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Beretning
Hirtshals Havn har med en indtjening på 80,2 mio. kr. i 2018 for niende
år i træk sat indtjeningsrekord. Der er udtryk for en rekordhøj erhvervsaktivitet, der særligt har præget transportsegmentet. Havnen har i
regnskabsåret realiseret et regnskabsresultat på 14,8 mio. kr.
2018
For Hirtshals Havn har 2018 været kendetegnet ved langsigtede initiativer i forhold til de aktiviteter, der vil initiere og kendetegne væksten på
Hirtshals Havn over den kommende årrække.
Havnen har 2018 oplevet realiseringen af den første erhvervsmæssige
etablering på landudvidelsen, idet Smyril Line med HMU A/S Entreprenørforretning som entreprenør, har etableret et logistikcenter.
Hav Line etablerede i 2018 verdens første lakseterminal, på Hirtshals
Havn. Hav Line har udviklet det banebrydende koncept, der reducerer
den samlede transporttid med mere end 40 timer fra laksegård til slutdestination, baseret på slagteskibet ”Norwegian Gannet”, der henter
laksen direkte i de norske laksegårde. På sejladsen til Hirtshals Havn
slagtes laksen, for sortering og pakning på terminalen i Hirtshals.
Også 2018 har været præget af arbejdet med etablering af godsjernbanetrafik på Hirtshals. 2018 har været præget af sporspærring i Jylland
samt implementeringen af nyt signalprogram i Vendsyssel. Det har ikke
været fysisk og forretningsmæssigt muligt at etablere godsjernbanetrafik
til Tyskland.

Resultatopgørelse 2018
Indtjening
Driftsudgifter
Personaleudgifter
Resultat af primær drift

I havnens fortsatte arbejde for at identificere og realisere effektiviseringsmuligheder, har havnen i 2018 gjort de første tiltag i forhold til
integration med havnens samarbejdspartnere.
Anlægsinvesteringer i 2018
Hirtshals Havn har afsluttet arbejderne på landudvidelsen, og dermed er
der skabt en infrastruktur, med kvalificeret servicering af NordsøTerminalen og erhvervsarealerne på Østhavnen.
Havnen har med investering i den nye hurtiggående lodsbåd ”Fibiger”
opgraderet lodsservice i 2018.
I samarbejde med Hirtshals Fiskeriforening opfører Hirtshals Havn en hal
til fiskeriforeningens nye kassevaskeri. Med en placering direkte ved
Auktionsbassinet og FiskeTerminal Hirtshals vil serviceringen af fiskeriet i
Hirtshals blive yderligere effektiviseret og mere attraktiv for landing af
fisk til Fiskeauktion Nord. Kassevaskeriet idriftsættes sommeren 2019.
Med ombygningen af Trailerkajen til Færgeleje 4 etableres et ro/ro-leje,
der kan servicere såvel katamaraner som konventionel ro/ro-tonnage.
Anlægsarbejdet afsluttes i 2020.
Havnen har i 2018 fortsat moderniseringerne omkring Havnegade og på
Vesthavnen. Initiativerne skal initiere en større interesse for erhvervsetableringer i Hirtshals og på Hirtshals Havn, samt åbne for oplevelser.
Den fremtidige udvikling skal ske i respekt for eksisterende erhverv, og
moderniseringen ligger i en tidshorisont på 8 - 10 år.
Ledelse og organisation
Hirtshals Havn fokuserer på en dynamisk og levende organisation, hvormed den til stadighed er i balance med de krav der stilles til havnen og
de resultater den skal levere. Havnens direktion prioriterer og styrker
organisationen for at sikre fremdrift, resultatskabelse og vækst, som
understøtter markedspositionerne.

80.222.621
29.827.229
15.508.929
34.886.463

Hirtshals Havn prioriterer sine medarbejderes udvikling og velvære.
Udgangspunktet er det hele menneske og at dagligdagen for medarbejderne er kendetegnet ved meningsfuldhed.

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver
Andre driftsudgifter
Resultat før finansielle poster

16.058.802
0
18.827.661

Havnen prioriterer opbygningen af viden om transport- og logistikmarkeder og klimapåvirkning som et fundament for en intensiveret markedsføring af Hirtshals som et multimodalt logistikcenter i hjertet af Skandinavien.

Finansielle indtægter og kapitalandele
Finansielle udgifter
Resultat før ekstraordinære poster

69.113
4.099.975
14.796.799

Ekstraordinære indtægter
Resultat

0
14.796.799

Balance pr. 31. december 2018
Aktiver
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver og finansielle anlægsaktiver
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital
Hensættelser
Gæld
Passiver i alt

