
Havnekonferencen 2019 
Titel: Udvikling eller afvikling af havnene 

- hvem træffer beslutningerne – hvordan og hvorfor? 
 
Dato:  
Den 2. april 2019  
Tidspunkt: 
Kl. 12:00 til 16:30 
(Registrering og  
let frokost fra kl. 12:00) 
Sted:  
Lindø Port of Odense 
 
 

Hvem tager beslutningerne i forbindelse med både store havneudvidelser 
men også afvikling af havne og havnearealer til fordel for boligbyggeri?  
Havnekonferencen sætter spot på hvordan og hvorfor i 
beslutningsprocessen – også i forbindelse med beslutninger om vigtige 
erhvervsarealer og infrastruktur, ligesom vi kigger på prioriteringer af 
fremtidige havneinvesteringer. 
  
Land og sø mødes til at debattere fremtidens havneinfrastruktur og alle 
er velkomne. Der vil være aktuelle cases og indlæg fra organisationer, der 
repræsenterer de vidt forskellige interesser, der mødes på kajkanten

Program: 
 
Kl. 12.00 Registrering og let frokost 
 
Kl. 12.30 Velkomst og introduktion 
 v/ Jacob K. Clasen, Direktør i Danske Rederier & bestyrelsesmedlem i TØF 
 
Kl. 12.40 2 korte bud på havneudvikling med samfundsøkonomiske briller: oplandsanalyser 

• Gemba Seafood 
v/ Jens Henrik Møller, Partner 

• Center for regional- og turismeforskning   
v/ CRT's Teamleder Nino J. Larsen 

 
Kl. 13.20 Havnenes interessenter 

• En virksomheds synspunkt. Hvad gør produktionsvirksomheden Lhoist/Faxe Kalk på 
Vejle Havn, når areallejekontrakten ikke kan forlænges? 
v/ Klaus Rønholt, plan manager, Faxe Kals A/S 

• Kolding 
v/ Jørn Pedersen, Borgmester i Kolding Kommune 
 

Kl. 14.15 Kaffepause 
 
Kl. 14.45 Havnen i fremtiden 

• Developer, byggesocietet 
v/ Tony Christrup, formand og udviklingsdirektør 

• Erfaring fra Sverige, – forskel/fordele/ulemper 
v/ Niels Vallø, Helsingborg Havn 

• Havne - Transformation mod nye forretningsområder  
v/ Tine Kirk Pedersen, Direktør, Danske Havne 

• Hvilke havne er af national interesse? DI’s bud på en metode 
v/ Jakob Svane, Chefkonsulent, DI 

• Erhvervsstyrelsen, hvem prioriteter – havneaftalen fra 2011 er nu udløbet, hvad så? 
v/ Christina Berlin Hovmand, Kontorchef Planområdet, Erhvervsstyrelsen 
 

Kl. 16.00 Paneldebat 
 
Kl. 16.30 Afrunding af dagen     I samarbejde med 


