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Baggrund og fundats

Den Danske Maritime Fond blev
stiftet den 13. juli 2005 i forbin-
delse med Folketingets lov om om-
dannelse af Danmarks Skibskredit-
 fond til aktieselskabet Danmarks
Skibskredit A/S. 
Fondens grund kapital udgøres af
10% af aktiekapitalen i Danmarks
Skibskredit A/S, og afkastet heraf
udgør fondens indtægter.

Ifølge fundatsen er Fondens formål 
følgende:
”Fondens formål er at yde økono-
misk støtte til initiativer og tiltag,
der kan tjene til at udvikle og
fremme dansk skibsfart og/eller
dansk værftsindustri.”

Der er ikke opstillet nærmere krite-
rier for, hvilke typer aktiviteter 
Fonden ønsker at støtte, men be-

styrel sen ser meget gerne ansøg-
ninger om aktiviteter, der er inno-
vative, fremadrettede og gerne
forretnings orienterede. Altså pro-
jekter som udvikler kompetencerne
og konkurrenceevnen i den danske
maritime sektor.

Bestyrelsen ser også gerne, at en
større del af uddelingerne fremover
tilfalder virksomhedsrelaterede ak-
tiviteter, for også heri gennem at
styrke branchens vækst.



Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse be-
stående af 6 medlemmer, der ud -
peges for 2 år ad gangen. Danmarks
Rederiforening udpeger 2 medlem-
mer, heriblandt bestyrelsens for-
mand, Danske Maritime udpeger
ligeledes 2 medlemmer, heriblandt
næstformanden, og Bilfærgernes
Rederiforening, Rederiforeningen
for mindre Skibe samt Rederifor-
eningen af 1895 udpeger i fælles-
skab 1 medlem. Endelig udpeger
økonomi- og erhvervsministeren 
1 medlem, der i modsætning til 
de øvrige bestyrelsesmedlemmer 
udpeges for en periode på 5 år.

Bestyrelsesmedlemmer i perioden
har været følgende:

Formand: 
Direktør Knud Pontoppidan, 
A.P. Møller-Mærsk A/S

Næstformand: 
Direktør Thorkil H. Christensen,
Dansk Maritime

Direktør Jørgen Hammer Hansen,
Søfartsstyrelsen

Skibsreder Bjørn Clausen, 
Corral Line ApS

Sekretariatsleder 
Michael Wengel-Nielsen, 
Rederiforeningen for Mindre Skibe
og Bilfærgernes Rederiforening
(fratrådt 31.12.2005)

Skibsreder Finn Poulsen, J. Poulsen
Shipping A/S (tiltrådt 01.01.2006)

Direktør Peter Tang-Jensen, 
Odense Stålskibsværft A/S 
(fratrådt 15.09.2006)

Civilingeniør Kjell M. Harr, 
Odense Stålskibsværft A/S 
(tiltrådt 16.09.2006)

Administration:
Civilingeniør Erik Bastiansen, 
administrator

Om at ansøge

Fondens bestyrelse mødes ca. 4
gange om året, hvor de indkomne
ansøgninger behandles.

Der kan løbende indsendes ansøg-
ninger om støtte. På Fondens hjem-
meside kan ses en indsendelsesfrist
for ansøgninger, der vil blive be-
handlet på det førstkommende 
bestyrelsesmøde. 

På hjemmesiden kan man også
hente en vejledning til udarbejdel-
sen af en ansøgning, samt se en
oversigt over Fondens uddelinger 
til dato. 

Fondens administration står til 
disposition med råd og vejledning,
og vil muligvis på eget initiativ
bede en ansøger om yderligere op-
lysninger efter modtagelse af an-
søgningen. 



“Stabelafløbning !”

Velkommen til den første årsberetning
2005/06 fra Den Danske Maritime Fond.
Fonden er stiftet for at udvikle og
fremme dansk skibsfart og værftsindu-
stri. Dette sker ved at støtte forskning,
udvikling og undervisning samt andre
initiativer med maritimt fokus.

Fondens første uddelinger blev foreta-
get af Økonomi- og Erhvervsminister
Bendt Bendtsen, ved en festligholdelse i
Folketingets fællessal i forbindelse med
Den maritime uge 2006. 

Her i årsberetningen sættes der fokus
på 7 af de i alt 26 projekter, som Fon-
den støtter med godt 40 mio. kr. Alle
støttede projekter er kort omtalt sidst i
årsberetningen.

På indersiden af omslaget omtales Fon-
den, formålet, baggrunden, økonomien
og bestyrelsen samt ansøgningsproce-
duren. Fondens årsrapport kan hentes
på www.dendanskemaritimefond.dk 

“…at udvikle og fremme

dansk skibsfart og værfts-

industri”



Kort fortalt:
Lænsevand er spildevand fra et skib. 
Der er internationalt fastsat en øvre
grænse for, hvor store mængder olie-
rester, der må være i lænsevand, og 
en metode til at fastslå den præcise
oliemængde er stærkt savnet.

Den danske virksomhed ODM ApS er 
nu i gang med et projekt, som består af
to dele: Dels etablering af en mønster-
database over olietyper i lænsevand og
dels udvikling af et nyt og mere præcist
og pålideligt måleinstrument til on-line
bestemmelse af mængden af olierester 
i vand.

Fakta:
> Database og system til måling af 

mængden af olierester og -typer 
i lænsevand

> ODM ApS
Skelstedet 5, 2950 Vedbæk
Navnet betyder Oil Discharge Monitor
Kontakt Ole Olsen, 45 66 20 19.

Baggrunden:
At måle mængden af olierester i vand er
ikke nemt. Traditionelle systemer måler 
lysets spredning i lænsevandet – olie 
spreder lyset anderledes end vand. 
Men luftbobler og partikler har også ind-
flydelse på lysets spredning, og selv om
der kompenseres for disse svagheder, 
har systemerne store unøjagtigheder.

Løsningen:
Løsningen i dette tilfælde hedder noget 
så kort som fluorescensspektroskopi, som
giver et præcist billede af selve olieind-
holdet i lænsevandet. ODM har skabt en
database over forskellige olietyper – deres
fingeraftryk, så at sige. Ved at bearbejde
de kemiske profiler matematisk får man 
en slags fællesnævner for de forskellige
olietyper, og kan dermed præcist måle
mængden af olie i vandet. Metoden 
hedder kemometri, og bruges også i andre
brancher til kvalitetskontrol. Databasen er
etableret, bl.a. takket være et godt samar-
bejde med danske rederier, og næste skridt
er udviklingen af selve måleinstrumentet 

til en hurtigt, pålideligt og on-line-baseret
måling af mængden af olierester i lænse-
vandet.

Perspektiverne:
Den maritime industri er underlagt en
række skrappe, internationale krav fra FNs
organisation IMO for at forhindre forure-
ning af havene. Det gælder således også
for mængden af olie i lænsevand. Kun
meget få olieindholdsmålere er godkendt,
og selv disse nye målere måler ikke nøjag-
tigt, har det vist sig. 

Et system, som både er hurtigt, pålideligt
og meget præcist, gør det nemmere at 
bestemme både den præcise mængde af
olie og selve olietyperne i lænsevandet og
dermed både, om det er lovligt at udlede,
og hvor en eventuel type lænsevand kan
stamme fra. En danskudviklet, nøjagtig
metode betyder derfor både en bedre 
beskyttelse af miljøet, en besparelse for
rederierne og et stort erhvervsmæssigt 
potentiale.

