomst, ind-

komst fra selvstændig virksomhed, overførselsindkomster og formueindkomst. 

Overførselsindkomster udgør formodentlig en begrænset del, men hvis en medar-

bejder i Det Blå Danmark har været ledig i en periode af året, vil der også indgå 

overførselsindkomst i den målte indkomst. Sømandsindkomster indgår som netto-

indkomster. 

De områder, hvor den største samlede personindkomst til ansatte i rederierne ind-

tjenes, ligger omkring København, Aarhus og Svendborg. Den samlede personind-

komst for ansatte i rederierne løb i 2013 op i ca. 6,2 mia. kr. Heraf lå lidt over en 

fjerdedel i København, Gentofte og Frederiksberg kommuner. 

Figur 4-17 viser, hvordan personindkomsterne for rederiansatte fordeler sig på 

kommuner. Farven på en kommune afhænger af, om kommunen tilhører den fjer-

dedel af kommunerne med størst samlet personindkomst for rederiansatte, eller 

om kommunen ligger i anden, tredje eller fjerde fjerdedel. Læses kortet fra øst mod 

vest, ses det, at Bornholm tilhører den fjerdel af de danske kommuner, hvor den 

samlede indkomster fra ansatte i rederierne er størst. På Sjælland er det Køben-

havn og kommunerne nord for København (Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, 

Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør) har relativt store personindkom-

ster fra rederiansatte. En gruppe kommuner vest for København (Greve og Roskil-

de) ligger også i den fjerdedel af kommuner med størst samlet indkomst blandt 

rederiansatte. I Region Sjælland er det desuden Lolland og Guldborgsund kommu-

ner, hvor indkomsterne fra rederiansatte er store. På Fyn er det Svendborg og 

Odense kommuner, har højst samlet indkomst fra personer ansat i rederierne. I 

Jylland er det Aarhus, Aalborg, Hjørring, Hirtshals og Esbjerg. 
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Figur 4-17 Fordelingen af personindkomster i rederierne, 2014, kr., kommuner. Kilde: COWI på 

baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik som beskrevet i Boks 4.1 

 

 

Figur 4-18 viser, hvordan personindkomsterne for rederiansatte fordeler sig på op-

stillingskredse. Farvekodningen afspejler i hvilken fjerdedel af en rangordning af 

opstillingskredsene, den enkelte kreds befinder sig. Læses kortet fra øst mod vest 

ses det, at en række opstillingskredse midt i København og nord for København 

ligger blandt den fjerdedel af kredsene, hvor den samlede indkomst fra rederian-

satte er størst. På Fyn er der højest indkomster fra rederiansatte i Svendborgkred-

sen og Faaborgkredsen. I Jylland er der højest indkomst i Esbjerg By-kredsen og i 

Hjørring- og Hirtshalskredsene. 

Et område kan godt tilhøre den højeste fjerdedel af kommunerne uden at tilhøre 

den højeste fjerdedel af opstillingskredsene. For eksempel skifter Bornholm farve 

fra Figur 4-17 til Figur 4-18, fordi Bornholm er i den øverste fjerdedel af kommu-

nerne, men i den næstøverste fjerdedel af opstillingskredsene. 

 

 



 

 

     
 42  SKIBSFARTENS BETYDNING FOR DANSK ØKONOMI 

  

Figur 4-18 Fordelingen af personindkomst i rederierne, 2014, kr., opstillingskredse. Kilde: COWI 

på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik som beskrevet i Boks 4.1 

 

 

Tabellen nedenfor viser de områder i Danmark, hvor personindkomsten er størst. 

Indbyggere i Københavns Kommune, som er ansat i rederier, tjener f.eks. næsten 

1,2 mia. kr. om året. 

Tabel 4-13 De fem områder, hvor den samlede personindkomst for medarbejdere er størst i rede-

rierne. Kilde: COWI på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik som be-

skrevet i Boks 4.1 

Områder med mest personindkomst    

Kommune/ 

Mio. kr. 

København 1.182 Valgkreds/  

Mio. kr. 

