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Beretning
Med denne beretning for 2006 aflægger Hirtshals Havn
det sjette regnskab, og kan berette om et år med væsentlige udfordringer for havnen, og om et år, hvor fokus har
været lagt på havnens fremtidsperspektiver og virkeliggørelsen af havnens visioner.
Hirtshals Havn har også i 2006 fokuseret på at styrke og
udvikle det tætte samarbejde med sine samarbejdspartnere og brugere. Dette betyder også udvikling af den
fælles styrke og de fælles målsætninger omkring positioneringen af Hirtshals i nationalt og europæisk perspektiv.
Hirtshals Havn realiserede i 2006 en omsætning på 60,2
mio. kr. Der er med den realiserede omsætning tale om
andet år i træk, hvor havnen præsterer en omsætning
over 60 mio. kr. Der er i 2006 realiseret et regnskabsresultat på 17,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på omtrent 10 mio. kr. i forhold til resultatet i 2005. Driften af
Hirtshals Havn i 2006 må betegnes som tilfredsstillende.

Resultatopgørelse 2006
Nettoomsætning
Driftsudgifter
Personaleudgifter
Resultat af primær drift
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver
Andre driftsudgifter
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Resultat før ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Årets resultat

60.161.509
17.898.588
9.594.055
32.660.866
8.766.597
2.303.763
21.590.506
941.841
5.271.786
17.260.561
0
17.260.561

Balance pr. 31. december 2006
Aktiver
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

416.564.081
58.710.080
475.274.161

Passiver
Egenkapital
Hensættelser
Gæld
Passiver i alt

327.963.739
3.462.572
143.874.850
475.274.161

Hirtshals Havn kan med tilfredshed konstatere, at der er
stadig stigende aktivitetsniveau på havnens primære
aktiviteter.
Fremtidens position
Der er i 2006 taget initiativer, som udgør fundamenter for
havnens positionering som en havn af national betydning i
fremtidens europæiske havnebillede.
Udviklingen af havnens naturlige potentialer, skal være
med til at forstærke Hirtshals Havns position som Norddanmarks førende erhvervshavn.
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Ny ejer
Ejerskabet af Hirtshals Havn overgik med virkning fra den
1. januar 2007 fra Hirtshals Kommune til Hjørring Kommune, der er en sammenlægning af de tidligere kommuner i Hirtshals, Sindal, Hjørring og Løkken-Vrå.
Hirtshals Havn tegnes af bestyrelsesformand Knud Størup
og næstformand advokat Anker Laden-Andersen. Bestyrelsen har fortsat fokus på Hirtshals Havn som en kommerciel virksomhed med et europæisk udsyn og en lokal
forankring.
Havnens bestyrelsesformand Knud Størup sidder fra februar 2007 i bestyrelsen for brancheorganisationen Danske Havne. Bestyrelsesformanden er valgt for at varetage
de største fiskerihavnes interesser.
Hirtshals Havn har i 2006 bearbejdet planerne for havnens strategiske udvikling. Dermed har havnen præciseret
sin position og sine målsætninger i dansk og europæisk
transport og fiskeri.
RO/RO-trafikken i vækst
Hirtshals Havn har i 2006 oplevet en stigning på godsomsætningen på et tilfredsstillende niveau. Omsætningsstigningen skal primært tilskrives udviklingen i ro/ro-trafikken
på ruterne til Syd- og Vestnorge. Der er på tilsvarende vis
registreret en positiv udvikling i personbiltrafikken over
havnen.
Fiskeriet i fokus
Hirtshals Havn er en af Danmarks vigtigste fiskerihavne
og havnen prioriterer fortsat udviklingen af de fiskerirelaterede aktiviteter og faciliteter. Havnen har i 2006 registreret vækst på de dele af fiskeriet, der er havnens kerneområder.
Hirtshals Havn har igen i 2006 opfyldt målsætningen om
at fiskeriet skal fastholde sin andel af havnens samlede
aktiviteter. Derfor fastholder havnen sin indsats på området i relation til at fastholde og styrke fiskeriet i Hirtshals
som grundlag for erhvervsaktivitet og værdiskabelse.
Indre udviklinger
2006 har været et år, hvor der har været betydelig fokus
på udvikling af havnens organisation. Havnen har derfor
også styrket sit fokus på medarbejderudvikling gennem
prioritering af HRM-området (Human Ressource Management). Indsatsen på personaleområdet skal udbygge
havnens kompetencer som en proaktiv og dynamisk virksomhed. Dermed muliggøres de drifts- og udviklingsmæssige målsætninger.
Den innovative ramme
Hirtshals Havn kunne i 2006 præsentere de visioner og
strategier, der ligger til grund for den fremtidige drift og
udvikling af havnen som infrastrukturenhed, erhvervsområde og virksomhed.
Hirtshals Havn har defineret sig som en innovativ ramme
om et erhvervsområde, hvor havnen har en aktiv og samlende rolle. Det er havnens målsætning at udnytte og
udvikle potentialet i den geografiske placering, der giver
havnen sin naturlige begrundelse.
Havnen er i sit udgangspunkt et logistisk knudepunkt, og
er samtidig dynamisk og værdiskabende i alle sine handlinger og aktiviteter. Det gør havnen til et kraft-center,
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som skal være kendetegnet ved at være absolut handlekraftig i de relationer, hvori havnen indgår.
Hirtshals Havn:
§
skal udvikles som en godsdrejeskive med fokus
på shortsea shipping og ro/ro-gods i transit.
§
skal være kendetegnet ved højkvalitetsfisk og –
fiskeri inden for konsumfiskeriet og det pelagiske
fiskeri.
§
skal være en udviklende arbejdsplads gennem
fokus på HRM (Human Ressource Management).
Hirtshals Havn vil opfylde målsætningerne via værdiskabelse gennem dialog med brugerne og ved at tilvejebringe faciliteter og services, som tilgodeser brugernes
behov.
Havnens målsætninger skal virkeliggøres gennem en
tydelig troværdighed, sikring af havnens økonomiske
styrke samt en professionel service i den daglige kundekontakt.
Arealleje
11%

