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Fakta: regeringens arbejde med vækst i Det Blå Danmark 

 

Det Blå Danmark er en dansk styrkeposition, som vi skal fastholde. Det 

Blå Danmark opererer i et globalt konkurrenceudsat erhverv, hvor kon-

kurrencen fortsat skærpes. Det stiller særlige krav til rammevilkårene, 

den offentlige administration og service, samt arbejdskraftens kompeten-

cer, hvis den danske styrkeposition skal fastholdes.  

 

Regeringen har nedsat et vækstteam for Det Blå Danmark, der skal kom-

me med anbefalinger til, hvordan de maritime erhvervs internationale 

konkurrenceevne kan understøttes frem mod 2025. Vækstteamets anbefa-

linger skal medvirke til at sikre et solidt grundlag for regeringens videre 

arbejde med en vækststrategi for Det Blå Danmark. 

 

Vækstteamet for Det Blå Danmark 

På deres møder skal vækstteamet for Det Blå Danmark drøfte aktuelle og 

kommende udfordringer og potentialer for vækst i Det Blå Danmark. 

Derfor er vækstteamet sammensat af repræsentanter fra et bredt udsnit af 

den danske maritime sektor, og består af: 

 

 Jesper Lok, bestyrelsesformand i ESVAGT, bestyrelsesformand i 

J. Lauritzen, næstformand for bestyrelsen i Danmarks Skibskredit, 

bestyrelsesmedlem i Inchcape Shipping Services (formand) 

 Michael Skov, adm. direktør, Hafnia Tankers og bestyrelsesmed-

lem i Danmarks Rederiforening 

 Thomas Knudsen, adm. direktør, MAN Diesel & Turbo, bestyrel-

sesformand for Danske Maritime 

 Ole Ingrisch, havnedirektør, Esbjerg Havn og bestyrelsesformand 

for Danske Havne 

 Christina Ørskov, adm. direktør, Orskov Group 

 Jens Frederik Hansen, adm. direktør, A2SEA 

 Mette Sanne Hansen, centerleder, Maritime DTU 

 Christina Grumstrup Sørensen, senior partner, Copenhagen infra-

structure partners 

 Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal, bestyrelsesmed-

lem i Innovationsfonden, medlem af Danmarks Vækstråd mv. 
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 Andreas Nordseth, direktør, Søfartsstyrelsen 

 

Processen for arbejdet i Vækstteamet for Det Blå Danmark 

 Juni 2016: dialogmøde om Det Blå Danmark. 

 Juni 2016 – 1. kvartal 2017: vækstteamet holder møder. 

 1. kvartal 2017: afsluttende dialogmøde på baggrund af vækst-

teamets arbejde 

 1. kvartal 2017: vækstteamet afleverer anbefalinger til regeringen.  

 

Fakta om Det Blå Danmark 

 Danmark er pt. verdens 12. største flagstat og verdens 8. største ope-

ratør af tonnage. Op mod 10 % af verdenshandlen (målt i værdi) frag-

tes af danske rederier, og dansk skibsfart er vores største eksporter-

hverv. 

 Den direkte og indirekte beskæftigelse er godt 100.000 personer – 

svarende til 3,8 % af den samlede beskæftigelse i Danmark. Derfor er 

det vigtigt, at erhvervet har de bedste rammebetingelser nu og frem 

mod 2015. 

 

  

 