Gentofte 441 

Gentofte 441 Svendborg 354 

Svendborg 324 Østerbro 313 

Frederiksberg 225 Indre By (Køben-

havn) 

247 

Aarhus 189 Fredensborg 241 
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De følgende sider handler om Det Blå Danmark. Det Blå Danmark skaber væsent-

lige personindkomster i hele Danmark. Den samlede indkomst for personer ansat i 

Det Blå Danmark var i 2013 ca. 28 mia. kr. Den største koncentration af indkomster 

findes omkring København, Esbjerg, Sønderborg, Aarhus og Viborg. Lidt under en 

tiendedel af de samlede personindkomster i Det Blå Danmark tjenes i Københavns 

Kommune. 

Figur 4-19 viser, hvordan indkomsterne for ansatte i Det Blå Danmark fordeler sig 

på kommuner. Af kortet fremgår det, at der er koncentrationer af indkomst i en 

række kommuner. Læses kortet fra vest mod øst, ses det, at der er en stor koncen-

tration af indkomst i Esbjerg Kommune, i et bånd i Jylland fra Aabenraa og Søn-

derborg kommuner over Kolding, Fredericia, Vejle, Silkeborg, Viborg, Aarhus, 

Randers og Aalborg til Hirtshals og Hjørring. På Fyn findes der store koncentratio-

ner i Odense Kommune og Svendborg Kommune. På Sjælland er der store kon-

centrationer i Københavns og Frederiksberg kommuner og i Gladsaxe og Gentofte 

Kommune. 

Figur 4-19 Fordelingen af personindkomster i Det Blå Danmark, 2014, kr., kommuner. Kilde: 

COWI på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik som beskrevet i Boks 

4.1 
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Figur 4-20 viser fordelingen af personindkomster på opstillingskredse. Det fremgår, 

at der er store koncentrationer af indkomster i og omkring Esbjerg, omkring Aaben-

raa, Sønderborg, Kolding, Fredericia, et bælte fra Horsens til Viborg og Djursland 

og i Hjørring og Frederikshavn. Der er også en større koncentration på Sydfyn. På 

Sjælland er der en koncentration i et bælte om København, midt i København og i 

Nordsjælland. 

Når farvesammensætningen i Figur 4-20 ser lidt anderledes ud, end farvesam-

mensætningen i Figur 4-19, skyldes det, at nogle valgkredse består af flere kom-

muner, mens en anden række valgkredse består af mindre dele af kommuner. De 

steder, en valgkreds består af flere kommuner, kan det ske, at en summen af ind-

komst bliver så stor, at valgkredsen bliver en dem med størst indkomst, selvom de 

enkelte kommuner lå i gruppen af kommuner med mindst indkomst. 

Figur 4-20 Fordelingen af personindkomster i Det Blå Danmark, 2014, kr., opstillingskredse. Kilde: 

COWI på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik som beskrevet i Boks 

4.1 

 

 

Tabellen nedenfor opsummerer de områder, der har størst personindkomst inden 

for Det Blå Danmark. I Københavns Kommune tjenes f.eks. ca. 2,5 mia. kr. årligt i 

indkomster for personer ansat i Det Blå Danmark. 
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Tabel 4-14 De fem områder, hvor den samlede personindkomst for medarbejdere er størst i Det 

Blå Danmark. Kilde: COWI på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 

som beskrevet i Boks 4.1 

Områder med mest personindkomst    

Kommune/ 

Mio. kr. 

København 2.535 Valgkreds/  

Mio. kr. 

Sønderborg 1.462 

Esbjerg 1.631 Esbjerg By 979 

Sønderborg 1.462 Gentofte 868 

Aarhus 1.155 Esbjerg Omegn 726 

Viborg 969 Viborg Øst 725 

 

4.5 Ejere 

Rederierne er typisk danskejede. Størstedelen af rederiernes aktiekapital er ejet af 

personer med bopæl i Danmark. Personer og virksomheder bosat i Danmark ejer 

ca. 70 procent af rederiernes aktiekapital. 

4.6 Skattebetalinger 

I dette afsnit beskriver vi rederiernes virksomhedsskattebetalinger og personskat-

tebetalinger fra ansatte i Det Blå Danmark og rederierne. 

4.6.1 Virksomhedsskat 

Rederierne betalte i alt ca. 4 mia. kr. i forskellige skatter og afgifter i 2015. Skatter-

ne og afgifterne dækker selskabsskat (inkl. tonnageskat) og kulbrinteskat. Nogle 

rederier oplyser også energiafgifter og CO₂-afgifter. 

