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Et nyt kapitel for Danske Rederier
Trods en opmuntrende afslutning på 2016, hvor eksporten i sidste kvartal steg
for dansk søfart, blev året på mange måder et vidnesbyrd om de udfordringer,
som den globale søfart oplever. Særligt global overkapacitet præger erhvervet,
hvilket blandt andet skyldes en lavere vækst i verdenshandlen. Årsagerne
hertil er ikke bare cykliske, men også strukturelle og drevet af en stigende
protektionisme.
Globaliseringsskepsis og modstand mod frihandel har sat sit præg på den
politiske debat, og desværre følges retorikken op af politisk handling. Siden
2008 har G20-landene indført over 1.200 handelshindringer. Det er bekymrende for os som Danmarks mest globale erhverv og er en påmindelse om, at
vi ikke kan tage en åben og fri verdenshandel for givet. Det kræver politisk engagement - også fra vores side - hvis markederne ikke skal lukke sig om sig selv.
Politisk er der et voksende pres for, at den globale skibsfart mindsker aftrykket på miljø og klima. Her er de danske rederier i front. I november 2016 tog vi
ansvar med et konkret forslag til en klimapolitik for den internationale skibsfart.
Vores udspil udstikker kursen for, hvordan skibsfarten skal bidrage til de globale
klimamål i Paris-aftalen. På samme måde er vi med til at præge udviklingen på
flere aspekter af miljøområdet, så ansvarlighed overfor omverdenen fortsat
kendetegner dansk søfart.

•

Endelig villighed til at blive udfordret og evne til at omstille os, når det er
nødvendigt. Nye forventninger fra kunder, teknologisk udvikling og politisk
pres udfordrer løbende rederiernes forretning, så vi skal hele tiden forandre med respekt for traditionerne.

Målet er, at det næste kapitel bliver mindst lige så succesfuldt som det foregående. Det gælder også for Danmarks Rederiforening, som under navnet
Dampskibsrhederi-Foreningen blev grundlagt af en lille gruppe fremsynede
og progressive redere tilbage i 1884.
Foreningen har over tid udviklet sig sammen med erhvervet. Allerede i 1900
blev navnet ændret til Dansk Dampskibsrederiforening for sidenhen at blive
til Danmarks Rederiforening. I år tager vi hul på det næste kapitel, når
Danmarks Rederiforening bliver til Danske Rederier. Kombinationen af et klart
dansk islæt og globalt udsyn er præcis de to elementer, som også er afsættet
for vores nye logo.
Ændringen er et led i vores overordnede strategi om at videreudvikle en
moderne interesse- og arbejdsgiverorganisation, som stemmen for Danmarks
største eksporterhverv og samlingspunkt for de danske rederier. Det bliver
også opgaven for Danske Rederier i mange år frem. Jeg ser frem til, at vi fortsætter det gode arbejde med det mere tidssvarende udtryk.

Vi skal kendes på vores evne til at begå os i den globale konkurrence og på
vanskelige markeder. Det kræver kommerciel snilde og gode rammevilkår, så
vi står stærkt trods de aktuelle udfordringer. Her skal vi formå at kombinere tre
elementer i Det Blå Danmark:
•

En bred politisk opbakning til rederierhvervet, hvor vi løbende justerer rammevilkår, så de kan sammenlignes med de bedste globalt. Arbejdsformen
med det maritime vækstteam og efterfølgende vækstinitiativer er et klart
eksempel på det.