En kemisk oliepind…



En personlig vinkel:
Ole Olsen er kemiker og arbejder med
rensning af spildevand i maritime sam-
menhænge. Alle skibe opsamler vand i
såkaldte lænsetanke, og foran disse
tanke sidder forskellige former for fil-
tre, som skal rense olien fra vandet, og
en monitor, som skal måle olieindhol-
det i spildevandet. Men ofte virker 
monitoren ikke korrekt, og hvis det er
tilfældet, er filterets arbejde spildt. 
Problemet er så, at skibene enten ulov-
ligt udleder vand, som er forurenet,
eller går i havn og betaler i dyre dom-
me for at komme af med spildevand,
som er så rent, at det kunne være læn-
set i rum sø. 

Store skibe producerer typisk mellem
60 – 80 m3 spildevand på en måned,
hver måned, året rundt og år efter år.
Og der er rigtigt mange skibe på ver-
denshavene. Så et system, som hurtigt
og korrekt kan fortælle, hvor meget
olie der er i lænsevandet, har stor be-
tydning for både miljøet og økonomien.

”Der er et stort behov for at kende
sandheden, ” siger Ole Olsen. ”Havmil-
jøet har heldigvis fået stor international
bevågenhed, og der er strammet væsent-
ligt op fra FNs side med indførslen af
strengere krav og strenge straffe. Derfor
er både myndighederne og rederierne
meget interesseret i at kende sandheden
omkring oliemængden i lænsevandet.”

”Udfordringen for os har været at få 
det til at virke præcist og hurtigt, med
minimal vedligeholdelse og uden kali-
brering, og så skal det være til at be-
tale. Og det er vi godt på vej til at nå.
Vi kender til teknikken med flourescens
fra andre sammenhænge, og har heldig-
vis et stærkt netværk af specialister på
området, så det ser lovende ud”, 
fortælle Ole Olsen, som med tilskuddet
fra Den Danske Maritime Fond og kapi-
taltilførsel fra en ekstern investor er
godt på vej med en god nyhed til 
verdenshavene – og rederierne.

“Både miljøet og rederierne

kan have stor gavn af en

præcis måling…”

“Vi kender teknologien fra

andre områder, og her ser

det ud til at virke perfekt…”

“En god nyhed 
til verdenshavene …”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2005/2006  >  Tema 1

Ole Olsen
ODM Aps



Kort fortalt:
Dansk Center for Maritim Teknologi er
navnet på et af de projekter, som har
modtaget betydelig støtte fra Den Dan-
ske Maritime Fond. Bag det nye center
står Force Technology i samarbejde med
Institut for Mekanik, Energi og Kon-
struktion (MEK) på Danmarks Tekniske
Universitet (DTU).

Det nye center skal både styrke udvik-
ling, forskning og innovation inden for
maritim teknologi, profilere Det blå
Danmark og endelig tiltrække flere
unge til det maritime erhverv. Centret
fokuserer i første omgang på projekter
inden for effektive skibsoperationer,
sikker transport og miljørigtig drift. 

Fakta:
> Oprettelse af Dansk Center for 

Maritim Teknologi (DCMT).
> Samarbejde mellem Force Technology 

og MEK på DTU
Force, Hjortkærsvej 99, 2800 Lyngby
Kontakt Thomas Eefsen, 72 15 77 00

> Mere info: www.force.dk, www.dtu.dk
og www.teknologiportalen.dk 

Baggrunden:
Danmarks position som førende søfarts-
nation skal sikres og udbygges. Det kræver
bl.a., at den maritime teknologiske forsk-
ning skal styrkes, og at de kommende ge-
nerationer af fagfolk skal opfatte den
maritime industri som et attrak    tivt ar-
bejdsområde.

Løsningen:
Force Technology og MEK, DTU har hver
for sig meget stor ekspertise inden for
maritim teknologi. Med Dansk Center for
Maritim Teknologi vil begge parter gen-
nem et formelt samarbejde sikre, at al til-
gængelig viden kommer industrien til
gode. Styrkelsen af den maritime forsk-
ning og udvikling i det nye center skal pri-
mært ske gennem forskningsprojekter
inden for miljø, sikkerhed og effektivise-
ring af skibsdriften. 
Projekterne skal dels øge kompetence-
udviklingen på de udvalgte områder, og
dels profilere den maritime industri. Forsk-
ningsområderne er valgt i tæt dialog med
Det blå Danmark. 

Perspektiverne:
Det går ufatteligt godt for dansk skibs-
fart, godt for udstyrsproducenterne og
knapt så godt for værfterne. Den positive
udvikling skal gerne øges og den negative
vendes. Et af midlerne til det er at bygge
bro mellem gode forskningsmiljøer og er-
hvervslivet, og profilere initiativet overfor
både forskningsmiljøet, erhvervslivet og
ikke mindst uddannelsesinstitutionerne.

En af de store opgaver er nemlig at skabe
interesse blandt kommende ingeniører for
den maritime branche – en stor opgave,
fordi man er i stærk konkurrence med
højtprofilerede brancher som IT, biotekno-
logi og vindteknologi.

Heldigvis nyder både Force Technology og
MEK, DTU stor respekt nationalt og interna-
tionalt, og samtidig er der stor politisk fokus
på initiativet, så der er god grobund for at
skabe mere vækst i den maritime sektor.

Dansk Center 
for Maritim Teknologi…



En personlig vinkel:
Idéen med at bygge bro mellem den
teoretiske forskning og det mere prak-
tisk orienterede erhvervsliv er ikke ny.
Både MEK, DTU og Force Technology
har længe ønsket et øget samarbejde
for at støtte de succes’er, som erhvervs-
liv og forskningsmiljø sammen opnår.

“Det er ingen hemmelighed, at trods
fremdriften i skibsfarten har der været
lidt stille omkring værfterne. Der har
været masser af udvikling på underle-
verandørniveau, men den maritime
branche er desværre ikke førstevalg, når
man taler med de unge ingeniører om,
hvad de skal vælge. Vi mangler ganske
enkelt kvalificerede folk. Og det er jo
synd, for når man går lidt i dybden,
dækker erhvervet faktisk en meget bred
vifte af fagområder.” 

Sådan siger Thomas Eefsen, som sam-
men med Kjeld Roar Jensen varetager
programledelsen i Dansk Center for
Maritim Teknologi.

DCMT faciliterer projekter i et tæt sam-
arbejde mellem forskere og erhvervs-
folk, og ifølge Thomas Eefsen er en af
deres fornemste opgaver at kommerci-
alisere den viden, som bringes ind i
centeret.

“Force har gode traditioner for at bygge
bro mellem forskning og det praktiske
liv. Vi ser meget på, hvordan en given
viden kan afsættes, skabe vækst og ud-
nyttes kommercielt. Den erfaring tager
vi med ind i de projekter, som bliver
den bærende del af DCMTs virke. For
yderligere at styrke det aspekt har vi
også etableret et Advisory Board med
bl.a. flere topfolk fra erhvervslivet 
– en slags professionel bestyrelse, som
leverer sparring og konstruktiv kritik.”

Foreløbigt er der søsat en halv snes pro-
jekter og flere er på bedding. Udover at
være meget resultatorienterede, skal pro-
jekterne også fungere som fyrtårne i for-
hold til de studerende og nyuddannede
ingeniører, siger Thomas Eefsen.

“Dansk skibsfart er med

helt fremme, og vi vil gerne

bringe det endnu længere…”

“Med centret kan vi både

skabe vækst og tiltrække

flere gode kræfter...”

“Vi skal være et fyrtårn …”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2005/2006  >  Tema 2

Thomas Eefsen og Kjeld Roar Jensen
Dansk Center for Maritim Teknologi



Kort fortalt:
Skibsmotorer drives af såkaldt bunker-
olie, som skal opfylde både motor-
specifikationer og myndighedskrav.
Olien analyseres ved at sende flaske-
prøver med kurér til et laboratorium på
land, og det tager tid. Virksomheden 
NanoNord udvikler et værktøj, som 
analyserer bunkerolien for alle relevante
parametre under selve bunkeringen.
Man får svaret omgående og kan der-
med undgå at laste en olie, som ikke
opfylder kravene fra køber eller myn-
digheder.