4.6.2 Personskattebetalinger 

De følgende sider handler om rederierne. Ansatte i rederierne betalte i alt ca. 1,8 

mia. kr. i personskat i 2014. Heraf lå ca. 800 mio. kr. i de fem kommuner med de 

største betalinger. Disse kommuner er København, Gentofte, Frederiksberg, Ru-

dersdal og Hørsholm. 

Figur 4-21 viser, hvor meget skat, der betales af indbyggere i kommunerne, som er 

ansat i rederierne. Dvs. i f.eks. Aalborg kommune betaler ansatte i rederierne mere 

end 15 mio. kr. i skat om året til stat og kommuner, og i sundhedsbidrag. Læses 

kortet fra vest mod øst ses det, at der betales meget skat fra rederiansatte i Es-

bjerg, Aalborg, Aarhus, Hjørring, Hirtshals, Odense, Svendborg og Lolland og 

Guldborgsund kommuner, i en gruppe kommuner vest og nord for København og 

på Bornholm. 
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Figur 4-21 Fordelingen af skattebetalinger fra medarbejdere i rederierne, fordelt på kommuner, 

2014, kr. Kilde: COWI på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik som 

beskrevet i Boks 4.1 

 

 

Figur 4-22 viser, hvordan skattebetalingerne fra ansatte i rederierne fordeler sig på 

opstillingskredse. Farven på en opstillingskreds afhænger af, om kredsen er blandt 

den fjerdedel af kommuner, hvor ansatte betaler mest, næstmest, tredjemest eller 

mindst skat. På Sjælland ligger kredsene med størst skattebetaling ligger rundt om 

københavn, i København og nord for København. På Fyn er det Faaborg- og 

Svendborgkredsene. I Jylland er det Esbjerg By, Skanderborgkredsen, Djurskred-

sen, Hjørring og Hirtshalskredsene. 
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Figur 4-22 Fordelingen af skattebetalinger fra medarbejdere i rederierne, fordelt på opstillings-

kredse, 2014, kr. Kilde: COWI på baggrund af registerdata fra Danmarks Stati-

stik som beskrevet i Boks 4.1 

 

 

Tabellen nedenfor viser de områder, der betaler mest i personskat fra de ansatte i 

rederierne. F.eks. ses det, at ansatte i rederierne, bosat i Københavns Kommune, 

betaler ca. 400 mio. kr. i personskatter om året. 

Tabel 4-15 De fem områder, hvor den samlede skattebetaling for medarbejdere er størst i rederi-

erne, 2014. Kilde: COWI på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik som 

beskrevet i Boks 4.1 

Områder med mest personskattebetaling    

Kommune/ 

Mio. kr. 

København 412 Valgkreds/  

Mio. kr. 

Gentofte 183 

Gentofte 183 Østerbro 114 

Frederiksberg 79 Fredensborg 98 

Rudersdal 73 Rudersdal 89 

Hørsholm 58 Indre By 89 
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De følgende sider handler om Det Blå Danmark. Den største koncentration af per-

sonskattebetalinger findes omkring København, Esbjerg, Sønderborg, Aarhus og 

Viborg. Den samlede personskattebetaling omfatter i nærværende undersøgelse 

statsskat, sundhedsbidrag, kommuneskat, virksomhedsskat, ejendomsværdiskat 

og A-skat af aktieudbytter og aktieavancer. I alt betalte ansatte i Det Blå Danmark 

ca. 9,5 mia. kr. i sådanne skatter. Heraf kom ca. 1,7 mia. kr. fra de fem kommuner 

med de største skattebetalinger. 

Figur 4-23 viser, hvordan skattebetalingerne fra ansatte i Det Blå Danmark fordeler 

sig på danske kommuner. Farverne afspejler hvilken fjerdel de enkelte kommuner 

tilhører i en rangordning af kommunerne efter samlet skattebetaling. Læses kortet 

fra øst mod vest ses det, at København og en gruppe kommuner nord for Køben-

havn har store samlede skattebetalinger fra ansatte i Det Blå Danmark. På Fyn er 

skattebetalingerne størst i Svendborg Kommune, og i Jylland er det Sønderborg, 

Esbjerg, Kolding, Silkeborg, Viborg, Aarhus, Randers, Aalborg, Hirtshals og Hjør-

ring kommuner. 