•

Fastholde ansvarlige overenskomster og et godt samarbejde med de
ansatte som afsæt for fortsat rekruttering og vækst i den danske handelsflåde i årene frem. Det kræver fokus på uddannelse, hvorfor vi har fremlagt
en pakke med en praktikpladsgaranti for en række maritime uddannelser,
så vi også i fremtiden har dygtig, faglært arbejdskraft på de danske skibe.
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Året der gik i noter
April 2017
Det maritime vækstteam overleverer en
række anbefalinger til regeringen. Vækstteamet har siden maj 2016 arbejdet for at
identificere nye muligheder og politiske
hindringer, som med fordel kan håndteres
for at gavne væksten i Det Blå Danmark.
Marts 2017
European Shipping Week i Bruxelles,
hvor Danske Rederier arrangerer Free
Trade Fight Club med en belgisk-dansk
dyst, hvor europaparlamentarikere
diskuterer frihandel. Rederiernes
europæiske brancheorganisation
ECSA holder arrangement med Niels
Smedegaard, CEO i DFDS og formand
for ECSA, i aktion.
Februar 2017
Regeringens Implementeringsudvalg
nikker til, at Søfartsstyrelsen vil fjerne
en lang række særregler, der gør det
dyrere at registrere skibe i Danmark.
Afsættet er en benchmark, som Danske
Rederier har fået sat i verden via det nye
Implementeringsråd.

31 tekniske særkrav gør det
i gennemsnit 500.000 kr. dyrere
at registrere et mellemstort
secondhand skib under dansk
flag. De bliver nu fjernet.
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Januar 2017
Adm. direktør Anne H. Steffensen byder
over 200 gæster af huset velkommen til
den årlige nytårskur.

Oktober 2016
Udenrigsminister Kristian Jensen (V)
leverer hovedtalen til en debat om
frihandel og globalisering i Amaliegade
i forbindelse med Danish Maritime
Days. Et panel med bl.a. Søren Toft, COO
i Maersk Lines, diskuterede særligt protektionisme og anti-globalisering.

Juni 2016
Det Blå Danmark sætter globalisering, miljø og klima til debat.
Søren Pind (V) og Mogens Jensen
(S) synger sømandsviser, og
flere ministre og partiformænd
quizzer om at sænke slagskibe.
Alt sammen – og meget mere
– på Postbåden Peter i Allinge
Havn under årets Folkemøde.

På årets første dag træder IMO’s
Polarkode i kraft, så der nu er fastsat
globale standarder for sikker sejlads
i de arktiske farvande.
December 2016
Danske Rederier lancerer nyt Rederipanel,
som blandt andet peger på, at trusler
mod frihandel skal tages alvorligt. Svar
fra 24 CEOs fra danske rederier bidrager dermed til, at vi kan sætte en vigtig
dagsorden.
November 2016
Brian Mikkelsen (K) bliver søfartens nye
minister, da Det Konservative Folkeparti
og Liberal Alliance indgår i regeringen
med Venstre, og han sætter sig for
bordenden i Erhvervsministeriet.
Med energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i spidsen glæder både regeringen, Socialdemokratiet
og tænketanken CONCITO sig over, at
Danske Rederier lancerer en ambitiøs
klimapolitik.

September 2016
HKH Kronprins Frederik og erhvervs- og
vækstminister Troels Lund Poulsen (V) er
blandt hovedtalerne ved et internationalt
skibsfartsseminar i Washington. Her diskuteres håndhævelse af globale miljøkrav i forbindelse med det royale besøg
i USA, som er dansk skibsfarts næststørste marked.

750

Maj 2016
Rederierhvervet inviterer til velbesøgt
årsdag på Pearl Seaways med fokus
på disruption. I den forbindelse gives
Søfartsprisen til CBS’ bacheloruddannelse
”International Shipping and Trade”, fordi
uddannelsen er med til at løfte kompetenceniveauet og tiltrække unge talenter
til Det Blå Danmark.

kursister har deltaget på et af
Danske Rederiers 140 kurser i
2016.
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Status på dansk skibsfart
De hårde markedsbetingelser har betydet, at nybygningerne er blevet færre,
mens flere skibe hugges op. Der er således sket en begyndende korrektion af
verdensflåden. Handelsmønstrene betyder, at vækstraterne i verdenshandlen i 2016 var lavere end den globale økonomiske vækst. Det er et nybrud,
som vil få betydning for konkurrencesituationen, hvis tendensen holder. Det
gør det endnu mere væsentligt, at Danmark fortsat har konkurrencedygtige
rammevilkår.

