PRESSEMEDDELELSE DEN 05.08.16

Maritime virksomheder i Nordjylland har jobvækst og ambitioner om mere
Det maritime erhverv er en styrkeposition i Nordjylland, hvor der er job- og vækstpotentialer
også på trods af en oliekrise. I Det Maritime Vækstprogram indgår 30 små og mellemstore nordjyske virksomheder med vækstambitioner, og deres nøgletal for de seneste to regnskabsår viser
en gennemsnitlig stigning på 10 procent i omsætningen og i alt 128 ekstra ansatte.
Nordjylland har en lang og stærk tradition inden for det maritime område og er i dag blandt Danmarks
stærkeste klynger med hensyn til maritim service og reparation og med et stærkt nybygningsværft i Skagen.
Godt 13.000 personer er beskæftiget i de maritime erhverv i Nordjylland, viser en regional analyse fra 2015.
Og dét tal er der potentiale for at øge fremadrettet. Det viser nøgletal fra Det Maritime Vækstprogram hos
det nordjyske maritime center MARCOD, som netop har optaget de sidste seks af i alt 30 små og mellemstore virksomheder i programmet.
Virksomhedernes egne nøgletal viser, at de fra deres forrige til det seneste regnskabsår, har haft en samlet
stigning i omsætningen fra 854 millioner kroner til 943 millioner kroner – en stigning på 10 procent. Også i
antal ansatte har virksomhederne indberettet en stigning fra 699 ansatte i forrige regnskabsår til 827 ansatte i det seneste, som betyder, at hver virksomhed i gennemsnit har ansat knap 4,5 nye medarbejdere.
-

Det viser, at der fortsat er vækst og et potentiale at arbejde med, selvom de faldende oliepriser har
haft en effekt på branchen. Disse 30 virksomheder er udvalgt af et panel som perspektivrige virksomheder, og deres nøgletal viser tydeligt, at der er noget at bygge videre på, siger Allan Hejslet,
maritim erhvervskonsulent hos MARCOD, der er projektleder for programmet.

Nøgletallene viser også, at virksomhederne er blevet bedre til at tjene penge. Deres resultat er i gennemsnit øget fra knap 1,5 millioner kroner til godt 2,5 millioner kroner.
Nordjylland satser blåt
Det maritime erhverv indgår som et vækstområde i den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-18 inden for særligt grønne løsninger til skibsfart, reparationsværft, transport og logistik. Både Vækstforum
Nordjylland og EU’s Regionalfond har derfor støttet Det Maritime Vækstprogram.
-

Programmet er specielt målrettet den stærke maritime sektor i Nordjylland. Målet er at skabe yderligere vækst via rådgivning og dermed flere vækstvirksomheder og en fortsat positiv jobskabelse i
den maritime branche i Nordjylland, siger Christine Lunde, adm. direktør i MARCOD.
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Virksomhederne har fået mellem 100.000 – 200.000 kroner i direkte støtte til konsulentbistand, hvor der er
blevet arbejdet med strategi i forhold til fx organisationsudvikling, professionelt bestyrelsesarbejde, internationalisering og struktureret salg, certificeringer, produktudvikling og digitalisering.
SafeEx ApS i Frederikshavn har som én af de 30 virksomheder fået 150.000 kroner i støtte og har netop afsluttet deres forløb.
-

Det kan være svært at overbevise bestyrelsen om, at man skal investere i flere nye projekter, men
det bliver pludselig muligt, når man kan få et tilskud til aktiviteten. Vi har derfor kunne igangsætte
flere aktiviteter og arbejdet med vores strategi, siger salgsdirektør Henrik Andersen.

Det Maritime Vækstprogram udløber med udgangen af 2016.
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Allan Hejslet, maritim erhvervskonsulent MARCOD, telefon 30 13 30 43
Christine Lunde, adm. direktør MARCOD, telefon 23 32 03 32
Faktaboks: Det Maritime Vækstprogram






Det Maritime Vækstprogram er et udviklingsprogram, der kører i 2015-16, støttet af bl.a. Vækstforum Nordjylland og EU’s Regionalfond
Formålet med programmet er at styrke små og mellemstore maritime virksomheder i Nordjylland
til vækst og udvikling
Programmet administreres af MARCOD – Maritimt Center For Optimering og Drift, som fra basen i
Frederikshavn servicerer hele den maritime virksomhedsklynge i Nordjylland (450+)
Programmet består af 30 individuelle og skræddersyede udviklingsprojekter for maritime virksomheder med et særligt vækstpotentiale
De enkelte forløb har en økonomisk ramme på op til 200.000 kr., og alle rådgivningsforløbene skal
udmønte sig i udarbejdelsen af en ny vækstplan for virksomheden
Læs mere om Det Maritime Vækstprogram: http://www.marcod.dk/

Virksomhederne i Det Maritime Vækstprogram:


Hytek A/S



Logimatic Solutions A/S



Grenen Maskinfabrik ApS



Hans Jensen Lubricators A/S
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Jobi Værft A/S



Green Instruments A/S



SAFEEX ApS



ELS Group A/S



System Teknik A/S



Scanfiber Composites A/S



Danyard Engineering ApS



Adding ApS



HIPAQ A/S



Hanstholm Skibssmedie ApS



Powercon A/S



Armiga A/S



Imers Industrimontage ApS



Weesgaard Mechanical Support ApS



Kølemadsen A/S



API-Marine ApS



DMT-Online ApS



Tormo-Trawl ApS



Hirtshals Yard A/S



Cold Sejl A/S



LSM Pumper A/S



Vestkajens Maskinværksted A/S



Marine-EL A/S



Safe Ocean Service A/S




Intech International A/S
Victor-DST A/S
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