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Associerede partnere som forventes indtrædelse ved projektets start 

P5  

Københavns Kommune 

P6 

Helsingborg Hamn ved Helsingborg Stad 

 

P7 

Der er fra projektgruppens side et ønske at inkludere øvrige nordsjællandske kommuner (fx 

Frederikssund, Hillerød og Fredensborg) som associerede partnere når projektet er 

godkendt.  

Resume: 

 

Regionale mikro erhvervsklynger er et anerkendt middel til at skabe mere gunstige hvilkår 

over for en afgrænset del af erhvervet, der besidder et vækstpotentiale. Det er en effektiv 

måde at sætte fokus på særlige udfordringer eller angribe negative tendenser som fx faldende 

vækst eller nedgang i arbejdspladser. Nordsjællands Maritime klynge er initieret af de 

involverede kommuner mhp. at foregribe nogle af de negative tendenser der har været i 

Region Hovedstadens ydre områder og vil styrke flg. områder i Regionens indsatsområder:  

Den nuværende erhvervsstrategi: ”Innovation og forskning – videns regionens base”, 

”Erhvervsklynger – stærke nicher i global konkurrence” og ”Vækstiværksættere med en 

international tilgang” 

Den kommende erhvervsstrategi: ”Kommercialisering, kompetent arbejdskraft og 

internationalisering, Styrket offentlig privat samarbejde, digitalisering og IT udnyttelse, mere 

kvalificeret faglært arbejdskraft, Grøn og smart vækst samt Kreativ vækst”. 

 

Der er stor support fra det maritime erhverv, specielt de små og mellem store virksomheder 

(SMVere), som har givet støtteerklæringer for udvikling af klyngen. Det vil kunne skabe nye 

jobs og vækst i disse virksomheder, dersom regionen støtter op om et fælles klynge initiativ. 

 

I alle de 3 nordsjællandske kommuner viser det sig, i en nylig analyse fra Dansk Metal, at 

der har været frafald af arbejdspladser i industrien i perioden 1 kvartal 2008 til 4 kvartal 

2004. Dette vil projektet ”Den Nordsjællandske Maritime Klynge” ændre på, med de 

udviklingsmulighedere der er, specielt for de maritime SMV’erne. 

 

Industri, råstofindvending og forsyningsvirksomhed, antal arbejdspladser 

 

Over en årrække på 6 år er antallet af industribeskæftigelse faldet som følger 

År:                              kommune:      Helsingør      Halsnæs     Gribskov 

2008 (1q)                                           2944              1505            1138 

2014 (4q)                                           1980               847                877 

I alt nedgang                                       -964              -658              -261 

I %                                                         -33%             -44%             - 23 % 

 

På et år fra 2013 til 2014 antal industribeskæftigelse faldet som følger: 

År: 

2013 (4q)                                           2104              861                983 

2014 (4q)                                           1980              847                 877 

I alt nedgang                                       -124               -14                -106 
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I %                                                            -6%              -2%               -11% 

 

Med udgangspunkt i de små og mellemstore maritime virksomheder, der er koncentreret 

omkring de tre havne i Hundested, Helsingør og Gilleleje, har den maritime branche 

traditionelt set været vigtig for erhvervet i Nordsjælland. " Udviklingen i de maritime 

brancher har nu krævet et større kommunalt engagement end, hvad der tidligere har været 

tradition for. Der har i relation dertil, heller ikke været erhvervsrettede projekter og netværk 

for virksomhederne, der også er kendetegnet for København. Derfor ligger der store 

muligheder i, at skabe et klyngeinitiativ for de mere end 100 maritimt beslægtede 

virksomheder i området. 

 

Fakta Gilleleje Havn: 

Gilleleje Havn er privatejet og ejes af Gilleleje Havnelaug, Havnen er den største 

fiskerihavn i region hovedstaden, men har større og større udfordringer ved at fastholde 

denne industri på havnen. Havnen har også en fiskeriaktion og andre tilknyttede 

virksomheder til fiskeriet.  Havnen blev i 2013 ramt af stormen "Bodil" med store skader til 

følge men et helt fantastisk lokalt støttearbejde blev sat i gang for at opbygge havnen igen. 

Havnen har stadigvæk ønsker om en bedre/større mole og bedre infrastruktur for derved at 

kunne udvikle SMVerne og industrien omkring havnen. 

 

Fakta Hundested Havn: 

Hundested Havn er ejet af borgere/virksomheder som et interessent selskab. Hundested 

Havn I/S har 150 interessenter, som alle er en vigtig del af havnens små og mellemstore 

virksomheder. Det giver havnen den selvstændighed, der gør det muligt at iværksætte 

aktiviteter i gang.   

