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Bilag 1: Opdrag 

Fra opdragsgiver: 

”Målet er at undersøge:  

1. Hvor bliver tilskudsmillionerne af? 

2. Hvilken effekt kan det sandsynliggøres at prisnedsættelsen har, fx fsva. konkurrencedygtighed 

(overlevelse...), prissætning, medarbejderantal og omsætning.  

Der blev nævnt cases, hvor også erhvervsvirksomheder udefra kan få en forbedret konkurrenceevne på øen, 

fx Gråkær Staldbyg, skovhugst og transportører. Dette bør også afspejles i analysen”. 
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Bilag 2: Metode og dataindsamling 

 

Kvantitative data: 

Data fra Danmarks Statistik: 
 Fragtmængde fordelt på ruter pr. måned for 2014, 2015, 2016 (så langt som muligt). 
 Beskæftigelse pr. hovedbranche. 

 
Andre datakilder:   

 Fragt fordelt på fragttype (tomme/fyldte vogne): Historisk fordeling som publiceret af 
Trafikministeriet (2012) anvendes.   

 Listepriser pr. år som offentliggjort af BornholmerFærgen.  
 
Data fra disse kilder er efterfølgende bearbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning. 
 
 
Kvalitative data: 

Metoden til indsamling af erhvervslivets vurdering af fragtomkostningsændringen (de direkte effekter) 

hviler på en kombination af interviews og spørgeskemadata.  

Interviews: 

Der er foretaget godt en snes personlige interviews ved fysiske møder og kortere samtaler pr. telefon 

blandt vognmænd og de største fragtkøbere med henblik på at indsamle deres vurdering af de 

overordnede effekter, ikke blot effekter for egen virksomhed men også deres kvalificerede vurdering af 

den samlede fordeling af fragtomfanget/fragtomkostninger fordelt på brancher. 

Udenfor Bornholm er der gennemført telefoninterviews blandt en kreds af aktører, der i særlig grad 

fragter varer til Bornholm, eksempelvis de større dagligvarebutikker. Her ud over er særligt fragttunge 

virksomheder (eksempelvis entreprenørvirksomheder), der i særlig grad må antages at have fået deres 

bornholmske konkurrenceevne forbedret via de gennemførte fragtprisnedsættelser, udvalgt til at 

deltage i undersøgelsen. Udvælgelsen af disse virksomheder er foretaget i samarbejde med projektets 

arbejdsgruppe (se organisation). 

Survey: 

Der er gennemført en elektronisk spørgeskemaanalyse, der har haft til formål at ramme bredt i det 

bornholmske erhvervsliv. Det er tilstræbt kun at involvere virksomheder med ansatte, og der er søgt at 

opnå et repræsentativt udsnit med hensyn til brancher og virksomhedsstørrelser. 

Resultaterne fra denne survey vægtes i forhold til branche og antal beskæftigede for på denne måde at 

få et repræsentativ udtryk for det bornholmske erhvervslivs vurdering af fragtprisnedsættelserne. 

Population: Undersøgelsespopulationen er defineret som: 

1. Alle private virksomheder med ansatte og udtrukket fra CRTs database over bornholmske 

virksomheder inden for de private byerhverv. Private byerhverv omfatter ikke den primære 
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sektor (landbrug, fiskeri, skovbrug og råstofindvinding), og der ud over omfatter gruppen ikke 

offentlig ejede virksomheder samt virksomheder inden for rederi og den finansielle sektor 

(pengeinstitutter og forsikringsselskaber).  

2. Bornholmske landbrug med ansatte. Denne del af populationen er blevet kontaktet via 

erhvervsorganisationen Bornholms Landbrug og omfatter således kun medlemmer af denne 

organisation.   

Spørgeskema: Der er udarbejdet et spørgeskema bestående primært af lukkede spørgsmål 

(prædefinerede svar). Skemaet blev testet inden udsendelse til respondenterne.  

Dataindsamling: Dataindsamlingen er foregået elektronisk via indsamlingsprogrammet Survey 

Monkey. Udsendelsen af spørgeskemaer er enten foregået ved direkte mail til virksomhederne, eller - 

for landbrugets vedkommende - via udsendelse af weblink til respondenterne via 

brancheorganisationen Bornholms Landbrug. 

Dataindsamlingen er foregået i perioden fra den 5. til den 22. juli 2016. Efter første udsendelse af 

spørgeskemaet er der gennemført to opfølgende kontakter til virksomheder, der ikke har besvaret 

spørgeskemaet, med opfordring til at deltage i undersøgelsen. 

Der er i alt udsendt e-mails med spørgeskemaer til 407 bornholmske virksomheder inden for de 

private byerhverv. Af de 407 e-mails til private virksomheder kunne 31 ikke leveres, enten på grund af 

ufuldstændige mailadresser eller fordi de pågældende respondenter har frabedt sig kontakt via det 

benyttede survey-program. Alt i alt modtog således 376 virksomheder inden for de private byerhverv 

en invitation til at deltage i undersøgelsen. Heraf har 77 foretaget en hel eller delvis besvarelse af 

spørgeskemaet. Hertil kommer e-mails med link til undersøgelsen til 66 bornholmske landbrug. Af 

disse har 10 foretaget en hel eller delvis besvarelse af skemaet.  Alt i alt har 442 bornholmske 

virksomheder således haft mulighed for at deltage i undersøgelsen, og heraf har 87 virksomheder 

(19,7 % af stikprøven) valgt at deltage. Set i forhold til andre tilsvarende analyser er dette en 

forventelig og acceptabel svarandel. 

 

Tabel 1 Oversigt over den gennemførte spørgeskemaundersøgelse 

Indsamling  Udsendte (antal)  Besvarede (antal) Andel (pct.) 

Private byerhverv 376  77 20,5  

Landbrug 66  10 15,2 

I alt  442  87 19,7 
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Bilag 3: Den private sektor på Bornholm 

Fokus for denne analyse er det private erhvervsliv på Bornholm og i hvilken udstrækning de vurderes 

at have fået andel i den gennemførte reduktion i listepriserne for færgegods. I praksis vil den offentlige 

sektor også have fået en andel af den gennemførte fragtprisreduktion, men denne effekt er altså ikke 

adresseret i denne undersøgelse. 

Nedenfor ses en oversigt over den bornholmske erhvervsstruktur (2015) fordelt på hovedbrancher og 

virksomhedsstørrelser. Totalt set er der 10.015 beskæftigede i den private sektor på Bornholm, 

svarende til 60,5% af den samlede beskæftigelse.  43,8% af de beskæftigede i den private sektor 

arbejder i mindre virksomheder med mellem 0 og 9 årsværk.  

Tabel 2 Beskæftigelsen fordelt på brancher og privat/offentlig sektor 

Branche DB07 (10): 
Private 
virksomheder Alle 

Privat andel 
(pct.) 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 892 915 97,5 
Industri, råstofindvinding og 
forsyningsvirksomhed 1.690 1.818 93,0 

Bygge og anlæg 1.023 1.023 100,0 

Handel og transport mv. 3.318 3.854 86,1 

Information og kommunikation 369 467 79,0 

Finansiering og forsikring 171 171 100,0 

Ejendomshandel og udlejning 255 255 100,0 

Erhvervsservice 821 1.211 67,8 
Offentlig administration, undervisning og 
sundhed 897 6.087 14,7 

Kultur, fritid og anden service 556 739 75,2 

Uoplyst aktivitet 22 22 100,0 

Alle erhverv 10.015 16.563 60,5 
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Tabel 3 Fordeling af årsværk på brancher og virksomhedsstørrelse (pct.) 

Bornholm 
0 - 9 
besk 

10 - 19 
besk 

20 - 99 
besk 

Over 100 
besk 

Alle 
(pct.) 

Andel af alle i branchen           

01 Landbrug, fiskeri og skovbrug      

02 Industri, råstofudvinding og 
forsyningsvirksomhed 30,2 10,0 27,9 31,9 100,0 

03 Bygge og anlæg 43,7 21,3 35,0   100,0 

04 Handel og transport mv. 43,1 16,2 9,1 31,6 100,0 

05 Information og kommunikation 37,1   62,9   100,0 

07 Ejendomshandel og udlejning 84,5 15,5     100,0 

08 Erhvervsservice 60,5 17,4 22,1   100,0 

10 Kultur, fritid og anden service 100,0       100,0 

11 Uoplyst aktivitet           

Alle 43,8 15,5 18,8 21,9 100,0 

Kilde: Danmarks Statistik, Regnskabsstatistik, CRT-udtræk og bearbejdning 

 

Tabel 4 Estimering af antal årsværk fordelt på brancher og størrelsesgrupper 

Bornholm 
0 - 9 
besk 

10 - 19 
besk 

20 - 99 
besk 

Over 
100 
besk 

Alle 

01 Landbrug, fiskeri og skovbrug           

02 Industri, råstofudvinding og 
forsyningsvirksomhed 

510 169 472 539 1.690 

03 Bygge og anlæg 447 218 358 0 1.023 

04 Handel og transport mv. 1.430 538 302 1.048 3.318 

05 Information og kommunikation 137 0 232 0 369 

07 Ejendomshandel og udlejning 215 40 0 0 255 

08 Erhvervsservice 497 143 181 0 821 

10 Kultur, fritid og anden service 556 0 0 0 556 

Alle 4.387 1.552 1.883 2.193 10.015 

Kilde: Danmarks Statistik, Regnskabsstatistik, CRT-udtræk og bearbejdning 
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Bilag 4: Leveringsbetingelser 

Er kig på internettet vedr. leveringsbetingelser viser fx følgende:  

 skousen.dk: ”Mod betaling leverer vi til følgende øer: Bornholm, Fanø, Læsø, Samsø og Ærø. ”  

 wupti.com: ”Vi leverer til ikke-brofaste øer* uden ekstra omkostninger” bl.a. til Bornholm.1  

 whiteaway.com: se tidende.dk, 14. okt. 2015.  

 www.bygmax.dk/fragt-levering: Vi leverer i hele Danmark, til alle brofaste øer, Bornholm og til 

container på danske havne. Der må påregnes ekstra fragtomkostninger til leveringer på 

Bornholm. 

 xstraw.dk (halmpiller): Hvis ikke andet er angivet, er produktpriser excl. fragtomkostninger. 