Fakta:
> Udvikling af realtime instrument til 

kvalitetsmåling af bunkerolie
> NanoNord 

Skjernvej 4A, 9220 Aalborg
Kontakt Finn Sørensen eller 
Carsten Tilm, 96 34 15 90

> Læs mere på www.nanonord.dk

Baggrunden:
Moderne skibe drives med det, som er til-
bage, når olieraffinaderierne har udvundet
benzin, diesel, petroleum, smøreolie og
andre produkter fra råolien. Bunkerolie 
er sidste led i destillations-processen og 
varierer meget i kvalitet. Dårlig bunkerolie
medfører risiko for maskinnedbrud og kan
forurene for meget. Desuden er traditio-
nelle målemetoder langsomme og ikke
særlig detaljerede.

Løsningen:
NanoNord har udviklet et laboratorium til
brug på selve skibet under lastningen af
både bunkerolie og smøreolie. Laboratoriet
kobles på selve røret og udtager prøver,
som analyseres på en række områder som
f.eks. densitet, viskositet, vandindhold,
indhold af slidmetaller og indhold af na-
turlige stoffer, herunder svovl. Laborato-
riet anvender en række metoder, som hver
for sig er kendte – herunder også fra fir-
maets eget speciale – nanoteknologien -
men ikke før er anvendt i sammenhæng.
Resultatet er en rapport, som i realtime –

dvs. under processen – fortæller, om pro-
duktet lever op til købers krav og sælgers
oplysninger. Som en udløber af arbejdet
med laboratoriet arbejdes på yderligere at
forfine analysen ved hjælp af såkaldte
NMR-målinger, hvor man måler ned på
kernemagnetisk niveau – altså helt ned i
de atomare bestanddele.

Perspektiverne:
Der er øget fokus på drift- og miljøhensyn i
den maritime verden og det gælder også
bunkerolien, som er en af de aller største
omkostninger ved driften af skibe. 70 % for
et skib på 50.000 bt! Både for rederierne og
for samfundet er der betydelige fordele ved
et værktøj, som hurtigt giver et komplet bil-
lede af et olieprodukt. Det gør det nemmere
at overholde de stadig strengere miljøkrav,
og nemmere at stille større krav til produ-
centerne om at levere en bestemt kvalitet.
Det gør det også nemt at undgå spildtid og
omlastning. Sidst, men ikke mindst bliver
det muligt at optimere driften på skibene
og derved opnå en bedre brændstoføko-
nomi, færre nedbrud og mindre slidtage.

Oliekvalitet? 
- få svaret med det samme…



En personlig vinkel:
NanoNords løsning er baseret på en
omgående analyse og en omgående
rapportering på en lang række para me-
tre i en form, så man med det samme
kan se, om olien lever op til motor-
specifikationer, myndighedskrav og 
leverandøroplysninger.

Raffinaderierne bliver nemlig dygtigere
til at udvinde rene produkter af råolien
og dermed ender restproduktet – bun-
kerolien – alt andet lige med endnu
flere affaldsstoffer, som kan skade både
miljø, motor og tanksystem. Ved det
traditionelle prøvesystem er skibet ofte
sejlet og måske begyndt at bruge af
olien, før svaret kommer.

“Man kan sige, at vi har sat en række
kendte processer og målemetoder ind i
et nyt koncept, og samlet det i et mobilt
laboratorium på størrelse med et køle-
skab. Der udtages ganske enkelt et sam-
ple af olien, som analyseres på for-
skellig vis. Vi bruger f.eks. både 

vakuumdestillation og x-ray-floure  -
scens-måling, som jo er en proces på
nanoteknologisk niveau. 
De relevante data rapporteres omgående
på en måde, så man med det samme
kan sige ok eller stop. Systemet kan
udtage prøverne løbende, så man hele
tiden ved, om kvaliteten lever op til
kravene,” fortæller Carsten Tilm, 
som er direktør for NanoNord.

Selv om det støttede projekt udvikles til
den maritime industri, er mulighederne
faktisk langt større, fortæller Carsten
Tilm: “Ja, vi satser på det maritime
marked som nr. 1, fordi gevinsterne her
er så store for brugerne, men også på
andre markeder kan man have gavn af
den hurtige og præcise måling – f.eks. 
i vindmølleindustrien, hvor gearene
bruger store mængder gearolie…”

“Med de høje oliepriser og

den øgede fokus på drift-

optimering og miljøhensyn

er et hurtigt, korrekt svar

om oliekvalitet en positiv

løsning…”

“Med dette koncept kan 

vi give et hurtigt, korrekt

svar, som er til at forstå..!”

“Den sidste olie 
skal også gerne være god …”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2005/2006  >  Tema 3

Finn Sørensen og Carsten Tilm
NanoNord



Kort fortalt:
Dansk skibsfart er inde i en historisk
stor vækst. Det kræver tilgang af kvali-
ficerede unge mennesker til hele det
maritime erhverv og derfor har rederi-
foreningerne på erhvervets vegne søsat
en flerårig rekrutteringskampagne for
hele ’Det blå Danmark’. 
Kampagnetiltaget er historisk, idet 
erhvervet for første gang går samlet
omkring en rekrutteringskampagne for
hele det samlede, maritime erhverv.

Fakta:
> Rekutteringskampagne for 

Det blå Danmark
> Danmarks Rederiforening, 

Amaliegade 33, 1256 Kbh. K
Kontakt: Michael P. Elwert, 
33 11 40 88 

> Mere info: www.worldcareers.dk

Baggrunden:
Der er rift om dygtige unge mennesker i
dagens Danmark. Der er vækst overalt og
mange brancher byder sig til med spænd-
ende muligheder og faglige udfordringer,
og der bruges mange midler på at til-
trække ansøgere til både jobs og uddan-
nelser. Skibsfarten, offshorebranchen og
den maritime industri oplever en historisk
stor vækst, og erhvervet mangler ganske
enkelt flere kvalificerede folk, der kan 
understøtte den kraftige vækst. 

Løsningen:
Erhvervet har iværksat kampagnen World
Careers, som både skal profilere Det blå
Danmark, fortælle om de mange vidt for-
skellige muligheder, og dermed tiltrække
kvalificerede unge til erhvervets mange
job og uddannelser. Kampagnen inddrager
kreative kommunikationsmidler som bl.a.
hjemmeside, annoncer og presseomtale,
deltagelse på uddannelsesmesser og en
bredere information om de store mulig
heder, sektoren egentlig rummer. Kampag-
nen retter sig både mod skoleelever, 

gymnasier, tekniske skoler, studievejledere
og forældregruppen for at øge kendskabs-
graden til Det blå Danmark og de mange
udfordringer i hele sektoren.

Perspektiverne:
”Danmark skal være Europas førende sø-
fartsnation”, sagde økonomi- og erhvervs-
ministeren Bendt Bendtsen i foråret 2006.
Grundlaget er til stede: De danske rederier
flytter 10 % af verdenshandelen og er i
stærk ekspansion. Også på offshore-områ-
det og i hele den maritime industri, på
værfterne og hos udstyrsproducenterne
går det fornemt. Hvis strategien skal op-
fyldes og hvis erhvervet skal kunne bevare
den positive fremdrift og yderligere styrke
underleverandørsiden, er det bydende
nødvendigt at udbrede kendskabet til det
maritime erhverv, mulighederne for job og
uddannelse for dermed at øge antallet af
kvalificerede ansøgere til erhvervets ud-
dannelser. Lykkes det, er der til gengæld
store muligheder for, at Danmark kan ud-
vikle sig til Europas førende søfartsnation.