  

Hundested Havn har mistet størstedelen af fiskeflåden, så der i dag kun er 10-12 kuttere og 

trawlere tilbage. Derudover gik færgelinjen Grenaa-Hundested konkurs i 1995. 

  

Men Hundested Erhvervsforeningen som huser mange af de lokale erhvervsdrivende har 

fundet gnisten og sammen med frivillige borgere skabt et miljø som gør at flere turister 

kommer til Hundested om sommeren. Vi skal nu have erhvervet med. De små håndværkere 

er ikke organiseret til at tage imod gæstesejlerne, og større skibe, der mangler et fælles 

Maritimt Service kontor hvor håndværkerne er en del heraf og betjener de mange lystbåde 

fra ind og udland.   

 

Fakta Helsingør Havn: 

Helsingør Havne / HSH er selvstyrehavne, ejet af Helsingør Kommune, og med 

Kommunens Økonomiudvalg som bestyrelse. HSH har 2 primære aktiviteter, 

færgetrafikken til Helsingborg og Kronborg Kulturhavn i én og samme havn. Her ud over 

omfatter HSH lystbådeafsnittet i Nordhavnen, med omkring 1.000 bådpladser i vand, og ca. 

300 på land til vinteropbevaring. 

I marts 2015 iværksattes Servicehavn Helsingør / Serviceport Elsinore, med fokus på at 

kunne servicere et antal af de 32.000 handels- og industriskibe der passerer ind og ud af 

Øresund / The Baltic Strait. Konceptet omkring Servicehavn Helsingør er pt. et selvstændig 

projekt i samarbejde med Helsingborg Havne, men meningen er naturligvis, at Servicehavn 

konceptet skal indgå som fuldgyldigt medlem af den maritime klynge der er i gang mede at 

blive opbygget. På den måde opnås endnu større videndeling og fundament for udvikling.  
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Helsingør Kommune deltager aktivt i debatten omkring etablering af den maritime klynge, 

med fokus på at få skabt mere energi og erhvervsmæssigt liv i Kulturhavnen, for der 

igennem at kunne få skabt endnu mere interesse for brug af de tidligere værftshaller fra 

Helsingør Skibsværfts og efterfølgende Siemens tiden på havnen. 

  

 

 

 

Projektets formål er, gennem en fælles platform for vækst og udvikling, at styrke de 

mange maritime virksomheder i Nordsjælland. Nordsjællands Maritime Klynge skal 

skabe alliancer på tværs af virksomheder, men også på tværs af kommuner, havne, 

myndigheder og videns institutioner og derigennem identificere fælles løsninger på fælles 

mål for udvikling af erhvervet på havnene og flere lære- og arbejdspladser. Det skal igen 

være attraktivt at drive maritim virksomhed i Nordsjælland. I øjeblikket har klyngen 79 

virksomheder/organisationer der har afgivet eller er undervejs med en støtteerklæring til 

udvikling af klyngen. 

Gennem en række aktiviteter, vil vi med klyngen forsøge at professionalisere, styrke og 

udvikle de maritime virksomheder.  Inden for aktiviteterne som primært vil ligge inden for 

fire fokusområder, hvor det forventes at kunne skabes vækst, nye jobs, bevare 

arbejdspladser, skabelse af innovation og forskning samt støtte vækstiværksættere til at have 

en international tilgang. Aktiviteterne vil være: 

(WP – Arbejdspakke lederne er i parentes): 

 WP1: Projektledelse (Gribskov Erhvervscenter A/S (LEAD PARTNER)) 

 WP2: Kommunikation, information og markedsføring af klyngen.  

  (MaritimeBusiness.dk) 

 WP3: Kreativ vækst i Maritim Turisme & krydstogt (Helsingør kommune /Helsingør 

Havn) 

 WP4: Grøn vækst i Maritim Service & Produktion (Halsnæs Kommune /F5 

erhvervsnetværk/Hundested Havn) 

 WP5: Ny innovation og arbejdsplader inden for Fiskeri & Aquakultur  (Gribskov 

kommune/Gribskov Erhvervscenter A/S /Gilleleje Havn) 

 

WP1: Projektledelse  

WP 1.1 – Projektledelse, administration, økonomistyring og revision. 

Projektledelse og koordinering af projektaktiviteterne omfatter en lang række aktiviteter, 

som skal sikre, at projektet gennemføres fra de indledende opstartsaktiviteter til den endelige 

afrapportering af projektet.  Afrapportering - Indsamling og udarbejdelse af dokumentation 

til afrapportering. Desuden udarbejdelse af erklæringer og notater om overholdelse af diverse 

regler. Afholde partnermøder og styregruppemøder. Fremme af vidensdeling og netværk 

partnerne iblandt samt evaluering  af projektet.  

