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Den erhvervsøkonomiske betydning

NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Hirtshals Havn
P O R T

Hirtshals Havn
Hirtshals Havns position som en kraftig dynamo i Nordjylland er nu dokumenteret, og samtidig er havnens
erhvervsøkonomiske betydning og rolle som vækstcenter
blevet synliggjort
Norddanmarks førende Erhvervshavn
Hirtshals Havn er Norddanmarks førende erhvervshavn. En unik placering i forhold til fiskefarvandene,
og søvejene til Norge, Storbritannien, Vesteuropa,
Baltikum og Nordatlanten, samt en direkte tilslutning til det europæiske motorvejsnet betyder,
at Hirtshals Havn oplever en stadig ekspansion
i både transport- og fiskeriaktiviteterne. Hirtshals
Havn har et betydeligt udviklingspotentiale, der
i fremtiden vil bidrage endnu mere til udviklingen
i Nordjylland end den allerede gør i dag.

bestyrelsesformand
knud størup,
hirtshals havn
”På Hirtshals Havn har vi altid vidst, at havnen har en
stor betydning for både lokalområdet, Hjørring Kommune og Nordjylland, og gennem den undersøgelse,
som vi her præsenterer, har vi fået det dokumenteret. Hver gang et skib kommer ind i havnen skaber
det aktivitet, der breder sig som ringe i vandet.”
”Hirtshals Havn er en økonomisk drivkraft, der rækker ud over de snævre lokale grænser. Af havnens
centrale position i fiskerisektoren følger en økonomisk effekt på regionalt plan, som stammer fra den
beskæftigelse og de indkomster, der skabes i fiskeriet og forædlingsindustrien. Hertil kommer den
nationaløkonomiske betydning, der ligger i havnens
funktion som omdrejningspunkt på de internationale transportkorridorer gennem Jylland.”
”Alt i alt kan vi konkludere, at Hirtshals Havn har en
central rolle i det nordjyske erhvervsbillede, samtidig med at havnen er en stadig vigtigere brik i den
nordeuropæiske infrastruktur og fiskerisektor.”
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Resultat
DRIFT

HAVNERELATERET AKTIVITET	

HUSHOLDNINGERS FORBRUG	TOTAL

Beskæftigelse, antal personer
Direkte beskæftigelse
Indirekte

1.415 		

1.415

711 		

711

Induceret 		

597

597

Total beskæftigelse

597

2.723

Direkte indkomst

736,9		

736,9

Indirekte

350,4		

350,4

2.126

Indkomstskabelse (Bruttoværditilvækst), mio. kr.

Induceret 		

298,8

298,8

Total indkomstskabelse

298,8

1.386,1

Direkte skatter

199,9		

199,9

Indirekte

100,8		

100,8

1.087,3

Skatter, mio. kr.

Inducerede 		

92,4

92,4

Total skatter

92,4

393,1

2.941,2		

2.941,2

831,7		

831,7

300,7

Produktionsværdi, mio. kr.
Direkte produktionsværdi
Indirekte

Induceret 		

549,7

549,7

Total produktionsværdi

549,7

4.322,6

Hvad betyder Hirtshals Havn?
Hirtshals Havn har i samarbejde med Syddansk Universitet foretaget en undersøgelse
af havnens erhvervsøkonomiske betydning for
Nordjylland.
90 virksomheder inden for havnens område
har deltaget i undersøgelsen. Baseret på beregninger for det tidligere Nordjyllands Amt er de
økonomiske, beskæftigelses- og skattemæssige effekter af havnen og dens erhvervsklynger
blevet dokumenteret.

3.772,9

Erhvervsklyngerne på havnen skaber en omsætning på 4,3 mia. kr., hvilket giver en indkomstskabelse på 1,4 mia. kr. Ligeledes skaber
Hirtshals Havn 2.723 arbejdspladser, hvilket
genererer 393 mio kr. i skatteindtægter.
Hvad angår færgedriften, så er kun rederiernes
aktiviteter på terminaler, køkkener, samt lagre
medtaget. Selve færgedriften er ikke medtaget i beregningerne. Ligeledes indgår den erhvervsøkonomiske effekt af færgepassagerer
kun i undersøgelsen i det omfang passagernes
destination er Nordjylland.
Turistrelaterede aktiviteter på og omkring havnen indgår ikke i beregningerne, og således er
det rekreative fiskeri – lystfiskerture, der udgår
fra havnen ikke medtaget.