Figur 4-23 Fordelingen af skattebetalinger i Det Blå Danmark på kommuner, 2014, kr. Kilde: 

COWI på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik som beskrevet i Boks 

4.1 
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Figur 4-24 viser fordelingen af personskattebetalinger fra ansatte i Det Blå Dan-

mark på opstillingskredse. Læst fra øst mod vest viser kortet, at den fjerdedel af 

opstillingskredsene, hvor den samlede skattebetaling er størst, omfatter en gruppe 

opstillingskredse rundt om København, Svendborgkredsen og en række kredse i 

Jylland. I Jylland er det f.eks. Esbjerg By, Esbjerg Omegn og Sønderborg. 

Figur 4-24 Fordelingen af skattebetalinger i Det Blå Danmark på opstillingskredse, 2014, kr. Kilde: 

COWI på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik som beskrevet i Boks 

4.1 

 

 

Tabellen nedenfor viser de områder i Danmark, hvor den samlede personskattebe-

taling fra ansatte i Det Blå Danmark er størst. F.eks. fremgår det, at personer i Kø-

benhavn, ansat i Det Blå Danmark, årligt betaler ca. 900 mio. kr. i skat. 
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Tabel 4-16 De fem områder, hvor den samlede skattebetaling for medarbejdere er størst i Det Blå 

Danmark, 2014. Kilde: COWI på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 

som beskrevet i Boks 4.1 

Områder med mest personskattebetaling    

Kommune/ 

Mio. kr. 

København 891 Valgkreds/  

Mio. kr. 

Sønderborg 535 

Esbjerg 578 Gentofte 340 

Sønderborg 535 Esbjerg By 334 

Aarhus 394 Esbjerg Omegn 261 

Gentofte 340 Viborg Øst 246 

 

4.7 Betydningen af valutaindtjeningen 

De forrige afsnit har behandlet dansk skibsfarts værdiskabelse i form af omsæt-

ning, beskæftigelse samt regional vækst samt fordelingen af denne værdiskabelse 

på henholdsvis underleverandører, medarbejdere, ejere og skatteindbetalinger.  

Formålet med dette afsnit er at undersøge, hvordan rederierne påvirker resten af 

samfundet, mere præcist gennem den valutaindtjening erhvervet genererer. Histo-

risk har valutaindtjeningen været tillagt stor økonomisk-politisk betydning, fordi der 

har manglet udenlandsk valuta til at finansiere importen. I de senere år er valuta-

indtjeningen dog blevet tillagt mindre vægt, fordi Danmarks adgang til lån på de 

internationale kapitalmarkeder er blevet god, og fordi de internationale kapitalmar-

keder generelt er blevet mere velfungerende.  

I dag investerer danske virksomheder desuden meget i udlandet, ligesom indtæg-

ter fra datterselskaber nu spiller en stor rolle i nationalregnskabet. Derfor er 

mængden af penge, som danske rederier henter hjem i form af udbytter fra uden-

landske datterselskaber, også medtaget i undersøgelsen. 

4.7.1 Betydning for betalingsbalancen: nettoeksport 

Rederierne yder et stort bidrag til valutaindtjeningen gennem branchens eksport. 

Rederiernes nettoeksport (dvs. eksport fratrukket import af søtransport af personer 

og gods, og korrigeret for leasing og udgifter i udenlandske havne) udgør årligt ca. 

20-30 mia. kr. over perioden 2007-2014.  
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Figur 4-25 Rederiernes nettoeksport, løbende priser. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Input-

output tabeller fra Danmarks Statistik, statistikbanken, tabel NIO1F og NIO2F. 

Note: Hjælpevirksomhed til transport er medregnet til skibsfarten i et forsøg på at 

håndtere den problemstilling, at en søtransportydelse kan blive solgt af et dansk 

rederi eller en dansk speditør. 

  

4.7.2 Betydning for betalingsbalancen: Udbytter 

Rederierne hjemtager væsentlige beløb i udbytter fra udlandet. Udbytter fra uden-

landske datterselskaber udgør i gennemsnit 4 mia. kr. årligt, mens udenlandske 

ejere af danske rederier årligt hjemtager i gennemsnit 1 mia. kr. i udbytter. Det kan 

dog variere meget fra år til år.  

