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Blockchain er en ny måde at udveksle og dele 
data på; og en god idé alle de steder, hvor man 
har brug for at kunne stole på data og spore dem 
tilbage til oprindelsen. Mange forbinder blockchain 
med finansielle transaktioner, herunder den digitale 
valuta Bitcoin, men der er langt mere i teknologien 
end spekulation i kryptovalutaer. For en række små 
og mellemstore virksomheder byder blockchain på 
store økonomiske og administrative fordele.

Inden for udveksling af varer og tjenesteydelser 
anvendes blockchain i form af såkaldte "smart  
contracts", der er en form for kunstig intelligens, 
som selv verificerer dokumenter og udløser  
betalinger uden brug af mellemmænd. Sådan en 
smart contract gør kontakten mellem virksomhed 
og kunder meget nemmere for små og mellem-
store virksomheder. 

Fremtidens måde 
at dele data på
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BLOCKCHAIN ER INTERESSANT FOR DIN VIRKSOMHED,  
HVIS DU KAN SVARE JA TIL BARE ÉT AF DISSE TRE 
SPØRGSMÅL:

1. Har vi brug for at kunne stole på, at der ikke bliver  
ændret i de data, som vi får fra kunder og leverandører?

2.  Er det vigtigt, at vi kan spore, hvor data kommer fra,  
og hvad der er sket med dem undervejs i vores  
samarbejde med kunder og leverandører?

3.  Vil vi gerne kunne håndtere aftaler og transaktioner  
uden fordyrende mellemmænd?
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Virksomheder har i stigende grad brug for at dele data  
på tværs af værdikæden, men holder sig ofte tilbage af  
frygt for, at følsomme oplysninger vil kunne havne hos 
de forkerte. Med blockchain er det slut med den slags 

bekymringer. Her kan alle transaktionner mellem to parter 
gennemføres uden mellemmænd og centrale datakontrol-
lanter, uden at blive hacket og uden, at indholdet er kendt 

for andre end dem, der gennemfører transaktionen.  
Her er der tale om datasikkerhed i højeste potens. 

Plastik bliver i dag italesat som et nationalt og inter- 
nationalt problem. Plastik findes i et utal af former  
og kvaliteter, hvilket gør genanvendelse til en yderst  
kompliceret sag. Her er der for alvor brug for 
gennemsigtighed.   

I dag er man i fiskeriet og i den videre forarbejdning  
af fisk og skaldyr gode til at dokumentere processer  
og kvalitet. Men nye krav fra myndigheder og stigende 
forventninger fra detailhandelskæder og forbrugere  
betyder, at kravene til dokumentation bliver større. 
Her er blockchain det perfekte værktøj.

Transport med containere ind og ud af havne er den  
mest almindelige måde at distribuere varer på både  
globalt og i Danmark. Containertransport involverer en 
lang række aktører og tilhørende dokumentation, fordi 
der er behov for en omfattende koordinering, når en  
container og dens indhold bevæger sig gennem værdi- 
kæden. Her er blockchain en god løsning.

Den sikre løsning 
på et dilemma Plastik

Fiskeri

Containertransport

DECENTRALT SYSTEM UDEN MELLEMMÆND

Systemet kaldes blockchain, fordi det består af en 
kæde af blokke, som alle indeholder information  
om det, der sker i en værdikæde. Den nyeste blok 
repræsenterer altid den sidste tilføjelse. 

Blokkene optræder i et netværk af computere,  
som alle har den samme information og den samme 
historie. Så snart noget tilføjes, dannes der en ny 
blok, som skal accepteres af samtlige computere i 
netværket. Hver blok indeholder en kode svarende 
til et fingeraftryk og en henvisning til forrige bloks 
kode, så når en blok først er blevet oprettet, vil det  
kunne ses, hvis nogen forsøger at ændre på oplys-
ningerne. Dette gør det umuligt for hackere at 
bryde ind og lave ændringer i systemet, og det er 
også et værn mod f.eks. fejlindtastninger og svindel. 