Billeder fra en dynamo
Den unikke geografiske placering er en af hjørnestenene i det, der i dag er et erhvervsområde med en vidt forgrenet erhvervsstruktur,
som spænder fra små højt kvalificerede servicevirksomheder til globalt fokuserede handelsvirksomheder.
Hirtshals Havn er ikke blot en havn med aktivitet døgnet rundt – den er en dynamo, der
til stadighed tiltrækker nye erhvervsaktiviteter
og er fundamentet for at udvikle eksisterende
virksomheder.
Det er ikke realistisk at give et fuldstændigt billede af en erhvervsdynamo som Hirtshals Havn,
og de kommende sider bidrager derfor kun med
et lille indblik i de erhvervsaktiviteter, der udspringer fra Hirtshals Havn, og de aktiviteter,
som eksisterer i samspil med Hirtshals Havn.

Direkte, indirekte og inducerede effekter
Den direkte værditilvækst kommer af den direkte havnerelaterede aktivitet, eksempelvis skibsreparationer. Et skibs behov for vedligeholdelse og reparation
betyder arbejde for virksomhederne på havnen, og denne aktivitet skaber arbejdspladser, indkomster, skatteindtægter og produktionsværdi. Den indirekte
værditilvækst er den indirekte aktivitet virksomhederne skaber hos leverandører og underleverandører. Virksomhedernes aktiviteter giver et træk på deres leverandører og underleverandør, idet hver ordre skaber et behov for materialer og ydelser. Den inducerede effekt følger af husholdningers forbrug. En del af den indkomst,
som bliver skabt i de direkte og indirekte havnerelaterede aktiviteter, bliver omsat i forbrug, eksempelvis hos det lokale supermarked, bageren eller frisøren.

Transport
Hirtshals Havn er i dag det vigtigste forbindelsesled mellem Norge og Europa, og havnen vil i fremtidens udvikling være en synlig aktør inden for ro/ro-trafik og short
sea shipping i Nordeuropa
Hirtshals Havn spiller en vigtig rolle som drejeskive på den nord- og sydgående transportkorridor
gennem Jylland mellem Skandinavien og Nordeuropa. Færgetrafikken til de norske industri- og
bycentre, som udgør kernen i trafikken mellem
Norge og Nordjylland, giver havnen positionen
som Europas nordligste drejeskive for lastbils- og
løstrailertrafik.
For at efterkomme brugernes og kundernes behov investerer Hirtshals Havn løbende i infrastrukturen på og omkring havnen. Eksempelvis
er havnen i gang med omlægning af vejnettet på
den centrale østhavn, og er partner i et nyt og
effektivt transportcenter. Omlægningen af vejnettet vil gøre tilgangen til havnen lettere, og
transportcentret vil gøre Hirtshals Havn i stand
til at tilbyde totalservice til transportsektoren.

Mængden af gods mellem Norge og Europa over
Hirtshals Havn er stigende, og har skabt et marked for at flytte en del af væksten over på jernbanen. Et af havnens kommende projekter er derfor
en ny godsjernbaneterminal, hvor løstrailere kan
omlades til jernbanevogne.
Investeringen i en godsjernbaneterminal udgør
25 mio. kr. og vil være mulig i et samarbejde
mellem staten og Hirtshals Havn. Projektet er
en investering af national betydning, der giver en miljømæssig gevinst i form af reduceret
CO2-udledning og begrænset trængsel på motorvejsnettet i Østjylland og Trekantsområdet.

Fakta
Beskæftigelse
Beskæftigelse er et udtryk for de arbejdspladser, der eksisterer som følge af Hirtshals Havns tilstedeværelse. De direkte havnerelaterede aktiviteter giver 2.126 jobs på havnen. Af disse 2.126 jobs på
havneområdet følger yderligere 597 afledte arbejdspladser i Nordjylland. Totalt set skaber Hirtshals
Havn 2.723 jobs i Nordjylland.