Boks 4.4 Oplysninger om hjemtagne udbytter fra datterselskaber 

Vi definerer udbytter som formueindkomst på direkte investeringer foretaget af 

danske virksomheder inden for søtransport. Danmarks Nationalbank har gennem-

ført en særkørsel på sin statistik over internationale kapitalbevægelser og har ud-

trukket data for rederiernes udbytter for perioden 2005-2014. I 2005 og 2013 er 

data dog diskretioneret af hensyn til datasikkerhed og kan ikke vises. 
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Figur 4-26 Udbytter fra danske rederiers udenlandske datterselskaber og udlændinges hjemtag-

ning af udbytter fra danske rederier, 2005-2014, løbende priser, mia. kr. Kilde: 

Særkørsel fra Danmarks Nationalbank. 

 

4.7.3 Den samfundsøkonomiske betydning af bidraget til 
valutaindtjeningen 

Valutaindtjeningen kan være vigtig som en beskyttelse mod økonomiske konse-

kvenser af valutakriser. At valutakriser har negative konsekvenser for samfunds-

økonomien, understøttes af en række internationale videnskabelige undersøgelser.  

Valutakriser medfører et BNP-tab for de samfund, der rammes. Bordo mfl. (2001) 

har undersøgt en række valutakriser i perioden 1880 til 1997. Undersøgelsen pe-

ger på, at tabet for samfund, der oplevede en valutakrise i denne periode, lå på 

mellem 4 og 14 procent i perioden. Efter 2. verdenskrig har tabet dog været fal-

dende. 
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Figur 4-27 Tab af BNP i forbindelse med historiske valutakriser, pct. Kilde: Bordo et. al (2001). 

 

Valutakriser skaber for en periode negative virkninger for økonomien. De negative 

virkninger varer gennemsnitligt 1,5 - 2,5 år. Dette har ligget nogenlunde konstant 

de sidste 100 år. 

Figur 4-28 Varighed af historiske valutakriser, antal år. Kilde: Bordo et. al (2001). 

 

En stor valutareserve ser ud til at hænge sammen med, hvorvidt det er muligt for et 

samfund at undgå valutakriser (Kaminsky & Reinhart (1999)). En forklaring er, at 

hvis et land i en periode har underskud på de offentlige finanser, skal underskud-

det finansieres. Det kan det enten blive ved at nedbringe nogle aktiver, såsom re-

server af udenlansk valuta, eller ved at optage indenlandsk gæld. På et tidspunkt 

bliver valutareserven tom, eller gældsbyrden så stor, at den ikke er bæredygtig. På 

det tidspunkt bliver bliver det nødvendigt at dække underskuddet på statsfinanser-

ne ved at trykke penge. Det skaber inflation og medfører stigende pres på valuta-
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en. Den tidsperiode, et land kan have underskud på de offentlige finanser, for læn-

gere for lande med en stor valutareserve end for lande med en lille valutareserve. 

En stor valutareserve er dog ingen garanti for at undgå valutakriser, og kriser kan 

ikke forudsiges eller beskrives af grundlæggende økonomiske parametre alene. 

Hertil kommer, at to kriser sjældent er ens, hvorfor der ikke bør forventes for meget 

af økonomiske parametres evne til at forudsige kriser. Det betyder, at det ikke er 

muligt at sige, at x procent større reserve reducerer risikoen for valutakrise med y 

procent. 

Når det forbehold er taget, er der dog alligevel tegn på, at valutakriser ikke er så 

alvorlige, hvis der er et betalingsbalanceoverskud. Bordo mfl. (2001) finder tegn 

på, at det procentvise BNP-tab efter 1970'erne er ca. 2 procentpoint større for lan-

de med underskud på betalingsbalancen end for lande med overskud på beta-

lingsbalancen.  

Figur 4-29 BNP-tab i historiske valutakriser, fordelt på hvorvidt der er underskud eller overskud på 

betalingsbalancen, pct. Kilde: Bordo et. al (2001). 