•

Via regeringens Implementeringsudvalg fik Danske Rederier rejst udfordringen med særkrav til danske skibe. En benchmark med afsæt i Søfartsstyrelsens rapport ”Come Fly the Danish Flag” pegede på 33 særkrav, der
skal håndteres i 2017 og 2018. På den måde har benchmarks vist sig som
en særdeles brugbar metode, hvilket bør tjene til inspiration på andre
områder.

•

Maersk Drilling stod overfor en potentiel dobbeltregulering, da EU ville
pålægge deres såkaldte Mobile Offshore Drilling Units ny regulering, hvor
generne slet ikke står mål med det potentielle løft af sikkerheden. Via
Danske Rederiers plads i Implementeringsrådet er den danske regering
nu mobiliseret til at modvirke den skadelige og unødige regulering.

Højdepunkter 2016/2017
• Handelsflåden på dansk flag er vokset med 22 skibe i løbet af et år til i alt
683 skibe. Det giver et marginalt løft i den samlede bruttotonage, som nu
er i alt 15,6 mio. bruttoton (BT).
•

I maj 2016 nedsatte Venstre-regeringen det maritime vækstteam med
Jesper Lok som formand. Vækstteamet har barslet med en række anbefalinger, som tager hånd om flere af de udfordringer, som Det Blå Danmark
står med. Mikael Skov fra Hafnia Tankers deltog også i teamets arbejde.

•

Faldende fragtrater satte sig i søfartens eksportbidrag. Hvor det ifølge
Danmarks Statistik i 2015 var over 200 mia. kr., så faldt det til 167 mia. kr.
i 2016. Dog kunne man spore fremgang i fjerde kvartal.

Mål 2017/2018
• De mange gode forslag fra det maritime vækstteam skal omsættes til
handling. Regeringen har varslet et maritimt vækstudspil, som formentligt
vil rumme en række af tiltagene – men derefter skal vi vedholdende bruge
vækstteamets arbejde til at forbedre Det Blå Danmarks rammebetingelser.
•

Det er afgørende for udviklingen af dansk maritim offshore, at DISordningen udvides til at gælde alle offshoreskibe som en del af finansloven for 2018. Når landene omkring os har markant bedre vilkår, hindrer det
vækst i disse segmenter og gør det svært for den eksisterende tonnage at
være konkurrencedygtig under dansk flag.

•

EU er stopklods for en række nødvendige justeringer af vores skattevilkår. Det gælder både udvidelse af tonnageskatten, som blev vedtaget
i december 2015, beslutningen om at få mobile borerigge på tonnageskat
fra november 2015, samt SKATs ændrede definition af, hvad en destination
er, som fortsat afventer EU’s syn på sagen. Danske Rederier presser på for
en positiv afslutning af myndighedernes dialog med EU.
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Den maritime erhvervsklynge, Det
Blå Danmark, står for ca. 25 pct. af
den samlede danske eksport. Det
Blå Danmark er en betegnelse for
alle maritime og søfartsrelaterede
virksomheder og erhverv i Danmark,
herunder rederier som direkte og
indirekte giver beskæftigelse til over
100.000 herhjemme.
Rederierne tegner sig alene for ca.
20 pct. af Danmarks samlede eksport.
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Udviklingen i den globale skibsfarts CO2-udledning hænger sammen med udviklingen
i verdenshandelen. Danske
Rederiers studie fra oktober 2016
viser, at uanset om verdenshandelen fremover vokser hurtigt eller
langsomt (de to røde linjer i figur
1), skal skibsfarten gøre konkrete
tiltag for at bidrage til målsætningen om en temperaturstigning
på maksimalt to grader i 2100.
Studiet foreslår, at skibsfarten
reducerer sin årlige udledning
med ca. 400 mio. ton frem mod
2050 (den blå linje i figur 1). Jo
før, jo bedre, da reduktionsopgaven kun vokser over tiden.
Derfor foreslår Danske Rederier,
at søfartens CO2-udledning
topper i senest 2025 og derefter
halveres frem mod 2050.
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Over 15 mio.
Note: Skattebetalingen
kan være højere i visse
kommuner. F.eks. klassificerer Danmarks
Statistik ikke større
rederier i Fredericia og
Middelfart Kommune
som ’Rederier’ grundet
deres selskabsstruktur
eller arbejdsopgaver
til havs.

