




Vestkystens dynamo for 
maritim vækst og udvikling

• Fiskeri – byens DNA
• Danmarks 5. største fiskerihavn

• Forædling, salg og transport
• Transport af bulk og stykgods
• Servicering af offshore
• Kompetencer og placering



Vestkystens dynamo for 
maritim vækst og udvikling

150 mio kr investeret 2011-2013
• 10 – 12 mio kr årlig investering efterfølgende
• 200 nye lokale arbejdspladser 
• 666 arbejdspladser i RS kommune
• Omsætning 2010: 12 mio kr.
• Omsætning 2018: 40,5 mio kr.
• Anslået værditilvækst i kommunen: 367 mio kr. / 

årlig skatteindtægt på 54 mio kr
• 2011 etablering af Hvide Sande Service Group



Vestkystens dynamo for 
maritim vækst og udvikling

Defineret vision
• Vestkystens foretrukne landingssted for mindre og mellemstore fiskefartøjer
• Position som Danmarks 5. største fiskerihavn skal som minimum bevares
• Områdets foretrukne trafikhavn
• Base for offshore aktiviteter
• Som arbejdsplads have fokus på sikkerhed, miljø og efteruddannelse
• Sikre en bæredygtig og miljøvenlig drift
• Midtpunkt for udviklingen som unik turistdestination

Visionær, målrettet
og handlekraftig



Handling skaber forvandling
• Konstant fokus på besejlingsforholdene
• Vanddybden i havnen forøget
• Større og bedre kajanlæg
• Udbygning af faciliteter til redskaber og oplagring
• Udbygning af logistik og infrastruktur

Visionær, målrettet
og handlekraftig



Efterspørgslen på frisk fisk af høj kvalitet 
er stor, og her kan Hvide Sande Havns 
flåde af fiskefartøjer levere fisk i absolut 
topklasse.

Fremtiden handler 
fortsat om fisk

Værdien af landet fisk fra 2013-2018



Transport og logistik
er nøglen for vækst

Ny strategi, nyt forretningsområde
• Mængden af gods 2013: 0 t
• Mængden af gods 2016: 172.600 t - herefter stabiliseret
• Nye kajanlæg, større vanddybder, bedre lagerfaciliteter
• Ny lagerhal på 2.000 m2 er projekteret
• Permanent ISPS-sikring etableret
• Udbygning af vejnettet på havnen er realiseret
• 2+1 vej fra Ringkøbing til Herning



Valgt som basehavn af MHI Vestas under opførelsen af Horns Rev 3

Valgt som O&M havn af Vattenfall for service af Horns Rev 3
• Korteste sejltid til Horns Rev 3
• Facilitere krav til kajanlæg, sikrede lagerområder, 

service- og support, udskibning af mølleelementer, 
plads til supply-både, jack-up skibe og heliport

• Gode overnatningsmuligheder og kort afstand til 
Billund Lufthavn

Offshore – fremtiden 
blæser i vinden

Fakta om Horns Rev 3
• Danmarks største havmøllepark
• Forøger den danske elproduktion fra vind med ca. 12%
• 49 kæmpemæssige 8,4 MW-vindmøller
• Hver mølle er 187 m høj og vejer ca. 1.500 ton.
• Kapacitet på 406 MW
• Dækker det årlige elforbrug i omkring 425.000 husstande



Blid og barsk natur
Levende og aktiv havn med plads til både 
oplevelser og afslapning

• Opleve en autentisk havn hvor man kommer 
tæt på skibene, aktiviteterne - og fiskerne

• Opleve den specielle stemning i auktionshallen
• Mekka for friskfanget fisk og skaldyr
• Et af Europas bedste områder for Wind- og 

kitesurfere
• 7.000 autocamperovernatninger i 2018



Hvide Sande Service Group
- bindeleddet mellem havn og hav

Netværk af lokale virksomheder som er
havnens garanti for, at enhver reparation 
og serviceydelse kan ydes 24/7
• Etableret i 2011
• Består af ca. 40 virksomheder
• Fleksibelt og vidensbaseret setup
• Afgørende faktor for valget som

servicehavn for Horns Rev 3
• Brug af lokal arbejdskraft sparer 

omkostninger til indkvartering, diæter og 
løn under vejrlig til tilkaldte montører



GRO – grøn ressource 
optimering 

Tværorganisatorisk samarbejde til udvikling af 
nye grønne forretningsmodeller

• En havn er en farlig arbejdsplads
• GRO skal skabe et miljø uden arbejdsulykker
• Hvide Sande Havn er en sikker arbejdsplads 

med lange ansættelsesforhold og lavt 
sygefravær



Cirkulær økonomi og 
håndtering af affald

En ryddelig og velorganiseret havn sender 
et positivt signal

• Affald er også et problem til havs, hvor der 
opfiskes betydelige mængder

• Opfisket affald afleveres, sorteres og sendes
videre til miljøgodkendte centraler

• Velorganiseret havn reducerer muligheden for 
ulykker og er mere effektiv

• Der håndteres ca. 300 t affald om året



EU støttet projekt målrettet små og mellemstore havne 
i Nordsøregionen

• Optimere og integrere vedvarende energiformer i 
havnens drift 

• Reducere CO2-udslippet med op til 94% og sikre byens 
fjernvarmeforsyning uden brug af fossile brændstoffer

• To teoretiske pilotprojekter
• Fremstilling af hydrogen 
• Belyse synergien ved at sammenkoble bølge- og  vindenergi

• Målet er at disse pilotprojekter kan danne skole i 
Danmark, Norden og Europa

Dual Ports Projekt 
reducerer CO2



Position 56000,0’N 8007,8’E 
Fossanæsvej 22, 6960 Hvide Sande

Besejlingsdybde i indløb 7,0 m
Dybde i havnebassiner 3,5-7,0 m
Kajanlæg 2.500 m fordelt over  4 havnebassiner. 

Heraf 750 m med 7,0 m vanddybde 
dedikeret til fiskefartøjer

Hvide Sande Havn
Et hav af kompetencer

Havnedirektør
Steen Davidsen

Senior Business 
Development Manager
Bent Haumann




