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Danske virksomheder kan bryste sig af at være blandt de førende i verden, 
når det kommer til pumper, enzymer, fødevarer, maritim service, medicin  
– og meget andet.

Men også danske virksomheder bliver pustet i nakken af fremadstormende vækstmiljøer fra resten af verden. 

Derfor er der god grund til at fokusere på at fastholde og udbygge vores styrker.

I fem nye analyser går vi tæt på resultater og potentialer i nogle af de eksisterende og fremtidige  
styrkepositioner i Danmark: Maritime erhverv, robotter og automatisering, fødevarer, bioøkonomi  
og life science.
 
De danske styrkepositioner bygger på stærke, regionale partnerskaber mellem innovative virksomheder, 
forsknings- og vidensinstitutioner og offentlige myndigheder. Partnerskaber, der bringer udviklingkraft til 
virksomhederne, skaber stærke rammebetingelser og sikrer, at virksomhederne kan agere på baggrund af 
nyeste viden. Regionerne anbefaler, at vi fremover etablerer én landsdækkende klynge pr. styrkeposition. 
Det skal sikre de stærke innovations- og vækstmiljøer, som er forudsætningen for at hjælpe højteknologiske og 
innovative virksomheder godt på vej.

Rigtig god læselyst
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Et sikkert anker 
for Danmark
Med en samlet eksport på 250 mia. kr. om året er de maritime erhverv – også kaldet Det 
Blå Danmark – landets største eksporterhverv. 

De maritime erhverv tegner sig for 22 pct. af den samlede danske eksport og er desuden et 
af de mest globaliserede erhverv med en eksportandel på hele 70 pct. af omsætningen. 

Erhvervsklyngen for den maritime sektor har desuden vist sig dygtig til at omstille sig fra 
primært at være domineret af værftsindustri til i dag at servicere store dele af den danske 
offshore-sektor med specialskibe- og udstyr. 

Det gælder fx de tidligere værftsbyer Aalborg og Frederikshavn, hvor nogle af de største
virksomheder tidligere var med til at bygge kæmpestore stålskibe, men stigende interna- 
tional konkurrence betød, at værfterne måtte lukke. 

De har, i lighed med Lindøværftet på Fyn, omstillet sig, så mange virksomheder i dag 
producerer udstyr til skibsbranchen og andre erhverv, og desuden ventes servicering af 
havvindmølleparker, dekommissionering af boreplatforme og stigende verdenshandel  
at blive markante vækstområder i de kommende år. 

Den maritime klynge i tal: 
-  95.000 beskæftigede (direkte og  

indirekte beskæftigelse)
- mere end 300 mia. kr. i omsætning 
- eksporterer årligt for 250 mia. kr. 

Kilde: Danske Maritime

Kilde: Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark, AE-rådet, udarbejdet for Søfartsstyrelsen, 2017.

Danmark er klart størst i Europa, når det gælder værdien af den maritime industri-
produktion pr. indbygger. Det er med til at understrege, at Det Blå Danmark er en 
national styrkeposition. 

En undersøgelse af 1.000 maritime virksomheder (se figur) fra Danske Maritime  
(branche- og arbejdsgiverforening for danske leverandører af maritimt udstyr,  
services, skibe og skibsdesign) viser da også, at de maritime virksomheder ser lyst  
på fremtiden. Hele 80 pct. af virksomhederne forventer en positiv vækst på mere  
end 2 pct. årligt i de kommende tre år. Halvdelen af dem forventer en årlig vækst  
på mere end 10 pct.

EU = index 100

Maritim industriproduktion
pr. indbygger 
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Yderligere maritimt udstyr indeholder to udstyrsbrancher, der ikke indgår i klassifikationen af Det Blå Danmark. Det drejer sig om brancherne fremstilling 
af dampkedler og fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf, som i Nordjylland i høj grad er brancher båret af maritime produkter og ydelser.

 

Det Blå Nordjylland
Den maritime klynge har altid haft et stærkt nordjysk præg med de tidligere værftsbyer Aalborg og 
Frederikshavn i spidsen. Men hvor man førhen byggede kæmpestore stålskibe, er det i dag produktion 
og udvikling af udstyr til skibsbranchen og andre erhverv, der fylder. 