 

 

WP 2: Kommunikation, information og markedsføring af klyngen.  

Intern og ekstern kommunikation samt networking i klyngen samt at synliggøre 

virksomhederne i klyngen og på eksportmarkederne. Mange af de deltagende virksomheder 

har i dag ikke det fulde overblik over maritime aktører i nærområdet og på eksportområdet 

og går derfor glip af mulige samarbejder og/eller ordrer. Desuden skal virksomhederne og de 

deltagende havne profileres overfor (særlig) den Københavnske klynge, mhp at skabe mere 
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samhørighed og samarbejde i det samlede maritime erhverv i regionen. Inspiration fra - og 

samarbejde med andre maritime klynger fx i Nordjylland og  Fyn eller internationalt er også 

relevant i denne WP. Det er hensigten at mere opmærksomhed omkring klyngen og 

virksomhederne skal styrke de enkelte virksomheder og dermed skabe vækst og 

arbejdspladser på sigt. 

 

 

WP3: Kreativ vækst i Maritim turisme og krydstogt anløb  

Sejlerturismen skaber mange gæsteovernatninger i de Nordsjællandske lystbådehavne, og 

der vurderes fortsat at være gode udviklingsmuligheder.  Sejlturisterne søger gode og 

smukke sejladsruter og spændende havnemiljøer med et bredt udbud af nærtliggende 

oplevelsesmuligheder, og her har de små og mellemstore virksomheder (SMV) omkring de 

Nordsjællandske havne, Snekkersten, Espergærde, Hornbæk, Gilleleje, Hundested og 

Helsingør gode muligheder for at tilbyde gode kultur oplevelser og spændende 

forretningsmuligheder. 

Kvaliteten i sejlermuligheder og havnefaciliteter i Nordsjælland er høj, og der har foregået 

og pågår stadigvæk en fortsat renovering og udvikling, der gør havnene til spændende 

oplevelsesmiljøer.  

Lystfiskeri alene eller kombineret med naturoplevelser indebærer også et betydeligt 

oplevelsesøkonomisk potentiale. Udenlandske undersøgelser (Regeringens Maritime Strategi 

(2010-2014) viser, at rekreativt fiskeri udgør en positiv samfundsmæssig værdi ved bl.a. at 

bidrage til øget naturbevidsthed og til at skabe arbejdspladser og indtægter lokalt og 

nationalt. Projektet skal kunne danne baggrund for konkrete projekter af betydning for lokal 

udvikling af oplevelsesøkonomien, herunder konkrete forslag til udviklingsprojekter, der kan 

styrke det rekreative fiskeriet, miljøet, videreudvikle lystfiskerturismen og skabe nye 

erhvervsmuligheder. 

Turismeudvikling i de kystnære områder i Nordsjælland er meget attraktiv for kystturisme 

med de største attraktioner som kysterne, hav, strand, klit, lystbådehavnene og 

kulturhavnene. Det der gør den Nordsjællandske turisme attraktiv er bl.a. den rette balance 

mellem overnatningsmuligheder og aktivitets tilbud samt den omgivende natur, 

oplevelsesmuligheder og aktivitetstilbud. Øresund har en helt unik flora og fauna i kraft af 

der har været et forbud mod fiskeri med trawl i henved 100 år. Dette bør udnyttes til en 

fokusering også på undervandsturisme i form af dykning eller lign.  

 

Krydstogt: 

Antallet af krydstogtpassagerer, der besøger Danmark, er fra 2005 og til 2012 steget med 

imponerende 96 %.  I 2013 fladede udviklingen ud, men det ser ud til at mulighederne for 

nye anløb af mindre krydstogtskibe er en mulighed for specielt de 2 Nordsjællandske havne 

og omgivende virksomheder inden for kultur, service, kreative erhverv. Derfor er der 

muligheder for nye jobs inden for maritim turisme.  

 

I Hundested Havn forventes flg. anløb: 

2015 ingen anløb 

2016: 3 krydstogtskibe og ca. 2300 gæster og 1200 besætningsmedlemmer i alt. 

 

I Helsingør Havn forventes flg. anløb: 

Krydstogtsskibe 2015              2 anløb med i alt 300 gæster! 

Krydstogtsskibe 2016, pt.       1 anløb med ml. 400 – 800 gæster! 
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For at krydstogt turisme skal blive en succes i Nordsjælland vil der ske et indgående 

samarbejde mellem havne, SMV’erne, turistorganisationer, det politiske system og allerede 

støttede initiativer og projekter.  

 

Nordsjælland har mulighederne i de mindre skibes anløb og krydstogtgæster er 

højtforbrugende og giver en øget omsætning for hele værdikæden – kultursteder, hoteller, 

turistbusser, restauranter, shopping mv. Og derfor er der rigtig god økonomi i at fastholde 

den slags turister. En typisk krydstogtturist lægger 42 pct. af feriebudgettet på land.  