573.816.502
18.320.928
592.137.430

378.081.441
1.929.510
212.126.479
592.137.430

Region Nordjylland, Hjørring Kommune og Hirtshals Havn gennemførte
den 6. – 7. september transportkonferencen Connect 2018 med fokus på
Jyllandskorridoren og den service, der fremtidigt tilbydes af korridoren.
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Hirtshals Havn Drift & Ejendomme A/S
I 2017 etablerede Hirtshals Havn det 100 % ejede datterselskab Hirtshals Havn Drift & Ejendomme A/S, der skal varetage havnens opgaver
med bygningsudvikling og administrative funktioner herfor.
Hirtshals Havn Drift & Ejendomme A/S havde i 2018 en omsætning på
399 tkr. og realiserede et regnskabsresultat på 46 tkr. Selskabet er
optaget til en værdi af 1,95 mio. kr.
Rammebetingelser
I 2018 har udformningen af en ny havnelov præget den danske havnesektor. Debatten har involveret politikere og interesseorganisationer.
Hirtshals Havn har involveret sig i debatten omkring de fremtidige
rammebetingelser, da havnene også i fremtiden skal kunne drives effektivt og uden unødvendige administrative omkostninger.
Hirtshals Havn vil i arbejdet med en ny havnelov, prioritere 3 elementer:

Havneloven formes som en minimumslovgivning, der netop
opfylder EU's havneforordning

Havnene skal frit kunne vælge organisering

Havneloven må ikke indeholde krav om privat medfinansiering ved investeringer eller privat medejerskab
Vision, målsætninger, ydelser og services
Hirtshals Havns unikke lokalisering er basis for den strategiske udvikling
og virkeliggørelsen af de markedsmæssige potentialer. Med den geogra

. . . . . because geography matters

fiske lokalisering gives skandinavisk erhvervsliv muligheder i Hirtshals
”. . . . . because geography matters”.
Havnens mission: ”En kommerciel virksomhed med en lokal, en regional
og en skandinavisk forpligtelse” er sammen med Hirtshals Havns unikke
geografiske lokalisering, basis for aktiviteterne og udnyttelsen af potentialerne for den erhvervsmæssige udvikling af havnen, med havnen som
erhvervsudvikler.
Hirtshals Havn skal være:

et multimodalt logistikcenter i hjertet af Skandinavien

karakteriseret ved høj kvalitet inden for konsumfiskeriet

kendetegnet ved en kvalificeret maritim servicesektor

en udviklende arbejdsplads og en stærk HR-Management
Hirtshals Havn udgør som infrastrukturenhed rammen om fire forretningsområder:

Transport og transportrelaterede erhverv

Fiskeri og fiskerirelaterede aktiviteter

Maritim service

Udlejning af erhvervsarealer

Arealleje
12%

Andet
8%

Fiskeri
11%

Trafik
71%

2019
2019 rummer for Hirtshals Havn en væsentlig bredde af perspektiver for
virkeliggørelsen af de forretningspotentialer, der har præget udviklingsopgaverne over de seneste år.
Hvor 2018 og de forudgående år har været kendetegnet ved organisk
vækst, vil 2019 være præget af nye aktiviteter samt vækst på aktiviteter,
der er opstartet i den sidste del af regnskabsåret.
Fire 4,2 MW vindmøller opstilles over årets første tre kvartaler for idriftsætning ultimo 2019.
Perspektiver for fremtiden
For at skærpe havnens erhvervsmæssige profil, vil Hirtshals Havn gennem en justering af Vision2020, genopfinde havnen på centrale forretningsområder.
Hirtshals Havn vil udvikle fiskesegmentet med udgangspunkt i de forretningsområder, hvor havnen allerede har forretningsmæssige styrkepositioner. Fremtidigt vil havnen rette det strategiske perspektiv på fiskesegmentet mod at dække tre definerede segmenter; demersal fisk, laks
og makrel.
Der skal skabes en stigende interesse for erhvervsmæssige etableringer,
som kan udnytte den unikke geografiske lokation, der kendetegner
Hirtshals.
Fremtidige investeringer
Der planlægges for 2019 en færdiggørelse af de resterende 200 meter af
Willemoesvej frem til den oprindeligt planlagte tilslutning til Sigurd Espersensvej. Samtidig etableres opstillingspladser til lastbiler og trailere.
Havnen planlægger inden for de nærmeste år opført et nyt bøderum ved
Auktionsbassinet. Allerede i 2019 vil Auktionskajen blive forsynet med
en affendring, der tilgodeser alle segmenter af fiskefartøjer, der lander
demersal fisk i Hirtshals Havn.
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Samarbejdsrelationer
Samarbejdsrelationer udgør vigtige elementer i virkeliggørelsen af Hirtshals Havns potentialer, idet inddragelse af et vidt spekter af kompetencer tilvejebringer den viden der skal underbygge den fremtidige realisering af Hirtshals’ vækstpotentialer.
Hirtshals Havn prioriterer fortsat ressourcer på opbygning af et netværk
af skandinaviske havne baseret på samarbejde med de norske havne i
Bergen, Stavanger, Kristiansand, Larvik og Langesund hertil kommer
Zeebrugge Havn og Göteborg Havn.
Samarbejdet i Brugerrådet, prioriteres fortsat højt af Hirtshals Havn og
udgør fundamentet for den fortsatte udvikling af rammerne for erhvervsaktiviteterne og erhvervsudviklingen på havneområdet.
Hirtshals Transport Center udgør et væsentligt element i den samlede
logistikløsning i Hirtshals. Der samarbejdes med ledelsen på centret.
Hjørring ErhvervsCenter og Hirtshals Havn har i 2018 prioriteret faste
kontaktfora.
Banedanmark har i 2018 oprettet ”Banedanmarks Branchepanel for
Jernbanegods”, og heri er Hirtshals Havn specifikt udpeget på linie med
interesseorganisationer omkring jernbanegodstransport.
Social ansvarlighed
Hirtshals Havn er bevidst om sine samfundsmæssige ansvar og forpligtelser, og dette følger også direkte af havnens mission: ”Hirtshals Havn
er en kommerciel virksomhed med en lokal, en regional og en skandinavisk forpligtelse”. Heri er indeholdt en forpligtelse til at drive havnen på
en kommerciel basis, der kan skabe vækst og afkast hos virksomheder og
deres medarbejdere.
Med sin absolutte prioritering af HR-arbejdet, fokuserer havnen på
udvikling af den enkelte medarbejder og det værdiskabende samarbejde
og samspil mellem medarbejderne. Havnen vægter det hele menneske
og medarbejdernes familiemæssige forhold. Samtidig giver havnen rum
for medarbejderes særlige behov, så længe disse kan rummes inden for
havnens krav til kvalitet og effektivitet.
Klima- og miljøansvarlighed
Omkring klima- og miljøansvarlighed er det Hirtshals Havns målsætning
at ligge på forkant med den globale tendens, og at se virksomhedsdrift i
et større samfundsmæssigt perspektiv.
I 2018 har Hirtshals Havn i højere grad integreret de forretningsmæssige
muligheder og økonomiske perspektiver i en prioritering af klima- og
samfundsmæssige forbedringer. Hirtshals Havn kan qua sin unikke
geografiske lokalisering bidrage til at identificere transportløsninger, der
belaster klimaet mindre, end traditionelle transportløsninger.
Havnen har i 2017 og 2018 afsat ressourcer på at identificere og bekæmpe tab på elektricitets- og vandforsyning. I første del af 2019 vil havnen
have implementeret et digitalt registrerings- og betalingssystem i fiskerihavnen.
Som en del af klimaprioriteringen har havnen installeret solceller på
Servicegården og på den toiletbygning, der er opført på landudvidelsen.