Med blockchain har alle relevante parter på alle 
stadier i processen det fulde og korrekte billede  
af en given transaktion.

I det følgende går vi tættere på de muligheder, 
som blockchain rummer inden for tre værdikæder, 
nemlig genanvendelse af plastik, fiskeri og for- 
ædling af fisk og skaldyr samt containertransport. 
Fælles for de tre værdikæder er, at de er placeret  
i industrielle områder på og omkring havne.

"Blockchain er elegant, fordi teknologien kan 
tilpasses mange forskellige behov og virk-
somhedstyper. Det er ikke kun en løsning 
for store virksomheder og koncerner, men 
også for mange små og mellemstore virk-
somheder. Teknologien udvikler sig hurtigt, 
og der opstår nye platforme. Blockchain 
bliver efterhånden en teknologi, som også 
er inden for økonomisk rækkevidde hos  
virksomheder, der ikke nødvendigvis har  
store investeringsbudgetter".

ALLAN NÆS GJERDING 
Erhvervsforsker, Aalborg University Business School

4 
 

  5



Der findes så mange forskellige typer og kvaliteter 
af plastik, at det er svært at genanvende plastik. 
Virksomheder, der arbejder med genanvendelse  
af plastik, har således brug for fuldstændig indsigt,  
i hvilken type og kvalitet de er i færd med at  
genanvende. Derfor er det vigtigt, at vi udbygger 
den databaserede viden. Blockchain kan hjælpe 
med at sikre en stabil og rentabel forsyning af 
brugt plastik, gennem en effektiv registrering, 
indsamling og distribution.

Plastik er 
ikke bare 
plastik

Her er det vigtigt, at vi udbygger den databaserede viden om 
plastiks produktion og anvendelse; at vi har et nøjagtigt billede  
af, hvor plastik findes, og hvordan den bortskaffes. 

Her skal virksomheder og andre aktører dele data med hinanden, 
og alle, der arbejder med genanvendelse af plastik, skal være i 
stand til at opsamle, forstå og bearbejde disse data. Her kalder 
fremtiden på løsninger, som blockchain teknologien vil være i 
stand til at levere.
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For mere viden om blockchain-teknologiens  
anvendelse inden for plastindustrien kontakt 
følgende: 

Søren Løkke
Lektor ved Aalborg Universitet
Email: loekke@plan.aau.dk
Tel: 9940 8296

Genanvendelse af plastik handler ikke kun om at skabe 
indsigt i plastikkens egenskaber og mængder hos de 
virksomheder, der opsamler, fordeler og genanvender 
brugt plastik. 

Det er mindst ligeså vigtigt, at de virksomheder, 
der producerer og anvender plastik, opbygger viden 
om, hvor plastikken efterfølgende kan genanvendes. 
Jo mere de ved om genanvendelse af plastik, jo 
bedre kan de agere bæredygtigt, når de designer  
og producerer. 

I det hele taget er viden alfa og omega i relation til 
genanvendelse af plastik – også hos dem, der blot 
er brugere, fordi plastik f.eks. indgår i emballagen, 
når de modtager varer og halvfabrikata. Viden via 
data på tværs af hele værdikæden sikrer det nød-
vendige overblik.

Viden er alfa  
og omega

"Udfordringerne i dag indenfor plast- 
genanvendelse er hovedsaligt kvalitets- 
sikring, leveringssikkerhed og mængder.  
Vi oplever en stigende efterspørgsel på  
produkter i genanvendt plast. Det kræver  
en sikkerhed for høj kvalitet, som lever  
op til den europæiske kemikalielovgivning, 
hvorfor vi skal kunne spore plasten igen- 
nem hele værdikæden. Vi forestiller os,  
at blockchain-teknologi i høj grad kunne 
være med til at skabe øget samarbejde på 
tværs af værdikæden i hele branchen. 
Vi ser på det som en mulighed for at  
distancere os fra konkurrenterne og  
øge vores konkurrenceevne.".