 

Det er godt for den Nordsjællands Maritime Klynge specielt SMVer, havnene og de 

tilknyttede erhverv, at skibe og maritime turister skaber aktivitet, bl.a. med forsyninger til 

skibe og services og ikke mindst alle aktiviteter til turister, der skal i land for at opleve og 

bruge penge. 

Der satses på i denne WP at samarbejde med de WOCO og Visit Nordsjælland. 

 

WP4: Grøn og smart vækst indenfor ”Maritim Service, reparation og produktion” 

Nordsjælland har gode muligheder for at skabe vækst i området maritime service, reparation 

og produktion. Bl.a. har Hundested 2 mindre værfter og en bedding som en del SMVer nu 

samarbejder om at skabe ny vækst og arbejdspladser. Gilleleje har ligeledes en bedding og 

forskellige virksomheder som kan skaber ny vækst og arbejdspladser på havnen. Helsingør 

Havn er sammen med kommunens SMVer gået sammen om udvikling af servicehavn 

”Elsinore” og det forventes at området kan vækste en del.  Der kunne være muligheder for at 

oprette et nyt mindre forskningssted /projekt for bølgeenergi sammen med DTU Aqua, da 

DTU Aqua flytter sine faciliteter til Helsingør i 2016. Helsingør har i forvejen KU Aqua 

placeret på Helsingør Nordhavn. Der er flere små SMVer inden for maritim produktion og 

området kan skabe mere vækst og internationalisering ved at klyngen udvikles endnu mere 

med støtte fra regionen. Projektet vil også se på bæredygtige og effektive løsninger for 

godstransport blandt andet via havnene, således at maritim service, reparation og produktion 

området ikke lider under for dårlig infrastruktur. 

 

 

WP5: Ny innovation og arbejdsplader inden for Fiskeri & Aqua kultur 

Fiskeri og Aqua kultur omfatter fiskeri og tilknyttede virksomheder, forædlingsprodukter og 

opdræt af fisk og andre vandlevende dyr samt planter. Opdræt af fisk og skaldyr efter 

fiskeriloven omfatter enhver art af fisk, pighuder, krebs- og bløddyr. Aqua kultur foregår 

både i ferskvand og i saltvand og svarer ca. til 30% af værdien i Dansk Fiskeri, så 

mulighederne for vækst og eksportmulighederne er store. 

I Nordsjælland vil vi også se på samarbejde mellem dambrug og Aqua kultur, således at der 

skabes nye arbejdspladser i uopdyrkede landområder. Dambrug kan udvikle fiskeyngel og 

havbrug kan udvikle færdige fiskestørrelser.  Tabte arbejdspladser i fiskeriet vil kunne 

overføres til dambrug og havbrug. 

Fiskebestandene i havene er under pres. En stor del af de fisk, vi skal spise i fremtiden, må 

derfor komme fra fiskeopdræt. Da regionen og specielt Nordsjælland vil have gode 

vækstmuligheder via samarbejde med forskningen hos KU Aqua og DTU Aqua. De 2 

universiteter har planlagt at have deres forskningsskibe stationeret i Helsingør Havn og 

derved kan klynge skabe ny innovation og nye vækstmuligheder inden for erhvervsområdet 
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I.f.m lystfiskeri vil projektet samarbejde med ”Fishing Zealand”, således at der kan udnyttes 

viden og erfaringer og skabe synergi. 

 

Gennemgående for all WP:  Kompetent arbejdskraft, innovation, professionalisering,   

internationalisering og implementering af digitalisering samt IT viden i SMVerne. 

Det endelige resultat af arbejdet med klyngen er ideelt en bæredygtig innovation, vækst i 

erhvervet og skabelse af nye jobs samt nye virksomheder. Konkret skal der hjemtages flere 

projektmidler til ny innovation og erhvervsudvikling samt igangsættes flere 

udviklingsprojekter. Væksten i SMVerne skal materialiseres i mere professionalisering, 

internationalisering, flere arbejdspladser, lærepladser og investeringer. Virksomhederne skal 

indgå flere samarbejdsaftaler med lokale samarbejdspartnere i klyngen, men også på tværs af 

sundet, for at skabe ny innovation. Det er et særskilt fokusområde at få knyttet den 

nordsjællandske og københavnske klynge tættere sammen, til gavn for maritime 

virksomheder i hele regionen. Der skal satses på samarbejde med projektet ”Fremtidens 

Maritime Håndværker” for at skabe mere kompetent arbejdskraft i den Nordsjællandske 

Maritime Klynge. 