 

Ved gennemførelsen af statistiske analyser af sammenhængen mellem en række 

strukturelle økonomiske forhold og valutakriser finder Bordo et al (2001), at BNP-

tabet i en valutakrise er lavere for lande med store valutareserver end for lande 

med mere begrænsede valutareserver. Lægges en sådan tilgang til grund, ville 

den danske skibsfarts nettobidrag til betalingsbalancens løbende poster (netto-

eksport plus udbytter) i 2014 have sparet Danmark for et årligt BNP-tab på ca. 1 

procent, svarende til i størrelsesordenen 18 mia. kr. i tilfælde af en valutakrise.  
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5 Rammevilkår 

Dette kapitel fokuserer på betydningen af tonnageskatten for skibsfarten. En lang 

række rammevilkår har stor betydning for dansk skibsfart, men det er oftest tonna-

geskatten, der bliver sat spørgsmålstegn ved. Eksempelvis har De Økonomiske 

Råd, som tidligere beskrevet, kritiseret ordningen. Desuden sætter kapitlet tonna-

geskatten i et internationalt perspektiv, og giver et bud på hvordan dansk skibsfart 

ville have udviklet sig uden tonnageskatten. 

5.1 Tonnageskatten i internationalt perspektiv 

Tonnageskat er et grundvilkår i international skibsfart. De fleste større skibsfartsna-

tioner har i dag indført tonnageskat. Globalt set findes der mange forskellige former 

for støtte til skibsfarten, men kun få lande har ingen støtte. Næsten hele Vesteuro-

pa, Grækenland, USA, Japan, Sydafrika og Indien har tonnageskat. Rusland, Kina, 

og Brasilien har andre former for støtte til skibsfarten, mens Canada har en ord-

ning, der minder om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Det indebærer, at 

sømænd, der sejler med skibe, der er registreret i DIS, ikke betaler skat, men tje-

ner en nettoløn. I efteråret 2015 besluttede også Sverige at indføre tonnageskat. 
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Figur 5-1 Støtte til skibsfart i andre lande, 2015. Kilde: COWI ud fra PWC (2015):Corporate taxa-

tion of the shipping industry around the globe. 

  

5.2 Scenarier for tonnageskatten 

Uden tonnageskatten ville den danskejede flåde være meget mindre. Danske rede-

rier sælger til verdensmarkedet og skal forrente deres kapital på verdensmarkeds-

vilkår. Hvis udenlandske konkurrenter kan sælge ydelser til samme pris og holde 

samme omkostningsniveau som danske rederier, så betyder tonnageskatten i an-

dre lande, at udenlandske konkurrenter kan forrente deres kapital bedre. Hvis 

udenlandske konkurrenter kan forrente deres kapital bedre, får de lettere ved at 

tiltrække kapital til investeringer i skibe, andet materiel og forretningsudvikling. 

Tonnageskatten er derfor medvirkende til, at danske rederier kan følge udviklingen 

på verdensmarkedet. På baggrund af de skøn, der er foretaget i undersøgelsen, 

ser det ud til, at den danskejede tonnage uden tonnageskatten ville være ca. 35 

procent mindre i 2013 end i dag.  

Et fald i tonnagen på ca. 35 procent ville medføre et større fald i aktivitetsniveauet 

på længere sigt. Skibene er et afgørende aktiv for dansk skibsfart, og hvis der er 

35 procent færre skibe, må det på lang sigt føre til et væsentligt lavere aktivitetsni-

veau, mindre beskæftigelse og eksport samt mindre værditilvækst på sigt. 

Boks 4.1 Metode til scenarier 

For at belyse effekten af tonnageskatten på dansk skibsfart anvender undersøgel-

sen en simpel statistisk model baseret på data indsamlet fra en række udgaver af 

UNCTAD's International Maritime Review. Flådedataene er kombineret med ver-

denshandelsdata fra UNCTAD. 

Der er foretaget regressionsanalyse af sammenhængen mellem den danskejede 

dødvægtstonnage og verdenshandelen for perioden 1990-2013. Desuden er der 
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foretaget tests for strukturelt brud i årene 2001-2005. På den måde tages der høj-

de for, at der i denne periode sker to vigtige ting for dansk skibsfart: 1) tonnage-

skat indføres, 2) Kina bliver medlem af WTO.  

Tonnageskat påvirker sammenhængen mellem den danskejede flåde og verdens-

handelen. Kinas medlemskab af WTO påvirker niveauet af verdenshandelen. 

