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Mens den europæiske økonomi tog et 
timeout fra vækst og fremgang i perioden 
2011 – 2014 steg den nordeuropæiske 
havvindmøllekapacitet fra 3,7 GW til 7,3 GW. 
Det betød samtidig, at markedet for både 
vagtskibe, forsyningsskibe, installationsskibe 
og crew boats blev udvidet markant, hvilket 
afspejler sig i tallene jf. figur 1.  Der forventes 
yderligere vækst, og EU's Joint Research 
Center ser op imod en tredobling af vindkapac-
iteten i 2020 set i forhold til 2014-niveauet.

Ifølge det internationalt anerkendte analysein-
stitut Clarksons Research Services står danske 
rederier for 10 pct. af tilvæksten i antallet af 
crew boats i den viste periode. De resterende 
90 pct. er typisk indflaget i lande med tonnag-
eskat- og nettolønsordninger, der omfatter off-
shore-aktiviteter. Det skader danske rederiers 
relative konkurrencedygtighed. 
    Tendensen ses også for andre skibstyper end 
crew boats. Det gælder for installationsskibe 
og forsyningsskibe, der i dag regnes for danske 
styrkepositioner indenfor maritim offshore.

Der er voksende konkurrence om opgaverne 
og rederierne møder i stigende grad højere 
krav fra slutkunden om en effektivisering af 
deres ydelser i jagten på omkostningsreduc-
ering.  Det må således forventes, at det i 
højere grad er fartøjer fra de lande med bedst 
rammevilkår, som griber den fremtidige vækst. 
Her vil skibe med dansk flag være udfordrede 

grundet blandt andet beskatning og de dele af 
reguleringen, hvor rederierne i dag er under-
lagt fordyrende danske særkrav, der kan øge 
nybygningsprisen med op til 20 %. 

Hvis der ikke handles politisk vil den danske 
del af fremtidens vækst mindskes og et be-
tydeligt maritimt segment som offshore wind, 
der beskæftiger over 1.000 danske søfolk, er 
dermed i fare for at få knækket vækstkurven. 
Det vil i givet fald også betyde, at der ikke bliver 
skabt lige så mange jobs i landdistrikterne, hvor 
en betydelig del af offshore-branchens ansatte 
er bosat og/eller har deres arbejdsplads.  

For at undgå, at den maritime offshore-sektor 
taber terræn til udenlandske rederier er det 
afgørende, at også specialskibsfarten får ram-
mevilkår, der er internationalt konkurrencedyg- 
tige. De bør modsvare både de teknologiske og 
markedsmæssige skridt, som offshore vindin-
dustrien tager i disse år. Det har virket for den 
mere traditionelle skibsfart, hvor bl.a. contain-
erskibsfarten fortsat vækster i Danmark trods 
intens international konkurrence. 

Muligheden for at udnytte det internationale 
potentiale er altså i høj grad til stede for det, 
der i dag er en dansk styrkeposition.
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Offshore-vind har siden 2011 oplevet stor vækst i installeret kapacitet. Det 
har medført, at danske rederier har kunnet udvikle og udvide deres forret-
ning til trods for svære økonomiske tider.  Siden 2011 er antallet af danske 
offshore-skibe med speciale i vindindustrien vokset markant. Fx er antallet 
af crew boats, der specialiserer sig i at skifte bemanding på skibe og  
offshore-installationer, mere end firdoblet fra 10 til 44 på bare fire år.

Væksthistorie i modvind 

Den installerede offshore 
vind-kapacitet er fordoblet 
fra 2011 til 2014.

Frem mod 2020 forventes 
den nordeuropæiske off-
shore vind-kapacitet at 
tredobles.

Danske rederier er stadigt 
markedsførende inden for 
installation, men er under 
stigende pres fra rederier 
fra vores nabolande, der har 
tonnageskat- og nettoløn-
sordninger, som inkluderer 
offshore-aktiviteter.

UDVIKLINGEN I UDVALGTE SEGMENTER AF DANSK OFFSHORE

Rederiforeningen anslår, at 
konkurrencedygtige skatte-
vilkår kan give job til yder-
ligere 500 søfolk inden for 
maritim offshore vind frem 
mod 2020