FRANZ CUCULIZA 
Adm. Direktør, Aage Vestergaard Larsen
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I den internationale debat om sporbarhed i fiske- 
industrien hævdes det ofte, at op mod 40% af  
den landede fangst ikke er fanget, hvor den ifølge  
registreringerne er fanget. Det skaber selvsagt  
usikkerhed og skepsis blandt både aftagere og  
forbrugere, og gør det vanskeligt effektivt at  
sætte ind, hvis der skulle opstå problemer. 

Fødevare- 
sikkerhed er 
alles bord

GENNEMSKUELIGHED HELE VEJEN

I en nylig rapport fra FN argumenteres der for, at blockchain kan 
være en mulighed, når der skal opbygges et system, som kan 
spore fisk og skaldyr fra hav til bord. De nødvendige registreringer,  
dokumentationer og data finder i vidt omfang allerede sted, så 
det er blot et spørgsmål om at opbygge systemer, der overfører 
og deler registrering, dokumentation og data mellem aktørerne 
i værdikæden. En blockchain-løsning, der ikke kræver at data 
manuelt skal tastes ind, for at næste led i værdikæden kan bruge 
informationen; et system uden muligheder for fejl og fiflen med 
tallene. Blockchain sikrer, at data er unikke og automatisk over- 
føres mellem de enkelte led i værdikæden, hvorved man opnår  
en klar og gennemskuelig historik.
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Den samlede værdikæde for fiskeri og forædling af 
fisk og skaldyr kan hente stor værdi fra blockchain- 
løsninger alene i form af simpificering og optimering 
af dokument workflow. Hertil kommer også øget  
gennemsigtighed og øget fødevaresikkerhed ved 
hjælp af digital sporbarhed.  

Der er selvfølgelig udfordringer. Virksomheder er helt naturligt nervøse 
for at dele oplysninger, som kan hjælpe konkurrenterne. Derfor er det  
vigtigt, at oplysningerne bliver delt på en måde, så virksomhederne ikke  
sætter sine konkurrencefordele over styr. Det er blockchain velegnet  
til. Danmark har her en mulighed for at indtage en international fører-
position, f.eks. ved at lave pilotprojekter, som demonstrerer nyttig- 
heden af blockchain. 

Et hav af fordele

For mere viden om blockchain-teknologiens  
anvendelse inden for fiskeri og forædling af 
fisk kontakt følgende: 

Lars Jøker
Direktør ved Center for Logistik og  
Samarbejde
Email: lj@logsam.dk
Tel: 6051 0171

"En af de væsentligste udfordringer, vi har, er sporbarheden 
på fisk igennem hele værdikæden. Systemet, vi bruger i 
dag, opfylder lovgivningens krav, men der ligger et enormt 
arbejde i det, fordi data skal indtastes mange gange, idet 
der anvendes forskellige systemer igennem værdikæden. 
Det, vi virkelig kunne ønske os indenfor hele branchen,  
er én god løsning".
 
KARSTEN BROVN PEDERSEN
Auktionsmester, Hirtshals Fiskeauktion
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En containers vej gennem nationale og globale 
værdikæder involverer mange mennesker. Trans-
portfirmaer, shippingagenter, terminaloperatører, 
kunder, havne og myndigheder er blandt de faste 
aktører, der sørger for, at containere og deres 
indhold befinder sig på rette sted til den aftalte 
tid. Undervejs tømmes containerne for noget af 
deres indhold, som erstattes med andet, og de 
enkelte varer spredes ud og fortsætter rejsen 
gennem forskellige værdikæder. 

Slut med 
fejl og 
ineffektivitet    

Mængden af interaktioner mellem systemer og aktører er omfat-
tende og både dokumenttung og tidskrævende; så koordinationen 
er yderst kompleks med stor risiko for fejl og ineffektivitet. 

