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Beretning
Hirtshals Havn har i 2009 realiseret et regnskabsresultat
på 0,6 mio. kr. Resultat er bedre end forventet, og kan
under indtryk af de finansielle begrænsninger, der kendetegner europæisk økonomi og havnens forretningsområder, betegnes som tilfredsstillende med en omsætning på
50,9 mio. kr.
Hirtshals Havn vil fremadrettet flytte sit fokus fra udvikling af de fysiske rammer, som havnen tilbyder brugere
og samarbejdspartnere, mod en prioritering af udviklingen
af eksisterende kerneforretningsområder. Samtidig vil
havnen øge ressourceindsatsen på nye forretningsområder. Havnen vil også fokusere på strukturændringer og
effektiviseringer, der kan forbedre havnens konkurrenceposition.
Innovative initiativer får stadig større betydning for Hirtshals Havn, og udviklingen af erhvervsområdet som en
dynamisk og innovativ klynge. Dette vil være afgørende
for vækst og forstærket positionering af Hirtshals som en
afgørende spiller i den danske havnesektor og som erhvervsdynamo i Nordjylland.
I 2009 har Hirtshals Havn oplevet en række positive udviklingstendenser, der kan medvirke til at give yderligere
vækstgrundlag i en kommende positiv konjunkturudvikling. En række nye virksomheder har hen over 2009 etableret sig på havnen og tilsvarende har virksomheder udvidet allerede eksisterende aktiviteter. Yderligere er den
positive tendens blevet synlig ved udlejning af arealer til
sten- og grusaktiviteter.

Resultatopgørelse 2009
Nettoomsætning
Driftsudgifter
Personaleudgifter
Resultat af primær drift

50.882.338
20.038.742
11.171.658
19.671.938

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver
Andre driftsudgifter

10.342.377
1.172.715

Resultat før finansielle poster

8.156.846

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Resultat før ekstraordinære poster

17.469
7.542.433
631.882

Hirtshals Havn prioriterer til stadighed vigtigheden i det
tætte samarbejde med brugerrådet ved havnen. Samarbejdet sikrer en løbende dialog omkring såvel konkrete
driftsmæssige forhold på havnens område, som udviklingsmæssige nyskabelser. Tilsvarende vil havnen prioritere de nyskabende elementer i andre havnerelaterede fora.
Målsætninger
Hirtshals Havn har defineret sig som en innovativ ramme
om et erhvervsområde, og derfor er havnen en proaktiv
og samlende aktør. 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.
Hertil skal havnen være dynamisk og værdiskabende i alle
sine handlinger og aktiviteter med henblik på at positionere havnen som et kraftcenter. Kraftcenteret 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 makrel fiskeriet.
 skal være en udviklende arbejdsplads baseret på en
stærk Human Ressource Management.
Havnens målsætninger skal virkeliggøres gennem en tydelig troværdighed, sikring af havnens økonomiske styrke
samt en professionel og udadrettet service i den daglige
kundekontakt.
Hirtshals Havn vil i 2016 være kendetegnet ved følgende
tre karakteristika:
 At være kendt som vækstcenter.
 At være den største fiskerihavn i Nord- og Vestjylland.
 At væksten i godstrafikken ligger over samfundsvæksten.

631.882

Hirtshals Havn forholder sig proaktivt til forandringerne i
havnesektoren, som bliver stadig mere synlige i disse år.
Hirtshals Havn vil deltage aktivt i udvikling af de driftsmæssige udfordringer, der ligger i en dynamisk verden i
forandring, med en heraf følgende øget kompleksitet.

Aktiver
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

525.360.916
11.522.519
536.883.435

Passiver
Egenkapital
Hensættelser
Gæld
Passiver i alt

Hirtshals Havn har i 2009 rettet henvendelse til SKAT med
henblik på at få foretaget en revurdering af værdiansættelsen af havnens ejendomsværdi under hensyntagen til
indregning af fradrag for forbedringer. Havnen forventer
således i 2010 at få for meget indbetalt ejendomsskat
refunderet, ligesom der forventes en væsentlig reduktion
af havnens fremtidige ejendomsskattebetaling.

337.936.378
2.442.768
196.504.289
536.883.435

Ekstraordinære indtægter
Årets resultat

0

Balance pr. 31. december 2009
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I samarbejde med Danske Havne har Hirtshals Havn taget
initiativ til formulering af en særregel i tingslysningsloven.
Denne skal åbne mulighed for at havne kan sælge bygninger, der ikke længere indgår aktivt i havnens drift uden
at dette forhindres af tinglysningslovens §§ 10 og 19.