Der leveres kun efter særlig forudgående aftale til Bornholm, ikke brofaste øer.  

 traehytter.dk: Alle husene er frit leveret på brofaste øer inkl. Bornholm.  

 bygogfarver.dk: Og husk vi leverer varer ud på hele Bornholm uden ekstra omkostninger 

(Gratis). 

 nynorm.dk: Levering: Frit leveret i Danmark - brofaste øer. 

 jopa.dk (brænde): Tillæg på Bornholm DKK 250,00 pr. tårn (bestilling min. 3 tårne). 

 

  

                                                             
1 *Gælder disse øer: Bornholm (3700), Ærø (5960-5985), Fanø (6720), Fur (7884), Samsø (8305), Læsø (9940). 
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Bilag 5: Referat fra interviews med vognmænd 

 

Interview med Morten Studsgaard, adm. direktør for Bech-Hansen & Studsgaard A/S, Rønne. 

25-8-2016 

Bech-Hansen & Studsgaard A/S har 230 beskæftigede, deraf 120 på Bornholm. Af kørende materiel 

har de 74 trækkende enheder og benytter sig af 320 trailere. Morten Studsgaard er administrerende 

direktør og har været eneejer af firmaet siden 2013.  

Når det gælder transport af gods TIL Bornholm, er fordelingen ca. 1/3 fødevarer og detailhandel, 1/3 

industri og 1/3 byggematerialer. Når det gælder transport af gods FRA Bornholm, er det hovedsageligt 

fra fremstillingsindustrien: Industri 80%, fødevarer 10% og byggematerialer 10%. Der sendes flere 

fyldte enheder TIL end FRA Bornholm. 

De transportkøbere, der sender store mængder, altså hele læs, har oplevet den største 

prisnedsættelse. For de transportkøbere, som sender enkelt-paller, er besparelsen minimal. Man kan 

godt gå ud fra, at speditører og vognmænd tjener mindst det samme pr. enhed efter 

fragtprisnedsættelsen som før. BHS har gennem de sidste 15 år været vant til mere og mere 

konkurrence. Der var vist ingen, som havde forventet af speditører og vognmænd, at de skulle være 

med til at finansiere fragtprisnedsættelsen. Når vognmændene beholder en del af 

fragtprisnedsættelsen vedrørende forsendelse af enkelt-paller, er der også tale om en form for 

sikkerhedsafdækning. Vognmanden kan nemlig ikke vide, hvor fyldt traileren kan blive. Man kan ikke 

blot sige, at der er 33 paller i en trailer. På den ene side kan der være færre i nogle trailere, og på den 

anden side kan de måske stables i flere lag.  

Man kan godt gå ud fra, at vognmænd og speditører samlet set tjener mere, når volumen stiger. Det 

kan dog være svært at sige, hvor meget af volumenstigningen, som er konjunkturbestemt og hvor 

meget, som skyldes en mængdemæssig positiv effekt af fragtprisnedsættelsen. Måske kan 

virksomhederne (fragtkøberne) vurdere det. BHS transporterer blot tingene. Der er kommet stigende 

konkurrence fra udenøs vognmænd fra og med juni 2015. Det drejer sig om både danske og 

udenlandske, måske med fifty-fifty. Når fragtprisen er lav, springer man måske et mellemled over og 

transporterer det selv (som udenøs vognmand).   

Desuden kan man godt gå ud fra, at besparelsen af fragtprisnedsættelsen for transportkøberne følger 

de fyldte enheder. Som udgangspunkt kan man regne med, at den fordeling mellem fyldte og tomme 

enheder, som har været gældende, fortsat gælder. Der kan godt være tale om, at 60% af de fyldte 

enheder sendes i retningen TIL Bornholm, og de resterende 40% af de fyldte enheder sendes i 

retningen FRA øen. Der kan dog godt være tale om, at der nu sendes marginalt flere tomme trailere, 

eller mindre fyldte trailere nu end før 1. juni 2015 pga. prisnedsættelsen. Så den historiske andel af 

fyldte enheder på godt 70% (72%) kan godt fortsat være gældende, også for perioden fra og med juni 

2015. Men før i tiden, da fragten var meget dyr, ville man være helt sikker på, at enhederne var helt 

fyldte. Nu er det ikke helt så vigtigt, fordi fragtprisen er blevet lavere. Hvis der sendes tomme enheder 

TIL øen sker det kun undtagelsesvist.   
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Man kan godt definere indenøs eller udenøs aktører alt efter om de har hovedsæde på Bornholm eller 

ikke, altså om de er ejet og drevet fra Bornholm eller ikke. En medlemsejet virksomhed som Coop 

opfattes ligeledes som en udenøs aktør. Der kan godt være bornholmske aktører, som bestiller varer til 

forsendelse TIL øen. Det er således ikke nogen entydig sammenhæng mellem, om de fyldte enheder 

sendes TIL eller FRA Bornholm, og så om virksomheden ejes og drives fra Bornholm eller ikke. Hvis en 

bornholmsk producent sælger ”ex works” (ab fabrik), så falder besparelsen stadig på Bornholm i fald 

virksomheden er bosiddende på Bornholm. Det er på Bornholm, at man bedst har kunnet mærke 

effekten af fragtprisnedsættelsen, som også har betydet mest for de bornholmske aktører. Men det er 

ikke til at sige, om en større del af besparelsen er tilfaldet aktører på Bornholm end aktører udenfor 

Bornholm, eller omvendt.  

For langt størstedelen af det gods, som sendes til eller fra Bornholm, er der en speditør eller vognmand 

involveret. Flyttefirmaer, der jo har deres egne biler, er også en del af transportbranchen, de er jo 

transportører.  

Selv om man relativt sikkert kan fastslå, hvor mange fyldte enheder, der sendes hhv. TIL og FRA 

Bornholm, er det knapt så enkelt at opgøre fordelingen af gods mellem aktører, som har hovedsæde på 

eller udenfor Bornholm. Aktørerne omfatter både vognmænd og transportkøbere. Hertil kommer 

transportkøbernes kunder samt rederiet.  

Når det gælder fordelingen af besparelsen af fragtprisnedsættelsen er det meste gået til 

transportkøberne, altså til vognmændenes kunder. Det er i al fald det BHS har gjort.  

 

Interview med Erik Jørgensen, direktør for Ole Holm Transport ApS, Rønne. 24-8-2016 

Ole Holm Transport er en bornholmsk baseret transportvirksomhed, som tilbyder national dag-til-dag 

distribution og container- og stykgodstransport. Virksomheden har 30 beskæftigede. Af kørende 

materiel har de 25 trækkende enheder og 40 trailere. Erik Jørgensen har været 40 år i branchen og har 

oplevet mange ændringer undervejs.  

Det varierer, hvor stor en del af enhederne, der på årsbasis er fyldte. Der er flere fyldte enheder TIL 

øen end FRA øen. Det er korrekt, at vognmændenes kunder kun betaler for de fyldte enheder. Alle 

trailer-omkostninger indgår i fragtprisen – dvs. kunden betaler ikke direkte for traileren.  

Vognmændenes kunder sender både hele trailere og paller. De store kunder, som sender fyldte 

enheder (trailere) TIL øen, så som Coop, har fået (hele) rabatten, og de har fået den fra dag ét, dvs. fra 

1. juni 2015. Prislisterne bliver tilpasset, og de kunder, hvor færgedelen er stor, har fået 

prisreduktionen fra dag et. Ole Holm Transport kører for Coop. Men fragtprisreduktionen vedrører 

kun selve færgedelen til/fra Bornholm. Hvis man fx sender gods fra Bornholm til Nordjylland udgør 

færgedelen og den dertil knyttede besparelse en mindre andel end for transporter til/fra Sjælland.  

Sondringen mellem aktører på øen og udenfor øen er faktisk svær. Vi er et forbrugssamfund. Det er 

rigtigt, at der er flere fyldte trailere til Bornholm end fra Bornholm. Det meste – altså i al fald mere end 

halvdelen - af besparelsen går til dem, der sender gods TIL Bornholm. Der er dels traileromkostninger, 
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og dels manuelt arbejde. Jo mindre varepartier, jo mere manuelt arbejde, og jo mindre rabat til 

kunden. Dette gælder både for gods TIL og FRA Bornholm.  