Internationale tendenser
Skibsfart er Danmarks mest globaliserede erhverv. To tredjedele af rederierhvervets aktivitet finder sted uden at anløbe europæiske havne, og al sejlads
sker i direkte konkurrence med skibe og søfolk fra verdens førende søfartsnationer. Danmark er blandt verdens 10 største søfartsnationer, så Danmark
har en klar interesse i at gå forrest i forsvaret for ansvarlig international handel,
når protektionisme og regionalisering i stigende grad truer verdenshandelen.
Højdepunkter 2016/2017
• Danske Rederier og en gruppe medlemmer deltog i Kronprinsparrets
officielle besøg i Washington og New York. På programmet var dialog
med amerikanske myndigheder om sanktioner, miljø og offshore vind,
samt pleje af kommercielle kontakter.
•

•

DFDS transporterede 500 tons rester fra Libyens kemiske våbenlager ud
af Libyen som led i en dansk-engelsk-finsk operation. Et enigt Folketing
stod bag den danske deltagelse. Se billede på næste side.
Efter livlig debat vedtog EU at tiltræde den handelsaftalen med Canada,
CETA. For skibsfarten sikrer aftalen fortsat fri og lige adgang til canadiske
havne, en stigende godsmængde og nye muligheder for feedering og
uddybning i Canada.

BNP VOKSER NU MERE END VERDENSHANDELEN

•

EU-landene etablerede Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i oktober 2016. Dermed har EU styrket redningsindsatsen, så
myndighederne i højere grad løfter opgaven med redning af bådflygtninge, frem for at opgaven løftes af civile skibe.

•

Storbritannien vedtog at forlade EU. For rederierhvervet er det vigtigt
at bevare fortsat adgang til det britiske marked, særligt det store britiske
offshore marked knyttet til olie/gas og havvind. Samtidig er der fokus
på den fremtidige konkurrencesituation mellem europæiske og britiske
rederier.

•

Med valget af Donald Trump som præsident i USA og konstateringen af,
at G20-landene har indført over 1.200 handelsrestriktioner siden 2008, var
globalisering og frihandel et dominerende politisk tema i 2016.

Mål 2017/2018
• Danske Rederier tilbyder et gratis e-læringskursus i antikorruption, hvor
målsætningen er, at 75 pct. af medlemsrederierne gennemfører programmet. Status i 2017 er, at 63 pct. af rederierne har gennemført.
•

EU skal fortsat være en udfarende kraft i internationale handelsforhandlinger. Der bør som minimum afsluttes forhandlinger om en ny aftale med
Japan.

•

Danmark har udsendt en militær sikkerhedsrådgiver, der med base i
Nigeria skal medvirke til at finde løsninger på udfordringerne med maritim
kriminalitet ud for Vestafrika. Samtidig viser flere angreb i Adenbugten
i starten af 2017, at pirateriet her desværre ikke er et overstået kapitel,
og det samme gør sig gældende i farvandet i Sydøstasien. Derfor er der
fortsat behov for politisk opmærksomhed samt agtpågivenhed fra rederiernes side.

•

2017 er blevet kaldt skibsfartens år i EU, hvor der gennemføres en evaluering af den maritime strategi 2018. EU bør i løbet af året indlede arbejdet
hen imod en opdateret og ambitiøs maritim strategi, der fokuserer på
vækst i EU’s maritime klynge.
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Arbejdsmarked og kompetencer
Fremtidens maritime arbejdsmarked skal baseres på dygtige hænder og
hoveder, som kan skabe fremtidens vækst. Det kræver, at Danske Rederier
løbende medvirker til at sikre de rette rammer for den nødvendige arbejdskraft. Derfor arbejdes der hele tiden på at optimere uddannelserne, sikre gode
overenskomster og i sidste ende skabe værdi – både til søs og i land.

•

Siden årsskiftet er det blevet lettere at registrere fartstid. Den nye løsning
foregår direkte og digitalt. Den erstattede fra årsskiftet rederiernes obligatoriske indberetning for på- og afmønstringer for danske skibe.