Direktør
søren kragelund,
fårup sommerland

“Nordmænd har en stor betydning for Fårup
Sommerland. Ca. 12% af parkens indtægter
kommer fra norske gæster, svarende til 12 mio.
kr. om året. Ligeledes giver norske gæster grundlag for omkring 40 sæsonarbejdspladser.”
“Vi er især glade for de nordmænd, som kommer
til parken på én-dagsture, fordi det er ekstra gæster med et meget højt forbrug.”
“Vi har positive forventninger til fremtiden efter
indsættelsen af to nye og større færger på ruterne Hirtshals – Kristiansand og Hirtshals - Larvik.
De to færger giver et endnu større turistflow til
Nordjylland.”

Fårup Sommerland
På den nordjyske vestkyst mellem Løkken og Blokhus ligger Fårup Sommerland, Nordjyllands
største turistattraktion og Danmarks ældste sommerland. Fårup Sommerland blev åbnet i
1975 og udgør i dag et areal på størrelse med 55 fodboldbaner. Fårup Sommerland er en
voksende virksomhed, som løbende udvider og bygger nye forlystelser.
Fårup Sommerland har et stort opland, og gæsterne tæller både danske og udenlandske turister. I 2006 var besøgstallet i Fårup Sommerland 557.500 gæster. Af disse gæster var 66.900
fra Norge – hvilket svarer til 12% af parkens gæster. 4.680 af de norske gæster havde et
direkte afsæt i Color Lines én-dagsturpakker.

fragtDirektør
john juul nielsen,
color line a/s

“Når gods skal fragtes hurtigt rundt i verden,
er det utroligt vigtigt med en god infrastruktur.
Noget som Hirtshals Havn arbejdet på højtryk for
at gøre endnu bedre. En optimal havn har lette tilog frakørselsforhold, og et godt bagland i forhold
til infrastrukturen.”

COLOR LINE A/S
“Store transportvirksomheder tænker i dag i korridorer. Hirtshals Havn har en rigtig god placering,
idet havnen er en del af Nordic Link, forstået som
transportkorridoren gennem Jylland til og fra
Norge. På grund af netop geografien er Hirtshals
Havn blevet udpeget som en af havnene i det
europæiske transportnetværk TEN-T, og det viser
i sig selv havnens centrale position.”

Rederiet Color Line blev dannet i 1990 ved en sammenlægning af de to rederier Jahre Line
og Norway Line. Efterfølgende har Color Line overtaget rederierne Larvik Line og Scandi Line,
samt færgeaktiviteterne i Fred Olsen Lines.

“Med vores to nye færger vil Color Line opleve
en kapacitetsforøgelse på 190%. Kapaciteten
for lastbiler på skibene ud af Hirtshals var i 2007
på 3,1 km, men i 2008 vil den være på 8 km. En
god infrastruktur og gode transportforhold spiller derfor en central rolle, og på dette område er
Hirtshals Havn med helt fremme.”

Color Line har i perioden 2004-2008 investeret 7,5 mia. kr. i nye skibe for at kunne efterkomme efterspørgslen på transport. Sidste nye skud på stammen er rederiets to superspeedfærger, som er et nyt koncept inden for færgetrafik – hurtig transport og udsøgt
komfort. Superspeedkonceptet er en effektiv transportløsning, som reducerer transporttiden og øger kapaciteten.

Color Line er Norges største og et af Europas førende cruisefærgerederier. Rederiet opererer med internationale færgeruter fra Norge til Hirtshals, samt til Strømstad og Kiel.
4,4 mio. passagerer rejser årligt med Color Line, og dertil kommer over 800.000 personbiler
og 160.000 lastvognstog.

Globalisering
I en dynamisk verden med konstant forandring er det
vigtigt for samfundet, at virksomheder og erhvervsledere
besidder evnen til at kunne begå sig på globalt plan
Hirtshals Havn er afsættet eller ståstedet for flere
virksomheder i den udvikling, der til stadighed
forandrer den globale verden. Det gælder både
for virksomheder, der er vokset ud fra Hirtshals og
virksomheder, der som globale aktører har valgt
Hirtshals som et af mange ståsteder.
I en dynamisk verden handler det om at se muligheder og udnytte dem gennem en konstant innovation af kompetencer, varer og ydelser. Derfor er
Hirtshals Havn i dag blandt andet udgangspunkt
for højforædlede fiskeprodukter, der afsættes globalt, samt reparation af eksempelvis skrueaksler,
der flyves ind fra hele verden.

