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Fondens Bestyrelse 

 

 

 
   

Fra venstre: Jens P. Buchhave, (er pr. 1.1.2019 afløst af Carsten Jensen), Mikael 
Skov (er pr. 1.1.2019 afløst af Martin Fruergaard), Tommy Thomsen (formand), 
Andreas Nordseth, Jenny N. Braat (næstformand), Knud Degn Karstensen. 
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Fondens Bestyrelse består af 6 medlemmer 
 

• Tommy Thomsen, formand (f. 1957). CEO for Lauritzen Fonden. Udpeget af Danske Rederier. 
Indtrådt januar 2015. Bestyrelsesformand i J. Lauritzen A/S og C.W. Obel A/S. Medlem af 
bestyrelsen i Port of Singapore International og Chemical Transportation Group. Medlem af 
Panama Canal Advisory Board. 

• Jenny N. Braat, næstformand (f. 1966). Adm. direktør for Danske Maritime. Udpeget af Danske 
Maritime. Indtrådt oktober 2011. Medlem af bestyrelsen Maritime Development Center, MARCOD, 
SEA Europe, og Lyngdal Invest ApS. 

• Andreas Nordseth (f. 1960). Direktør for Søfartsstyrelsen. Udpeget af Erhvervsministeren.     
Indtrådt september 2014. Medlem af bestyrelsen i European Maritime Safety Agency (formand)    
og Consultative Shipping Group (formand). Medlem af Board of Governors for World Maritime 
University. Medlem af Advisory Board for CBS Maritime. 

• Knud Degn Karstensen (f. 1951). Direktør for Karstensens Skibsværft A/S. Udpeget af Danske 
Maritime. Indtrådt april 2011. Medlem af bestyrelsen i Karstensens Skibsværft A/S, Nuuk Værft A/S 
og Danish Yacht A/S. 

• Martin Fruergaard (f. 1967). CEO for Ultragas ApS. Udpeget af Danske Rederier. Indtrådt januar 
2019. Medlem af bestyrelsen i Danske Rederier. 

• Carsten Jensen (f. 1964). CEO for MOLSLINJEN. Udpeget af Færgerederierne. Indtrådt januar 2019. 
Medlem af bestyrelsen i Færgerederierne. 
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Den Danske Maritime Fond 
 

• Fonden blev etableret i sommeren 2005. 

• Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer og tiltag, der kan 
tjene til at udvikle og fremme af dansk skibsfart og/eller dansk værfts-
industri.  

• Fondens midler fremkommer ved udbytte fra Fondens aktier i Danmarks 
Skibskredit A/S. I perioden 2006-2018 har udbyttet udgjort i alt kr. 666 
millioner. 

• Fonden har til dato støttet 767 projekter i Det Blå Danmark, heraf 617 
almennyttige projekter og 150 erhvervsmæssige projekter.  

• Uddelingerne til dato (bestyrelsens tilsagn) udgør 615 millioner kroner. 
Heraf 443 millioner kroner til almennyttige formål og 172 millioner kroner 
til erhvervsformål i form af lån på særlige vilkår.  
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Fondens uddelinger til dato 
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Fondens 20 største støttemodtagere har modtaget      
377 mill. kroner, eller 61% af alle fondens uddelinger 
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Uddelinger til universiteter udgør 36% af alle almennyttige 
uddelinger og 26% af samtlige uddelinger og lån tildelt af Den 
Danske Maritime Fond 

 
Universitet Uddeling (mill. DKK) * 

DTU   84.7 

CBS   33.2 

SDU   15.2 

AAU   11.8   

KU     6.6 

IT Universitetet     3.6 

World Maritime University     2.2 

TOTAL* 157.4 

* inkluderer studieafgift (tuition fee) for MBA legater betalt af Den Danske Maritime Fond 
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Fondens uddelingspolitik 
 

Fondens uddelinger skal: 

• Støtte udviklingen af Det Blå Danmark 

• Være til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter 

• Gerne støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter 

• Gerne have en katalytisk effekt 

• Gerne skabe nye job 

• Have et erhvervsorienteret indhold eller være af almennyttig karakter. 
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Fonden støtter inden for følgende områder 
 

1. Produkt- og forretningsudvikling, herunder industriel produktudvikling, 
udvikling af innovative prototyper, forretningsudvikling, koncept- og 
systemudvikling. Støtten sker igennem et lån på op til 50 % af projektets 
omkostninger. 