Transport
Hirtshals Havn er i dag et multimodalt logistikcenter på de nordsydgående transportkorridorer gennem Nordeuropa og Skandinavien
samt mod Nordatlanten. Havnen ligger på TEN-T Hovednettet og dækker over faciliteter til håndtering af ro/ro-gods. Det europæiske motorvejsnet har med motorvej E39 sit nordlige afsæt direkte på Hirtshals
Havn.
Med kombiterminalen kan Hirtshals tilbyde godsjernbaneløsninger, og
kan med en længde på 675 meter servicere heltog.

. . . . . because geography matters

Havnen og FN’s 17 verdensmål
I forlængelse af Hirtshals Havns samfundsmæssige prioriteringer, har det
været en direkte logik, at havnen i juni har besluttet at understøtte
virkeliggørelsen af FN’s 17 verdensmål. Der er et direkte samspil mellem
Hirtshals Havns samfundsmæssige ansvarlighed og 9 af FN’s 17 verdensmål. De 9 mål vil i 2019 blive en del af havnens tænkning, herunder i
ressourceoptimering, hvor havnen fastholder den intensiverede indsats
omkring optimering af ressourceforbrug og eliminering af spild.

Bestyrelsen
Bestyrelsesformand
Advokat Anker Laden-Andersen
Næstformand
Borgmester Arne Boelt
Øvrige medlemmer
Direktør Sven Buhrkall
COO Katja Nowak Nielsen
Direktør Poul Nielsen
Byrådsmedlem Dan Andersen
Byrådsmedlem Claus Mørkbak Højrup

Fisk
Hirtshals Havn var i 2018 Danmarks tredie største konsumhavn. Hirtshals Havn vil gennem strategiske fokuseringer udbygge og styrke sin
position som en af Nordeuropas absolut førende fiskehavne.
Havnen vil i stadig højere grad være den centrale aktør inden for det
demersale fiskeri med udgangspunkt i kvalitet. Faciliteterne for det
demersale fiskeri dækker landings-, håndterings- og auktionsfaciliteter
under kontrollerede temperaturforhold i FiskeTerminal Hirtshals. Havnen vil yderligere være en regionalt bærende kraft i makrelfiskeriet.
Danmarks største klynge af laksevirksomheder ligger i Hirtshals, og
fremtidigt prioriteres ressourcer på at udbygge denne markedsposition.

Medarbejderobservatør
Havneassistent Dennis Primdal Lauritsen

Ledelsen
Administrerende direktør Jens Kirketerp Jensen
Vicedirektør Karin Eilers
Teknisk chef Peter Ydesen

Medarbejdere
Havnen har 22 medarbejdere
adresse
telefon
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
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25 86 84 55
www.hirtshalshavn.dk
hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk
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