Fælles for disse internationale virksomheder er
deres tilknytning til Hirtshals Havn, og at de alle
gennem dygtige medarbejdere og ledere har udviklet sig fra at være små lokale virksomheder til
at være globale spillere.
Virksomheder på Hirtshals Havn har evnet at
omstille sig og efterkomme de krav, der følger i
kølvandet på en konstant udvikling af den globale
handel. Erhvervsklyngerne har kunnet følge udviklingen og derved gjort sig til en international spiller inden for fiskeriområdet og i servicesektoren.

De internationale virksomheder på Hirtshals Havn
tæller eksempelvis Nordic Seafood, Kangamiut
Seafood, Cosmos Trawl, Skagerak Group, Wärtsilä
og Marine Shaft.

Fakta
Produktionsværdi
Produktionsværdi er et udtryk for den erhvervsmæssige aktivitet, og kan betegnes som den
omsætning Hirtshals Havn skaber i Nordjylland. Den samlede produktionsværdi for erhvervsklyngerne
på havnen er 3,8 mia. kr. Dertil kommer 550 mio. kr. i afledt produktionsværdi i Nordjylland.
Hirtshals Havn skaber en samlet produktionsværdi på 4,3 mia. kr.

salgschef
jesper lauritzen,
kangamiut seafood a/s

“Der er flere årsager til, at vi har valgt at placere
Kangamiut Seafood i Nordjylland. Virksomheden
flyttede i sin tid herop på grund af den gode geografiske placering i forhold til import af frysegods
og landing af fisk og skaldyr. I dag kommer frysegodset ind i Aalborg, hvorefter det bliver kørt
til Hirtshals Havn for at blive sorteret og pakket.
Dette bliver gjort i Hirtshals på grund af de gode
faciliteter her.”
“At Kangamiut Seafood stadig ligger i Nordjylland
den dag i dag skyldes desuden de dygtige medarbejdere, som virksomheden har heroppe.”
“Geografien, faciliteterne og medarbejderne gør
det økonomisk fordelagtigt for virksomheden at
have sin placering her.”

KANGAMIUT SEAFOOD A/S
Kangamiut Seafood A/S blev grundlagt i 1975 af Niels Rasmussen og Jørgen Urne. Virksomhedens forretningsområde er køb og salg af frosne fisk og skaldyr. Kangamiut Seafood A/S
startede i København, og flyttede senere til Nordjylland på grund af områdets geografiske
placering, samt nærheden til Grønlandshavnen i Aalborg. Kangamiut Seafoods A/S har i dag
sit hovedsæde i Dronninglund og virksomheden har derudover en afdeling i Hirtshals.
Kangamiut Seafood A/S beskæftiger ca. 30 personer, som hovedsagligt er bosiddende i Nordjylland. Kangamiut Seafood A/S er en af de største eksportører af frosne fisk og skaldyr i Danmark, og Kangamiut Gruppen omsætter årligt for ca. 2,2 mia. kr. Råvarerne hentes i Canada,
Grønland, Rusland og Kasakhstan. En stor del af disse fisk og skaldyr bliver sorteret og pakket
i Hirtshals inden de bliver videresolgt globalt.

Direktør
alex jensen,
nordic seafood a/s

“Nordic Seafood blev grundlagt i Hirtshals i 1988.
At det lige var Hirtshals Havn, der blev valgt som
udgangspunkt for virksomheden, skyldes havnens
geografiske placering og mængden af jomfruhummere i farvandet ud for havnen.”
“Virksomheden har siden starten været igennem en kraftig udvikling, og Nordic Seafoods
markeder strækker sig i dag fra Nordnorge til
Syditalien, og fra England og Irland til Rusland
og Kasakhstan. Hirtshals Havns geografiske placering i forhold til disse markeder og det unikke
logistiksystem i Danmark giver Nordic Seafood en
central global placering i forhold til virksomhedens samarbejdspartnere og kunder.”