NORDDANMARKS FØRENDE
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Investeringer
Hirtshals Havn har gennem de seneste ni år realiseret et
omfattende investeringsprogram, som i samspil med
havnens brugere sikrer Hirtshals Havn udvikling og fornyelse samt stadig bedre positionering af Hirtshals som
erhvervsdynamo.
I 2009 har Hirtshals Havn reduceret det investeringsniveau, der har karakteriseret de forudgående år, hvor
investeringsprogrammer er gennemført som grundlag for
vækst, og som havnen allerede nu kan se omridset af.
Investeringerne belaster havnens regnskabsresultat.
Anlægsinvesteringerne er i 2009 centreret omkring NordsøTerminalen, hvor Containerkajen er blevet opgraderet
med effektiv affendring og montage af broklap. Yderligere
er kapaciteten på adgangsvejen til NordsøTerminalen
blevet forøget, så den modsvarer terminalens status.
Med ibrugtagningen af første etape på Hirtshals Transport
Center er der allerede taget initiativ til etablering af centerets anden etape. Hirtshals Havn indgår i samarbejdet
omkring etableringen og driften af centeret, med henblik
på at skabe den nødvendige infrastruktur for den erhvervsrelaterede logistik på korridoren over Hirtshals.
Ledelse og organisation
Der er med virkning fra den 1. januar 2010 udpeget ny
bestyrelse for Hirtshals Havn, og havnen tegnes nu af
bestyrelsesformand advokat Anker Laden-Andersen. Som
ny næstformand er udpeget forhenværende auktionsmester Knud Damgaard. Med konstitueringen styrkes den
erhvervsorienterede positionering af havnen, ligesom
havnen med sit første kvindelige bestyrelsesmedlem,
Susanne Sander, tegner et tidssvarende og fremadrettet
billede af sin samfundsmæssige position.
Der er ultimo 2009 gennemført en ændring af havnens
organisationsstruktur, hvormed den daglige kundekontakt
varetages af ”Maritim Service”. Samtidig er stillingen som
maritim chef nedlagt. Den nye organisationsstruktur har
åbnet for udvikling af havnens medarbejdere og fornyelse
af de driftsmæssige perspektiver. Ændringerne understøtter udviklingen af havnen og serviceringen af havnens
kunder og samarbejdspartnere, samtidig med at havnens
organisation formes efter en målsætning om, at opnå den
størst mulige økonomiske effektivitet gennem ressourceudnyttelse og driftsfokus.
Havnens drift
Hirtshals Havn har med virkning fra den 1. januar 2010
indført retningslinier for brugen af havnen, ligesom konsekvenserne ved tilsidesættelse er synliggjort. Indførelse
af retningslinier skal medvirke til at skabe en stringent og
konsistent drift af havnen til gavn for de brugere af havnen, der naturligt indgår i et samspil med havnen, og
dermed er medvirkende til at optimere driften af havnen
til gavn for dens interessenter.

ved implementering af planlagt vedligehold. Sammen med
renoveringsprogrammer skal dette optimere økonomi og
drift i vedligeholdelse af havnen.

Transport
Hirtshals Havn er i dag en væsentlig drejeskive på de
nord-sydgående transportkorridorer gennem Nordeuropa
og Skandinavien. Havnen dækker over faciliteter til håndtering af ro/ro-gods herunder arealer til opmarch af løstrailere. Det europæiske motorvejsnet har sit nordlige
afsæt direkte på Hirtshals Havn.
Godstrafikken har i 2009 udvist en positiv tendens efter
færgerederiernes kapacitetsudvidelser i 2008. Ro/rotrafikken på færgeforbindelserne til fire destinationer i
Norge har i 2009 udvist vækst i forhold til 2008, i et i
øvrigt vigende godsmarked.
En ny rute og nye færger har givet grundlag for en positiv
udvikling i bil- og passagertrafikken, og en vækst i trafikken, der overstiger forventninger til året. Den positive
udvikling har blandt andet afsæt i at der ud fra Hirtshals
tilbydes attraktive rejsetider samt forbindelser til oplevelsesrige og erhvervstunge destinationer. Endeligt har en
generel tilbageholdenhed i det almindelige forbrug i samfundet betydet at korte rejser prioriteres frem for oversøiske rejsemål. Det har styrket færgetrafikkens position.
Gods, 1.000 tons

Lastbiler, 1.000 stk.