Nordjyllands geografiske placering ved udgangen til Nordsøen betyder, at der hvert år passerer i 
tusindvis af skibe forbi Skagen og Frederikshavn. Den store trafik af skibe giver beskæftigelse til en stor 
værdikæde af udstyrsproducenter, mekanikere, montører m.fl., der servicerer skibene. Det giver en sta-
dig efterspørgsel efter kvalificerede folk fra de mange maritime uddannelsesinstitutioner i Nordjylland.

Dele af de maritime erhverv er koncentreret i andre dele af Danmark, særligt i Esbjerg, hvor en stor  
del af offshore energiproduktionen er forankret, og i Hovedstaden, hvor størstedelen af rederierne  
og søtransporten har hjemme.

Figuren viser nordjyske erhvervsspecialiseringer inden for maritime erhverv. Ligger søjlen til højre for 
den lodrette linje (Index 100), så er regionen beskæftigelsesmæssigt specialiseret inden for området. 

1%
5%

15%

41%
39%

Nordjyske maritime erhvervsspecialiseringer

Kilde: Region Nordjylland

Maritimt udstyr og service 118

Skibsbygning 273

Fiskeri 323

Yderligere maritimt udstyr* 192

index 100

Negativ vækst på mere end 10 pct.
Negativ vækst på mellem 2 og 10 pct.
Omtrent uændret vækst 0 til 2 pct.
Positiv vækst mellem 2 og 10 pct.
Positiv vækst mere end 10 pct.

Kilde: Undersøgelse af COWI / Blue Consulting i 2016 

Forventninger til virksomhedens årlige 
vækst i perioden 2017-20

Hvilke forventinger har virksomheden  
til den samlede omsætning i perioden  
2017-2020 i fht. de seneste fire år?
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De maritime erhverv i Nordjylland beskæftiger 7.200 personer inden 
for maritimt udstyr og service, transport og logistik, skibsbygning,  
søtransport af passagerer og gods, olie og gas samt fiskeri.  Det svarer  
til 4,0 pct. af regionens samlede beskæftigelse. 

Inkluderes erhverv, der producerer dele til vindmøller – fx fundamenter 
til havvindmøller – når antallet af beskæftigede i Nordjylland op på flere 
end 9.000. Størstedelen af beskæftigelsen er placeret i de gamle værfts-
byer Aalborg og Frederikshavn.

På landsplan arbejder ca. 67.700 inden for de primære maritime erhverv. 

Virksomhederne inden for maritimt udstyr har haft en stærk 
produktivitetsvækst på gennemsnitlig 7,8 pct. om året.

Det betyder, at virksomhederne står væsentligt stærkere i den globale 
konkurrence i dag. Til sammenligning har den årlige produktivitetsvækst 
i det øvrige erhvervsliv i samme periode blot været på 1,4 pct. årligt. 

Maritime specialer

Andel af samlet 
beskæftigelse i pct.

Kilde: Region Syddanmark baseret på særkørsel fra CVR-registeret af branchen maritime erhverv  
(Det Blå Danmark samt fiskeri og yderligere maritimt udstyr), februar 2018

Kortet viser, hvor en stor en andel 
beskæftigelsen i maritime erhverv 
udgør af den lokale beskæftigelse.

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

Beskæftigede Maritime erhverv Andel af regionens beskæftigelse

Hele landet 67.699 3,6%

Region Hovedstaden 15.821 2,4%

Region Sjælland  4.517 2,1%

Region Syddanmark 19.612 5,1%

Region Midtjylland 15.328 3,5%

Region Nordjylland 7.236 4,0%

68.000 beskæftigede i de maritime erhverv

Tabellen viser antal beskæftigede i de maritime erhverv – inkl. fiskeri og yderligere maritimt udstyr 
– samt maritime erhvervs andel af regionens beskæftigelse.

Høj andel

Lav andel

–
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Markante maritime 
virksomheder i Nordjylland

Mange vækstvirksomheder

’Den maritime klynge i Nordjylland  
favner en række specialiserede netværk  
og erhvervsorganisationer. Netværkene  
kan være organiseret om en specifik havn  
(fx Serviceteam Skagen) eller mod en særlig  
branche, fx House of Energy, der har fokus  
på energisektoren.’

•  Alfa Laval Aalborg A/S: Udvikling og produktion af kedler, brændere og varme-
vekslere til skibe. 

•  MAN Diesel & Turbo, Frederikshavn: Udvikling, produktion og reparation af 
dieselmotorer til skibe.