Stå til søs - eller til lands…



En personlig vinkel:
Michael P. Elwert er vant til at stå i
spidsen. Som tidligere HR-chef og kap-
tajn kender han betydningen af at ud-
stikke en kurs og følge den til målet.
Derfor er der fin logik i at sætte Elwert
i spidsen for den flerårige rekrutte-
ringskampagne for Det Blå Danmark.

”Kampagnen skal mere end bare holde
skruen i vandet, den skal optimere 
driften af det maritime erhverv. Vi er i
kamp om de små årgange, og der bruges
rigtigt mange midler fra konkurrerende
brancher. Så hvor vi før i tiden brugte
objektiv information, er vi nu ude i
professionel markedsføring med livs-
stilssignaler, og vi er inde og kommuni-
kere allerede fra folkeskolen. Heldigvis
viser vores undersøgelser også, at de
unge tager deres fremtid alvorligt, og at
vores type uddannelser er attraktive for
dem; det maritime erhverv tilbyder
nemlig både individuelle, selvstændige
og perspektivrige uddannelser.”

En stor del af opgaven har været at 
levere en samlet, effektiv profilering af
hele erhvervet og bredden i erhvervet i
et meget konkurrencepræget mediebil-
lede. Tidligere indsatser har fokuseret
på specifikke uddannelser, men med de
små årgange og den høje beskæftigelse
er kravene stærkt skærpet. 

”Vi har en strategi om at synliggøre
karrieremulighederne, herunder karrie-
reskift fra sø til land, og skabe en 
samlet platform og profil for at få 
flere kvalificerede ansøgere”, siger 
Michael P. Elwert. 
”Vi skal være troværdige og tilbyde hele
pakken; både kammeratskab, klassiske
dyder og karrieremuligheder, og et
spændende og interessant arbejde med
både faglige og personlige udfordringer.
Det er målet, og vi er godt på vej.”

“De unge har ikke fravalgt

os. De kender os blot ikke.

Deri ligger potentialet...”

“Vi lægger lige så meget

vægt på at signalere hvem

de kan blive som hvad de

kan blive…”

“Kursen er sat …”
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Michael Elwert
Danmarks Rederiforening



Kort fortalt:
Automatiske, velfungerende og pålide-
lige systemer til detektering og slukning
af brand er i høj kurs i den maritime 
branche. 
Torben Jørgensen har i sit firma Tomatec
udviklet en ny og mere effektiv detek-
tor, som kan spore olie lækager i maskin-
rum. Med støtten fra Den Danske
Maritime Fond er der udtaget patent 
og anlægget er stået til søs på Estelle
Mærsk, som sammen med sine søster -
skibe Emma Mærsk, Eleonora Mærsk og
Evelyn Mærsk er verdens største con -
tainerskib på 11.000 TEU og fire af de
nyeste skibe til A.P. Møller-Mærsk A/S
fra Lindøværftet. 

Fakta:
> Olielækage-detektor
> Opfundet og patenteret af: 

Torben Jørgensen
Tomatec
Vesterlundvej 9, 2730 Herlev

> Mere info: www.tomatec.dk

Baggrunden:
Traditionelle detektorer baseres som oftest
på samme princip som et skumringsrelæ,
som via en fotocelle måler ændringer i
lysmængden. Metoden rummer en række
ulemper, og er ikke altid pålidelig. På bag-
grund af kundeforespørgsler afsøgte Torben
Jørgensen markedet efter bedre løsninger
– dog uden succes.  

Løsningen:
Med en baggrund som maskinmester og
med stor erfaring i reparation af skibs-
materiel har Torben Jørgensen nu udviklet
en detektor, som løser behovet bedre end
de traditionelle løsninger. 

Olielækagedetektoren er baseret på kendte
teknikker i nye sammenhænge - en kombi-
nation af flere forskellige målemetoder,
som dækker et større spektrum. Herved
kan alle former for lækage spores hur tigt
og der kan afgives alarm, før utætheden
udvikler sig til maskinfejl, tilsvining eller
worst case; en brand eller en eksplosion.  

Perspektiverne:
Søulykkesrapporterne for de seneste år
herhjemme afslører, at lækager i olierør
har været medvirkende årsag til brand på
flere skibe. Heldigvis har der ikke været
alvorlig personskade i nogle af disse til-
fælde, men de økonomiske konsekvenser
har naturligvis været betragtelige. Herud-
over er der naturligvis et sikkerhedsmæs-
sigt og tryghedsmæssigt aspekt, som ikke
kan overvurderes.

En danskproduceret og patenteret detek-
tor, som virker bedre end de eksisterende
på markedet i dag, vil kunne forebygge og
reducere brandriscisi på både danske og
udenlandske skibe.

Perspektiverne er interessante, både i 
forhold til at etablere en produktion, og i
forhold til den forøgede sikkerhed ombord
på skibe.

Olielækage-detektor



En personlig vinkel:
Gennem en årrække har Torben Jørgen-
sen beskæftiget sig med reparation af
skibsmateriel og er jævnligt blevet
mødt med forespørgsler på detektorer,
som var mere pålidelige eller virkede
bedre end de eksisterende på markedet.
En grundig research afslørede, at mar-
kedet var præget af en række tradi-
tionelle produkter, baseret på en relativ
enkel teknologi, som er kendt fra andre
sammenhænge.

Efterhånden tegnede der sig et billede
af et stort behov uden en optimal løs-
ning. Torben Jørgensen klarlagde nu 
de forskellige former for riscisi og de
respektive karakteristika. På denne
baggrund har han således nu udviklet
en bredspektret detektor, som netop nu
testes på et af verdens største contai-
nerskibe.

”Ja, idéen er jo opstået lidt på bag-
grund af de høje olietryk, man kører
med nu om dage, især på de store 

skibe, så det er da ideelt, at jeg har fået
mulighed for at installere et testanlæg
på A.P. Møller-Mærsks nye container-
skib Estelle Mærsk”.

Torben Jørgensen er jævnligt i kontakt
med folkene ombord og følger forløbet
nøje hjemmefra. Det ser positivt ud, og
Torben Jørgensen er glad for de tilbage-
meldinger, han har fået fra branchen: 

”Det er et stort skulderklap at komme
med noget, man tror kan være en god
idé, og så få både positiv feedback,
støtte fra Den Danske Maritime Fond
og ikke mindst ok fra branchen, som
har været meget villig til at lade mig
installere anlægget på flere skibe”.

Torben Jørgensen står nu med nye 
udfordringer omkring design, produk-
tion og et eventuelt verdenspatent - 
og med et produkt, som kan forebygge
skibsbrande, redde liv og skabe større
sikkerhed til søs.

“Det er et stort skulder-

klap, når branchen synes,

det er en god idé…”

“Min research tegnede 

et billede af et stort behov

uden en optimal løsning…”

“En bedre løsning …”
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Torben Jørgensen
Tomatec



Kort fortalt:
Skibsskrog skal være glatte. Så sejler 
de hurtigere, bruger mindre brændstof
og holder længere. Desværre synes en
række af havets organismer ikke det
samme. De sætter sig nemlig fast på
skibets skrog under vandlinien. Så en
overfladebehandling, som forhindrer 
begroning af skibsskrog, er i høj kurs.
Traditionelle løsninger er effektive, men
baseret på tungmetaller, som udskilles i
havvandet og forurener kraftigt. 
Nu er der imidlertid godt nyt for miljøet
og skrogene med en bundmaling, hvor
enzymer hindrer begroning.

