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Den Danske Maritime Fond 
 

• Erhvervsdrivende fond, etableret i 2005 

• Formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, der tjener til at udvikle og 
fremme dansk skibsfart, værftsindustri og maritim udstyrsproduktion  

• Midler fremkommer ved udbytte fra Fondens aktier i Danmarks 
Skibskredit A/S - siden stiftelse har udbyttet udgjort over kr. 700 mio.   

• Bestyrelsen på seks er udpeget af Danske Rederier, Danske Rederier - 
Færgerederierne, Danske Maritime og Erhvervsministeriet 
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Uddelingspolitik 
 

Den maritime sektor – Det Blå Danmark – udgør 25% af dansk eksport. Vor 
uddelingspolitik er defineret til understøttelse heraf 

 

• 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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Vi støtter inden for følgende områder 
 

• Produkt- og forretningsudvikling, innovation, koncept- og systemudvikling 

• Forskning indenfor teknologi og forretningsudvikling  

• Uddannelse, udvikling af uddannelser og rekrutteringskampagner 

• Maritime konferencer, udstillinger og events med et fremadrettet perspektiv 

• Politiske initiativer og aktiviteter, der støtter fremme af Det Blå Danmark 
internationalt 
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Vi har været fødselshjælpere for et anseeligt antal projekter  
 

• Fonden har støttet knapt 800 projekter i Det Blå Danmark, heraf over 600 
almennyttige projekter og de resterende erhvervsmæssige projekter  

• Uddelingerne udgør langt over 600 mio. kr. Heraf knapt 450 mio. kr. til 
almennyttige formål og knapt kr. 200 mio. kroner til erhvervsformål i form af 
lån på særlige vilkår 

• De sidste fire år har donationer og lån fordelt sig som følger: 

  40% Innovation, produkt- og forretningsudvikling    

 23% Forskning      

 26% Uddannelse/rekruttering      

 11% Konferencer, events og politiske initiativer 
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Støtte til uddannelse og rekruttering 
 

• Fonden har uddelt over kr. 200 mio. til uddannelses- og rekrutteringsformål, 
eller 35% af alle uddelinger  

• Uddannelse og rekruttering er således Fondens største indsatsområde med 
over 350 projekter 
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Støtte til forskning udgør over 25% af vore uddelinger  

 

Universitet Uddeling (mio. kr.) * 

DTU   87 

CBS   35 

SDU   15 

AAU   12  

AU     2 

KU     7 

IT Universitetet     4 

TOTAL* 164 

* inkluderer studieafgift (tuition fee) for MBA legater betalt af Den Danske Maritime Fond 
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Støtte til erhvervsmæssige projekter via lån på særlige 
betingelser udgør knapt kr. 200 mio. (28%) 

 

• Start – ups (Pre-seed/Seed segment) 

• Scale - ups   

• SMV 

• Store virksomheder 
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Vi støtter ikke 
 

• Ordinære driftsomkostninger - kun afgrænsede projekter 

• Sportsaktiviteter eller sociale formål 

• Længerevarende ”frikøb” af universitetsforskere og andre offentligt ansatte 

• Energiudvinding (fossil, vind, sol) men gerne de maritime aktiviteter 
forbundet hermed 

 

Vi støtter generelt ikke 
 

• Markedsføringsaktiviteter 

• Historiske formål eller bogudgivelser 



10 

Fondens Bestyrelse 

 

 

 
   

Fra venstre: Martin Fruergaard, Andreas Nordseth, Carsten Jensen, Jenny N. Braat 
(næstformand), Knud Degn Karstensen, og Tommy Thomsen (formand). 
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Fondens Bestyrelse, forts. 
 

• Tommy Thomsen, formand. CEO for Lauritzen Fonden. Udpeget af Danske Rederier. Indtrådt januar 
2015 

• Jenny N. Braat, næstformand. Adm. direktør for Danske Maritime. Udpeget af Danske Maritime. 
Indtrådt oktober 2011 

• Andreas Nordseth. Direktør for Søfartsstyrelsen. Udpeget af Erhvervsministeren. Indtrådt 
september 2014  

• Knud Degn Karstensen. Direktør for Karstensens Skibsværft A/S. Udpeget af Danske Maritime. 
Indtrådt april 2011  

• Martin Fruergaard. CEO for Ultragas ApS. Udpeget af Danske Rederier. Indtrådt januar 2019  

• Carsten Jensen. CEO for MOLSLINJEN. Udpeget af Færgerederierne. Indtrådt januar 2019   
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Vil du vide mere?      
 

• For yderligere oplysninger se www.dendanskemaritimefond.dk samt linkedin 

• Her kan tilmeldes kvartalsvise nyhedsbreve 

• Sekretariatet står til rådighed med råd og vejledning                                           
(telefon: 77401611, eller e-mail: info@dendanskemaritimefond.dk).  

 

http://www.dendanskemaritimefond.dk/