•  Bladt Industries A/S, Aalborg: Produktion af store stålkonstruktioner til bl.a.  
offshore vindenergi og olie- og gasindustrien.

•  Karstensen Skibsværft A/S, Skagen: Produktion og reparation af skibe.
• Flådestationen Frederikshavn: Den ene af Søværnets to flådestationer i Danmark.  
 Den anden ligger i Korsør.

Vækstvirksomhederne i de maritime erhverv i Nordjylland fylder halvanden gang så 
meget som i det generelle erhvervsliv. Hele 12 pct. af de maritime virksomheder er 
vækstvirksomheder i modsætning til 8 pct. i det øvrige erhvervsliv. 

Figuren viser andelen af alle virksomheder i Nordjylland, der er vækstvirksomheder 
inden for forskellige brancher.

Kilde: Region Nordjylland

I alt

Sundhedsteknologi

Energi

Maritime erhverv

Byggeri

Logistik

Fødevarer

IKT

Turisme

8,4 %

12,6 %

12,1 %

11,7 %

11,2 %

9,2 %

9,1 %

3,5 %

15,6 %
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Udvikling af bruttoindkomst, 2017-prisniveau, 2006-2016 

Efterspørgslen i den maritime sektor går i stigende grad i 
retning af kvalificeret og uddannet arbejdskraft. 

Antallet af beskæftigede med LVU i de  
maritime erhverv er gået frem med 41 pct. 
siden 2006, mens antallet af ufaglærte er  
faldet med 29 pct. i samme periode.

Uddannelsessektoren er en afgørende del af den maritime klyn-
ge. En stabil fødekæde af dygtige medarbejdere med maritime 
kompetencer er afgørende for, at danske og udenlandske mariti-
me virksomheder ser Danmark og Nordjylland som et attraktivt 
sted at drive virksomhed.

Gennemsnitsindkomsten for ansatte i de maritime erhverv er med 
458.000 kr. markant højere end den gennemsnitlige lønindkomst. 

En høj indkomst hænger ofte sammen med en høj produktivitet. 
Til sammenligning ligger lønindkomsten på tværs af alle erhverv i 
gennemsnit på 324.000 kr.  

i Nordjylland udbyder de nordjyske uddannelsesinstitutioner 
derfor de uddannelser, som det regionale maritime erhverv  
efterspørger. Det gælder eksempelvis MARTEC (professions- 
bachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift (maskin- 
mester), skibsassistenter, skibsmaskinist m.v.), EUC Nord  
(skibsmontører, skibsmekanikere), Skagen skipperskole og  
Flådestation Frederikshavn. 

Aalborg Universitet etablerer et nyt tværfagligt maritimt forsk-
ningscenter, der skal levere forskning og sprede viden til de 
mange maritime virksomheder i den nordjyske klynge og hele 
Det Blå Danmark.

Uddannelse betaler sig

Fremtidens skibsfart 
er på nettet

De maritime erhverv har altså et stort potentiale for 
fremtidig vækst. Og regeringen har en ambition om 
at gøre Danmark til internationalt maritimt testcen-
ter for digitale og autonome teknologier, hvor der 
ses et særligt potentiale.

Men der er også udfordringer og barrierer for 
branchens udvikling. Regeringen peger i sin nye 
vækstplan for Det Blå Danmark på, at den teknologi-
ske udvikling og giganter som Amazon og Alibaba er 
med til at ændre spillereglerne for transportsektoren 
– herunder søtransporten. 

Det betyder, at danske maritime virksomheder bør 
satse endnu mere på at være innovative og effektive 
ved at omfavne digitaliseringen og indføre nye 
teknologi. 

Klyngeorganisationen MARCOD arbejder netop med
at styrke netværk og kompetencer blandt de mariti-
me virksomheder. Målet er at skabe vækst i Det Blå
Nordjylland ved at støtte virksomhedernes udvikling 
og formidle viden om den maritime branches poten-
tialer og udfordringer.

Kilde: AE på baggrund af data fra Danmarks Statistik
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Det Blå Danmark
Alle beskæftigede



FOKUS  - - -  FORENKLING  - - -  FORBEDRING
Danske Regioner arbejder for at skabe et nyt erhvervsfremmesystem, 

som skal sikre vækst og beskæftigelse i hele Danmark.

regioner.dk/regional-udvikling