Fakta:
> Giftfri bundmaling til skibe
> BioLocus A/S

Agern Allé 3, 2970 Hørsholm, 
tel  +45 35 55 09 59
Kontakt Knud Allermann, 
45 16 98 52

> Mere info: www.biolocus.com

Baggrunden:
Mange af de stoffer, som har været brugt 
i bundmalinger, er giftige og uegnede til
brug i miljøet, og forbydes derfor, når
IMOs AFS-konvention (Anti Fouling 
Systems) træder i kraft. Derfor skal der
udvikles nye giftfri overfladebehandlinger,
som både løser problemet med begroning
og samtidig skåner miljøet for skadelige
påvirkninger. Også offshore og f.eks. dam-
brug kan have glæde af teknologien.

Løsningen:
Delfiner er glatte væsener, som glider ele-
gant gennem vandet og svømmer op til 50
km/t. Det kan bl.a. lade sig gøre, fordi del-
finens hud er fuldstændig glat. Delfinen
udskiller nemlig en enzymbaseret slim,
som gør, at andre organismer ikke kan
sætte sig fast på huden. Enzymerne op-
løser den lim, som alger, muslinger o.l.
bruger til at hæfte sig fast på en over-
flade, og skader således ikke selve algen
eller muslingen. Fordelen ved dette princip
er bl.a., at enzymerne virker flere gange,
og når de endelig opløses, bliver de til kul-

dioxid og vand. Denne type enzymer har
Biolocus gjort brug af i en ny type bund-
maling til skibe.

Perspektiverne:
Begroning er dyrt. Det koster mange mil-
liarder kroner om året i ekstra brændstof,
mindsker manøvredygtigheden m.m.
Derudover bruges der mange ressourcer 
på at tage skibe på land og manuelt fjerne
begroninger. Midlet mod begroninger er
traditionelt bundmalinger med en række
giftstoffer, som er effektive, men som også
ophober sig i havets organismer lige fra
muslinger og op gennem fødekæden til
fisk, sæler og hvaler og dermed videre til
mennesker.

En effektiv bundmaling uden giftstoffer
kan dermed både spare miljøet for betyde-
lige skadelige påvirkninger og den mari-
time verden for store omkostninger til ekstra
brændstof og fjernelse af begroninger.

Det glatte lag…



En personlig vinkel:
Knud Allermann er mikrobiolog med
universitetsbaggrund og selvstændig
iværksætter, og har stor erfaring med
at kombinere vidensteknologi med de
kommercielle aspekter i en række bio-
tek-virksomheder. Et lovende område 
er udviklingen af den giftfri bundma-
ling til skibe, og med støtten fra 
Den Danske Maritime Fond forsøger
Bio Locus nu at videreudvikle enzym-
teknologien til at kunne anvendes til at
for   hin dre begroning på store, kommer-
cielle fartøjer.

”Vi har jo allerede et konkurrence-
dygtigt produkt til lystbåde, og vores
primære udfordring lige nu er få bund-
malingen til at holde på den type skibe,
som sejler på langfart og med høj ha-
stighed. Enzymernes indlejring og fast-
holdelse i coatingen er en vanskelig
proces at udvikle, når enzymerne sam-
tidig skal virke enten 21/2 eller 5 år,
som er det typiske dokningsinterval.”

Idéen stammer oprindeligt fra mikro-
biologen Ib Schneider, som tog den
med fra sin tid hos Novo, og projektet
foregår nu i et samarbejde mellem Bio-
Locus, et privat laboratorium og labo-
ratorier på Københavns Universitet,
RUC og DTU, og man er nu i gang med
en række tests.

”Vi kører nogle parallelle forløb, hvor
vi dels arbejder med enzymerne i en
vandbaseret coating, dels i en opløs-
ningsmiddelbaseret coating. Begge løs-
ninger rummer både fordele og ulemper,
og vi tester forskellige steder, bl.a. på
havnerundfartens både og på en racer-
trimaran for at få resultater fra nogle
realistiske miljøer med stor slidtage.”

Der er store forventninger til den an-
vendte enzymteknologi, fordi man på
sigt også kan udvikle såkaldte smart
coatings til plastoverflader og f.eks.
også hindre begroning på net i fiske-
farme. 

“Hvordan undgår delfiner

og andre hvaler at blive 

tilgroet med alger, rurer og

andre lignende organismer?

De udskiller enzymer!”

“Når man både kan skåne

miljøet og spare milliarder,

er det en god idé…”

“Naturens egen løsning …”
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Knud Allermann
BioLocus A/S



Kort fortalt:
På Skoleskibet Danmark er banjerne og
undervisnings-faciliteterne renoveret
med støtte fra Den Danske Maritime
Fond. Både de uddannelsesmæssige og
de repræsentative muligheder på skibet
er blevet forbedret betydeligt med bl.a.
moderne faciliteter som aircondition,
IT-net, elektroniske tavler, maskinrums-
overvågning og elektroniske søkort. 
Skibet er nu klar til nye togter med
fokus på uddannelse, rekruttering og
repræsentation for danske virksomheder
og Danmark.

Fakta:
> Renovering af banjer og undervis-

ningsfaciliteter på Skoleskibet 
Danmark

> MARTEC, Skoleskibet Danmark, 
Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn
Entreprenør: P.C. Yachts, 
Frederikshavn
Kontakt: Erik Møller, 96 20 88 77

> Mere info: www.martec.nu, 
www.fuldskruefrem.dk

Baggrunden:
Skoleskibet Danmark er bygget på Nakskov
Skibsværft i 1933 i stål med tre fuldrig-
gede master og kan føre i alt 26 sejl. 
Skoleskibet er hovedrenoveret i 1958 og
løbende vedligeholdt gennem årene. Der
er plads til 80 elever, drenge og piger, som
både sover, opholder sig, spiser og under-
vises på banjerne.

Løsningen:
Al indmad har været ude af banjerne og
de er renoveret helt i bund komplet med
rustarbejde på stålskotterne. Banjerne har
fået nyt dæk i flot oregon pine med ilagte
noder mellem plankerne, nye borde, kiste-
bænke, skabe og garderobeskabe med
fyldningslåger i massiv egetræ samt ikke
mindst en lang række undervisnings-
faciliteter, som bringer de gyngende klas-
seværelser langt foran mange af skolerne
på land: IT-netværk, PC'er med netadgang,
elektroniske tavler og aircondition. Alle
besøgende inklusiv skibets protektor HKH
Prins Joakim har været meget begejstrede

for ombygningen og fra flere sider lyder
der ros til den høje, håndværksmæssige
kvalitet.

Perspektiverne:
Skoleskibet er en sejlende søfartsskole. 
Til søs underviser skibets besætning i 
navigation, meteorologi, søvejsregler,
praktisk sømandskab, vagttjeneste, skibs-
teknik, maskinlære, maritimt engelsk m.m.
Samlet set har projektet gjort Skoleskibet
Danmark langt mere velegnet til at levere
en moderne, effektiv og tidssvarende 
søfartsuddannelse med vægt på sikker-
heds- og samarbejdskultur. Samtidig er
skoleskibet nu endnu bedre rustet til at
løfte repræsentative opgaver for det 
officielle Danmark og for danske virksom-
heder og organisationer. Endelig er der
den trivselsmæssige side af sagerne for 
de mange elever, som nu kan glæde sig
over forhold, som er både flotte og funk-
tionelle.