Projektet vil samtidig gøre en indsats på at sikre digitalisering hos de maritime SMVer og 

sikre at IT og IT kundskaber/nye kompetencer kan blive en vækstfaktor for SMVerne. 

 

 

 

Projektets nyhedsværdi og relevant ift. Region Hovedstadens 

erhvervsudviklingsstrategi (ReVUS)  

 

Konkrete mål 

  

Gennem arbejdet med virksomhederne, vil Nordsjællands Maritime Klynge bidrage til 

regionens vision om en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Via vores 

aktiviteter vil vi fokusere på at synliggøre og forbedre kompetencerne og gøre det mere 

attraktivt at drive bæredygtig maritim virksomhed i regionen. Der har ikke tidligere været 

erhvervsrettede projekter og netværk for virksomhederne på tværs af regionen, derfor ligger 

der store muligheder i, at skabe et klyngeinitiativ for de mere end 100 maritimt beslægtede 

virksomheder i området. Vi forventer over en 2 årige periode, i den Nordsjællandske 

maritime klynge at skabe 30 nye jobs, fastholde nuværende jobs, udvikle nye SMVer, skabe 

vækst i nuværende SMVer. Samtidig vil vi samarbejde med allerede igangsatte projekter 

indenfor det maritime og på sigt udvikle den nordsjællandske maritime klynge til hele region 

hovedstadens maritime klynge. 

 

I forhold til den kommende ReVUSi bidrager vi inden for følgende områder: 

 

Rammevilkår 2: Kompetent arbejdskraft og internationalisering 

(samt særlige udfordringer kendetegnende for områder med lavere vækst herunder 

kompetent arbejdskraft og innovation) 

 

Internationalisering af små og mellemstore virksomheder 
Ved at synliggøre klyngens kompetencer internt og eksternt, vil vi styrke samarbejdet på 

tværs af virksomhederne mhp at danne strategiske samarbejder og evt. salgsalliancer. På kort 

sigt, vil en forbedring af det regionale samarbejde betyde at flere ordrer bliver lagt lokalt, 
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mens det på længere sigt, øger den enkelte virksomheds mulighed for at byde ind på større 

ordrer og opgaver udenfor regionen og evt. internationalt hvis man er en del af en alliance. 

Der vil være særskilt fokus på at knytte virksomhederne tættere på eventuelle svenske 

samarbejdspartnere i Skåne. I den sammenhæng er der allerede påbegyndt et samarbejde 

med virksomheder fra Helsingborg omkring ”Serviceport Elsinore” i regi af klyngen. 

 

Styrket offentligt privat samarbejde 
Der er gode muligheder for virksomhederne i Nordsjælland for at indgå samarbejde med en 

videns institution om udvikling af nye produkter og services. Det er oplagt at inddrage de 

maritime afdelinger på hhv. DTU. KU og CBS ligesom Lunds universitet også vil kunne 

spille en rolle. I regi af klyngen vil styregruppen have fokus på at oplyse virksomhederne 

omkring de muligheder der er for at indgå i samarbejde og evt. forestå den indledende 

kontakt således at de kommer godt fra start og er trygge ved processen. Ligeledes vil det 

være en vigtig del at oplyse om finansieringsmuligheder på projekter fra offentlig side, fx 

vækstfonden, FIVU, Horizon2020 mv.  

 

Mere kvalificeret faglært arbejdskraft 
Gennem vores indledende arbejde med virksomhederne, er vi blevet gjort opmærksom på de 

udfordringer man har i regionen med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det er eksempler 

på virksomheder der, inden for et af deres specialer, må hente alle deres medarbejdere i 

Litauen fordi den rette uddannelse ikke findes herhjemme. Projektet vil bl.a. knytte 

Nordsjællands Maritime Klynge op på projekter som fx Fremtidens Maritime Håndværker, 

for at få italesat de uddannelsesbehov der er i branchen over for erhvervsskolerne.  

Der er i klyngen gode eksempler på at virksomheder går sammen om at tilbyde lærepladser. 

Det vil man forsøge at få udbredt, således at der oprettes flere maritime lærepladser og på 

sigt rigtige arbejdspladser. Med initiativer der understøtter dette, ønsker vi at bidrage til 

regionens mål om at mindst 25% af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 

2020. En afledt, men ikke ubetydelig effekt er desuden at adgang til mere kvalificeret 

arbejdskraft og god interaktion mellem virksomhederne på dette område, bidrager til et bedre 

erhvervsmiljø.  

Derudover har flere af kommunerne udfordringer på uddannelsesniveauet generelt.  Det 

maritime erhverv aftager en bred vifte af kompetencer, både faglærte og akademiske. Det 

skal være attraktivt for de unge at være en del af det maritime erhverv i området og 

karrieremulighederne skal være synlige. Desuden skal der fokuseres på kompetenceniveauet 

hos de eksisterende virksomheder for bl.a. at højne det overordnede niveau hvor det giver 

mening. 

