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FISKERI  OFFSHORE

Esbjerg havn c.1970 – 2007

Forandringen fra fiskerihavn til center for offshore energi 

I hvilken udstrækning var der kontinuitet mellem de to erhvervsklynger?
◦ Virksomheder, mennesker, kompetencer

Hvor meget kan ‘Energimetropol Esbjerg’ siges at være bygget på et 
fundament af ‘Fiskerihavn Esbjerg’?

Baseret på Fiskeri- og Søfartsmuseets arbejde med at dokumentere 
udviklingen på Esbjerg havn gennem ca. 25 år.



Esbjerg Havn 1967 – ”Fiskeriklyngen”

2 fiskeauktioner

3 sildeoliefabrikker

49 fiskeeksportører

(heraf 16 filetfabrikker)

1 hermetikfabrik (fiskekonserves)

1 fiskeensilagefabrik

5 kølehuse

5 minkfoderfabrikker

7 skibsværfter

4 bådebyggerier

1 gummibådsfabrik

6 skibsinstallationsforretninger

15 maskinfabrikker med fiskeritilknytning

5 sejlmagere

10 vodbinderier

1 tovværksfabrik

5 søekviperingshandlere

12 skibsprovianteringshandlere

2 indkøbsforeninger

3 skibsforsikringsselskaber

4 bankfilialer

9 tankbåde til forsyning af kuttere

4 speditionsfirmaer med fisk 

som hovedområde

47 kølevogne til kørsel i udland

550-600 hjemmehørende kuttere

Mere end 2000 fiskere



Luftfoto af
Esbjerg havn
1973



‘Offshore’ - 1966-1972

1966: Dansk Undergrunds Consortium finder de første 
kulbrinter på Nordsøen (Kraka-feltet)

Samme år udpeges Esbjerg som basehavn for DUC’s 
operationer på Nordsøen

I juli 1972 bliver DK et olieproducerende land.
◦ Årsproduktion fra DAN-feltet minimal (0,2 mill. m3)

◦ Gulf Oil er operatør

◦ Udenlandsk arbejdskraft dominerer



Fiskeriet i 1970’erne

Fra trækutter til ståltrawler
◦ Udsalg af trækuttere, investering i stål

Rationalisering – færre arbejdspladser om bord

Restriktioner dukker op
◦ EF-medlemskab

◦ Sildestop og sperlingkasse

Arbejdsløshed i fokus



Offshore – olie i vækst

Oliekriserne 1973 + 1979

Store investeringer
◦ GORM, TYRA, Naturgas, olierørledning

◦ Stort behov for arbejdskraft

Prisfald, ”den omvendte oliekrise” i 1986
◦ Nye teknologier  firedobling af indvindingsgrad

Murens fald – Kinas vækst
◦ Nordsøolien en god forretning!

Danmarks olie-gasproduktion topper i 2004/2005
◦ Esbjergs virksomheder nyder godt af indtjening



Fiskeri i nedgang – og nedlukning

Snurrevodsfiskeri
◦ 1970: 230 kuttere – 1997: 14 kuttere

◦ Esbjerg Fiskeauktion lukker i 2002

Industrifiskeri
◦ 1970: 370 kuttere – 2007: ca. 20 kuttere

◦ Triple Nine flytter produktion til Thyborøn i 2008



Arbejdskraft i 1980’erne – stigende behov

GORM – ‘hook-up’ 1980-81
◦ Behov for smede, svejsere, elektrikere mv.

Esbjerg Oilfield Services stiftes

TYRA – naturgasfelt, ‘hook up’ 1983-84 

Esbjerg Vagtskibsselskab 1981
◦ Esbjerg Fiskeriforening (Kent Kirk)

◦ Søfolk og fiskere

Øvrige virksomheder tiltrækkes
◦ Esbjerg Petroleum Club

◦ Offshore som kompetenceudviklende for 
hele el og metal-området



‘Offshore-klyngen’ 
Hele Esbjerg-regionen i 1985

◦ 1.100 arbejdspladser

◦ 130 virksomheder

Esbjerg Fiskerihavn 1997 (statshavn)
◦ 850 arbejdspladser

◦ (300 fiskerirelateret)

FOS-undersøgelse 2001 (Ribe Amt)
◦ 3.515 årsværk

◦ 220 virksomheder

Danmarks Statistik/Offshore DK 2014
◦ 11.000 arbejdspladser (total)



Fra fiskeri til offshore – eller?

Fiskerierhvervet
◦ Individuelle enheder – skipper og besætning

◦ Selvstændighed – forskelle 

◦ Uforudsigelighed – store udsving

◦ Mange tilflyttere til søs – esbjergensere i land

Offshorebranchen
◦ Én overordnet kunde: Mærsk Olie og Gas

◦ Krav om kvalitet, certificering, præcision, sikkerhed

◦ Disciplinering 

◦ Esvagt: Fra jagten på fisken til stand-by tjeneste



Konklusion: Fiskeriet der forsvandt 
– og olien der blev fundet til havs

Fiskeriet forsvandt fra Esbjerg af en række selvstændige årsager
◦ Svigtende rekruttering – der var ingen til at overtage fartøjerne, 

andre fiskerihavne var mere tiltrækkende

◦ Vanskelige markedsforhold efter 1990

◦ Faldende fiskebestande (‘kvoter’ og regulering)

◦ ‘Esbjergenserne fik for fine næser’

Offshore olie-gas branchen 
◦ Havde brug for pladsen på havnen

◦ Kunne bruge kompetencerne i servicevirksomhederne fra fiskeriet

◦ Kunne bruge fiskernes kendskab til at arbejde på havet

Kontinuitet? Kun i begrænset omfang – og kun med ‘omskoling’