Skoleskibet Danmarks 
nye banjer…



En personlig vinkel:
Banjer er navnet på de rum, som ele-
verne bruger til at opholde sig i, sove i,
spise i og modtage undervisning i. 
Banjerne bruges derudover også ved 
repræsentative lejligheder herhjemme
og på togter i udlandet. Mange funktio-
ner samlet på meget lidt plads, og 
derfor er den store ombygning af de 
to banjerdæk på skoleskibet blevet hilst
meget velkommen af både eleverne
selv, besætningen på 14 mand samt 
naturligvis MARTEC i Frederikshavn,
som driver skoleskibet.

”Med de nye faciliteter er vi nu i stand
til at levere intensiv, fleksibel, IT-base-
ret og multimediebåret undervisning på
højt niveau i omgivelser, som med ga-
ranti ikke findes flottere på land”, siger
direktøren for MARTEC, Erik Møller. 

”Alene atmosfæren på banjerne er sti-
mulerende og med til at give et fantas-
tisk flot indtryk. Det hele emmer af 

høj kvalitet, og vi glæder os meget til
de kommende togter.”

De nyrenoverede banjer er allerede
præsenteret for offentligheden ved flere
lejligheder, og alle har beundret kvali-
teten i arbejdet. Ved indvielsen demon-
strerede maskinchef Ole Vestergaard
f.eks., hvordan man kunne køre under-
visningsseancer på elektroniske 
tavler, mens PC'erne arbejdede lydløst
og det diskret installerede aircondition
sørgede for et perfekt klima. 

”Der er nok brugt flere timer, end der
både var penge til og betalt for, så 
entreprenøren har ikke spundet guld på
denne ombygning. Til gengæld har de
tydeligvis brændt for sagen og leveret 
et fantastisk stykke håndværk, som ser
godt ud både i virkeligheden og på 
referencelisten”, siger Erik Møller.

“Vi glæder os også over, at

under den smukke overflade

har vi været helt i bund

med arbejdet i denne del af

skibet og sikret skibets til-

stand langt ud i fremtiden.”

“Nu gælder det om at få

brugt faciliteterne mest 

muligt – på togter og i

havne og med mange 

mennesker om bord.”

“Både skole og skib …”
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Maskinchef Ole Vestergaard og
kaptajn Kurt Andersen
Skoleskibet Danmark



4. Maj Kollegiet, Marstal

I forbindelse med renovering af 4. Maj Kollegiet
har Fonden ydet tilskud til etablering af et IT-
netværk med internetadgang for de studerende,
der vil give dem den nyeste standard for data-
kommunikation, og dermed et teknologiløft, 
der styrker undervisningen.

Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV)

ATV gennemførte i 2006 projektet ”Transport-
visioner”, der blev afsluttet i efteråret 2006
med rapporten ”Før trafikken går i stå. Anbefa-
linger til systeminnovation i den danske trans-
portsektor”. Rapporten blev fremlagt på en
konference i september, hvor bl.a. repræsentan-
ter for Folketinget deltog, og hvor de innova-
tive idékoncepter blev fremlagt og diskuteret.

BioLocus A/S

Virksomheden er udsprunget af det danske bio-
teknologiske forsknings- og udviklingsmiljø på
enzymområdet. BioLocus har allerede udviklet
en enzymbaseret bundmaling til lystfartøjer,
hvor enzymer modvirker begroning af skibsskro-
get gennem én sæson ved en 100 % miljøvenlig
proces. Fonden støtter videreudviklingen af
denne teknologi til anvendelse i maling til store
skibe, med heraf følgende krav til en mangeårig
holdbarhed af anti-begroningseffekten. 
Se også tema 6.

Center for Trafik og Transport (CTT) på 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Økonomisk og kapacitetsmæssig optimering af
trafik- og transportsystemer er et forsknings-
område af stor betydning for bl.a. rederier og
havne. Fonden finansiere derfor et forsknings-
projekt ved CTT, hvor der skal udvikles modeller,
metoder og software til brug ved design af op-
timale transportnetværk, samt planlægning af
kapacitetstilførslen til netværket, f.eks. contai-
nerskibs-linienetværk, containerskibs-feeder-
netværk, eller kemikalie- og produkt-
tankskibs netværk.

CO-Industri, Danske Maritime og 
Danmarks Rederiforening

Den maritime uge blev afholdt i perioden 27.
marts til 2. april 2006 med en række arrange-
menter landet over, bl.a. åbent-hus arrange-
menter hos virksomheder, samt med en
konference på Christiansborg. Her talte bl.a.
økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen,
og Fondens formand begrundede Fondens første

uddelinger, mens Bendt Bendtsen overrakte
støttemodtagerne et diplom og en boggave.
Fonden støttede afholdelsen af dette arrange-
ment.

”Det blå Danmark”, c/o Danmarks 
Rederiforening

Større tilgang af unge til søfartsuddannelserne,
ingeniøruddannelserne, og de mange andre ud-
dannelsesområder inden for den maritime sek-
tor er målsætningen for den rekrutterings-
 kampagne, der finansieres af Fonden og koordi-
neres af Danmarks Rederiforening på vegne af
hele Det blå Danmark. Se også tema 4.

Danmarks Tekniske Universitet og 
Force Technology

Forskning og teknologisk udvikling er afgørende
faktorer for vedligeholdelse og udvikling af den
danske maritime sektors internationale konkur-
rencekraft. Derfor har Fonden finansieret etab-
leringen af Dansk Center for Maritime Tekno -
logi, der er et forpligtende samarbejde mellem
DTU og FORCE omkring en række forsknings-
projekter bemandet med ph.d. studerende og
erhvervsforskere, der finansieres af Fonden. 
En rådgivende bestyrelse med repræsentanter
fra et bredt udsnit af den danske maritime 
sektor støtter op om centret, og yder i visse 
tilfælde en betydelig medfinansiering. 
Se også tema 2.

Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC),
Skibsteknisk Selskab og Søfartens Fremme

Disse tre netværksorganisationer gør på en
række fronter et stort arbejde for Det blå 
Danmark og i relationerne til omverdenen lo-
kalt, nationalt og internationalt. 
En styrkelse heraf og et tættere samarbejde er
målet for en fælles internet-portal, som Fonden
støtter udviklingen af.

”For sejl i 1000 år”

I august måned 2006 blev der i Odense havn
afholdt en stor maritim festival med temaet:
”Havnen som arbejdsplads, havet som miljø,
forskning, udvikling og uddannelse”. Fonden
støttede arrangementet.

Liste over samtlige 
uddelinger i 2005/06

En samlet oversigt over alle 
uddelinger nævnt i alfabetisk orden:



Forsikring & Pension samt Danmarks Rederi-
forening

Det overvejes at søge etableret fælles nordiske
standardkaskoforsikringsvilkår, der tænkes ba-
seret på de norske vilkår. Fonden støtter i
denne forbindelse en analyse af, hvilke ændrin-
ger dette vil medføre i Danmark og den forsik-
ringsmæssige betydning af sådanne ændringer.

Forskningsenheden for Maritim Medicin (FMM)
ved Syddansk Universitet (SDU)

FMM afholder i juni 2007 det 9. symposium om
maritim sundhed i regi af den internationale
organisation IMHA, International Maritime 
Health Association. Fonden støtter dette arran-
gement bl.a. med henblik på øget deltagelse 
af foredragsholdere fra udviklingslande, 
specielt Filippinerne.

Maritime Training and Education Centre 
Frederikshavn – MARTEC

Skoleskibet Danmark er et vartegn for danske
maritime traditioner, samt det første møde for
en række unge mennesker med moderne skibs-
fart. Dette møde vil i fremtiden i højere grad
end tidligere betone informationsteknologiens
betydning for nutidens skibsfart gennem en
stor uddeling fra Fonden til renovering af 
banjerne, herunder anskaffelse af moderne IT-
baseret undervisningsudstyr. Se også tema 7.