2. Forskning, herunder anvendt forskning indenfor teknologi, forretnings-
udvikling og udredning. Forskningen skal være inkluderende og gerne 
skabe basis for bedre samarbejde, og forskningsprojekter skal danne basis 
for almen vidensdeling. 

3. Uddannelse, herunder ny- og videreudvikling af uddannelser, videre-
uddannelse af medarbejdere i Det Blå Danmark og rekrutteringskampagner. 

4. Konferencer og andre arrangementer, herunder relevante maritime 
konferencer, udstillinger, events og møder samt arrangementer, der har et 
fremadrettet perspektiv, og arrangementer, der er tilgængelige og åbne for 
deltagelse. 

5. Politiske initiativer, herunder initiativer der støtter politiske målsætninger 
og fremme af Det Blå Danmark internationalt. 
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Fonden støtter ikke 
 

• Ordinære driftsomkostninger, men kun afgrænsede projekter. 

• Sejlsportsaktiviteter eller sociale formål. 

• ”Frikøb” af universitetsforskere og andre offentligt ansatte. 

• Projekter relateret til olie og gas udvinding eller anden energi tilvejebringelse, 
som vind, men gerne de maritime aktiviteter forbundet hermed. 

 

Fonden støtter generelt ikke 
 

• Markedsføringsaktiviteter. 

• Historiske formål eller bogudgivelser. 
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Regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark 
 

• Vækstteamet for Det Blå Danmark gav i april 2017 deres bud på hvordan 
Danmarks rolle som en førende skibsfartsnation sikres. 

• Den Danske Maritime Fond meddelte d. 15 juni 2017 at Fonden afsætter   
25 millioner kroner til støtte for aktiviteter baseret på anbefalinger fra 
Vækstteamet for Det Blå Danmark, og dermed også Regeringens   
Vækstplan for Det Blå Danmark fra januar 2018. 
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Fondens støtte til uddannelse og rekruttering 
 

• Fonden har uddelt i alt kr. 215 mio. til uddannelses- og rekrutteringsformål, 
eller 35% af alle uddelinger. Uddannelse og rekruttering er således Fondens 
største indsatsområde. I alt 364 projekter er blevet støttet. 

• Den Danske Maritime Fond offentliggjorde d. 11. december 2017 at Fonden 
afsætter 25 millioner kroner til 10 konkrete initiativer, rettet mod uddannelse 
og efteruddannelse i Det Blå Danmark, i årene 2018-2019. 
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Behandling af ansøgninger 
 

• Behandling af ansøgninger sker på Fondens fire årlige bestyrelsesmøder.  

• Fremtidige ansøgningsfrister: 
 25. januar 2019 (med bestyrelsesmøde 12. marts 2019) 

 26. april 2019 (med bestyrelsesmøde 11. juni 2019) 

• Der kan forventes svar cirka 8 dage efter et bestyrelsesmøde. 

• For det maritime MBA legat og mindre uddannelseslegater er der ingen 
ansøgningsfrister og disse ansøgninger behandles løbende. Dog skal 
ansøgninger om disse legater fremsendes til Fonden senest fire uger før det 
påtænkte studium påbegyndes. Der kan ikke ansøges om støtte hvis studiet 
er påbegyndt. 
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Vil du vide mere?      
 

• For yderligere oplysninger henvises til Fondens hjemmeside 
(www.dendanskemaritimefond.dk), der bl.a. beskriver tidligere uddelinger. 

• Du kan via hjemmesiden tilmelde dig Fondens kvartalsvise nyhedsbreve. 

• Fonden har oprettet en LinkedIn profil, hvor nyheder generelt opdateres. 

• Fondens Sekretariat står til rådighed med råd og vejledning                                           
(telefon: 7740-1611, eller e-mail: info@dendanskemaritimefond.dk).  

 

http://www.dendanskemaritimefond.dk/

