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Vækst og udvikling
Vækst og udvikling er dagsordenen for
Hirtshals Havn, når havnen i sin rolle
som erhvervsudvikler skaber rammerne
for nuværende og potentielle nye kunder.
Hirtshals Havn vil dermed sikre en fortsat
udvikling i aktiviteterne på og omkring
havnen.
Hirtshals Havn har som ramme om infrastrukturen og erhvervsområdet en rolle, der
i sin kerne handler om erhvervsudvikling og
om at skabe vækst hos virksomheder og
i samfundet. Sammen med virksomheder
på havnen er Hirtshals Havn derfor en af

drivkræfterne bag den udvikling, der er ved
at blive til virkelighed.
Ikke kun i det fremadrettede perspektiv
er Hirtshals Havn en samarbejdspartner.
Dette gælder også i hverdagen, hvor havnens service skal være med til at sikre
effektivitet, eliminering af problemer og
udnyttelse af de muligheder, der viser sig
for virksomhederne på havnen.
Et eksempel på Hirtshals Havns rolle er det
magasin, du sidder med i hånden. Hirtshals
Havn skaber synlighed omkring aktiviteterne i Hirtshals og hos de virksomheder,

der ligger på havnen, eller som samarbejder
med havnen. Hirtshals Havn giver muligheder for udvikling hos den enkelte virksomhed, og havnen samarbejder gerne med
virksomheder og klynger af virksomheder
om at gøre visioner til virkelighed.
Virksomheder på Hirtshals Havn og virksomheder, som overvejer at bruge eller
etablere sig på Hirtshals Havn, er altid
velkomne til at tage kontakt til havnen
og dens medarbejdere.

udvi k l i n g

Havnen udvider
neres ønsker og behov, udvider havnen
landarealet med 250.000 kvadratmeter.
De nye erhvervsarealer skaber nye muligheder for erhvervsaktivitet på kajnære
arealer og skal eksempelvis rumme opmarcharealer til færgetrafikken, service-

virksomheder og råstofaktiviteter. Udvidelsen af havneområdet gennemføres
samtidig med etableringen af en indfaldsvej, der skal effektivisere trafikafviklingen
mellem færgerne, erhvervsarealerne og
motorvej E39.



Et stadigt stigende aktivitetsniveau hos
virksomhederne og rederierne på Hirtshals Havn betyder, at havnen i dag kun
råder over et begrænset antal ledige
arealer. For at kunne efterkomme eksisterende og potentielle samarbejdspart-

Fiskeopkøberen er kundens øjne og ører
– Vi er kundernes øjne og ører på auktionen. Vi møder op på
Hirtshals Fiskeauktion tidligt om morgenen, tjekker udbuddet
af fisk og kontakter vores aftagere. På den måde får de tips
om de bedste landinger, og hvilke fisk det lige denne dag er
mest attraktivt at byde på, forklarer Finn Møller, indehaver af
Møllers Fiskeeksport.

Service betyder alt i dag
– De store udlejningsfirmaer stiller blot traileren her. Så klarer
vi alt reparationsarbejde og kører efterfølgende traileren tilbage
til færgen. Norge er vores opland i kraft af de mange færger
til Hirtshals, og nordmændene er meget positive overfor
service og priser i Danmark, lyder det fra direktør i Agathon
on spot, Bent Agathon.

Møllers Fiskeeksport blev etableret i 2008 og har i dag 10 ansatte. Firmaet opkøber fisk på auktionen og sælger den videre
til aftagere i hele Europa. I 2012 flyttede Møllers Fiskeeksport
til et nyt og større domicil på Hirtshals Havn.

Agathon on spot har specialiseret sig i service og reparation af
trailere. Virksomheden flyttede i 2011 ind på Hirtshals Transport Center i en helt ny værkstedshal. I april 2013 udvidede
firmaet med en ny hal til reparationer i ferroplast – et meget
anvendt materiale til opbygning af trailere.
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Nye muligheder for erhvervsudvikling
Hirtshals Havn er i øjeblikket ved at gennemføre en VVM-proces (Vurdering af
Virkninger på Miljøet), der skal give de
nødvendige miljøtilladelser og skabe basis
for tillæg til kommuneplanen. VVM’en skal
danne grundlag for, at havnen kan etablere
nye havnearealer og en ny indfaldsvej.

Kombinationen af Hirtshals Havns unikke
geografiske placering, attraktive arealer og
en effektiv infrastruktur rummer fremtidige muligheder for erhvervsudvikling
og vækst hos de virksomheder, der vil
udnytte de muligheder, havnen giver.
Gennem en tæt dialog med brugerne og

et målrettet arbejde søger Hirtshals Havn
at understøtte nye initiativer samtidig
med, at havnen skaber rammerne for den
generelle erhvervsudvikling.