NanoNord A/S

Påfyldning af dieselolie, eller bunkring i fag-
sproget, til et skibs motorer er en indviklet sag,
hvor der udtages stikprøver til efterfølgende
laboratorieanalyse og opbevaring ombord, for
at køber kan sikre sig og dokumentere over for
myndighederne, at olien opfylder hans specifi-
kationer og lovens krav. NanoNord, der er en
udviklingsvirksomhed inden for nanoteknologi,
udvikler et apparat, der kan måle alle relevante
parametre mens bunkringen foregår, hvilket
sparer tid og omkostninger, specielt hvis den
leverede vare ikke opfylder de stillede krav fra
købers side. Fonden har ydet et bidrag til denne
udvikling. Se også tema 3.

ODM ApS

Udledning af spildevand, eller lænsevand i fag-
sproget, fra skibe må kun ske, såfremt indhol-
det af urenheder, specielt olierester, ligger
under visse grænseværdier fastlagt af FNs or-
ganisation på søfartsområdet, International

Maritime Organization (IMO). Det er imidlertid
svært at måle koncentrationen af olierester
præcist. Med støtte fra Fonden udvikler ODM
en helt ny måleteknologi baseret på fluore-
scensspektroskopi, der løbende vil kunne måle
olieindholdet i vand med meget større præci-
sion, end man kan i dag. 
Se også tema 1.

FORCE Technology og SvitzerWijsmuller

FORCE Technology er blandt de førende i ver-
den vedrørende matematisk modellering til
skibssimulatorer. De har bl.a. i samarbejde med
SvitzerWijsmuller udviklet en avanceret simula-
tor for slæbebådsoperationer. 
Fonden støtter en videreudvikling af dette
værktøj på området ”skib-til-skib interaktion”,
for at øge simulatorens kvalitet, idet en opti-
malt udført slæbebådsoperation i det virkelige
liv vil spare omkostninger og øge sikkerheden.

Institut for Maritim Forskning, SDU og Inno-
vation og Europas Maritime Udviklingscenter

I december 2006 afholdtes Den blå Konference
ved Syddansk Universitet i Esbjerg med hoved-
temaet: ”Maritim forskning og innovation –
hvor er vi på vej hen, samt globaliserings- og
internationaliseringsprocessen – hvad er udfor-
dringen”. Den årlige Weilbachpris uddeltes for
første gang som anerkendelse for et ypperligt
maritim forskningsprojekt. Modtageren var
Peter Hersom Caspersen , som modtog den for
sit projektarbejdet ved SIMAC med titlen ”Inde-
klima i Lastskibe”.

Søfartens Arbejdsmiljøråd

Søfartens Arbejdsmiljøråd virker som bedrifts-
sundhedstjeneste for den danske handelsflåde
af skibe fra 20 bruttotons og derover. Organi-
sationen afholdt i august 2006 en stor og vel-
lykket konference om maritim sikkerhed,
sundhed og miljø med over 250 deltagere, 
som Fonden støttede.



Søfartsskolernes Rektorkollegium

Søfartsskolerne er gået sammen om et pilot-
projekt, der skal etablere en platform for for-
midling af internationale praktikpladser i de
mari time uddannelser, således at professions-
praktikperioden og/eller bachelorprojektet 
kan foregå i udlandet. 
Fonden støtter pilotprojektets etablering af
kontakter og samarbejdsaftaler.

Søfartsstyrelse og Danmarks Tekniske Højskole

Søfartsstyrelsen, DTU og softwareproducenten
GateHouse indgår i et stort nordisk forsknings-
projekt omkring sejladssikkerhed benævnt Bal-
tic Sea Safety, eller BaSSy. Sideløbende hermed
vil man i samarbejde med Farvandsvæsenet og
en konsulent analysere en praktisk problemstil-
ling, men henblik på at teste alternative risiko-
modeller og dermed teste de frembragte
forskningsresultater. Fonden støtter projektets
danske deltagelse.

Søfartsstyrelsen og FORCE Technology

Skibes bemanding fastlægges traditionelt efter
en på forhånd fastlagt skala ud fra et skibs
størrelse, type og fartområdet. Et andet og
nyere princip er målbaseret bemandingsfast-
sættelse, hvor der foretages en konkret vurde-
ring af bemandingsbehovet for det enkelte skib.
Fonden støtter første fase i et udviklingspro-
jekt, hvis endelige målsætning er at udvikle 
en avanceret numerisk og visuel model, der kan
assistere den målbaserede bemandingsfastsæt-
telse gennem objektive beregningsresultater 
og illustration/visualisering af besætningens 
arbejdsbelastning.

TOMATEC v/ Torben Jørgensen

Torben Jørgensen har som maskinmester sin
gang i skibes maskinrum. Dette har givet ham
ideen til en metode til detektering af dampe af
diesel- eller hydraulikolie, og et apparat til
alarmering af besætningen, inden en begyn-
dende lækage udvikler sig til et større uheld.
Prototyper bliver p.t. testet på danske skibe i
international fart. Fonden støtter patenterin-
gen af denne opfindelse. Se også tema 5.

Århus Kommune v/VisitAarhus Events, 
Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) og
Søfartens Fremme

Århus skal i juli 2007 være vært for Tall Ships’
Race 07, der over en firdags periode forventes
at tiltrække omkring 1 million besøgende. 
Fonden er medsponsor for arrangementet, samt
for 10 unge ”trainees” ud af 200, der får den
enestående oplevelse at sejle med de store sejl-
skibe fra Århus til Kotka. Disse trainees skal
først deltage i et mini- søsikkerhedskursus, der
arrangeres af EMUC, Søfartens Fremme og sø-
fartsskolerne, og som afvikles på søfartsskolen 
i Frederikshavn (MARTEC), Svendborg Søfarts-
skole, Nyborg Søfartsskole og Kogtved Søfarts-
skole. I Århus Havn opsættes et udstillingstelt 
i tæt kontakt til Skoleskibet Danmark og Georg
Stage, og der planlægges afholdt flere arrange-
menter.

Århus Maskinmesterskole

Igangsættelsen af den nye maskinmesteruddan-
nelse på bachelorniveau, et samarbejde med In-
geniørskolen i Århus og en sammenlægning af
de to institutioners maskintekniske laborato-
rium har betydet et farvel til Århus Maskinme-
sterskoles 60 år gamle dieselmotor. Fonden har
støttet anskaffelsen af en ny motor.

Andre uddelinger

Den Danske Maritime Fond har uddelt stipen-
dier til studerende til studieophold i udlandet
på henholdsvis Nordisk Institutt for Sjørett i
Oslo og CIMAC, International Council on 
Combustion Engines i Frankfurt.  

Liste over samtlige 
uddelinger i 2005/06

(fortsat)



Modtagerne ved overrækkelsen var: 

> BioLocus
Knud Allermann, direktør 

> Birgitte Louise Sølgaard, cand. jur.

> Danmarks Rederiforening
Pia E. Voss, underdirektør 
Michael Elwert, chefkonsulent 

> Danmarks Tekniske Universitet
Preben Terndrup Pedersen, professor, 
afdelingsleder 

> Force Technology
Stig Sand, vicedirektør 

> Tomatec
Torben Jørgensen, direktør

Maritim Uge i marts 2006:
Ugen fra den 27. marts til den 2. april
2006 blev i en række europæiske lande
markeret som Den europæiske Skibs-
værftsuge. I Danmark besluttede CO-
Industri, Danske Maritime og Danmarks
Rederiforening at gå sammen om en 
afholdelse af Maritim Uge i samme 
periode. Der blev afholdt åbent-hus 
arrangementer på maritime virksom -
heder, uddannelsessteder, forsknings-
institutioner med mere rundt omkring 
i landet.