NORDIC SEAFOOD A/S
Nordic Seafood A/S blev etableret af Alex Jensen i 1988. Den gang lå virksomhedens hovedfokus på jomfruhummere, som blev købt på fiskeauktionen i Hirtshals.
I starten af 1990’erne udviklede Nordic Seafood A/S sig til en distributionsvirksomhed, som i
dag er en af Europas førende distributører af frossen kvalitetsfisk og -skaldyr. Nordic Seafood
A/S omsætter årligt for 1,2 mia. kr., og virksomheden har en årlig vækst på 10-20%.
Nordic Seafood A/S’s hovedaktionærer er i dag to af verdens førende koncerner inden for
fiskeri og forarbejdning af fisk; japanske Nippon Suisan Ltd. (NISSUI) og new zealandske
Sealord Group Ltd.

Fiskeri
Teknologi og viden er i dag vigtige dele af fiskeriet, og
dertil kommer øget fokus på kvalitet. Forbrugeren efterspørger i stigende grad fødevarer med en historie
- forbrugeren vil vide, hvor fisken er fanget og hvordan
den er håndteret
Fiskerisektoren bygger på et stærkt samspil mellem
fiskeflåden, fiskeopkøbere, forædlingsvirksomheder og servicevirksomheder. På Hirtshals Havn har
servicevirksomhederne en størrelse og styrke, der
sikrer, at de kan yde en højt kvalificeret service til
fiskeflåden og virksomhederne døgnet rundt, 365
dage om året. Servicevirksomhederne er dermed
grundlaget for driftssikkerhed på land og på havet.
I Hirtshals landes sild og makrel direkte til et bagland af store internationale forædlingsvirksomheder, og Hirtshals Fiskeauktion, som er en af landets
største og absolut førende, er omdrejningspunktet
i omsætningen af demersal fisk. På den daglige
fiskeauktion sørger mellem 15 og 20 opkøbere for
formidling af fisken til såvel lokale forædlingsvirksomheder som markeder overalt i Europa.
Hirtshals Havn er en af Danmarks største og førende fiskerihavne. Havnen har to fokusområder inden
for konsumfiskeriet: dels det pelagiske fiskeri, hvilket er fiskeri efter sild og makrel, og det demersale
fiskeri, hvilket er fiskeri efter torsk, rødspætter, tunger og kuller.
Hirtshals Havn er en betydelig aktør inden for det
pelagiske fiskeri og derfor har havnen etableret
et ”Center for Pelagisk Fiskeri”. ”Center for Pelagisk Fiskeri” har alle de faciliteter, der er nødvendige for at modtage pelagiske fartøjer og losse
pelagisk fisk.

Landingen af pelagisk fisk sker primært fra større
specialiserede fartøjer, som er udrustet til not- og
trawlfiskeri. For at kunne modtage disse specialiserede fartøjer er havnens faciliteter gennem de
seneste år blevet udbygget.
Kernen i det demersale fiskeri er fartøjerne hjemmehørende på Hirtshals Havn, hvilket dækker alle
typer fra erhvervsjoller til større trawlere. Et stigende antal udenlandske fartøjer bruger ligeledes
Hirtshals Havn som deres danske udgangspunkt.
Bredden i flåden og den direkte adgang til nogle
af Europas bedste fiskeområder betyder, at der på
Hirtshals Fiskeauktion bliver omsat noget af Danmarks flotteste fisk, hvor det høje kvalitetsniveau
underbygges af kvalificeret håndtering.
Indvielsen af FiskeTerminal Hirtshals i 2005 betyder, at Hirtshals Havn kan tilbyde moderne faciliteter til omsætning af demersal fisk med høj kvalitet. ”Den ubrudte kølekæde” og effektive logistik
er naturlige elementer i omsætningen af demersal
fisk på Hirtshals Havn.
Det demersale fiskeri er i stadig højere grad baseret
på specialiseret viden og teknologi. I Hirtshals finder man Nordsøen Forskerpark, der udbyder faciliteter til forskning i fiskeri og akvakultur. Nordsøen
Forskerpark fungerer som fiskeriets universitet, og
samspillet mellem forskerpark og havn giver et
unikt udgangspunkt for udvikling i fremtiden.

