
  

 
 

 

 
 
Interview med Danske Havnes formand, Ole Ingrisch 
 
Ole Ingrisch, formand Danske Havne: Jeg er sådan set ret overbevist om, at et tættere 
samarbejde mellem flere havne er en god idé. De danske havne, de er meget små set 
med internationale øjne og en samdrift eller en fusionering det ville være en god idé. 
Det kan spare omkostninger, det kan give synergier og det kan også give kræfter til 
nogle udviklingsinitiativer. 
 
Morten Volff, Journalist DR P4: Er der nogle klare eksempler på det, som du har set på 
nogle af de danske havne, som går sammen om at styrke deres tilstedeværelse og sørge 
for, at forretningen kører bedre? Har du set det i Danmark? 
 
Ole Ingrisch: Ja, det har jeg. Der er ikke mange eksempler, men der er ét, som er et 
meget lysende eksempel. Og det er jo netop Københavns Havn og Malmø, som er slået 
sammen til det, der hedder CMP, Copenhagen Malmö Port, og der må man bare at den 
succes, som de har skabt, både med krydstogtsaktiviteter i København og med 
bilterminaler i Malmø og mange andre aktiviteter. Det er virkelig vist, at det at lægge 
kræfterne sammen, det kan skabe aktivitet. 
 
Morten Volff: Hvad er det, der har været problemet for de danske havne i nyere tid? 
 
Ole Ingrisch: Der er mange problemer eller udfordringer. For det første, så har 
godsmængderne været små i Danmark, vi har ikke de store volume-industrier, som man 
for eksempel har i Sverige inden for stål og skovdrift og bilproduktion. Det har man 
slet ikke i Danmark. Og så har vi været hårdt ramt af krisen siden 2007, hvor forbruget i 
Danmark er faldet, som også gør, at der har været negativ vækst i godsmængderne. Så 
der er mange udfordringer for danske havne. Vi har problemer med at skaffe det, der 
hedder ’economy of scale’, altså få forretningen til at være stor nok til, at vi kan skabe 
skibstrafik og aktiviteter på havne. 
 
Morten Volff: Men der må vel også være nogle ulemper et eller andet sted, ved at man 
går sammen? 
 
Ole Ingrisch: Ja det er der jo. Der er jo den ulempe, at man skal give afkald på noget 
som havneejer, hvis man går sammen med nogle andre, så skal der jo findes 
kompromiser og fælles løsninger, og det er der måske mange, der ikke er indstillet på at 
gøre. Man skal jo have den indstilling til et samarbejde, at det er ’give and take’, men 
man skal også tro på; at 2 og 2, det bliver 5, hvis man gør det. 
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