 

Grøn vækst 

Stigende energipriser og internationale miljøreguleringer (herunder SECA i Østersøen), har 

medført at udviklingen af grønnere løsninger er blevet en integreret del af den maritime 

branches forretningsstrategi. De maritime virksomheder oplever derfor en stigende 

efterspørgsel på grønnere løsninger samtidig med at branchen i stigende grad skal bidrage til 

at CO2 udslippet nedbringes i transportsektoren. I klyngen ser man på dette som et oplagt 

forretningsområde der aktivt skal understøttes og arbejder således med grøn vækst på to 

plan: 1. Virksomhederne skal være bedre til at udvikle grønnere alternativer og teknologiske 

løsninger. Det kan være alene, men det kan også være i samarbejde med andre virksomheder, 

videns institutioner eller myndigheder når det vedrører offentlige udbud eller opgaver. 

Danmark er allerede anerkendt som et foregangsland på dette område, men Greater 
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Copenhagen har en unik mulighed for at cementere sin position som førende på dette 

område, hvis man fokuserer på at inddrage SMV’er fra hele regionen inkl. yderområderne. 

2. Der skal sættes fokus på grøn virksomhedsdrift. Virksomhederne skal instrueres i hvordan 

energiforbruget kan påvirke bundlinjen positivt, uden at det forringer driften. Det 

effektiviserer driften og bidrager samtidig til regionens samlede nedbringelse af CO2 

udslippet.  

 

Kreativ vækst i ”Kystnære turisme og Maritim turisme inkl. Krydstogtturisme” 

På de Nordsjællandske havne er der stort fokus på at fremtidssikre udviklingen og gøre 

havnene mere attraktive for både turister og erhverv. Der er et ønske om at forene vækst i 

erhvervet på havnen, samtidig med at kultur og turisme får lov at fylde mere. Således ser 

man fx tre cruise anløb i Hundested i 2016 og flere og større sports- og kulturevents i 

Helsingør havn. Erhverv og kultur komplimenterer hinanden og kan med fordel vækste 

sammen, men det kræver en koordineret indsats. Derfor vil vi i klyngen gøre en indsats for at 

indhente de gode eksempler og bruge dem som inspiration for regionens aktører. Helt 

konkret skal der tiltrækkes flere overnattende turister til de medvirkende kommuner, ved at 

fokusere på den maritime turisme herunder lystsejlere og cruiseanløb. Særligt interessant er 

det at se på maritim turisme som en løftestang for de maritime erhverv. Visitnordsjælland 

har været engageret i klyngens arbejde fra starten af og vil således være en naturlig 

samarbejdspartner inden for maritim turisme 

 

 

 

Mål og formål 

 

Det overordnede formål med projektet er at fremtidssikre, styrke og udvikle det maritime 

erhverv i Nordsjælland. Projektet skal skabe nye jobs i det maritime erhverv ved at satse på 

skabe vækst i områdets SMVer, skabe nye samarbejde, nye maritime iværksættere, 

internationalisering af SMVerne og siker at vi har kompetent arbejdskraft i området. 

 

Gennem en fælles platform for samarbejde, forretningsudvikling og vækst, vil klyngen 

styrke de mange maritime virksomheder (specielt SMV’erne)  i Nordsjælland. Nordsjællands 

Maritime Klynge skal skabe alliancer på tværs af virksomheder, men også på tværs af 

kommuner, havne, myndigheder og vidensinstitutioner og derigennem identificere fælles 

løsninger på fælles mål for udvikling af erhvervet på havnene og i baglandet: Det skal igen 

være attraktivt at drive maritim virksomhed og skabe vækst i Nordsjælland. 

 

Delmål: 

 Skabe 30 nye arbejdspladser i de 3 Nordsjællandske kommuner over en 2-årig 

periode 

 Vende den negative trend i de 3 kommuner med frafald af industrielle arbejdspladser, 

ved at støtte op om de maritime SMVer og fastholde arbejdspladserne 

 Flere B2B alliancer på tværs af klyngen, specielt inden for service og produktion 

 Flere B2B alliancer mellem aktører fra klyngen og aktører fra øvrige Greater 

Copenhagen herunder Skåne 

 Bredere kendskab til Nordsjælland som maritim hub 

 Etablering af nye maritime virksomheder, iværksættere og virksomheder i vækst i 

klyngen 
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 Flere udviklingssamarbejder mellem virksomheder i klyngen og relevante videns 

institutioner og/eller myndigheder omkring internalisering og vækstinitiativer 

 Bedre bevidsthed om Aqua kultur og fiskeri som potentielt vækstområde 

 Flere lærlingepladser i Nordsjælland (gerne som samarbejde virksomhederne i 

mellem) 

