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Afrapportering til Den Danske Maritime Fond – maritim konference på Christiansborg 2019 

”2019-055, Danske Maritime, Maritim konference på Christiansborg 2019” 

 

Hermed følger en kort afrapportering om projektet ”2019-055, Danske Maritime, Maritim konference på 

Christiansborg 2019” omhandlende et casestudie, en maritim konference i Fællessalen på Christiansborg 

den 18. november 2019 samt et VIP-arrangement aftenen forinden på Restaurant no. 2. Alle tre dele blev 

afholdt med støtte fra Den Danske Maritime Fond. Lignende konferencer er blevet afholdt af de tre 

organisationer flere gange tidligere, men det var første gang, at et casestudie var med til at sætte rammen 

for begivenheden. 

Formålet med konferencen var at sætte fokus på og samle den danske maritime industri – både inden for 

sektoren, i den brede offentlighed og blandt beslutningstagere – samt at styrke den maritime industris 

profil og bringe temaer med direkte indflydelse på Det Blå Danmarks fremtid og vækst på et globalt marked 

præget af skarp konkurrence til debat. Desuden var målsætningen at skabe en platform, hvor erhvervets 

aktører kunne møde relevante beslutningstagere og drøfte aktuelle problemstillinger.  

Ved konferencen var der fokus på, hvordan vi i branchen kan sørge for, at Det Blå Danmark forbliver 

innovativ og har de rette kompetencer til at gribe nye muligheder i lyset af de teknologiske revolutioner og 

fokus på klimaløsninger. 

Konferencen og VIP-arrangementet var arrangeret af Danske Rederier, CO-industri og Danske Maritime, og 

til at gennemføre casestudiet havde de tre aktører hyret Damvad Analytics, som også præsenterede 

resultaterne af studiet ved konferencen. Studiet tog udgangspunkt i konkrete cases omhandlende både 

maritime iværksættere og innovation i etablerede maritime virksomheder. Analysen, som blev 

offentliggjort og uddelt ved konferencen, fokuserede særligt på, hvad der havde gjort de respektive cases til 

succeser, og hvilke fællestræk de havde. 

Forud for konferencen havde erhvervsminister Simon Kollerup (S) givet tilsagn om at åbne konferencen, 

men da han kort forinden blev forhindret, måtte konferencen for første gang gennemføres uden 

ministerdeltagelse. Det ændrede dog ikke på, at konferencen blev gennemført med stor succes og for fulde 

huse i Fællessalen på Christiansborg. 

Konferencens forløb 

De respektive formænd for Danske Maritime (Bjarne Foldager, MAN Energy Solutions) og Danske Rederier 

(Jacob Meldgaard, Torm) bød velkommen til konferencen, hvorefter dagens eksterne keynote speaker, 
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økonomisk redaktør Ulrik Harald Bie fra Berlingske, indtog scenen. Herefter blev resultaterne af casestudiet 

præsenteret af Director Rune Heiberg Hansen fra Damvad Analytics.  

Så var scenen sat for to paneldiskussioner – først i form af et virksomhedspanel med udvalgte deltagere i 

casestudiet (Head of Innovation and Partnerships Jakob Steffensen, DFDS, CEO Rasmus Elsborg-Jensen, 

Reflow Maritime, og CEO Martin Winkel, Rosenby Engineering), og dernæst i form af et politisk panel 

bestående af Mona Juul (K), Orla Hav (S), Karsten Hønge (SF) og Torsten Schack Pedersen (V). De fire 

politikere diskuterede de politiske rammer for maritim forskning, innovation og vækst, ikke mindst i forhold 

til den meget vigtige klimadagsorden.  

Nynne Bjerre Christensen var moderator ved konferencen, og hun sikrede en smidig og professionel 

eksekvering af dagens program. 

Konferencen blev rundet af med en VIP-middag for ca. 30 særligt inviterede gæster på Restaurant no. 2 i 

København. Deltagerne var repræsentanter fra flere grene af Det Blå Danmark, embedsfolk og talere ved 

konferencen. 

Deltagelse og medieomtale 

Den fælles blå konference på Christiansborg plejer at være velbesøgt, men denne gang oplevede 

arrangørerne en endnu større interesse end tidligere. Således var der flere end 150 tilmeldte, hvilket betød, 

at salen var fuld under hele konferencen. På dagen for konferencen udsendte de tre arrangører en fælles 

pressemeddelelse, og såvel konferencen som casestudiet opnåede fin medieomtale – særligt i de maritime 

fagmedier. 

Konklusion 

Samlet set vurderes såvel casestudiet som konferencen og middagen som en succes. Det fungerede godt at 

anvende analysen som et tematisk og konkret udgangspunkt for nogle kvalificerede debatter, og det var 

værdifuldt at gøre brug af en professionel moderator. Også netværksdelen – i form af 

netværksaktiviteterne ved selve konferencen såvel som VIP-middagen samme aften – fungerede godt med 

livlige samtaler og debatter. Særligt gav mange udtryk for, at de havde været glade for at få indsigt i de 

udvalgte virksomhedscases. De tre organisationer ønsker at fortsætte den værdifulde tradition med en 

fælles maritim konference på Christiansborg hvert andet år og går nu i tænkeboks i forhold til at udvikle 

konceptet yderligere til næste gang. 
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