Fakta
Indkomstskabelse
Indkomstskabelse er et udtryk for den værdi, der skabes på grund af erhvervsaktiviteter.
Indkomstskabelse er sammensat af kapitaldannelsen hos virksomhederne og værdien af lønningerne.
Hirtshals Havns totale indkomstskabelse er på 1,4 mia. kr. Af disse er 1,1 mia. kr. skabt på selve
havnen, og 300 mio. kr. en afledt indkomst skabt i Nordjylland som følge af Hirtshals Havns eksistens.

john kjærsgård
reder,
hg 306 “tobis”

“Fiskeriet er inde i en forandring. Det er blevet
mere forretningspræget, og som fisker kigger man
nu meget på dækningsbidraget, når man lander
sin fisk. Kvalitet er blevet måleparameteren for
prisen på fisk.”
“Derfor stiller vi som fiskere også skrappere krav
til havnene, sorteringsvirksomhederne og auktionerne, når vi lander vores fisk.”
“Hirtshals Havn har gode landingsfaciliteter for
dagfrisk fisk, og havnen har altid haft et godt ry
for at levere kvalitetsfisk. Derfor får man en god
forretning ud af at lande sin fangst i Hirtshals.”

hg 306 ”tobis”
John Kjærsgård er fisker i Hirtshals og ejer sammen med sin bror Niels Erik Kjærsgård fiskefartøjet HG 306 ”Tobis”. John og Niels Erik Kjærsgård er i øjeblikket ved at få bygget et nyt skib,
som vil være Danmarks største konsumfartøj. Tidligere drev de to brødre tre skibe sammen
med deres far. I dag driver de kun et skib, og det skyldes havdagesystemet, der regulerer det
antal dage et fartøj må være på havet om året, og FKA-kvotesystemet (FartøjsKvoteAndele),
som gør det muligt at overflytte kvoter fra et skib til et andet.
For at få mest muligt ud af fiskeriet blev kvoter og havdage for de tre skibe lagt sammen,
samtidig med at yderligere skibe blev købt for at få større kvoter og flere havdage. Kvoterne
og havdagene bruges i dag på HG 306 ”Tobis”. Fartøjets kapacitet er dog ikke stor nok til at
fange den mængde fisk, som fartøjet har kvote til. Nye ”Tobis”, som brødrene er ved at få
bygget, har større kapacitet end det nuværende, og med dette skib vil det være muligt at
fange hele kvoten og derved få et mere optimalt udbytte af fiskeriet. Fartøjet giver ligeledes
mulighed for at søpakke fangsten, hvilket kan give fisken en endnu højere kvalitet end det
er muligt i dag.

jan andersen
fiskeskipper,
aa 85 a “ørvur”

“Jeg har en kærlighed til mit erhverv og min hobby – fiskeriet. Jeg trives i Hirtshals. Det er en aktiv
havn med god service og et autentisk miljø – et
sted, hvor der altid er mennesker og man kan tale
med folk. Derudover får man en god pris for sine
fisk i Hirtshals og servicen er altid helt i top.”
“Hirtshals Havn ligger godt i forhold til fiskefarvandene og havnen giver derfor gode muligheder
for at lande friske fisk fra Skagerrak.”
“Fiskeriet er inde i en forandring, men jeg ser positivt på det der sker i dag med hensyn til omstrukturering i fiskeriet, det giver et sundere fiskeri.”

AA 85 A “ØRVUR”
Jan Andersen er fisker og kommer fra Arendal i Norge. Han er tredje generation i en fiskerfamilie. Jan Andersen har fisket i 40 år og har haft eget skib siden 1977. Han fisker i dag med
trawleren AA 85 A “Ørvur”.
Jan Andersen har valgt Hirtshals Havn – også kendt som Norges sydligste havn – som udgangspunkt for sit fiskeri i Danmark. Besætningen på “Ørvur” består af danskere, lige som
afløserskipperen er fra Hirtshals. For at kunne få optimalt udbytte af fiskeriet kigger Jan Andersen i øjeblikket efter et nyere og større skib, og han forventer at investere i løbet af 2008.

Fremtiden
At skabe de rette rammer og betingelser for Hirtshals
Havn er en investering i yderligere vækst og udvikling
Hirtshals Havn har et unikt potentiale som regionalt vækstcenter. Sammenspillet mellem virksomhederne i erhvervsklyngerne på havnens område
og de rammer, som skabes af Hirtshals Havn, giver
grundlag for at virkeliggøre de visioner, som havnen har for vækst og værdiskabelse.
Gennem investeringer i en fremtidsrettet infrastruktur til transportaktiviteter, fiskerisektoren og forædlingsvirksomheder vil Hirtshals
Havn til stadighed kunne ses som et attraktivt
omdrejningspunkt for væksten i lokalsamfundet,
Hjørring Kommune og Nordjylland.