Hvor meget er nedsættelsen af fragtprisen så i kroner? Hvis det er paller, er det næsten ingenting. Hvis 

det er hele trailere, så er det 1.000 – 1.100 kr. pr. trailer. De 40 mio. kr. gives til det bornholmske 

erhvervsliv, og det er transportørerne en del af. Man skal være en dårlig købmand, hvis ikke man også 

sørger for at passe på sig selv. En del af priserne er sat direkte ned på prislisterne. Man skal heller ikke 

se bort fra den ændring i konkurrencesituationen, som sådan en prisreduktion på færgeprisen til/fra 

Bornholm giver. Det giver også uro på selve fragtmarkedet. Der kom en prisreduktion, men man skal 

stadig konkurrere. Gennem tiderne har der før været fragtprisreduktioner (i al fald pr. 1. maj 2005, og 

pr. 1. juni 2015), og disse er givet videre til de store kunder i forbindelse med forsendelse af trailere 

eller andre løsninger. Der går kort tid, så er besparelsen indarbejdet. Der går mange penge gennem 

vognmanden/speditøren, her Ole Holm. Men besparelsen forsvinder hurtigt i konkurrencesituationen.  

I selve processen skal man være vågen og sige, hvad sker der lige her. Det nytter ikke, at 

vognmændene giver hele besparelsen væk.  Tjener vognmændene mere, det samme, eller mindre pr. 

enhed efter 1. juni 2015 end før det tidspunkt? Hele det bornholmske erhvervsliv har brug for de 

penge. Alle dem, der har fået del i besparelsen, eller som har haft mulighed for det, de må tænke, hvad 

sker der lige her, og hvordan kan vi konsolidere vores egen virksomhed? For det bornholmske 

erhvervsliv havde behov for den ekstra støtte. Hvis ikke støtten var kommet, havde det bornholmske 

erhvervsliv og hele det bornholmske samfund været mere presset. Den største fordel ved det forøgede 

tilskud er fastholdelsen af arbejdspladser. Når man ser tilbage, har der før været 

fragtprisreduktion(er), og der har været indførsel af et trailer-system. I forhold til 1970’erne er prisen 

på fragt på færgedelen nede på en fjerdedel (før var prisen måske 4000 kr. for en trailer). Det er 

positivt, også for transportørerne, at der gives fragtstøtte. Uden fragtstøtte i tidens løb ville det 

bornholmske erhvervsliv ”slet ikke have overlevet” (med andre ord: de ville være meget vanskeligere 

stillet).  

Det er rigtigt, at antallet af enheder, som overføres med Færgen, er steget. Vi kender jo ikke 

belægningsprocenterne på de lastkøretøjer, som overføres, men belægningsprocenten er faldende. Før 

kostede en palle med færgen måske 135 kr. mod måske 100 kr. i dag. Trailerprisen er lavere nu end 

før. Så må man se på, hvor mange manuelle timer man skal bruge for at få traileren læsset og læsset af. 

Hvis transportomkostningerne er lavere kan man gøre nogle ting, som er hurtigere og smartere. Der 

kan være et pres for at få varerne hurtigere frem, når færgeprisen er lavere. Hvis der skal bruges 

meget tid på at fylde og tømme bilerne, kan varen blive forsinket i sidste led. Belægningsprocenten for 

den enkelte enhed er altså faldende, men der kan godt være tale om overførsel af flere enheder. Man 

skal forholde sig lidt til, hvad der er på bilen. Når man som vognmand (herunder Ole Holm Transport 

og et andet stort vognmandsfirma) servicerer dagligvarehandelen og andre dele af handelslivet, 

arbejder man bl.a. med at transportere paller. Der har så nok været en tendens til, at der er færre 

paller pr. trailer. Når det gælder transport af hele trailere er belægningen uændret, nemlig fyldt.  

Der er kommet større fragtmængder, men omkostningerne er faldet, så der er altså tale om en 

omkostningsreduktion. Tidligere har det altid været sådan, at fragten til/fra Bornholm har været 

dyrere end ovre. I dag er fragtprisen til/fra Bornholm stort set den samme som til/fra Sjælland-
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Jylland.  Leveringsbetingelsen ”frit leveret -  gælder ikke ikke-brofaste øer” er vist ikke så udbredt nu 

som tidligere. Grænsen for, hvornår der skal betales ekstra for transport til Bornholm, er flyttet til 

Bornholms fordel. Generelt benyttes speditører/vognmænd ved transporter til fra Bornholm. Det 

forekommer ikke i nogen væsentlig udstrækning, at virksomheder med et transportbehov selv står for 

transporten.  

Der kommer flere og flere udenøs og udenlandske biler til Bornholm, herunder østeuropæiske, 

lettiske, som muligvis afregnes på en anden måde end de danske. Ole Holm Transport betaler de 

overenskomstmæssige lønninger.  

Tidligere havde de bornholmske vognmænd nogle kompetencer og muligheder pga. større mængder, 

som de udenøs vognmænd ikke havde. Fragtstøtten er givet til det bornholmske erhvervsliv på et 

tidspunkt, hvor Bornholm havde brug for det. Færgekapaciteten er ikke presset, selv om der nu sendes 

flere enheder end før. Kapacitetsmæssigt er det ikke noget problem at få lastkøretøjerne frem og 

tilbage. Der er blevet presset på forskellige steder i tidens løb, hvilket gør, at der er nok 

færgekapacitet.  Færgen har fået en bedre belægning i kraft af, at der sendes flere enheder, og dermed 

tjener de også flere penge. Hvis vi eksempelvis antager, at rederiet tjener 3 mio. mere om året pga. 

stigende godsmængder, bliver der 37 mio. kr. tilbage af det ekstra tilskud på 40 mio. kr. om året. 

Hvordan fordeles så de 37 mio. kr. om året i ekstra tilskud mellem speditører/vognmænd og 

transportkøberne? Om transportkøberne giver den besparelse de fik eller får videre, er så et andet 

spørgsmål. Ole Holm Transport har forsøgt at give en fragtprisreduktion på 90%, men 

konkurrencesituationen æder en given besparelse i løbet af ingen tid. Om halvandet år er 

omkostningsbesparelsen fuldstændig væk eller glemt. Hvis belægningsprocenten på traileren bliver 

10% dårligere, så er besparelsen jo væk. Vognmanden kan ikke direkte dele omkostningerne ved 

tomme trailere eller dårligere belægning på den enkelte trailer med nogen. Det er 

konkurrencesituationen som afgør, hvad fortjenesten kan blive. Der er en positiv effekt for 

vognmanden/speditøren af, at omkostningerne reduceres, men den gevinst forsvinder igen pga. 

konkurrencen. Når der er færre omkostninger, vil man også søge efter gods, som man måske ikke 

kunne få fat i tidligere. Coop blev nævnt som en af de større aktører, der sender gods TIL øen. Jensen 

Danmark er en af de større, som sender gods FRA øen. Men vi ved jo ikke hvordan de fakturerer eller 

beregner fragten, da det er en produktionsvirksomhed. 

 

Interview med Mathias Sonne og Kenn Sonne, Transportfirmaet Kenn Sonne, Årsballe. 23-8-

2016 

Transportfirmaet har 11 ansatte samt ejer Kenn Sonne, dvs. i alt er der beskæftiget 12 personer. Der er 

7 lastbiler og 20 trailere, nogle er ejet, andre er lejet.  

Der står en speditør/vognmand bag de fleste transporter til/fra Bornholm. Således kører Bech Hansen 

og Studsgaard for Netto, mens Ole Holm Transport kører for Coop. Måske har nogle cateringfirmaer 

selv biler, det samme gælder mejeriet. De får så selv besparelsen på fragt.   

Der er konkurrence på markedet (for transport), og det er et prisfølsomt marked. Der gik et halv år før 

vognmændene vidste hvad færgeprisen ville ende på efter vedtagelsen af takstnedsættelsen på 
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erhvervsmæssig fragt til og fra Bornholm.  Da prisen blev sat ned var det bare et spørgsmål om at 

trække nedsættelsen fra. Alternativt ville konkurrenterne få kørslen. Transportfirmaet Kenn Sonne 

har måske vundet enkelte nye kunder fordi andre har ment, at besparelsen skulle deles mellem 

vognmand og kunde. Vognmanden er et mellemled.   

Nogle kunder skal have fragtet hele læs og store mængder. For dem er det nemt at regne ud, hvor 

meget prisen er faldet. Andre sender en palle en gang imellem. Der var oprindeligt tale om 80% 

nedsættelse på fragtraterne. Det blev så efterfølgende til 50%. Men det er jo kun færge-delen af 

fragten, der kom en prisnedsættelse på. Der er jo også andre elementer i den samlede transportpris, fx 

afhentning af gods. Hvis færgeprisnedsættelsen divideres med fx 33 paller, bliver det ikke til mange 

kroner i prisnedsættelse pr. palle.  Dem, som besparelsen er kommet til gode, er dem, der sender store 

mængder, fx Netto. Man kan så diskutere, om Netto har brug for at tjene de ekstra penge. Men for 

Hasle Refractories (og andre lokale producenter med stort volumen til og fra øen) må det alligevel 

skæppe lidt i kassen.  

 Transportfirmaet Kenn Sonne kører en del foder til landbrugsbedrifter på Bornholm. Når Sonne har 

sat prisen ned, er det den enkelte landmand, der får besparelsen i den sidste ende. Besparelsen (på de 

3,3 mio. kr. pr. måned) bliver spredt ud på mange forskellige aktører. Men tons prisen (for fx foder) 

bliver lidt lavere i den sidste ende. Sonne kører for flere forskellige aktører (indenfor foder). Sonne 

vurderer, at DLG er blevet mindre de senere år. Andre aktører (indenfor foder) er Agro farmer og 

Agro-Partnere, der ejes af svinebønder, som er gået sammen og køber fragten direkte hos Kenn Sonne. 