•

Højdepunkter 2016/2017
• Rederiet DFDS og Danske Rederier fik i november 2016 medhold i en
principiel retssag ved Højesteret om regulering af søfarendes skatteforhold. Dommen slår endegyldigt fast, at søfarende ikke har krav på en
automatisk lønregulering som følge af skatteomlægninger. Dermed stadfæstes Landsrettens dom fra den 19. november 2015.

World Careers lancerede læringsspillet ”Seven Seas”. Spillet er kommet
godt fra start og har allerede været gennemført af knap 2.500 elever på
ungdomsuddannelserne og givet dem et indblik i den maritime branche.
Udover brætspillet har World Careers lanceret kanalen worldcareers.tv,
hvor kampagnens egen youtuber Sebastian via film og fortællinger
udbreder kendskabet til Det Blå Danmark

•

I juni 2016 dimitterede 40 shipping trainees fra Danish Shipping Academy
efter at have gennemført den to-årige uddannelse The Commercial
Shipping Program. I september 2016 startede et nyt hold på 33 trainees
med 13 forskellige nationaliteter. Trainees fra 12 rederier og shippingvirksomheder deltager på holdet.

•

•

Flere unge skal sikres en maritim uddannelse. Derfor har rederierne fremlagt en uddannelsespakke med praktikpladsgaranti og fleksibilitet
i praktiktiden, så de studerende kan få sejltid på flere skibe. Ordningen
skal administreres af et praktikkontor med base hos Danske Rederier. Det
vil gavne både studerende og rederier, da ordningen sikrer faglært dansk
arbejdskraft til rederierne.
2017 har dannet ramme om en lang række overenskomstforhandlinger
for Danske Rederier, hvoraf adskillige er blevet fornyet i løbet af årets første
måneder. Forhandlingerne fortsætter hen mod sommeren.

BESKÆFTIGELSEN I REDERIERNE
I DANMARK OG PÅ DANSKFLAGEDE SKIBE
Danske
søfarende, 7.640

EU/EØS
søfarende, 2.646
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Mål 2017/2018
• Overenskomsterne for indiske søfarende skal fornys i 2018. Danske
Rederier vil arbejde for en yderligere modernisering og samskrivning af
overenskomster for at gøre dem lettere og mere overskuelige.
•

Uddannelsespakken har sat aftryk på vækstteamets anbefalinger. Danske
Rederier arbejder videre for en praktikpladsgaranti, så vi sikrer sejltid og
praktikpladser for de studerende bl.a. finansieret via SU i praktiktiden for
officerstuderende.

•

For at øge kulturforståelsen i rederierhvervet har Danske Rederier udviklet et tværkulturelt træningsprogram med specifikt fokus på forståelse
af forventninger og værdier i danske rederier. Programmet implementeres i løbet af 2017 i samarbejde med Maritime Academy of Asia and
the Pacific.
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Miljø og klima
FN’s søfartsorganisation IMO traf i 2016 afgørende beslutninger på klima- og
miljøområdet. Det danske rederierhverv er i front, når det kommer til at overholde lovgivningen om påvirkning af luft, vand og land, ligesom det er førende,
når det kommer til at forberede sig på kommende krav. Når rederierne lægger sig
i selen og investerer i ny teknologi, skal lovgivningen være ens for alle og fremfor alt håndhæves af myndigheder verden over.
Højdepunkter 2016/2017
• Det var historisk, da IMO i oktober 2016 vedtog en tidsplan for at udvikle
en strategi for reduktion af CO2-udledning for global skibsfart. Danske
Rederier har fået udarbejdet et studie, som giver et videnskabeligt bud på,
hvordan den globale skibsfart kan levere til Paris-aftalens målsætninger.
Danmark indsender i foråret 2017 sammen med en række lande studiet
som bidrag til arbejdet i IMO for at sikre, at den foreløbige reduktionsstrategi i 2018 bliver tilstrækkelig ambitiøs. Danske Rederier lancerede med
udgangspunkt i studiet en ny klimapolitik i november 2016.
•

IMO vedtog i oktober 2016, at de globale krav til skibes udledning af
svovl på max 0,5 pct. skal træde i kraft fra 2020. Danske Rederier støtter
vedtagelsen og ser frem til, at drøftelserne om effektiv håndhævelse for
alvor kan starte på globalt plan. Uden tilstrækkelig håndhævelse opnår
man ikke den miljømæssige gevinst i form af renere luft, og samtidig vil
der opstå en uhensigtsmæssig skævvridning af konkurrencen mellem de
rederier, der overholder svovlkravet og dem, der ikke gør.