Glæder sig til
mere plads på kajen

Kroghs A/S har siden 1935 sorteret,
behandlet og solgt sten, som firmaet
har hentet både på land og ude i havet.
Virksomheden holder til i Klim ved Fjerritslev, men i 2012 flyttede indehaver
Steen Krogh en del af aktiviteterne til
Hirtshals Havn.
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– Vi sejler ud og henter sten på revene
ud for Hirtshals. Der er store udsving
i omsætningen af vores produkter, så
vi har brug for områder, hvor vi kan
oplagre stenene, til vi får dem solgt.
Udvidelsen af havnen ser vi derfor meget frem til, fortæller Steen Krogh,
direktør i Kroghs A/S.


be l i g g e n hed

Perfekt beliggenhed
Hirtshals Havn har en unik geografisk placering tæt på en af verdens travleste sejlruter
og direkte ved starten af det europæiske
motorvejsnetværk. Den geografiske beliggenhed har haft en afgørende betydning
for den positive udvikling, som Hirtshals

Havn har oplevet de senere år. Hirtshals
Havn er i dag blandt Danmarks største
erhvervshavne.
Havnens placering kombineret med en effektiv infrastruktur gør den til et naturligt
omdrejningspunkt for transport, fiskeri,

Værftet ligger tæt på kunderne
– Vores geografiske placering ud til Nordsøen er altafgørende
for vores virksomhed, fordi vores kunder primært er norske, siger
indehaverne af Hirtshals Yard, Jesper Reinholt og Rasmus Brohus.

offshore og maritim service. Et tæt rutenet mellem Hirtshals, Norge, Færøerne
og Island har gjort Hirtshals Havn til et
knudepunkt for godstransport mellem det
europæiske kontinent, Skandinavien og
Nordatlanten.

Hirtshals Yard blev etableret på Hirtshals Havn i 2012 og har omkring
20 ansatte. Værftet klarer alle typer reparationer af fiskefartøjer
og mindre offshore-skibe – enten selv eller ved hjælp fra en række
faste underleverandører.
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Europas bedste fiskepladser og infrastruktur
Hirtshals Havn ligger tæt ved nogle af
Europas bedste fiskepladser, og er en
af Danmarks største fiskerihavne. Ligeledes er Hirtshals Havn i dag hjemsted
for Danmarks største koncentration af
lakseproducenter, hvilket blandt andet

skyldes havnens rutenet til Norge og det
europæiske motorvejsnetværk, som giver
en effektiv logistik omkring laksens forædling og afsætning.
Foruden søvejen og motorvejsnetværket
vil der inden for en kortere tidshorisont

også komme en godsjernbaneforbindelse til
Hirtshals Havn med en godsbaneterminal
placeret mellem transportcenter og havn.
Den korte afstand til Aalborg betyder, at det
også er muligt hurtigt og nemt at komme
til og fra havnen med fly.

Kunderne vil have friske fisk
– Vi møder på Hirtshals Fiskeauktion tidligt om morgenen og går efter sæsonens
fisk. Aftalerne med vores modtagere får
vi i stand, inden vi køber fisken, så vi er
sikre på, vi kan afsætte alt den samme
dag. Kunderne har en forventning om,
at fisken er trukket lige op af vandet,
og det kan vi levere, fortæller direktør i
Deba Seafood, Dennis Bak.
Deba Seafood så dagens lys i 2010
og beskæftiger i dag 8 medarbejdere.
Firmaet opkøber fisk på auktionen og
videresælger den til fiskehandlere, restauranter og andre aftagere i detail- og
engrosbranchen. Dennis Bak åbnede i
2012 desuden sin egen fiskeforretning i
Aalborg med yderligere 8 ansatte.
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K l y n g er

Netværk styrker virksomhederne
Erhvervsområdet Hirtshals Havn rummer
en række kompetencefelter i form af virksomheder, der arbejder inden for forskellige brancher, og som samtidig udnytter
hinandens kompetencer og styrkefelter i
et integreret netværk.
Virksomheder, der vælger Hirtshals Havn
som udgangspunkt for deres aktiviteter,
bliver naturligt en del af en erhvervs-

klynge. Samtidig bliver virksomhederne en
del af et netværk, der tilbyder en række af
de funktioner, som virksomhederne selv
har behov for.