 Bedre dialog mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder omkring 

uddannelsesforløb og lærepladser i det maritime 

 Bredere bevidsthed om erhvervets vækstmuligheder gennem øget turisme og kultur 

og flere maritime turister i klyngen 

 

For alle tiltag i klyngen gælder det at de skal tage afsæt i virksomhedernes hverdag og 

udfordringer og være til nytte for virksomhederne. Af samme årsag skal der være plads til at 

prioritere aktuelle problemstillinger og muligheder der opstår hen ad vejen til 

virksomhedernes fordel.  

 

 

Målgruppe 

Her beskrives hvem der er projektets målgruppe. 

Hvis flere målgrupper, så beskriv dem og angiv hovedmålgruppen. 

 

Den primære målgruppe i klyngen er de nordsjællandske maritime virksomheder 

(SMVerne). Det er en meget heterogen gruppe og der vil derfor være behov for at udvikle 

aktiviteter på flere forskellige niveauer. Langt hovedparten af virksomhederne er SMV’er 

som ikke er vant til at indgå i netværk og aktiviteter i regi af eksempelvis en klynge, hvorfor 

vi forudser et potentiale for at gøre en forskel. 

Den sekundære gruppe er maritime virksomheder i Greater Copenhagen, som på sigt skal 

indgå i samarbejder med de nordsjællandske virksomheder. Endelig så er kommunerne og 

havnene også en vigtig målgruppe for klyngens aktiviteter. Da disse er repræsenteret i 

styregruppen indtager de en naturlig plads i bevidstheden, men det er centralt at disse også 

søger påvirkning og inspiration gennem klyngen og at de får en tættere dialog med erhvervet 

omkring den fremtidige udvikling. 

 

Aktiviteter og milepæle  

Her beskrives de centrale projektaktiviteter og hvornår de skal igangsættes? 

(beskriv hvilke udfordringer/problemer som de enkelte aktiviteter skal løse) 

 

WP1 Projektledelse 
Milepæle: 

WP1.1 Ledelse og rapportering (faglig og økonomisk) 

WP1.2 Intern kommunikation i klyngen 

WP1.2.1 Styregruppemøder 

WP1.3 Ekstern kommunikation uden for klyngen nationalt og internationalt 

WP1.3.1 Nyhedsbrev 

WP1.4 Evaluering og videreførelse af klynge initiativet 

 

WP2 Kommunikation, information og markedsføring af klyngen  
Milepæle 
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WP2 handler om intern og ekstern kommunikation samt at synliggøre virksomhederne i 

klyngen og på eksportmarkederne. Mange af de deltagende virksomheder har i dag ikke det 

fulde overblik over maritime aktører i nærområdet og på eksportområdet og går derfor glip 

af mulige samarbejder og/eller ordrer. Desuden skal virksomhederne og de deltagende havne 

profileres overfor (særlig) den Københavnske klynge, mhp at skabe mere samhørighed og 

samarbejde i det samlede maritime erhverv i regionen. Inspiration fra - og samarbejde med 

andre maritime klynger fx i Nordjylland eller internationalt er også relevant i denne WP. Det 

er hensigten at mere opmærksomhed omkring klyngen og virksomhederne skal styrke de 

enkelte virksomheder og dermed skabe vækst og arbejdspladser på sigt. 

 

WP2.1 Virksomhedskatalog med oversigt over klyngens kompetencer 

             Kataloget har to funktioner: En intern og ekstern oversigt over mulige    

             samarbejdspartnere og et generelt overblik over klyngens mange kompetencer og 

             aktører.  

 

WP2.2 Hjemmeside med samlet profilering af klyngens virksomheder 

             Hjemmesiden skal både indeholde en online version af kataloget og  

             som kommunikationsplatform for klyngen og dens medlemmer. Dernæst 

             skal den profilere det maritime erhverv i Nordsjælland for potentielle 

             samarbejdspartnere, arbejdstagere mv. 

 

WP2.3 Workshops og netværksmøder med fokus på at styrke kendskabet til aktørerne og                        

de aktuelle problemstillinger: 1 årligt i hver tilknyttet havn, gerne med udgangspunkt i den  

             pågældende havns udfordringer og/eller successer. Derudover skal der holdes min. 

             1 B2B event med virksomheder fra klyngen og virksomheder fra Greater  

             Copenhagen. 

 

WP2.4 Virksomhedsbesøg. De tilknyttede medarbejdere skal besøge 

             klyngens virksomheder og indgå i dialog om aktuelle udfordringer eller oplyse om 

             initiativer, puljer, projekter el. lign. der kan være relevante for virksomheden. Der 

             skal minimum foretages 60 virksomhedsbesøg pr. år. 