Passagerer og personbiler, 1.000 stk.

Folketinget vedtog i 2009 ”Den grønne trafikaftale”. I
henhold til aftalen er der afsat 10 mio. kr. som delvis
finansiering af en godsbaneterminal ved Hirtshals Havn.
Hirtshals Havn har over de seneste år arbejdet for realisering af godsbaneprojektet. Havnen vil samarbejde med
konkret udpegede investorer, der kan sikre den samlede
investering på 25 mio. kr.
Hirtshals Havn har i dag implementeret en reparations- og
vedligeholdelsesstrategi, hvormed arbejder udføres i et
langsigtet perspektiv. Tilsvarende effektiviseres driften
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Fiskeri
Med en værdi af den landede fisk i 2009 på 346 mio. kr.
er Hirtshals Havn en af Danmarks absolut største og førende fiskerihavne. Havnens strategiske fokus ligger på
samlede koncepter inden for højkvalitets konsumfiskeri;
det demersale fiskeri og makrelfiskeriet.
Havnens faciliteter på det demersale område dækker
landings-, håndterings- og auktionsfaciliteter under kontrollerede temperaturforhold – populært betegnet "Den
ubrudte kølekæde" -, samt optimale hygiejne- og logistikforhold. Det demersale fiskeri er koncentreret omkring
FiskeTerminal Hirtshals. Aktiviteterne omkring det pelagiske fiskeri er samlet i "Center for pelagisk fisk", hvor store
vanddybder, lossetårne og Matjeshallen udgør kernen.
På nationalt plan har fiskeriet i 2009 været kendetegnet
ved en absolut negativ tendens, med fald i prisen på den
fisk der omsættes på de danske fiskeauktioner. Prisudviklingen har forstærket ændringerne i dansk fiskeri, der nu
bliver kendetegnet ved færre og større fartøjer. Dermed
bliver landinger koncentreret på færre lokaliteter, hvor
priser og geografi understøtter fartøjernes indtjening.
Demersal fisk

Havnens ansvarlighed dækker såvel de økonomiske forhold som den ansvarlighed havnen udviser i andre relationer, under hensyntagen til at den langsigtede sociale
ansvarlighed nødvendigvis vil være baseret på at havnen i
økonomisk henseende er veldrevet. Hirtshals Havn lader
med dette udgangspunkt miljøbevidsthed være i balance
med begrænsninger i driftsomkostningerne. På denne
baggrund er der i 2009 formuleret en energi- og ressourcevision, som skal danne grundlag for havnens løbende
indsats i miljørelaterede sammenhænge.
Der er allerede i 2009 blevet fokuseret på havnens miljøog energirelaterede perspektiver, idet der med gennemførelsen af et udviklingsprojekt er sat fokus på havnens
energiflow. Arbejdet vil fremadrettet sikre, at havnen
anvender den nyeste teknologi og vil give incitamenter til
at reducere det samlede energiforbrug på havnens område.
Hirtshals Havn vil også i fremtiden sikre en balance mellem havnens ansvarlighed og havnens langsigtede økonomiske målsætninger.

Bestyrelsen
Bestyrelsesformand
Advokat Anker Laden-Andersen
Næstformand
Fhv. Auktionsmester Knud Damgaard
Øvrige medlemmer
Direktør Sven Buhrkall
Afdelingsformand Mogens Bjerre
Byrådsmedlem Knud Størup
Byrådsmedlem Susanne Sander
Byrådsmedlem Ole Ørnbøl

Værdi, mio. kr.

Mængde, 1.000 tons

Pelagisk fisk

Medarbejderobservatør
Havneassistent Dennis Primdal Lauritsen

Ledelsen
Adm. direktør Jens Kirketerp Jensen
Direktionssekretær/HR-ansvarlig Karin Eilers
Teknisk chef Peter Ydesen
Markedsføringskoordinator Ditte G. Sørensen
Regnskabschef Lisa Larsen

Medarbejdere
Mængde, 1.000 tons

Værdi, mio. kr.

Havnen har 18 medarbejdere
adresse

Social ansvarlighed
Hirtshals Havn definerer sig som en kommerciel virksomhed med lokal forpligtelse. Dette udgør også basis for
driften af Hirtshals Havn og er dermed også grundlaget
for havnens sociale ansvarlighed – Coorporate Social
Responsibility (CSR).
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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
internet
e-mail

25 86 84 55
www.hirtshalshavn.dk
hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk
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