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Sekretariatschef, Den Danske
Maritime Fond

Maritim forskning er underfinansieret
Danmark halter efter vores nordiske naboer, når det gælder om at investere offentlige midler i maritim forskning. Det går ikke
FORSKNING

Ved nylig deltagelse i DI’s
konference, Fondenes Dag,
havde CEO Göran Sandberg
fra de svenske Wallenberg
Fondene et indslag om, hvor
meget svenske fonde, og
selvfølgelig Wallenberg Fondene i særdeleshed, understøtter svensk forskning.
Dette ser vi også i store danske fonde. Måske særligt i life science-segmentet er de
store medico-fonde aktive
med at donere betydelige
summer til specifikke forskningsområder.
Flere maritime fonde har
også forskning som indsatsområde.
I Den Danske Maritime
Fond er det en integreret del
af vores uddelingspolitik, og
over årene har vi støttet universiteterne med et trecifret
millionbeløb. I den sammenhæng er vi glade for at
konstatere, at det stort set er

alle universiteter i Danmark,
der søger midler hos os.
Fonden har støttet både
DTU, CBS, KU, ITU, SDU,
AAU og AU med midler til
forskning, der i stor udstrækning har omhandlet
driftsoptimering, automatisering og digitalisering. Vi
har også støttet et antal mere antropologiske forskningsprojekter, bl.a. indenfor sundhed, sikkerhed og
åben innovation. Især i år
har vores bevillinger helt naturligt også adresseret den
højaktuelle og vigtige decarbonisation agenda.
En stor rolle
Så også i Danmark spiller
fondene en stor rolle i forhold til generel og sektorspecifik forskning.
Den Danske Maritime
Fond støttede sidste efterår
en analyse af maritim forskning, bestilt af Danske Rederier og udarbejdet af Dam-

Positionsbillede
Den M.H. Simonsen-opererede 7.000tonner ’Oramalia’ i Gøteborg i Sverige
sidste mandag. Tankskibet fortsatte
mod Gdansk i Polen to dage senere.
Foto: Lennart Rydberg

”Langt den største del af den
maritime forskning er finansieret primært af virksomheder og ellers via fondsmidler”
vad Analytics, der blev offentliggjort i foråret i år.
Konklusionerne var overordnet, at den danske maritime forskning er internationalt anerkendt som værende
af høj kvalitet, ikke mindst
pga. det gode samarbejde
mellem virksomhederne og
forskningsmiljøerne i hele
landet samt med internationale partnere.
Men den danske førerposition er også under pres fra
stærke internationale konkurrenter.
Rapporten viste også, at
dansk maritim forskning er
underfinansieret i forhold til
at trække på offentlige forskningsmidler. Langt den stør-

ste del af den maritime
forskning er finansieret primært af virksomheder og ellers via fondsmidler. Således
modtager den maritime sektor færre offentlige forskningsmidler end de øvrige
brancher, fx energi og life
science.
Helt præcist er der tale om
1,5 pct. af den samlede offentlige forskningsstøtte. I
2017 tal blev der brugt 2,1
mia. kr. på maritim forskning og udvikling. Heraf var
1,9 mia. kr. investeringer fra
virksomheder og private
fonde i Det Blå Danmark,
mens blot 254 mio. kr. kommer fra offentlige midler.
De nordiske lande, vi sam-

menligner os med i maritimt
perspektiv, Norge og Finland, modtager flere offentlige midler end os i Danmark, og ellers konkurrerer
vi med en stigende maritim
forskning fra Holland, Grækenland, Kina og Korea.
Dansk skibsfart er Danmarks største enkeltstående
eksporterhverv, som årligt
sejler knapt 200 mia. kr.
hjem til Danmark, og Det Blå
Danmark giver beskæftigelse til godt 90.000 personer
jævnt fordelt over hele landet.
Vi skal forsvare vores position
Med Danmark som den globalt 5. største søfartsnation
og den 7. største maritime
industrination er der brug
for, at vi forsvarer Danmarks
position som førende søfartsnation og maritim industrination. Derfor er der også brug for, at vi forsker i
fremtidens teknologier, lige

nu særligt til understøttelse
af miljø- og klimamål.
Netop pga. den maritime
sektors foranliggende høje
ambitioner og mål for den
grønne omstilling er det
nødvendigt at forske bredt
og ad flere veje, idet der stadig ikke er entydige løsninger på fremtidens CO2-neutrale søfart. Det er vi nødt til
at gøre med en seriøs indsats, også på forskningsområdet.
Det er virksomheder i Det
Blå Danmark allerede i fuld
gang med at favne, ligesom
vi i Den Danske Maritime
Fond er klar til at understøtte endnu flere af sådanne
forskningsprojekter.
Derfor er det opløftende,
at regeringen i sit finanslovsforslag nu foreslår 1 mia. kr.
afsat til den grønne forskning, hvilket vi håber også
kan bringes i spil til maritim
forskning til gavn for sektoren.