Fiskeri
19%

Dette skaber grundlaget for et stadig stigende aktivitetsniveau på havnen, såvel for ro/ro-trafik som for landingen
og forædlingen af fisk.
Der investeres betydelige beløb i infrastrukturen på havnen, ligesom et af de rederier, der bruger havnen i 20062008 gennemfører de hidtil største infrastrukturinvesteringer i Hirtshals. Derfor er det nødvendigt, at
Staten bakker op for at fastholde udviklingen i et af landets udkantsområder med investeringer i jernbane og
vejnet i havnens bagland.

Transport- og trafikaktivitet
Hirtshals Havn er i dag en væsentlig drejeskive i de nordsydgående transportkorridorer gennem Nordeuropa og
Skandinavien. Havnen dækker faciliteter til håndtering af
såvel ro/ro- som lo/lo-gods.
Havnen har:
§
kajer med vanddybder på indtil 9,5 meter
§
mobil havnekran til håndtering af containere,
bulk og stykgods,
§
håndteringsarealer til trailere og containere.

Ande t
5%

Trafik
65%

Dialogen
Havnen prioriterer fortsat samarbejdet i Brugerrådet i
fokuseringen på samarbejde med brugerne af havnen og
den løbende forbedring af den service havnen tilbyder.
Endvidere danner Brugerrådet udgangspunktet for den
udviklingsorienterede dialog omkring havnens fremtid.
I august afholdt havnen sin tredje rundbordskonference.
På konferencen blev fokus lagt på temaer, der kan styrke
Hirtshals position i de kommende år.
Fremtidsperspektiver
Der skabes i disse år grundlag for at virkeliggøre havnens
vækstpotentiale som Norddanmarks førende Erhvervshavn. Med afsæt i fremadrettede investeringer, vil Hirtshals Havn over de kommende år blive genstand for øget
opmærksomhed og dermed et aktivitetsniveau, der vil
stige over de kommende år.
Der gennemføres i 2007 betydelige investeringer i havnens infrastruktur, samt i forholdene for det pelagiske
fiskeri og den pelagiske forædlingsindustri. Et investeringsprogram, der løber til 2009, omfatter optimering af
infrastrukturen på og ved havnen samt større vanddybder.
I vurderingen af den fremtidige udvikling må havnen
naturligt også forholde sig til den stadige konkurrence i en
dynamisk verden.