Besparelsen vil dermed komme bønderne selv til gode direkte. Dog er der også udgifter til 

administration ovre. Foderstofleverandører på Sjælland kan lettere konkurrere på Bornholm nu, og 

det er jo godt for slutbrugerne.  

Siden prisnedsættelsen har transportfirmaet Kenn Sonne ikke haft ledige trailere stående. Kenn Sonne 

har fået mere gods at køre med, muligvis fordi de har vundet nye kunder, og der er kommet mere at 

køre med i markedet som helhed. Der er også flere, der køber ind ovre nu.  

Hvis der skal købes byggematerialer i dag, spørges leverandører på Bornholm, men der spørges også 

om tilbud andre steder fra, så der er sket en ændring. Prisnedsættelsen på fragt er en del af 

forklaringen på den mængdemæssige stigning i overførte enheder på Færgen. I starten af 2015 

begyndte der generelt at være en større optimisme om, at der ville komme til at ske mere. 

Lastbilforhandlere talte om, at nu havde de ikke flere brugte vogne på lager pga. større efterspørgsel, 

men det gik måske lidt fløjten igen. Kenn Sonne har kørt en del flere byggematerialer (ovrefra og til 

Bornholm) fordi det bedre kan betale sig. Fridolfs (XL Byg) fordel er jo, at virksomheden er stor, så de 

køber hele tiden HELE læs hjem, og så er transporten billigst. Men nu kan det måske betale sig for 

håndværkere bare at tage en halv trailer hjem, fordi fragtprisen er meget lavere. Det kommer så 

håndværkerne til gode.  

Fordelingen mellem tomme og fyldte lastbilenheder er lidt den samme som den har været hele tiden. 

Der er mere lastbilgods TIL Bornholm end FRA Bornholm. I terminalen er der ingen forskel hvad angår 

håndteringen af trailerne, hvad enten de er tomme eller fyldte. Nu svier det mindre at tage en tom eller 

en halvfyldt trailer hjem. Men det er ikke noget, som sker tit, det er måske en gang om måneden. 

Kunderne betaler pr. palle eller pr. fyldt trailer. At der er tomme trailere kommer kunderne i den 
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sidste ende til at betale. Det er vognmanden nødt til at kalkulere ind i prisen. Speditøren tjener det 

samme som før pr. enhed eller måske lidt mere. De store kunder har fået besparelser.  

2015 var ikke det bedste år for Sonne pga. røre i markedet. Vognmanden blev presset til at give 

rabatter på et tidligt tidspunkt, nærmest før det var klart hvor stor prisnedsættelsen blev. Ellers ville 

de gå til konkurrenten. Så firma Kenn Sonne var nødt til at gå ud og sige, at så prøver vi med en 

bestemt prisnedsættelse. Hvis de så havde skudt lidt lavt, så var og er det svært at få priserne op igen. 

Sonne kan håbe, at konkurrenterne har været dygtigere til at håndtere det (dvs. kundekrav om 

prisnedsættelser før de var endeligt kendte). Det er jo en svær situation. For har man mindre at køre 

med, så skal man pludselig til at sende chauffører hjem. På lang sigt tror firma Kenn Sonne på, at de 

kommer til at tjene bedre, fordi der er blevet mere gods at køre med. Dette kan mærkes i forhold til det 

gods, de jævnligt byder på transporten af. Før hen, når de forskellige vognmænd kom med en pris (i et 

udbud), så blev kunderne overraskede over, at det var så dyrt at få transporteret varer til (og fra) 

Bornholm. Så kunderne var nødt til at vælge den billigste, for eller kunne det ikke løbe rundt for dem 

at importere varer til Bornholm. Nu er der måske mere en tendens til, at andre ting end prisen spiller 

en rolle (kvalitet, præferencer), således at en vognmand i dag godt kan blive valgt, selv om firmaet 

måtte være lidt dyrere end konkurrenterne. Ekstra service kan blive belønnet nu. Større mængder 

betyder, at vognmændene tjener mere. Sonne prøver at sprede deres forretning på flere kunder, sådan 

at et evt. tab af en enkelt kunde ikke kan lukke hele forretningen, men det har måske ikke så meget 

med prisændringerne at gøre.  

Hvad angår fragt fra øen, er slagteriet størst. Derudover er der bl.a. genbrugsaffald fra BOFA, Hasle 

Refractories A/S (med mange tons), Lehnsgård Rapsolie A/S, Svaneke Bryghus A/S samt karameller.   

Siden det gik i stå med fiskelandinger på Bornholm har der været en ubalance i fragten. Før var der 

mere transport af fisk (og fiskeprodukter) fra øen. I perioder var der mere gods FRA Bornholm end TIL 

Bornholm. Men det er slut nu med transport af de store mængder fisk FRA øen, der var tale om 

dengang. Det kommer aldrig igen, og filetfabrikkerne er lukket.   

Alle former for varer transporteres til øen. Sonne har meget godstransport til landbruget, bl.a. foder, 

maskiner og hele læs foderblandinger. Den anden vej transporteres bl.a. gipsplader fra BOFA.  

Der er efterhånden kapacitetsproblemer på færgen, fx hen over sommeren. Nu skal der bookes forud 

for at være sikker på, at der ikke er trailere, der hober sig op i Køge.   

Fremadrettet vil der være den samme kapacitet på færgen, men godsmængderne er steget. Man kan så 

måske håbe på, at kapaciteten kan udnyttes bedre på det kommende nybyggede skib på Køge-ruten 

(sammenlignet med den nuværende færge).  

Det bliver billigere at importere varer TIL øen. Det kan betyde forøget konkurrence for de 

eksisterende leverandører på øen. Sonne kan mærke, at for noget af det gods, man kørte for speditører 

ovre, fordi de ikke ønskede at sende en bil til Bornholm, nu lader de blot polske chauffører sørge for 

transporter til Bornholm. Der bliver større konkurrence på fragten, til glæde for erhvervslivet.  

Hvor er millionerne blevet af – de 40 millioner om året? I den sidste ende må de jo komme forbrugerne 

til gode, men det er svært at sige. Der er 55-60 trailere på en færge. Deraf er der måske 5-6 til Netto, og 
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det samme til Coop. De besparelser ryger meget hurtigt i nogle kasser, som ikke har noget med 

Bornholm at gøre, kan man sige. Slagteriet: Hvis det bliver ved med at være der, giver det 

beskæftigelse til nogle landmænd (og ikke mindst slagteriarbejdere). Men pengene ryger måske også 

delvist over.  

Mht. øl og rapsolie fra Bornholm vil der være en forholdsvis lille besparelse pr. flaske. Eksisterende 

firmaer på Bornholm (herunder også fx Jensen Denmark A/S) er nogen, der har kunnet overleve på 

trods af transportomkostningerne. Men ikke desto mindre må nedsættelsen af 

transportomkostningerne komme dem til gode også. Et betonvarefirma, som fx laver fliser, har ikke 

kunnet vokse, fordi fliser er noget af det mest pris-følsomme, så det har været en lille virksomhed. 

Pris-følsomme varer kan blive konkurrencedygtige på sigt. Men det er ikke noget, som sker fra dag ét.   

Den ekstra fragtstøtte har givet Bornholm et løft. Men der er jo ikke en enkelt aktør, som har fået de 

3,3 mio. kr. om måneden. Når Sonne førhen gav priser på fragt til (eller fra) Sjælland, så var 

reaktionen, at det var alligevel en del at betale, og som regel blev det aldrig til noget.  

Når fødevarevirksomheder, som Bornholm har en del af, sender enkelte paller, kan de måske mærke 

prisnedsættelsen lidt, men nok ikke meget. Men det er blevet sjovere at sende halvtomme trailere efter 

prisnedsættelsen.  

Netto sender vist en trailer til hver butik. Coop har derimod et lager i Rønne. Lidl og Rema, der er ved 

at etablere sig på øen, skal have flere butikker, for at det kan løbe rundt, sådan at de kan fylde hele 

trailere, som giver stordrift fra start. Men at de etablerer sig på Bornholm har vist ikke noget med 

fragtprisnedsættelserne at gøre.  

 

Interview med Hans Georg Novrman, indehaver af HGN Transport, Rønne. 26-8-2016 

HGN Transport har 5 beskæftigede inkl. HGN selv. Af kørende materiel har de 5 trækkende enheder og 

benytter sig af 12 trailere.   

HGN håber, at speditører/vognmænd tjener lidt mere pr. enhed fra og med 1. juni 2015 end før. 

Transportbranchen har været meget presset under krisen. De priser, HGN Transport tilbyder at køre 

for, er snart 10 år gamle, så der har altså ikke været nogen prisstigning i den periode. Da transportører 

som HGN Transport også er en del af det bornholmske erhvervsliv, har de også taget en bid af kagen, 

nu hvor der kom ekstra tilskud til fragtprisnedsættelse.  