Desuden afholdtes en halvdagskonfe-
rence på Christiansborg, hvor der var
indlæg om forskning og udvikling ved
Peter Sunn Pedersen, MAN B&W Diesel,
om søfart og globalisering ved Torben
Janholt, Danmarks Rederiforening, og
om initiativet LeaderSHIP 2015 ved
Gwenole Cozigon, fra EU's Generaldi-
rektorat for erhverv.

Den Danske Maritime Fond benyttede
denne lejlighed til at annoncere de før-
ste uddelinger fra Fonden. Økonomi-
og Erhvervsminister Bendt Bendtsen
indledte, og tog udgangspunkt i 
Erhvervsministeriets nyligt offentlig-
gjorte handlingsplan ”Danmark som
Europas førende søfartsnation”. 
Bendt Bendtsen fremlagde således på
en meget engageret måde regeringens 
planer for, hvorledes den gennem en
målrettet indsats på en række indsats -
om råder, vil nå målet som Europas 
førende søfartsnation. Den Danske 
Maritime Fond blev nævnt som en 
af aktørerne i denne proces.

Fondens formand, direktør Knud 
Pontoppidan begrundede herefter be-
slutningerne i Fondens bestyrelse om
uddeling af midler til et udvalg af støt-
temodtagere, og Bendt Bendtsen over-
rakte de fremmødte repræsentanter 
et diplom og en boggave.

Øverst fra venstre: Torben Jørgensen, Michael Elwert, Knud Allermann og Knud Pontoppidan
Nederst fra venstre: Bendt Bendtsen, Pia E. Voss, Preben Terndrup Pedersen, Birgitte Louise Sølgaard og Stig Sand





Antal % Antal %

Forskning og teknologiudvikling: (12) 13% (5) 19%    

Undervisning og rekruttering: (36) 38%     (10) 38%    

Rederier: (4) 4%    (2) 8%    

Værfter: (1) 1%    (0) 0%     

Udstyrsproducenter, havne, m.m.: (13) 14%     (5) 19%     

Organisationer: (8) 9%     (2) 8%     

Myndigheder: (2) 2%     (2) 8%     

Andet: (18) 19%    (0) 0%    

Sum: (94) 100% (26) 100%

Om driften i 2005 og 2006

I regnskabsperioden modtog Fonden
i alt 94 ansøgninger, hvoraf 26 blev
imødekommet med en samlet ud -
deling på omkring kr. 40,2 mio. 
17 an søgninger var fortsat under
be hand ling ved årsskiftet, mens de
re sterende 51 ansøgninger er blevet
afvist eller afsluttet af anden grund.

Hovedparten, dvs. ca. 75%, af de
imødekomne ansøgninger har et 
almennyttigt formål, med hoved-
vægten på områderne forskning, 
teknologiudvikling, undervisning og
rekruttering. De resterende ca. 25%
af uddelingerne med virksomheds-
relaterede formål omfatter primært
teknologi- og produktudvikling i
private virksomheder. Opgjort på
basis af de totale uddelinger på
40,2 mio. kr. udgør andelen hen-
holdsvis 82% og 18%.

Forskning og teknologiudvikling
tegner sig for godt en tredjedel af
uddelingsbudgettet, og en væsent-
lig del heraf er afsat til opbygnin-
gen af Dansk Center for Maritim
Teknologi. Dette center er etableret
og drives i et samarbejde mellem
afdelingen for Mekanik, Energi og
Konstruktioner (”MEK”) på Dan-
marks Tekniske Universitet og Force
Technology i Hjortekær.

Undervisningsinstitutioner og akti-
viteter vedrørende rekruttering til
”Det blå Danmark” tegner sig for
omkring en tredjedel af de uddelte
midler. Blandt undervisningsinstitu-
tionerne har flere søfarts- og ma-
skinmesterskoler modtaget støtte,
bl.a. til indkøb af undervisnings-
udstyr og til Skoleskibet Danmark.
Rekrutteringsaktiviteter støttes af
Fonden gennem flere uddelinger,
men primært gennem det store pro-

jekt ”World Careers”, der varetages
af Danmarks Rederiforening på
vegne af hele Det blå Danmark.

Industrivirksomheder, der er leve-
randører til rederierne og værft -
erne, tegner sig for ca. 14% af de
uddelte midler. Der er her primært
tale om udvikling af ny teknologi
og udvikling af nye produkter, som
Fonden skønner, har en rimelig mu-
lighed for at kunne udvikle sig til
forretningsmæssige succeshistorier.
Lykkes dette, får Fonden sin udde-
ling retur, således at midlerne kan
komme fremtidige projekter til gode.

Fonden ser gerne, at en større del
af dens uddelinger fremover tilfal-
der virksomhedsrelaterede aktivite-
ter, for også herigennem at styrke
den danske maritime sektors inno-
vation og konkurrenceevne. 

Alle ansøgninger 
i procenter:

Uddelinger i procenter 
af antal:Område:



Antal %

(15,4) 38%

(13,8) 34%

(0,6) 1%

(0,0) 0%

(5,6) 14%

(1,1) 3%

(3,7) 9%

(0,0) 0%

(40,2) 100%

Rederier og værfter optræder (end -
nu) kun i mindre omfang som di-
rekte støttemodtagere. De er selv-
 følgelig indirekte støttemodtagere
via de ovennævnte andre grupper
af støttemodtagere, og er ligeledes
i flere tilfælde direkte projektdelta-
gere inden for forskning og tekno-
logiudvikling. Desuden stiller
rederierne sig velvilligt til rådighed
ved afprøvning af prototyper, ved
forsøg og til tests, hvilket er af af-
gørende betydning for projekternes
gennemførelse. Dette gælder f.eks.
projekter omkring udvikling af
skibssimulatorer, samt i stort set
alle industrielle udviklingsprojekter.

For gruppen ”myndigheder” gælder,
at den i dag primært optræder som
indirekte støttemodtager som part-
ner i forsknings- og udviklingspro-
jekter, f.eks. vedrørende fastsæt-
telse af skibes bemanding og ved-
rørende sejladssikkerhed.

Der er afholdt personaleomkostnin-
ger på t.kr. 902, eksterne omkost-
ninger på t.kr. 783, og endelig
finansielle udgifter på t.kr. 10. 
Skat af årets resultat er kr. 0.

Regnskabstallene fremgår af 
nedenstående tabel, og den fuld-
stændige årsrapport kan rekvireres
fra administrationen eller hentes 
på Fondens hjemmeside på
www.dendanskemaritimefond.dk.

Om årsrapporten 2005/06

Årsrapporten er aflagt i overens-
stem melse med årsregnskabsloven
samt Fondens fundats. Fonden har 
i det første regnskabsår (13. juli
2005 til 31. december 2006) mod-
taget aktieudbytte på t.kr. 42.840
og har haft andre finansielle ind-
tægter på t.kr. 706.

Fondens overskud udgør efter skat
t.kr. 41.851, hvoraf der i 2006 er
uddelt i alt t.kr. 40.218 til fondens
formål, og henført t.kr. 1.633 til ud-
delingsreserven.

Uddelinger af kr. 
i procenter:

Resultatopgørelse
Den Danske Maritime Fond:

2005/06
(t. kr.)

Udbytte af andre kapitalandele
Andre eksterne omkostninger
Personaleomkostninger
Resultat før andre finansielle poster

Andre finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Resultet før skat

Skat af årets resultat
Årets resultat

Anvendes således:
Uddelinger
Til uddelingsreserve

42.840
-783
-902

41.155

706
-10

41.851

0
41.851

40.218
1.633

41.851
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