•

IMO-landene vedtog, at Nord- og Østersøen blev udpeget som kontrolområde for kvælstofudledning. Således skal nybyggede skibe fra 2021
sænke udledningen af kvælstofilter med 75 pct., når de sejler i miljøzonerne.

•
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Ballastvandskonventionen opnåede efter mange års stilstand endelig tilstrækkelig tilslutning til at kunne træde i kraft, da Finland med sin
tiltræden tippede balancen i september 2016. Derudover godkendte
myndighederne i USA de første ballastvandssystemer i december 2016.
Konventionen træder i kraft den 8. september 2017.

•

I foråret 2017 forventer den danske regering at godkende Hong Kongkonventionen, som stiller miljø- og arbejdsmiljømæssige krav til ophugning af skibe. Danske Rederier har længe arbejdet for dansk tiltræden.

Mål 2017/2018
• IMOs foreløbige reduktionsstrategi for CO2-udledning fra skibe i efteråret 2018 skal være ambitiøs og indeholde både specifikke reduktionsmål
og -mekanismer. Danske Rederier arbejder i denne forbindelse tæt sammen med andre rederiforeninger og industriorganisationer herunder
International Chamber of Shipping, ICS.
•

Der skal sættes fokus på effektiv og ensartet håndhævelse af de globale
svovlkrav sammen med danske myndigheder og andre interessenter i
forbindelse med Partnerskab for Grøn Skibsfart. Målsætningen er blandt
andet at vedtage håndhævelsesregler i IMO.

•

Fra 2018 må EU-flagede skibe, ifølge EU’s skibsophugningsforordning,
kun ophugges på EU-godkendte værfter. Over 70 pct. af verdens skibe bliver ophugget i Sydasien – mange steder under uacceptable forhold. Dog
har nogle værfter investeret i miljø- og sikkerhedsmæssige forbedringer.
Danske Rederier arbejder fortsat for, at de opgraderede ophugningsværfter i blandt andet Indien bliver godkendt af EU, så positiv udvikling belønnes.

13%

Pakistan

37%
Indien

23%

Bangladesh

Over 70 pct. af alle verdens skibe blev i 2016 ophugget i Sydasien.
Kilde: IHS Fairplay
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Medlemmer
A.P. Moller – Maersk A/S

Faste havanlæg

TORM A/S

Maersk Olie og Gas A/S

DFDS A/S

Hess Denmark ApS

Dampskibsselskabet Norden A/S
Hafnia Tankers Shipholding ApS

Associerede medlemmer

Ultragas ApS

Clipper Group A/S

Magellan & Meridian Spirit ApS

Kirk Shipping A/S

UNI-TANKERS A/S

Weco Shipping A/S

Fjord Line A/S

Nordic Shipholding A/S

J. Lauritzen A/S

Ultrabulk A/S

KNOT Management Denmark A/S

Falcon Maritime A/S

herning shipping a/s

Monjasa A/S

Royal Arctic Line A/S

Team Tankers Management A/S

VT Shipping A/S

Nordic Tankers A/S

Stena RoRo A/S

XO Shipping A/S

Stena Line A/S

Fortuna Seaside Bulk Carriers A/S

Viking Supply Ships A/S

Dansk Rederi A/S

ALBA Tankers A/S

Erria A/S

Dong Energy A/S

ID Management ApS

Crystal Nordic A/S

Navision Shipping Company A/S

Evergas A/S

Nordic Bulk Carriers A/S

Svitzer A/S

RN Dredging B.V

Axis Offshore A/S

T.K.B. Shipping

Corral Line ApS

Unifeeder A/S
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