En del af transportkøberne vendte tilbage til HGN allerede fra starten i juni 2015 og bad om lavere 

fragtpriser. For især bornholmske virksomheder har HGN lavet det, de kalder en færgerabat. På de 

priser, som HGN Transport ikke har hævet i lang tid, har HGN indført en færgerabat. Hvis færgeprisen 

begynder at stige igen, kan HGN gå til kunden og sige, at de fik en rabat i sin tid fordi færgeprisen blev 

sænket. Hvis prisen hæves igen, mindskes færgerabatten. HGN er udmærket klar over, at hvis de siger, 

at nu er prisen på færgen steget igen, så vil kunderne sige ”nå, og ..”. Så derfor har HGN lavet det sådan, 

at det vil være muligt at komme tilbage til de ”gamle” tilstande ved, at der er specificeret en 

færgerabat. HGN er som vognmand nødt til at have en bid af kagen ifm. fragtprisnedsættelsen, ellers 
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kan man ikke drive en vognmandsforretning. HGN’s kunder bestiller forsendelse af både enkelt-paller 

og hele læs. En del af HGN’s kunder får udspecificeret færgedelen på fakturaen. De betaler så for 

transporten, for færgen og for broen. Det er klart, at når færgeprisen så falder, får de hele rabatten, for 

de har jo også været med til at betale, når færgeprisen er steget. Men dem, der kun sender enkelt-

paller og som ikke hele tiden har været med til at betale færgeprisen, får heller ikke fuld del i rabatten.  

En del af forklaringen på den mængdemæssige stigning fra og med juni 2015 er prisnedsættelsen, men 

man har også godt kunnet fornemme, at der sker lidt mere på Bornholm. Der kan godt være nogle 

firmaer, som sender mindre fyldte trailere, men HGN Transport pakker trailerne på fuldstændig 

samme måde som tidligere. Når der så kommer flere trailere må der også komme mere gods. Der vil 

være nogen, som sender lidt flere tomme enheder, nu når prisnedsættelsen er som den er, men 

generelt er det mængden af gods, der stiger. Forhåbentlig har vognmændene forbedret deres 

bundlinje, når de har fået en større transportmængde.  

Der er ikke ret meget gods, der går udenom vognmændene. Alle de større virksomheder benytter sig af 

vognmænd. Men nogle store kunder, har operatører på deres transporter. De betaler færgen, men 

vognmændene kører transporten. Når de booker og betaler færgen direkte, er det også dem, der får 

færgerabatten. Men vognmændene får stadig betalingen for at køre fra A til B. Der er ikke så mange 

virksomheder, der gør det på den måde, men der er nogle.  

Når Færgen sejler med større mængder, får de også ad den vej del i de 40 mio. kr. i ekstra tilskud pr. 

år. Færgen har jo også arbejdspladser på Bornholm. Med mere gods er der også brug for flere 

mandetimer til håndteringen. Af de resterende måske 37 mio. kr. (som er tilbage efter at Færgen i kraft 

af stigende mængder har fået sin andel) skønner HGN, at en femtedel går til speditører/vognmænd, 

mens hovedparten, dvs. fire femtedele, går til transportkøberne. De store kunder er udmærket klar 

over, hvad færgerabatterne er (og de sørger for at få rabatten).  
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Bilag 6: Referat fra interview med store fragtkøbere 

Interview med Jens Fridolf, direktør for Fridolf A/S (XL-Byg), Rønne og Nexø. 30-8-2016 

Fridolf A/S XL-Byg er en lokalt forankret selvstændig forretning, som er medlem af XL-Byg kæden, der 

dels er en indkøbsorganisation, dels en markedsføringsorganisation. Fridolf har to udsalgssteder på 

Bornholm, hvor Rønne er den store og Nexø den lille. Alt hvad der leveres ud af varer kommer fra 

Rønne på deres lastbiler, så varerne ikke først skal køres til Nexø og så køres ud derfra. Fridolf på 

Bornholm har ca. 100 ansatte omregnet til fuldtidsmedarbejdere. Hertil kommer afdelingen Bjergmark 

A/S i Skibby på Sjælland med ca. 30 ansatte. Fridolf er et familieforetagende, og Jens Fridolf (JF) er 

fjerde generation i firmaets lange historie. Fridolf sælger varer til professionelle håndværkere, til 

industrien og til private forbrugere. Fridolf forsøger at dække hele paletten, både byggematerialer og 

forbrugsvarer samt alt til haven. I Nexø har Fridolf et havecenter, der sælger planter osv.   

Indkøbsforeningen XL-Byg laver en masse aftaler med leverandørerne. Og Fridolf A/S XL-Byg er en 

handelsvirksomhed med rigtig mange leverandører. Der er rigtig mange af disse indkøbsaftaler, der 

dækker hele landet. Mange af dem er enten frit leveret uden andre klausuler, og en del af dem er frit 

leveret til brofaste øer. Det er så der Fridolfs udfordring ligger, lige præcis med det brofaste element.  

JF har ikke deciderede tal på, hvor store mængder de alt i alt får leveret. Når indkøbsforeningen og 

leverandørerne laver forskellige typer af aftaler, kan JF kun forholde sig til de forsendelser, hvor 

Fridolf skal betale for at få det hertil. JF vurderer, at det drejer sig om 250 trailere, som Fridolf betaler 

for at få hertil om året. Hertil kommer så de ”frit leverede” varer. Det er typisk ting, som ikke fylder så 

meget, altså lette varer eller butiksvarer. Derimod skal Fridolf betale fragt for byggematerialer, som er 

forholdsvis tunge, og den udgift kommer Fridolfs kunder til at betale.  Det, som Fridolf evt. betaler 

ekstra, er fra en terminal på Sjælland til Zahrtmansvej i Rønne, og udgiften til Færgen er kun en del af 

denne ydelse. Fridolf skal stadig betale for transport fra terminalen (i Brøndby eller Hvidovre) til 

færgelejet (i Køge), trailer-håndtering i begge havne, og igen fra havnen i Rønne og til Zahrtmansvej. 

Disse ekstra ydelser har en vis pris, og den er der jo ikke lavet om på. Den pris, som Fridolf betaler for 

selve overfarten, eller den samlede pris, er blevet reduceret med godt 1000 kr. pr. trailer (fra og med 

1. juni 2015).   

Fridolf har ikke oplevet et kundepres for reducerede produktpriser begrundet i de lavere fragtpriser 

på færgetransport. Det, som Fridolfs kunder er interesserede i er prisen for varen sammenlignet med 

andre steder. I den forbindelse ser kunderne alene på den samlede pris. Fragten er normalt ikke noget, 

de taler med deres kunder om, bortset fra at det undtagelsesvist kan blive nævnt i en 

forhandlingssituation.  

Fridolf oplever ikke, at virksomheden er blevet mere konkurrencedygtig pga. lavere fragtpriser, og 

man har ikke oplevet øget konkurrence fra ”udenøs” firmaer grundet de lavere fragtpriser på 

færgetransport. Set fra Fridolfs synsvinkel burde fragtprisen reduceres yderligere. Det ville gøre det 

mere ligeligt at være øbo i forhold til andre. I mange sammenhænge, når Fridolf er med i XL-Byg 

kæden, bliver udsalgsprisen for nogle varer dikteret i fx kampagner. Der kan Fridolf så godt synes, at 

det er uretfærdigt, at de har en ekstra omkostning i forhold til forretningen, der ligger i fx Køge eller 

Aalborg. Så hvis man kunne få reduceret godsprisen yderligere, ville det være godt. JF ser selvfølgelig 

frem til, at der også kommer en reduktion i prisen på trailerhåndteringen. Alt hvad der kan være med 
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til at reducere omkostningerne ser Fridolf som positivt. En del af den hidtidige og fremtidige reduktion 

i fragtpriserne er jo noget, som dybest set kommer Fridolfs kunder til gode, og det styrker nok 

konkurrencesituationen lidt. Det er jo ikke kun Fridolf, der høster fordelen ved fragtprisreduktionen. 

Fridolf er nødt til at reagere på de aktuelle markedspriser. Det ville være godt, hvis vi som øboere 

bliver mere ligestillet med resten af landet, og nedsættelsen af fragtpriserne er en god hjælp. JF mener 

ikke, at de nedsatte priser på færgefragten medvirker til, at der kommer flere nye leverandører på 

banen (indenfor handel), som ikke ville være kommet ellers. Hvis nogen vil kaste sig over det 

bornholmske marked, vil de nok gøre det uanset hvad, vurderer JF afslutningsvist. 

Referat af besvarelse fra Michael Bladt, administrerende direktør, Hasle Refractories A/S, 

Rønne, 1-9-2016 

Hasle Refractories producerer ildfast materiale til international eksport. Hasle Refractories 

beskæftiger 32 årsværk, deraf 19 på Bornholm. Michael Bladt (MB) har været hos firmaet i 13 år.   

Hasle Refractories har opnået en besparelse på knapt 300.000 kr. på deres fragt FRA øen på årsbasis. 

Virksomheden sender godt 300 (fyldte) enheder pr. år. Fragtenhederne fordeler sig ligeligt på trailere 

og containere. Besparelsen er således ca. 1.000 kr. pr. enhed, lidt mere pr. trailer og lidt mindre pr. 

container. Den procentvise besparelse for trailere og containere ligger samlet set på ca. 21%.  

Hasle Refractories modtager ca. 200 fragtenheder TIL øen med bil, og disse har en fragtnedsættelse på 

ca. 1.000 kr. pr. stk., dvs. samme tal som fragtnedsættelsen ved eksport ud af Bornholm. Denne del af 

besparelsen er således på ca. 200.000 kr. pr. år. Hasle Refractories har således opnået en samlet 

besparelse på fragtudgifterne på ca. 500.000 kr. pr. år.  

Ud over de godt 300 enheder pr. år, som Hasle Refractories selv sender, henter kunderne selv ca. 50 

læs materialer pr. år. Disse har fået samme rabat som Hasle Refractories selv. Når der er en difference 

mellem de mængder, der importeres og eksporteres, så skyldes det, at ca. 150 enheder importeres til 

Bornholm som bulk i skib, dvs. ikke på bil via BornholmerFærgen.  