Tests for strukturelt brud tyder på, at den danskejede flåde følger udviklingen i 

verdenshandelen tættere efter 2001 end før. På den baggrund er der i undersø-

gelsen konstrueret to scenarier: I) Faktisk udvikling, II) Danmark indførte ikke ton-

nageskat i 2001/2002.  

Udviklingen i tonnagen i scenario II er beregnet ved at indsætte verdenshandels-

udviklingen for hele perioden i regressionsligningen for perioden 1990-2001.  

 

Der er i undersøgelsen foretaget statistiske analyser af udviklingen i den danskeje-

de tonnage, henholdsvis med og uden tonnageskat. Der er opstillet to scenarier. Et 

hvor Danmark indfører tonnageskat i 2001/2002 (den faktiske udvikling), og et hvor 

Danmark ikke indfører tonnageskat. I det første scenarie følger den danskejede 

tonnage med udviklingen i verdenshandelen gennem hele perioden 1990-2013. I 

det andet scenarie følger den danskejede flåde også delvist med udviklingen i ver-

denshandelen, men i mindre grad end i det første scenarie.  

Figur 5-2 Udviklingen i tonnage ejet af danske rederier, dødvægtston, i to scenarier. Kilde: COWI 

baseret på data fra UNCTAD. 
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Bilag A Definition af Det Blå Danmark 

Det Blå Danmark omfatter DB07 brancherne:   

61000 Indvinding af råolie 

91000 Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas 

263000 Fremstilling af kommunikationsudstyr 

281190 Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyve-

maskiner, motorkøretøjer og knallerter 

281200 Fremstilling af hydraulisk udstyr 

281300 Fremstilling af andre pumper og kompressorer 

281400 Fremstilling af andre haner og ventiler 

281500 Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer 

331200 Reparation af maskiner 

331400 Reparation af elektrisk udstyr 

301100 Bygning af skibe og flydende materiel 

301200 Bygning af både til fritid og sport 

331500 Reparation og vedligeholdelse af skibe og både 

332000 Installation af industrimaskiner og udstyr 

501000 Sø- og kysttransport af passagerer 

502000 Sø- og kysttransport af gods 

503000 Transport af passagerer af indre vandveje 

504000 Transport af gods af indre vandveje 

521000 Oplagrings- og pakhusvirksomhed 

522210 Erhvervshavne 

522110 Stationer, godsterminaler mv. 

522220 Bugserings-, bjergnings- og redningsvæsen mv. 

522400 Godshåndtering 
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522910 Skibsmæglere 

522920 Speditører 

522990 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport 

711240 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. 

712020 Teknisk afprøvning og kontrol 

773400 Udlejning og leasing af skibe og både 
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Bilag B Beregning af 
betalingsbalancebidrag 

Rederierne skaber stor tjenesteeksport, men rederierne har også import, f.eks. i 

forbindelse med leasing af udenlandsk ejede skibe eller køb af brændstof eller an-

dre ydelser i udenlandske havne. I forbindelse med nærværende undersøgelse 

ønsker vi at opgøre rederiernes nettoeksport af varer og tjenester.  

Indledningsvis tages det forbehold, at en opgørelse af skibsfartens bidrag til beta-

lingsbalancen er usikker, fordi resultatet afhænger af, hvilken branche købere og 

sælgere af søtransport tilhører. En søtransport-ydelse kunne f.eks. eksporteres 

ved, at en udenlandsk virksomhed henvender sig til en dansk speditør, som køber 

ydelsen hos et dansk rederi. I dette tilfælde ville det se ud, som om der var tale om 

eksport af en speditions-tjeneste og ikke en rederi-tjeneste. 

Som et eksempel på, hvordan betalingsbalancebidraget er beregnet, er vist, hvor-

dan rederiernes bidrag til nettoeksporten er beregnet i 2014. 

Tabel 5-1 Beregning af skibsfartens bidrag til nettoeksporten i 2014, mia. kr. 

 2014 

Eksport i alt 199.0 

50000 Skibsfart 185.9 

52000 Hjælpevirksomhed til transport 13.0 

  

Import i alt 166.8 

50000 Skibsfart 160.8 

52000 Hjælpevirksomhed til transport 6.0 

  

Skibsfartens effekt på nettoeksporten 32.2 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistiks input-output tabeller, jf. 

www.statistikbanken.dk, tabel NIO1F og NIO2F. 

 

http://www.statistikbanken.dk/