I en række internationale havne har man forsøgt at forenkle tingene 
ved hjælp af et ”port community system”, hvor transaktioner og  
data samles op af en tredjepart, som så kan formidle dem videre 
til de enkelte aktører. Men systemet har et afgørende problem. 
Mange virksomheder og myndigheder er betænkelige ved at 
skulle overlade konkurrencefølsomme data til en tredjepart.  
Her tilbyder blockchain et alternativ, fordi der ikke findes nogen 
tredjepart, når data-flow er decentraliseret.
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Med hensyn til workflow er fordelen ved en blockchain- 
løsning, at transaktioner altid registreres og udføres på 
rette tidspunkt og indenfor de gældende vilkår. Specielt 
anvendelsen af "smart contracts" er med til at sikre både  
nøjagtigheden og timingen i transaktionerne. Når en 
transaktion gennemføres, genereres der automatisk  
dokumenter, som sendes videre til næste led i kæden; 
uden risiko for menneskelige fejl og uforudsete 
forsinkelser.

TID ER PENGE

Når vi taler finansielle transaktioner, er det hyppig-
ste problem i et traditionelt set-up, at varerne  
befinder sig i terminalen længere end nødvendigt, 
fordi betalingen ikke falder ved deres ankomst. 
Årsagen er som regel, at betalingen formidles via 
en finansiel aktør, der ikke er en integreret del af 
kommunikationssystemet omkring terminal og havn. 
Aktøren adviseres derfor ikke straks ved varernes 
ankomst, men først et stykke tid efter. Det problem 
er man ude over med en blockchain-løsning.  
Her adviseres der straks, når varerne ankommer,  
og betalingen gennemføres i realtid uden 
forsinkelse.

Mange forsinkelser gennem transportkæden  
gør tingene dyrere end nødvendigt, og hvis  
betalinger fremskydes, evt. via anvendelse af  
”smart contracts”, er der store besparelser at  
hente i forhold til totalomkostningerne ved 
transporten.

Perfekt timing

For mere viden om blockchain-teknologiens  
anvendelse inden for transport af containere  
kontakt følgende: 

Kristian Hegner Reinau
Ph. D. og lektor ved Aalborg Universitet
Email: khr@build.aau.dk        
Tel: 9940 8338

"Vi sejler bl.a. mellem Danmark, Sverige  
og Island, og i alle landene anvendes i dag 
forskellige systemer, hvilket betyder, at  
de samme data skal indtastes på ny hver 
gang vi ankommer til en destination.  
Det vil sige, integrationen i vores workflow 
eksisterer ikke, det foregår via mail eller  
telefon. Et Worldwide system, hvor man  
kan integrere med hinanden ville være en  
kæmpe fordel i relation til tid og dermed 
økonomi.".

BRIAN NIELSEN 
Filialchef, Royal Arctic Line A/S
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Potentialet i effektiv og sikker deling af 
data er kæmpe stort. Industriens Fond har 
defineret blockchain som et særligt indsats-
område og givet finansiering til en række 
projekter, der udforsker mulighederne på 
tværs af brancher. Et af disse projekter er 
Maritimt Block-kraft, der er gennemført 
af Center for Logistik og Samarbejde, Det 
Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) 
og Forskningsgruppen for Godstransport, 
begge ved Aalborg Universitet. Endvidere 
har erhvervshavnene i Aalborg, Hirtshals og 
Hanstholm samt fiskerihavnen i Strandby 
deltaget i projektet.  

Løsning med 
perspektiver

Projektet indeholdt to hovedaktiviteter. For det første  
en generel undersøgelse af, hvad der kendetegner  
blockchain, og hvilke potentialer, der tegner sig.  
For det andet en undersøgelse af mulighederne  
indenfor de tre værdikæder, der er omtalt i denne 
brochure. 
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For mere viden om blockchain-projektet eller  
de generelle muligheder, der eksisterer ved  
anvendelse af teknologien kontakt følgende:  
Lars Jøker
Direktør ved Center for Logistik og  
Samarbejde
Email: lj@logsam.dk
Tel: 6051 017118 
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