Hasle Refractories har beholdt priserne på en del af deres små "frit leveret" kunder, således at 

reduktionen i fragtomkostning tilfalder Hasle Refractories.  Dette er helt i overensstemmelse med de 

politiske intentioner. For andre "frit leveret" kunder har Hasle Refractories valgt at bruge rabatten til 

at sænke deres priser og dermed få et mersalg i forhold til tidligere. 

Hasle Refractories har oplevet et kundepres fra enkelte store danske kunder for reducerede 

produktpriser begrundet i de lavere fragtpriser på færgetransport. Hasle Refractories er blevet mere 

konkurrencedygtige pga. lavere fragtpriser på færgetransport, især på de nære eksportmarkeder, hvor 

fragten er forholdsvis bekostelig.  

Hasle Refractories har ikke stort salg og konkurrence på Bornholm og har derfor ikke her oplevet øget 

konkurrence fra ”udenøs” firmaer grundet de lavere fragtpriser på færgetransport.  

Det forøgede fragttilskud til Bornholm har betydet en stor hjælp, også mht. import af råvarer til 

Bornholm, hvor det er lykkedes at få billigere fragt, hvor leverandørerne leverer ”frit leveret” til Hasle 

Refractories. 
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Interview med Rikke Katholm (RK), administrationschef, Coop Logistik, Rønne Afdeling. 13-9-

2016 

RK, administrationschef for Coop Logistik Rønne Afdeling, har ansvaret for alt hvad der har med 

transport til og fra distributionscentret i Rønne at gøre. Det er alt fra prisforhandlinger og bookning af 

færgepladser, alt helt ned i detaljen. RK har 32 års erfaring hos Coop, deraf 20 år på Bornholm. Coop 

har 17 butikker på Bornholm, 2 Kvickly, 5 SuperBrugsen, 9 Dagli’ Brugsen og 1 Fakta. Hertil kommer 

logistikcentret. Der er omkring 400 medarbejdere i Coop butikkerne på Bornholm. Der er 

sæsonsvingninger. Coop på Bornholm fordobler sin omsætning i sommermåneden juli i forhold til 

februar. Tilsvarende fordobles eller forøges antallet af medarbejdere. Der er 400-500 beskæftigede 

hen over et år. Alene i Kvickly i Rønne er de over 100 medarbejdere. Coop betaler for fragten pr. palle. 

De køber ikke transport af full loads. I mængdebudgettet indgår ca. 40.000 paller fra Køge til Rønne pr. 

år. Det svarer til 1.200 trailere, hvis de var fulde alle sammen. Der sendes desuden 10.000 paller med 

tom emballage ud fra øen. Coop sender ikke nogen tomme trailere. Coop betaler kun for bundpladsen, 

altså pr. fyldt palle i det pris-setup, de har med deres vognmand. Forskellen mellem de 40.000 og de 

10.000 paller er vognmandens problem. Det er ikke noget, der er indregnet i den fragtpris, som Coop 

betaler. Så man må håbe, at vognmanden har nogle kunder, der skal have nogle varer ud fra Bornholm.  

Det, at prisen for en tom løs-trailer (fra Bornholm) faldt så dramatisk, som den gjorde, har i høj grad 

været med til at hjælpe vognmanden, mener RK, idet Coop har så mange flere paller TIL end FRA. Det, 

at prisen især for de tomme trailere faldt så dramatisk, har især været med til at hjælpe vognmanden 

(eller vognmændene). Vognmanden har ikke haft mulighed for at indregne fragten på de tomme paller 

i sin fragtpris. Coop har det, der kaldes en åben kalkulation. Dvs. at Coop ved præcist hvor meget, der 

er indregnet til færge, chaufførløn, dieselolie, dækudgift, kapacitetsomkostninger og hvad der ellers er 

af omkostninger på et fragtkøretøj i kraft af den åbne kalkulation. Coop ville kunne se, hvis 

vognmanden fx har hævet prisen med 10%, og det er der ikke tale om. Vognmanden må sørge for at 

være en dygtig forretningsmand og få nogle kunder, der skal have sendt fragt FRA Bornholm. Bl.a. 

køres der jo i stor stil fisk (fra øen) i øjeblikket.  

Og hvad har besparelsen så været? Der er jo en række andre udgifter forbundet med en transport end 

lige færgen. Chaufføren er ikke blevet billigere, og dækkene er heller ikke blevet billigere. Færgen ER 

blevet billigere. Men vognmandens (andre) omkostninger er jo ikke faldet. Det absolutte fald pr. fyldt 

palle var på 37 kr. Der kan regnes med 33 paller på en trailer, så alt i alt bliver det 1.221 kr. i 

besparelse pr. fyldt trailer. Med en årlig mængde på 40.000 fyldte paller svarer besparelsen til knapt 

1,5 mio. kr. Fragtprisen pr. palle med tom emballage faldt med 32 kr., og med en årlig mængde på 

10.000 stk. svarer dette til en besparelse på yderligere 320.000 kr.    

Besparelsen på i alt 1,8 mio. kr. går i den fælles Coop kasse. Man har i Coop har 7 distributionscentre, 

hvoraf det i Rønne er det ene. Coop Logistik i Rønne har ingen indtægter. Det er alene et 

omkostningscenter, og dette gælder alle 7 logistikcentre. Coops samlede omkostningsmasse til 

distribution er måske 2 mia. kr., så det er ikke småpenge, der bruges til at køre varer rundt, men der er 

jo også 1.700 butikker på landsplan. Der er kun ét sted at tjene pengene, og det er i butikkerne. 

Butikkerne skal betale distributionsomkostningerne, administrationen hos Coop og andet i baglandet. 

Man har så sagt, at det er én-for-alle og alle-for-én. Det er lige meget, om butikken ligger på Bornholm, 
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Skagen, Orø eller midt i Storkøbenhavn. Alle betaler det samme for at få varer leveret. Den samlede 

omkostningsmasse deles ud på de enkelte butikker i forhold til deres omsætning. De betaler et gebyr 

for at få varer leveret. Det er så 100% retfærdigt, for man bliver ikke straffet, fordi man bor på 

Bornholm, fordi der er en meromkostning på langt over 100 kr. pr. palle. Prisfaldet på fragt er en 

besparelse i den store omkostningsmasse. Så 1,5 + 0.3 = 1,8 mio. kr. i besparelse i forhold til en 

omkostningsmasse på 2 mia. kr. er lidt ligesom en dråbe i havet og svarer kun til knapt en promille. 

Hvis man deler det ud på den volumen, Coop kører ud, er det faktisk lig med ingenting. Coop (i hele 

Danmark) kører hvad der svarer til 50 millioner liter ud til butikkerne om året. Hvis man deler 

besparelsen på de 1,8 mio. kr. ud på denne mængde, er det jo nærmest ingenting (faktisk knapt 4 øre 

pr. liter). Så det er ikke kommet Bornholm til gode som sådan. Men til gengæld er Bornholm heller ikke 

blevet straffet alle de gange, priserne er steget, så solidaritetsprincippet gør sig gældende.  

Der er dog absolut nogle fordele ved det særlige tilskud til fragtprisnedsættelsen (der blev givet til 

Bornholm - i lighed med andre øer - fra og med 1. juni 2015). Coop Logistik Rønne har skullet betale 

færre penge ud af kassen. Det kan godt være, at Coop er én stor familie og har en stor 

omkostningsmasse samt en stor indtægt fra kunderne under ét. Man må ikke sige det her ord 

”suboptimering”, men det er klart, at RK sidder også og kigger på sit regnskab, og når hun skulle lave 

budget for 2016, så var det jo væsentlig mindre, end det budget, hun havde for 2015. Men centret er jo 

ikke blevet mere effektivt. Centret ser faktisk i højere grad på effektivitet end på selve omkostningen. 

De skal være mere effektive for de kroner, de giver ud. Og selvom prisen falder, bliver centret jo ikke 

mere effektivt. Centret bliver billigere, men ikke bedre, kan man sige.  

Fragtprisnedsættelsen påvirker ikke Coop butikkernes overlevelsesmuligheder på Bornholm. Coop 

Logistik Rønne har et omkostningsbudget på ca. 20 mio. kr. om året. Hvis butikkerne skulle dække den 

omkostning, var der ingen tilbage. Med fragtprisnedsættelsen er det så ikke 20 mio. kr., men kun ca. 

18,2 mio. kr. Hvis butikkerne skulle dække den omkostning, ville der ikke være nogen Coop butikker 

tilbage på Bornholm, for den omkostning kan de ikke løfte alene. De er nødt til at have alle butikker i 

Danmark til at være med til at løfte den omkostning. Men det kan være med til at bevare denne 

arbejdsplads, fordi den ikke blot bliver dyrere og dyrere. Der er sådan nogle kurver man skal kigge på. 

Centret bliver presset hele tiden. Lønningerne stiger og stiger. Omkostningsniveauet skal holdes nede 

på det samlede budget på trods af, at lønnen siger med 2,5 eller 3% hvert år. Så skal der spares andre 

steder. Men det gør ikke centret mere effektivt.  

Fragtprisnedsættelsen har gavnet Coop Danmark. Vognmanden har også haft gavn af det, helt sikkert. 

