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Høring om maritim turisme 

Maritim turisme er et godt eksempel på samspillet mellem havn, by og bagland. Flere 

danske krydstogtdestinationer forventer vækst i antallet af både anløb og passagerer i de 

kommende år. Danmark modtog i 2013 434 krydstogtskibe og ca. 900.000 

krydstogtgæster. Hertil kommer skibets personale.  

 

Danske Havne hilser en europæisk strategi  for maritim turisme velkommen. Der ligger 

ikke kun et potentiale for at øge aktuelle aktiviteter og volumen men også muligheder 

for mindre og mellemstore havne, der ellers ikke har adgang til EU-tilskud. 

 

Kommissionen opstiller i sin meddelelse 14 handlinger, der kan hjælpe sektoren til 

bæredygtig vækst. Følgende punkter har betydning for havne: 

 

- Handling nr. 3 – Kommissionen vil fremme en fælleseuropæisk dialog mellem 

krydstogtoperatører, havne og aktører inden for kystturisme. 

- Handling nr. 10 – Kommissionen vil fremme strategier til forebyggelse og 

forvaltning af affald og havaffald og bidrage til bæredygtig kyst- og havturisme. 

 

Underpunkter til handling om bæredygtighed: 

- Medlemsstater, regioner, branchen og andre aktører bør udvikle tilpasningen til 

klimaændringer i kystområderne, og 

- Fremme brugen af strøm fra land ved havneophold og forbedre havnenes 

faciliteter, samt 

- Udvikle innovative praksisser til at genskabe og genbruge eksisterende maritim 

infrastruktur 

 

Vedr. strøm fra land ved havneophold, så hænger denne sammen med EU-strategien 

for alternative brændstoffer, der netop er i forhandling mellem Rådet og Parlamentet.   

Danske Havne støtter strøm fra land til skibe ved kaj som en af de mulige løsninger for 

at forbedre den lokale luftkvalitet. Det er dog Danske Havnes holdning, hvilket også 

fremgår af den danske havnelov, at markedets efterspørgsel bør fastlægge behovet for 

investeringer i havnefaciliteter. Hvis havne skal forestå investeringer, som beskrevet i 
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Kommissionens forslag, vil det grundet manglende brugerværdi være imod den danske 

havnelov. 

 

Det store spørgsmål er, om landstrøm nu også giver de miljø- og sundhedsmæssige 

fordele, som politikerne forventer. Både havne og skibe skal investere store 

millionbeløb i transformatorer til at regulere strømmens spænding. Kommuner skal 

sørge for kabelfremføring til havnen. Dertil kommer, at der skal være en tilstrækkelig 

kapacitet på elnettet. Det er investeringer for flere milliarder. 

 

I København vil sommerens krydstogtskibe fx kræve strømforsyning til op til 30.000 

mennesker på visse dage. Det svarer til en mindre dansk kommune. Store passagerskibe 

og lastskibe kræver ikke lige meget strøm. Men begge typer vil belaste elnettet. Det er 

dyrt at beslaglægge så meget strøm. På samme tid kommer der fra 2015 nye krav til 

skibes brændstof, der vil gøre skibene mere miljørigtige end en øget produktion af 

strøm på landets kulkraftværker, afbrænding af træpiller, affald eller import af atomkraft 

fra nabolandene.  

 

Bæredygtighed og investeringskrav ved investering i landstrøm bør kunne undersøges 

ved hjælp af EU-midler. 

 

Kvalitet som omdrejningspunkt. Rådets henstilling om europæiske 

turismekvalitetsprincipper spiller godt sammen med meddelelsen fra Kommissionen for 

så vidt angår maksimering af tilgængelige EU midler. Tilskud fra EU kan være med til at 

etablere de nødvendige netværk, men det kræver at dette er formuleret i de respektive 

programmer.  

 

Det er positivt, at der vil være mulighed for finansiering af ovenstående projekter via 

EU-midler. Fx vil midler fra Den Europæiske Maritime Fiskerifond kunne spille bedre 

sammen med regeringens vækstplan for kystturisme, hvis programmet giver mulighed 

for at genskabe og genbruge eksisterende maritim infrastruktur i havnene til 

kystturisme, herunder krydstogt og lystsejlads. Det samme er gældende for 

landdistriktsmidlerne, der også kan anvendes til at skabe det nødvendige samspil 

mellem havne, erhverv, kommune og region for at udvikle strategier for maritim 

turisme. 

 

Flere havne arbejder på at tiltrække flere anløb mens andre arbejder på at starte 

krydstogtaktiviteter op. Af aktuelle anløbshavne i Danmark kan nævnes Copenhagen 

Malmø Port sammen med havnene i Aalborg, Aarhus, Helsingør, Faaborg, Fredericia, 

Hundested, Kalundborg, Rønne og Skagen. 

 

Med venlig hilsen, 

Bjarne Løf Henriksen 

Erhvervspolitisk rådgiver, Danske Havne 


