
 

  

 

 

I denne sidste del af processen dannes der en syntese af projektets proces, der udvikles 
konkrete forretningsmodeller, og projekterne implementeres. 

 

Eksempler på udviklede forretningsmodeller: 
 

 Skagen Havn: Styrket forretningsmodel på behandling af marint og maritimt 
affald som slopolie og fisketrawl. 

 Hanstholm Havn: Målrettet arbejde mod at tilpasse havnens serviceudbud til nye 
forretningsområder.  
 

 

Syntese

• De udvalgte idéer beskrives yderligere, vurderes og sammenholdes med de forretnings-
mæssige aspekter. 

• De enkelte havne har en central rolle som klyngefacilitator (gatekeeper) og afgørende input 
på hvilke forretningsmodeller, der skal formuleres, og hvilke der kan realiseres.

Forretnings-
modeller

• I dette trin udvikles idéerne til konkrete forretningsmodeller, hvor finansiering, 
implementering og afsætning identificeres og beskrives.

• Det er også i dette trin der sker fravalg af  forslag til forretningsmodeller på grundlag af både 
forventninger og økonomiske vurderinger.

Implemen-
tering

• Forretningsmodellerne skal implementeres for at skabe værdi for havnene. 

• Nogle forretningsmodeller tager udgangspunkt i samarbejde mellem eksisterende 
virksomheder, mens andre kræver indspark udefra - enten i form af eksterne virksomheder 
eller offentlig projektmedfinansiering.

• Cost-benefit del introduceres i det omfang der er behov.

 

  

Manual: 

Optimering og udvikling af fiskeklyngers konkurrenceposition 

Nye forretnings- og afsætningsmodeller 

 
 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

Danske Havne har i samarbejde med GEMBA Seafood Consulting gennemført et projekt til udvikling af fiskeriklyngers 
forretnings- og afsætningsmodeller. Projektet er gennemført ved workshops og samarbejde mellem projektpartnerne, 
havneledelsen og havnevirksomheder og udført fra december 2011 til april 2013.  
 
EU og Fødevareministeriet har med de deltagende havne og havnevirksomheder finansieret projektet. 
En stor tak til havneledelsen i Skagen, Hanstholm og Hirtshals for engagement gennem hele projektet. 
Fremadrettet vil projektets resultater og nærværende manual kunne anvendes af andre havne i forbindelse udvikling af 
nye forretningsområder og værdiskabelse i fiskeriklyngen. 
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Manual: 

Manualen beskriver procesforløbet i projektet ”Optimering og udvikling af fiskeriklyngers 
konkurrenceposition”. Manualen vil kunne anvendes af andre fiskerihavne, der ønsker at 
gennemløbe tilsvarende forløb i forhold til udvikling og styrkelse af fiskerihavnens 
værdikæder og fiskeriklynger. 

 

 

 

  

Dannelse af 
platforme

•Havnene præsenteres med udgangspunkt i deres styrkepositioner og økonomiske 
position (eksempelvis oplandsanalyser eller anden statistik der på værdikæde-
niveau beskriver havnen). 

•Denne proces danner grundlag for etablering af platforme der udgør  ryggraden i 
projektforløbet.

Involvering af 
virksomheder

•Platformene præsenteres for havnenes virksomheder/stakeholders og der kom 
indspil til, hvordan havnene kan arbejde videre med de forskellige initiativer. 

•Redskaber i den sammenhæng kan eksempelvis være workshops eller mere 
dedikerede forløb a la zing-forløb og tværgående ideudvikling.

Idékatalog

•På baggrund af indspil fra havnenes virksomheder dannes et idekatalog over 
potentielle forretnings-og afsætningsmodeller til en optimering af fiskeriklyngens 
konkurrenceposition.

•Idekatalog forankres til havnenes kompetencer på virksomhedsniveau og 
mulighederne for succes vurderes af stakeholders/virksomheder i fællesskab.

 

  

 

Idékataloget giver havnene en oversigt de potentielle forretningsmuligheder og danner 
grundlag for en fortsat vurdering af de bedste og mest relevante forretningsmuligheder. 
Denne vurdering foretages i projektets anden del. 

 

 

Som værktøj i udvikling af forretningsmodeller anvendes følgende skema: 

Udfordring/mulighed Der arbejdes i udvalgte grupper/platform med udfordringer og muligheder 

Målsætning I forhold til identificerede udfordringer og muligheder arbejdes med potentialer og 

målsætninger på konkret niveau 

Løsning Der laves udkast til løsningsforslag – der på konkret niveau kan arbejdes videre med 

Tiltag Etablering af et nødvendigt videns grundlag og analyser  

Ansvarlig Hvem gør hvad og hvornår? 

Værdi Hvem får øget sin værdiskabelse - afklaring 

Outlook

•Med udgangspunkt i de udviklede idékataloger sættes projekterne i relief til andre 
europæiske sammenlignelige fiskeriklynger.

•Der arbejdes her "udad/indad" -hvor havne i andre lande bruges som "spejle" med henblik 
på inspiration, tiltag og realisme ud fra en forretningsmæssig synsvinkel. 

Fact finding

•Gennem besøg til de identificerede europæiske havne indhentes der yderligere inspiration 
til, hvordan der kan arbejdes videre med forretningsmulighederne i idékataloget.

•Der arbejdes her med mini-swot tilgang -dvs. at mini-SWOT delen baseres på desk research. 

Mini-

SWOT

•De mest oplagte forretningsmuligheder udvælges.

•Der analyseres for idéens omkostninger og fordele og vurderes de styrke, svagheder, 
muligheder og trusler, der kan opnås gennem implementering af forretningsmuligheden.

•Mini-SWOT analyserne giver en operativ tilgang, der danner grundlag for en grundig 
vurdering af den  undersøgte havns forretningsmodel. 