Det skyldes det dilemma, at der er meget mere gods ind end ud (af Bornholm). I en undersøgelse fra 

2013 (udarbejdet af CRT for Trafikstyrelsen) fremgik det, at der er var vældig mange tomme trailere, 

der blev fragtet TIL Bornholm, og ikke kun FRA Bornholm. Det er måske på grund af manglende 

samarbejde. Og det giver slet ingen mening, at man skal fragte tomme trailere TIL Bornholm, når der 

er så mange ekstra tomme trailere FRA Bornholm. Ole Holm har også rigtig mange Maersk containere, 

de skal have TIL Bornholm. Dem kan de fylde med Coops tørvarer, der ikke kræver køl. Hvis 

vognmanden ikke havde Coop tørvarer, ville de være nødt til at køre og sejle tomme Maersk 

containere TIL Bornholm for senere at fylde dem med de varer, der skal i dem (FRA Bornholm).  
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Vognmændene har jo sparet en masse i og med at fragten på den tomme retur er faldet. Men det er alle 

vognmænd, der har problemet med de tomme trailere. Løstrailere 10-14 meter tom tom kostede før 

1.800 kr. mod nu 659 kr. (inkl. trailerhåndtering) på Færgen, hvilket svarer til over 1.000 kr. i prisfald 

pr. tom trailer. Det er jo en væsentlig omkostningsbesparelse for vognmanden, hvis han ikke kan fylde 

traileren, men selv skal stå for at få den tomme trailer sendt afsted. Og prisen på trailerhåndtering er 

kun faldet 20 kr. (fra 400 kr. til 380 kr.). Prisen på en sættevogn (med en trækker foran) er faldet fra 

1.678 kr. til 335 kr. Da der jo ingen udgift er til trailerhåndtering med en trækker foran er det jo rigtig 

mange penge i besparelse for vognmanden. Så problemet med at man ikke kan fylde alle trailere til/fra 

Bornholm er blevet meget mindre, fordi omkostningen er blevet væsentlig mindre. RK tænker, at når 

hun skal på ferie med sin Toyota Yaris, så vil hun da booke (plads til) et 16 meters lastkøretøj, det er 

meget billigere - men den går nok alligevel ikke. Og hvis man tager over Ystad er det endnu billigere, 

hvor prisen er helt nede på 184 kr. for en trailer med sættevogn foran. Det er jo ”helt vildt”, altså med 

andre ord: Meget billigt.   

Lidt om tal for tomme/fyldte trailere til/fra Bornholm: Der er flere tomme FRA end TIL Bornholm. 

Coop gør hvad de kan for at få deres tomme emballage til at fylde så lidt som muligt. Når vi taler om 

tørvarer, altså cornflakes eller lignende, er der ikke ret meget i genbrugskasser ud over ølflasker. Selv 

sodavandsflasker ankommer nu i plastik, som efter brug bliver presset sammen og fylder ”en 

femkrone”, når den er tom, hvor flaskerne førhen fyldte kassen, lige meget om der var noget i flaskerne 

eller ej. Det var 1-til-1. Coop har ikke meget, der er på den måde mere. Det er noget, som er forsvundet 

indenfor de sidste 5-7 år. Tom emballage fylder nu mindre og mindre. Det er faktisk nu kun den 

traditionelle ølkasse med glasflasker, som fylder 1:1. Og så er der mejeriprodukter, de grønne Arla-

kasser, som også fylder 1:1. Alt det andet, der er kasserne lavet koniske, det hele kan stables og pakkes 

sammen på en hel anden måde end det kunne for 5-7 år siden. Før i tiden, når Coop havde 30.000 

paller hertil øen, havde de mindst 15.000 paller retur. Så det var i hvert fald en retur-(fylde)-% på 50. 

Og den er nede på 25% nu. Dette skyldes, at emballagen pakkes mere sammen efter brug. Emballagen 

er generelt gjort meget mere effektiv end tidligere.  

Interview med Kurt Røn Pedersen, logistikchef for Jensen Denmark, Rønne. 16-9-2016 

JENSEN DENMARK er globalt ledende inden for ilæggere, stryge- og foldemaskiner til industrielle vaskerier – 99 % 

af omsætningen går til eksport. Virksomheden er grundlagt i Rønne i 1937, og har i dag produktion i fem lande. I 

Rønne har man 400 timelønnede i produktionen og 125 funktionærer, så JENSEN DENMARK er en af Bornholms 

store private arbejdspladser. 

Kurt Røn Pedersen er konstruktions- og logistikchef hos Jensen. Det omfatter ud over konstruktionsafdelingen al 

indkøb som er centraliseret. Der indkøbes alt fra værktøjer til komponenter og de nødvendige serviceydelser. Ud 

over det, er hans ansvarsområder indenfor logistik, lager og disponering i Rønne samt delmontage, 

indgangskontrol og reservedelssalg samt de forsendelser, der hører til reservedelssalget. 

Transport af komponenter og råvarer til Bornholm 

Med forliget omkring et særligt tilskud til nedsættelse af færgetaksterne, har JENSEN DENMARK opnået en 

besparelse på minimum 25 kr. pr. palle. JENSEN DENMARK betaler yderst sjældent fragten direkte, da den er 

indeholdt i de kontrakter, der indgås med leverandørerne. Ingenting er frit leveret, så omkostningen skal 

dækkes. Så efter fragtprisnedsættelsen er priserne gennemsnitligt faldet tilsvarende for de komponenter, 

JENSEN DENMARK modtager. JENSEN DENMARK modtager mellem 60 og 70 Europa-paller om ugen. 
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Af større godsleverancer tæller råvarerne mest. JENSEN DENMARK modtager i spidsperioder hvad der svarer op 

til 4.500 tons stål årligt. Full-loads af stål er på 32 tons, og der er omkring 140 fulde trailere pr. år. JENSEN 

DENMARK betaler ikke selv den fragt, men det ligger i kostprisen, som er faldet tilsvarende. Besparelsen er ca. 

1.100 kr. på et full-load efter d. 1/6 2015 på Køge-ruten. En løstrailer kostede før 1/6 2015 1.399 kr. og efter 

denne dato 279 kr. De 279 kr. svarer til 20% i håndtering på færgen. 

JENSEN DENMARK har sikret sig besparelsen ved selv at kontakte leverandørerne om igangsat tilskud, da det 

ikke er sikkert, at leverandørernes indkøbs/shipping afdelinger taler sammen med salgsafdelingerne.  

Transport af komponenter og maskiner fra Bornholm 

Med hensyn til mindre leverancer fra Bornholm er det typisk komponenter til overfladebehandling på Sjælland 

samt reservedelsleverancer, der som regel sendes på Europa-paller. Af dem afsendes 25-30 om ugen, op til 35 

om ugen i spidsbelastningsperioder. Alle med en besparelse på 25 kr. pr. palle. 

 

Transport af færdige maskinenheder er på 50 til 60 special paller ugentligt. Besparelsen fra 

fragtprisnedsættelsen svarer til cirka 350 kr. per special palle, i alt en besparelse på cirka 1 mio. kr. årligt.  

Den besparelse, som JENSEN DENMARK har opnået, indgår i kostprisberegningerne for de færdige produkter. 

Trods det, at JENSEN-GROUP er verdens største producent af maskiner til industrielle vaskerier, konkurrerer de 

med mindre lokale producenter, som er specialister måske indenfor en særlig type af vask af linned eller 

arbejdstøj alt afhængigt af, hvilken branche, der er tale om. Så de besparelser, som JENSEN DENMARK opnår, 

bliver brugt til at vinde markedsandele. Så derfor er enhver omkostningsnedsættelse med til at bidrage til, at 

JENSEN DENMARK kan vinde udbudsrunder på større installationer world wide.  

En større omsætning for JENSEN DENMARK skaber flere arbejdspladser lokalt. JENSEN DENMARK har i dag 

mere end 550 medarbejdere, og sammenlignet med samme periode sidste år er det 100 medarbejdere mere. Det 

er selvfølgelig ikke gjort alene p.ga. fragttilskuddet. Men det er bl.a. sket fordi JENSEN DENMARK er blevet bedre 

til at konkurrere på de oversøiske markeder. Det giver en tilfredsstillelse at vide, at man regeringsmæssigt har 

fokus på, at Bornholm også har brug for en ”motorvej” for at få gods transporteret til og fra øen så hurtigt og 

billigt som muligt. Godset skal også komme til tiden. Mht. fragt kan JENSEN DENMARK på ingen måde leve med, 

at det er vejrliget, der bestemmer over deres varetilstrømning, for så går produktionen i stå. Så det er vigtigt, at 

den rette størrelse færgetonnage er til stede. Det gælder ikke kun af hensyn til stykgods, men det gælder også 

farligt gods. Jensen forbruger en del nitrogen til laserforarbejdning samt propangasser til overfladebehandling, 

og det skal til øen. Det har til tider været et problem, når der har været tilbud på campingvogn-overførsel på 

Køge-ruten, altså blandet sammen med farligt gods. Det rammer en virksomhed som JENSEN DENMARK, hvis 

man ikke kan få den form for gods med til øen, når det er nødvendigt. Dog holdes der industriferielukket på 

fabrikkerne i ugerne 29 til 31. Jensen har gjort sine leverandører af nitrogen og propangas opmærksom på, at når 

der kommer en nyt færgeforlig, skal man være opmærksom på, at man også har øje for behovet for fleksibelt at få 

farligt gods med Køge-ruten fremover.  

 

Telefoninterview med Johnny Nilsson, transportchef, Espersen, Rønne og Hasle. 10-10-2016 

Espersen på Bornholm leverer Filet-o-Fish til McDonalds i Europa. Johnny Nilsson er transportchef og 

har arbejdet i 35 år hos Espersen.  