 

WP2.5 Ansøgning til Innovation Express om midler til dansk/svensk 

             klyngesamarbejde mhp. at styrke samarbejdet mellem virksomheder på tværs af 

             sundet. 

 

WP2.6 Ansøgning til private fonde og virksomheder om midler til udvikling af klynge 

samarbejdet, internationalisering, IT implementering og digitalisering af klyngens SMVer. 

 

WP3: Kreativ vækst i Maritim turisme og krydstogt anløb  

Milepæle 

WP3.1 Workshop, seminar og udvikling af netværk omkring Kystnære og maritim turisme 

fx i samarbejde med Visit Nordsjælland, Greater Copenhagen. Minimum 1 årligt, gerne med 

mulighed for opfølgende aktiviteter. Der skal indgås samarbejde om skabelse af vækst i min. 

10 virksomheder SMVer inden for kystnære og maritim turisme. 

 

WP3.2 Workshop og seminar omkring innovation og udvikling inden for Kystnære og 

maritim turisme i samarbejde med eksisterende aktører eller netværk og videns institutioner. 
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Minimum 1 årligt, med mulighed for op følgende aktiviteter. Der skal udarbejdes min. 2 

ansøgninger til innovationsstøttemidler eller andre finansieringskilder samt 2 

udviklingsprojekter inden for området for SMVere.  

 

WP3.3 Workshops om udvikling af havnene: kultur vs. erhverv i erhvervshavnene, 

bæredygtig udvikling af de små lystbådehavne mm. 

 

WP3.4 Workshops om tiltrækning af flere maritime turister som en løftestang for områdets 

maritime erhverv. 

 

WP.3.5 Skabelse af 10 nye jobs inden for området. 

 

WP4: Grøn og smart vækst indenfor ”Maritim Service, reparation og produktion” 

Milepæle 

WP4.1 Workshop og seminar om tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til klyngens 

geografiske område herunder også udfordringer som maritime specialer på 

uddannelsesinstitutionerne (i samarbejde med Fremtidens Maritime Håndværker). 1 årligt 

(min.).  

WP4.2 Workshop omkring udvikling af nye service koncepter og udvikling af intelligent 

produktion i det maritime 

WP4.3 Workshop om infrastrukturelle udfordringer for vækst i maritim service og 

produktion.  

WP4.4 Der skal udarbejdes min. 2 ansøgninger til erhvervsudviklingsprojekter inden for 

service og produktion i klyngen. 

WP4.5 Skabelse af 10 nye jobs inden for området 

 

WP5 Ny innovation og arbejdsplader inden for Fiskeri & Aqua kultur Fiskeri & Aqua 

kultur 

Milepæle 

WP5.1 Workshops og seminar om udvikling af havnene: fiskeri vs. Aqua kultur i 

erhvervshavnene, bæredygtig udvikling af de små lystbådehavne mm. 

WP5.2 Workshops og seminar om udvikling af dambrug med synergier til havbrug og fiskeri 

området som en løftestang for områdets maritime erhverv. 

WP5.3 Der skal udarbejdes 1 ansøgning til erhvervsudviklingsprojekter inden for Aqua 

kultur og udvikling af ny innovation i fiskeri 

WP5.4 Skabelse af 10 nye jobs inden for området. 

 

Projektets tidsplan  

Her beskrives projektets forventede start og slutdato, samt tidsplan for de centrale 

aktiviteter.  

De ansøgte midler dækker perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017. 

 

Se bilag 1 for milepælsplan 

Projektets økonomi: 

Projektet har et totalt budget på 4.250.000 kr. hvoraf virksomhederne og partnerne vil skabe 

en egenfinansiering på 850.000 kr. og projektet ansøger derfor regionen om et beløb på   

3.400.000 kr 
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Timeprisen for alle parterne er baseret på 500 kr. per time 

 

Projektpartnerne vil, dersom projektet får støtte, søge eksterne midler fra private fonde og 

virksomheder og forsøge at skabe en økonomi i den Nordsjællandske Maritime Klynge, som 

vil gøre klyngen selvfinansierende at drive fra år 2018. 

 

Se bilag 2 for budget  

 

Effektkæde 

Her angives projektets output, aktiviteter og forventede effekter. 

 

Se bilag 3 for effektkæde 

 

Bilag:  

1. Milepælsoversigt 

2. Budget 

3. Effektkæde 

4. Metals undersøgelse vedr. udvikling af industriarbejdspladser i de 3 kommuner. 

5. Virksomhedsoversigt støtteerklæringer 

 

 

 

  

 

  