En fortsat fokusering på udvikling af erhvervsklyngerne og virksomhedernes kompetencer gør Hirtshals Havn til en drivkraft, der styrker grundlaget
for den fremtidige vækst i nye og eksisterende
transport- og fiskeriaktiviteter.
For at kunne styrke udviklingen af erhvervsklyngerne og derved skabe fortsat vækst og stigende
værdiskabelse, er det vigtigt, at de rette rammebetingelser er til stede for havnen i form af baglandets infrastruktur og en tidssvarende lovgivning.

Fakta
Skatteindkomst
Skatteindkomst er den kommunale skatteindtægt, som bliver genereret i form af beskæftigelsen
på havnen. Den direkte skatteindkomst er 301 mio. kr. og den afledte skatteindkomst udgør
92 mio. kr. Dermed bliver den samlede kommunale skatteindkomst 393 mio. kr.

centerchef
jes jacob,
metropol

“Centret er meget nyt og derfor ligger vores hovedfokus i øjeblikket på det eksisterende kundegrundlag i Vendsyssel. Vi har dog et godt øje til
turismen i Nordjylland, især hvad angår strækningen fra Blokhus op langs vestkysten til Skagen og
ned ad østkysten til Sæby.”
“I særdeleshed har vi et godt øje til de mange
nordmænd som dagligt kommer til Danmark via
færgeoverfarterne mellem Norge og Hirtshals
Havn. Vi har ikke nogle konkrete tal og beregninger på det, men vi forventer os en del af turisterne
i Nordjylland.”

metropol
I marts 2008 åbnede et nyt shoppingcenter i Hjørring. Centret hedder Metropol og er på 50.000
m2 fordelt på flere etager. I stueplan finder man 39 specialbutikker, der omfatter dame-, børneog herremode, sport og fritid, caféer, bolig og elektronik, og et stort dagligvarehus.
På centrets første sal finder man Hjørring Bibliotek, Fitness.dk og Nykredit. Metropol har et
stort opland som omfatter Hjørring, Hirtshals, Skagen, Frederikshavn, Sæby og Brønderslev, og
Metropols reklameavis har et oplæg på 70.000. Metropol fokuserer ikke udelukkende på lokale
kunder. Centret har også fokus på det store antal turister, som hvert år besøger Nordjylland.

centerdirektør
tonny sørensen,
htc

“Hirtshals Transport Center er en direkte effekt af
Hirtshals Havn. Havnens placering som transportknudepunkt mellem land- og søvejen har skabt
behovet for et transportcenter til at servicere
transportsektoren.”
“Når land- og søtransport skal spille sammen, så
stiller det store krav til service – ikke mindst ved
overgangen fra den ene til den anden transportform. Det behov dækkes bedst tæt på overgangsstedet, som er Hirtshals Havn.”
“Hirtshals Havn og centret tilbyder hver sin del af
den service som transportsektoren efterspørger.
Derfor vil vi i fremtiden udvikle os sammen.”

htc - hirtshals transport center
Med åbningen af Hirtshals Transport Center i 2008 er Hirtshals Havn i stand til at yde totalservice til transportsektoren. Centret er et af Danmarks største transportcentre og er placeret
mellem Hirtshals Havn og den nordlige ende af det europæiske motorvejsnet.
Der investeres 80 mio. kr. i Hirtshals Transport Center, og centret rummer på sine 100.000 m2
toldbehandling, spedition, distributionscentral, tank- og vaskeanlæg for lastbiler og personbiler, indhegnet og overvåget trailerplads, cafeteria, forretninger, kontorfaciliteter og konferencelokaler. Opførelsen af centret fører både nye virksomheder og arbejdspladser til området,
og centret er dermed i sig selv et erhvervsmæssigt vækstcenter. Hirtshals Transport Center
har allerede på nuværende tidspunkt vist potentiale for videre udvikling.
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internet
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