24 
 

Espersen har 90 beskæftigede på Bornholm, dvs. i Rønne, Hasle og på opsamlingssteder rundt om på 

øen. Hertil kommer, at Espersen beskæftiger ca. 350 medarbejdere i Fredericia, 1.200 i Koszalin i 

Polen og 650 i Litauen, altså i alt ca. 2.290 medarbejdere. Fra fabrikken i Polen leveres bl.a. til England.   

Espersen leverer deres varer ”frit leveret”, dvs. at transporten er indkalkuleret i prisen. Der er hele 

tiden et pres for at reducere prisen. Så når færgeprisen falder, spiller det med ind i den samlede 

prisforhandling. Espersen oplever sommetider kundekrav om betydelige prisreduktioner.  

Espersen oplever, at det bornholmske fragtmarked er blevet interessant for flere udenøs aktører, dvs. 

andre danske, svenske og andre udenlandske vognmænd, altså øget konkurrence på fragtmarkedet.  

Det forøgede tilskud til nedsættelse af fragtpriserne til/fra Bornholm har betydet RIGTIG MEGET for 

Espersen. Deres konkurrenceevne er blevet forbedret. Og nu er de forskellige fabrikker fragtmæssigt 

blevet ligestillet, sådan at det hvad angår fragtprisen ikke spiller nogen rolle om produktionen foregår 

i Fredericia eller på Bornholm eller andre steder i koncernen.  
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Bilag 7: Besvarelse fra gruppen af ”øvrige fragtkøbere” 

87 virksomheder har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, og disse virksomheder repræsenterer 899 

årsværk svarende til 9% af den samlede private beskæftigelse på Bornholm. 

Disse virksomheder har over det sidste år (juni15 til juni16) fået sendt 2.386 trailere og lige knapt 

35.000 løspaller mellem Bornholm og Sjælland.  

Gennemsnitspriserne pr. trailer er 5.002 kr., og tilsvarende er gennemsnitsprisen for en løspalle 657 

kr. 

Tabel 5 Fragtmængde samt enhedspris i forhold til virksomhedsstørrelse 

Årsværk   Årsværk 2015 Antal trailere Antal paller Pris pr. trailer Pris pr. palle 
0 - 9 årsværk Minimum 0 3 1 326 140 

  Gn.snit 3,57 6,80 56,30 3.956,50 738,12 

  Maximum 9 12 502 9000 2500 

  Virksomheder 51 5 30 4 26 

10 - 19 årsværk Minimum 10 2 10 5000 150 

  Gn.snit 12,50 101,00 278,67 6.250,00 448,17 

  Maximum 15 200 1200 7500 1100 

  Virksomheder 12 2 6 2 6 

20 - 99 årsværk Minimum 20 250 13 820 107 

  Gn.snit 47,44 537,50 7.908,25 5.423,75 439,25 

  Maximum 100 800 16500 7875 750 

  Virksomheder 9 4 4 4 4 

Total Minimum 0 2 1 326 107 

  Gn.snit 10,54 216,91 874,85 5.002,10 656,58 

  Maximum 100 800 16500 9000 2500 

  Virksomheder 72 11 40 10 36 

 

Der er overraskende stor spredning i prisen på både trailere og løspaller. 
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Tabel 6 Prisstigning og prisfald pr. fragtform og pr. størrelsesgruppe 

Årsværk    
Prisstigning pr. 

trailer i % 
Prisstigning 
pr. palle i % 

Prisfald pr. 
trailer i % 

Prisfald pr. 
palle i % 

0 - 9 årsværk Minimum 0 0 0 0 

  Gn.snit 2,50 2,41 9,50 6,83 

  Maximum 20 20 50 65 

  Virksomheder 8 17 10 18 

10 - 19 årsværk Minimum 10 0 10 0 

  Gn.snit 10,00 3,25 10,00 1,40 

  Maximum 10 10 10 4 

  Virksomheder 1 4 2 5 

20 - 99 årsværk Minimum 0 0 0 0 

  Gn.snit 0,00 11,75 5,50 5,00 

  Maximum 0 35 15 10 

  Virksomheder 2 4 4 3 

Total Minimum 0 0 0 0 

  Gn.snit 2,73 4,04 8,56 5,58 

  Maximum 20 35 50 65 

  Virksomheder 11 25 16 26 

      
Flere respondenter har oplevet et prisfald på trailere i forhold til prisstigninger.  For dem, der har 

oplevet et prisfald, har faldet i gennemsnit været på 8,6%. 

Der er cirka lige mange respondenter, der har oplevet hhv. prisstigninger og prisfald pr. løspalle. Dem 

der har haft prisstigninger, angiver en stigning på i gennemsnit 4%. Dem der har oplevet prisfald har i 

gennemsnit haft et fald på 5,6%. 

Der er så få respondenter, at der ikke kan siges noget meningsfuldt om prisændringer i forhold til 

virksomhedsstørrelse. Samlet set er det dog klart, at de små og mellemstore virksomheder i surveyen 

har fået en mindre andel i rabatten pr. enhed end de større/store aktører, som blev interviewet 

personligt.  

Godt 21% af virksomhederne har oplevet et kundepres for reducerede produktpriser begrundet i de 

lavere fragtpriser på færgetransport. 

Tabel 7 Kundepres efter prisreduktion 

 

Note: 0-9 årsværk (3,3 i gn.snit); 10-19 årsværk (12,3 i gn.snit); 20-99 årsværk (47 i gn.snit).   

Aarsvaerk_x Total

Oplevet kundepres for reduktion 3,3 12,3 46,6

Kundepres_for_reduktion Kundepres_for_reduktion 19 4 3 26

Ja Ja 7 1 2 10

Nej Nej 25 7 4 36

Total Total 51 12 9 72



27 
 

Nogenlunde samme andel (22%) har oplevet en øget konkurrencedygtighed på udenøs markeder 

grundet de lavere priser på færgetransport. 

Kun en mindre del af de bornholmske virksomheder (7%) har oplevet øget konkurrence på det 

bornholmske marked fra ”udenøs” firmaer grundet de lavere fragtpriser på færgetransport. 
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Bilag 8: Bemærkninger til fragtpristilskuddet fra ”øvrige fragtkøbere” (survey) 

Respondenternes supplerende bemærkninger til spørgeskemaet: 

 Det er tankevækkende, at det er dyrere at sende gods fra Bornholm til København, end at sende 

det videre fra København til eks. Kina! 

 Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi som butiksejere ikke har glæde af en lavere fragt når der er øget 

tilskud til fragt med færgen. 

 Min virksomhed er lille og har dermed heller ikke den største påvirkning af fragtpriser. De 

varer/legeredskaber jeg bestiller, er ofte forbundet med en høj fragtpris. 

 Ingen mærkbare effekter af tilskuddet. 

 Jeg kan slet ikke se at mit firma har fået lavere priser på fragt. Typisk koster en palle kr. 500,00 

mellem Bornholm og Sjælland. Speditøren har vist scoret gevinsten. Fx er vi netop blevet opkrævet 

et ekstragebyr på 35 USD på en udenlands forsendelse da vi er "ikke brofast". 

 Som bornholmsk fødevarevirksomhed med over 80% salg udenfor Bornholm er 

fragtomkostningerne en stor byrde i vores muligheder for fastholdelse/udvidelse af denne udenøs 

omsætning.  

 Jeg synes ikke jeg kan mærke at priserne skulle være faldet. 

 Jeg ved ikke hvem der har fordel, fordi det er ikke noget jeg har bemærket. 

 Ingen effekt, da palleprisen er den samme, og færgen er den mindste del af den totale fragtpris. 

 Fragtpriser er et skjult tilskud til dansk industris medlemmer, og kun nogle få store virksomheder 

og vognmændene har adgang til det tilskud, slet ikke som fragttilskuddet var tiltænkt fra politisk 

side. 

 Vi har bragt vores problem for samtlige bilforhandlere til transportministeren, men der er ikke 

specifikt fra styrelsens side skrevet noget om nybil transport.  

 Det er fragtfirmaerne, der har større overskud. Det kommer ikke os til gode. Kigger I på de to 

største, Studsgaard og Ole Holm, har de for første gang i deres historie et kæmpe overskud. Som 

sagt, det kommer ikke kunderne til gode, de store kunder Beck, Jensen osv. henter besparelser, 

men de små mærker ingenting. 

 Det (fragtpristilskuddet) kan kun mærkes, hvis vi selv står for transport med Færgen. 

 Hvor bliver besparelsen af til os?? 

 Det har måske givet et mindre antal "Bornholmstillæg". Et tillæg som vi ofte tidligere oplevede. 

 Ingenting, da jeg ikke har set noget til den (fragtpristilskuddet). 

 Det kommer umiddelbart kun fragtfirmaerne til gode. 

 Vi har aldrig tidligere betalt fragt for at få varer fra XXXX på Sjælland. Nu koster det kr. 300 pr. 

palle. 

 Da de ikke har sænket fragtpriserne, så har det ikke betydet noget for min virksomhed. 

 De 40 mio. er havnet hovedsageligt i fragtselskabernes lommer, og den reduktion vi virksomheder 

oplever, er ubetydelig lille og i nærheden af latterlig i forhold til det høje beløb. 

 Fragt er en meget stor andel af prisen for (vores varer). Derfor betyder fragten utroligt meget for 

virksomhedens konkurrenceevne. 

 Det har INTET betydet, vi har ingen fragtreducering fået. 
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 Der er flere af mine leverandører, der siger, at kommende år vil blive reduceret i pris.  Grundet der 

er tegnet lange kontrakter. 

 
 

 