•
•
•
•
•

Industriservice
Fiskeforædling
Offshore service
Fiskeri
Forskning og uddannelse

I netværket på og omkring Hirtshals Havn
findes der virksomheder inden for:
•	Logistik og transport
• Maritim service

Arbejdspladser overalt på kloden
– Vi har i 18 år lavet reparationsarbejde på FPSO og supplyskibe i olieindustrien overalt på jorden. Vi har medarbejdere, som er bosat i Rio i Brasilien,
St. Johns i Canada og Singapore, og alle medarbejderne er danske. Det meste
af vores arbejde er udenlands, men vi har også en del skibe, der kommer
her til Hirtshals for at få klaret reparationer, oplyser direktør Ejgil Hansen.
NordRep på Hirtshals Havn klarer alt fra stål og mekanisk arbejde til aptering, el, malerarbejde, 3.000 bars hydro jetting, skibsmotorer, gear og
hydraulik til marine- og offshore-industrien.
Læs mere på hirtshalshavn.dk/profil8

Nyd sejlturen over Nordatlanten
– Ferien begynder, når du går ombord på færgen MS Norröna i Hirtshals. Sejladsen over
Nordatlanten til Island og Færøerne er i sig selv en stor oplevelse. Rejsen har samme
varighed som en køretur til Sydeuropa, men har den fordel, at du slipper for bilkøerne og
kan nyde ferien fra den første dag, bemærker markedschef Karina Svane fra Smyril Line.
I 2012 flyttede Smyril Line sit skandinaviske kontor i Danmark til Hirtshals. Rederiets
primære arbejdsområder er skibstransport og fragt til Island og Færøerne. Fra kontoret i
Hirtshals sælger de ansatte ferierejser og skibstransport med færgen MS Norröna til de to
nordatlantiske øer. Cargo håndteres af Smyril Blue Water i Hirtshals.
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K l y n g er

Samarbejde og videndeling
Få virksomheder kan i dag stå alene, og
gensidig afhængighed spiller en stadig
større rolle. Samarbejde og videndeling
kan have afgørende betydning i den globaliserede verden. Servicevirksomhederne på
Hirtshals Havn udgør i dag en veludviklet

klynge, der dækker alle grene af den maritime service, og virksomhederne arbejder
sammen på tværs for at udnytte hinandens kompetencer – hvilket blandt andet
har været med til at danne grundlag for
offshore-service i Hirtshals.

Fiskeforædlingsvirksomhederne på Hirtshals Havn indgår i en af Danmarks største
klynger af fiskeproducenter, og på havnen
er det netværket af servicevirksomheder,
logistik og uddannelsesmuligheder, som
styrker producenternes markedsposition.

Viden er vejen frem

Stålfirmaet siger aldrig nej

– Vi ønsker at beholde så meget knowhow som muligt i virksomheden, og i stille perioder uddanner vi medarbejderne på
forskellige kurser. Det betyder, at vi har kompetencerne og et
godt sammentømret hold, når der er bud efter os, fortæller indehavere af Safe Ocean Service, Chris Durhuus og Thomas Nielsen.

– Vi siger aldrig nej til en opgave. Hvis vi ikke kan klare den alene,
har vi en række samarbejdspartnere på havnen, som vi kan trække
på. Det giver os en stor fleksibilitet, og det betyder, at vi kan tage
alle typer opgaver ind som hovedleverandør, oplyser direktør i LA
Steel i Hirtshals, Preben Vinther Mortensen.

Safe Ocean Service leverer knowhow og viden til offshoreindustrien fra deres domicil på Hirtshals Transport Center. 12
medarbejdere står klar til at rykke ud med kort varsel, når der
er problemer på eksempelvis en borerig.

LA Steel producerede fra starten i 2010 først og fremmest lyddæmpere til marine- og offshore-industrien og kraftvarmeværker
på land. Dæmperne udgør stadig en stor del af virksomhedens
produktion, men de bliver nu suppleret med alle typer smedearbejde
i jern, aluminium og rustfrit stål.
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Ro/ro-ruter
RO/RO services
Stykgodsruter
General cargo services

kort

Velkommen til
Hirtshals Havn
Hirtshals Havn er med sin unikke
placering et naturligt omdrejningspunkt for transport, fiskeri og et
aktivt erhvervsliv.
Der er et stærkt udviklingspotentiale
på Hirtshals Havn, og vi udvider nu
havnen for at skabe plads til endnu
flere virksomheder.
Du er altid velkommen til at kontakte
os, hvis du vil høre om mulighederne
for din virksomhed på Hirtshals Havn.
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Norgeskajen 11
Postboks 3
DK-9850 Hirtshals
Tlf.: + 45 96 56 50 00
Fax: + 45 98 94 42 93
www.hirtshalshavn.dk
hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk

