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Nyhedsbrev december 2021 
 
Den Danske Maritime Fond har ved årets fjerde uddelingsrunde bevilget 6 mio. kroner. Dermed har Fonden  i 

hele 2021 ydet støtte til Det Blå Danmark på samlet 47 millioner kroner. 

 

Midlerne denne gang er gået særligt til maritim forskning. Herudover er der igen doneret midler til tre projekter 

under kategorien Udvikling af Maritime Uddannelser og Rekruttering.  Bl.a. er vi glade for at bidrage til 

udbredelse af den kommende skibsingeniør uddannelse hos Martec i Frederikshavn. Herudover forventer vi os 

meget af et pilotprojekt i Holbæk med fokus på et maritim 10. klasses forløb, der kan inspireres mod og 

replikeres af andre kommuner. Med disse seneste tre projekter i denne kategori kan vi konstatere, at Fonden 

særligt i år har haft fokus på Maritime Uddannelse og Rekruttering og i alt bevilget 13 mio. kr. i 2021 til 

initiativer her indenfor. 

 

Projekterne er beskrevet kort nedenfor, og ellers er flere detaljer om de enkelte projekter at finde på Fondens 

hjemmeside ( LINK ). 

  
DTU Mekanik har fået støtte til et to-årigt forskningsprojekt, der vil hjælpe med at optimere ydeevnen af 
totakts forblandede skibsmotorer samt at reducere forekomsten af metanslip. Viden og indsigt opnået fra 
projektet kan desuden potentielt udvides til at hjælpe dansk maritim industri til udvikling af nye 
skibsmotorer med forskellige grønne gasformige alternative brændstoffer, fx. ammoniak. 
 

DTU Fotonik har fået støtte til et to-årigt forskningsprojekt, der skal gøre det muligt ved en ny og enkel 
metode at måle tykkelsen af de enkelte malingslag, der er påført et skibsskrog. Metoden kan anvendes både 
til kvalitetssikring i forbindelse med malingspåføringen og til løbende kontrol af malingskvaliteten. 
 

MARTEC har fået støtte til at udbrede kendskab og rekruttering til deres nye uddannelse: 
Professionsbachelor i Skibsteknik og Marin konstruktion. Målet er at rekruttere et tilstrækkeligt antal 
studerende til studiestart i august 2023 og 2024. Det tilstræbes at optage hhv. 12, 20 og 30 studerende i 
uddannelsens første tre år. 
 
Aarhus Universitet har fået støtte til oprettelse af et introducerende anvendelsesorienteret maritimt kursus, 
der er målrettet ingeniørstuderende med interesse for skibsbygning samt nyansatte i maritime 
virksomheder. Kurset skal hjælpe med at imødekomme Det Blå Danmark behov for at tiltrække flere 
ingeniørstuderende til branchen. 
  
UngHolbæk Dagundervisning har fået støtte til et pilotprojekt, der skal afprøve et unikt maritimt 10. 
klassetilbud med det formål at tydeliggøre potentialet i at lave skole i et autentisk maritimt læringsrum, der 
kvalificerer udvikling af den unge personligt, socialt og fagligt. Tilbuddet vil give en bred og virkelighedsnær 
indsigt i Det Blå Danmarks karrieremuligheder til lands og på havet. 
 

Støtte til de almennyttige projekter ovenfor er bl.a. muliggjort af 2021 bevilling fra A.P. Møller og Hustru 

Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

 

 

 
Om Den Danske Maritime Fond 
Den Danske Maritime Fond er en erhvervsdrivende fond, der har som formål at bringe vækst og jobskabelse til 
dansk søfart og maritim industriproduktion. Fonden støtter både almennyttige projekter med donationer og 
erhvervsprojekter med højrisikolån. Siden etablering i 2005 har over 900 projekter i Det Blå Danmark opnået 
støtte med over 700 mio. kr.  
Se mere på www.dendanskemaritimefond.dk. Kontakt: Lotte G. Lundberg, Direktør +45 23212916 
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