Det europæiske motorvejsnet har sit nordlige afsæt direkte i Hirtshals Havn.
Der har i regnskabsårets været rutetrafik på Hirtshals
Havn med destinationer i bl.a. Norge, Færøerne, Skotland
og Tyskland.
Det kommende år og arbejdet i Infrastrukturkommissionen bør give klarhed over de perspektiver der ligger for
godsjernbanetrafikken. Havnen imødeser resultatet af
kommissionens arbejde med en forhåbning om, at kunne
tage initiativer, der udnytter havnens potentiale som
omdrejningspunkt for godskorridorer.
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Dette omfatter blandt andet:
§
konkurrencen mellem godskorridorer,
§
udviklingen i personrejsemønstre
§
udviklingen i forbrugerkravene til fødevarer, herunder kravene til fisk og fiskeprodukter.
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Passagerer og personbiler, 1.000 stk.
2 .0 0 0
1. 8 0 0
1. 6 0 0
1. 4 0 0

Godstransportens
sværvægtere i Hirtshals

1. 2 0 0

Modulvogntog bliver en del af hverdagen på Hirtshals
Havn.

1. 0 0 0
800
600
400
200
0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Per sonbiler

Passagerer

Fiskeriaktivitet
Hirtshals Havn er en af Danmarks største fiskerihavne.
Havnens strategiske fokus ligger på samlede koncepter
inden for højkvalitets fisk i konsumfiskeriet og i det pelagiske fiskeri. På konsumområdet har havnen landings-,
håndterings- og auktionsfaciliteter med kontrollerede
temperaturforhold – populært betegnet "Den ubrudte
kølekæde" -, samt optimale hygiejne- og logistikforhold.
Konsumfiskeriet er koncentreret omkring FiskeTerminal
Hirtshals.
Det pelagiske fiskeri er samlet i "Center for pelagisk fisk",
hvor store vanddybder, lossetårne og Matjeshallen er
kernen.
Såvel konsumfisk som pelagisk fisk landet i Hirtshals
sælges og formidles til både lokalt og ikke-lokalt beliggende forædlingsvirksomheder og markeder. Havnen har
naturligvis liggepladser for alle kategorier af fiskefartøjer,
samt beddingsanlæg.
Udviklingen i konsumfiskeriet efter indførelsen af fartøjskvoteandele (FKA) og den deraf følgende omstrukturering
af fiskeflåden har havnens naturlige bevågenhed. Omstillingen skal bruges til at tiltrække yderligere landinger.
Konsumfisk

og skaldyr

(torsk, kuller, rødspætter mv.)

Hirtshals Havn er blevet udpeget fordi den direkte forbindelse mellem havnen og Motorvej E 39 giver sikkerhed og
plads til de 25,25 meter lange vogntog.
Modulvogntogene er en ny kombination af de lastbiler der
er kendt i dag og giver en væsentlig mindre miljøbelastning, samtidig med at de er ressource- og brændstofbesparende.
Deltagelsen i forsøgsordningen vil betyde en yderligere
styrke for godskorridorerne over Hirtshals.

Bestyrelsen
Bestyrelsesformand
Knud Størup
Næstformand
Advokat Anker Laden-Andersen
Direktør Sven Buhrkall
Afdelingsformand Mogens Bjerre
Knud Damgaard
Byrådsmedlem Søren Risager
Byrådsmedlem Viggo Bilde
Medarbejderrepræsentant
Dennis Primdal Lauritsen
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Ledelsen
Adm. direktør Jens Kirketerp Jensen
Maritim chef Jan Bruun Pedersen
Teknisk chef Peter Ydesen
Regnskabschef Lisa Larsen
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Havnen har 18 medar bejdere
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Havnen kan med tilfredshed konstatere, at Hirtshals Havn
er blevet udpeget som et af ankerpunkterne i den forsøgsordning med modulvogntog, der starter den 1. januar
2008.
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2005

adresse
tlf.
fax

Norgeskajen 11
Postboks 3
9850 Hirtshals
+45 96 56 50 00
+45 98 94 42 93

Havnevagten – Døgnvagt

+45 98 94 14 22

cvr

25 86 84 55

2006

internet
e-mail

www.hirtshalshavn.dk
hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk
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