
IVÆRKSÆTTERI

Ved samme tid sidste år hyl-
dede jeg i et Maritimt Syns-
punkt, at der på trods af co-
vid-19 i 2020, var et stort 
engagement til nytænkning 
og iværksætteri i Det Blå 
Danmark. Beviset var det 
pæne antal start-ups, som 
Den Danske Maritime Fond 
ydede seed funding til i 2020. 
Desværre må vi konstatere, 
at sagen var noget anderle-
des i 2021. Her oplevede vi 
en betydelig nedgang i antal 
ansøgninger om lån. Hvad 
der er årsagen er ikke doku-
menteret, men vi kan kun 
gisne om, at færre iværksæt-
tere måske har haft mod til 
at sætte faste jobs og opspa-
ring over styr midt under 
pandemien. Når det så er 
sagt, glæder vi os over, at vi i 
Den Danske Maritime Fond 
pt. har 80 aktive erhvervs-
projekter kørende. Mange 
omhandler mere hurtigtud-
viklende produkter og ser-
vices, der er markedsklar in-
denfor få år. Andre har en 
mangeårig løbetid, da de of-
te er underlagt godkendel-
ser indenfor international 
regulatory og governance. 

Ny kampagne 
Med en pandemi, der stadig 
er blandt os - måske over en 
årrække endnu - er det nu tid 
til at adskille risiko og mulig-
heder til fordel for det sidste. 
Også for Den Danske Mariti-
me Fond. Vi ønsker proak-
tivt at motivere til mere ma-
ritim entrepreneurship, og 
derfor lancerer vi en ny kam-
pagne, hvor vi tilbyder øre-
mærket og risikovillig kapi-
tal til start-ups i den tidlige 
fase. Formålet med initiati-
vet er at få endnu flere 
iværksættere til at søsætte 
drømmen om at skabe en 
virksomhed i Det Blå Dan-
mark. Vi ved, hvor afgøren-
de tidlig og risikovillig kapi-
tal er for de personer, der går 
med visioner om at starte 
egen virksomhed. Målet er 
at understøtte den fortsatte 
vækst i den danske maritime 
sektor, så vi stadig er blandt 
verdens førende og innova-
tive søfartsnationer og mari-
time industrilande. 

Tilbyder lån
Konkret stiller vi 30 mio. kr. 

til rådighed til start-ups over 
de næste to år. Fonden tilby-
der lån på op til 50 procent 
af projektets budget til 0 pro-
cent i rente, hvilket er nogle 
vilkår, de færreste andre fi-
nansieringskilder kan mat-
che. Som én af de eneste 
fonde er vi villige til at støtte 
projekter, der er langt tidli-
gere i modning end ’mini-
mum viable product’ niveau. 
Opnår man støtte fra Den 
Danske Maritime Fond ved 
vi, at det også tjener som et 
check på due diligence hos 
andre finansieringskilder, 
når projekterne går videre til 
næste-fase udvikling og fi-
nansiering. Flere af vores lø-
bende projekter er levende 
beviser på det. 

Fra mange af vores start-
up projekter ved vi også, at 
både maritime industrivirk-
somheder og rederier ofte 
gladelig tilbyder sig som 
testpiloter for teknologier-
ne. Der er fordele for begge 
parter. Dels har start-ups 
dermed mulige konkrete af-
tagere indenfor rækkevidde 
og et hands-on miljø at teste 
funktionalitet af i. Dels er 
det værdifuldt for virksom-

hederne, der stiller sig til rå-
dighed, at høste tidlig erfa-
ring med nye teknologier. 
Derfor stiller vi os også til rå-
dighed for referencer og 
match-making.

High risk 
Ud over start-ups, medfi-
nansierer vi også high risk 
innovationsprojekter, der er 
født i etablerede virksomhe-
der. Ved nylige besøg hos et 

antal shipping virksomhe-
der, ved vi, at der er mange, 
der har R&D projekter i 
sandkassen, men samtidig 
finder, at ideerne er for 
umodne til den store sats-
ning. Vi slår derfor et slag 
for, at rederier kigger i vores 
retning for co-funding af 
high risk projekter, der må-
ske er for risikobetonede li-
ge nu til at kunne forsvares i 
en stram drift. Et dansk re-
deri, som har fået medfi-
nansiering fra Fonden, for-
tæller, at midlerne til et high 
risk projekt var kærkomne 
og tillod at engagere de rette 
ressourcer til at gå i gang 

med for-analysen, ligesom 
det også var god intern mo-
tivation med den eksterne 
funding. 

’Working smarter’
For at understøtte den fort-
satte innovation og vækst i 
Det Blå Danmark er det vores 
håb og forventning, at denne 
fondskampagne med øre-
mærkede midler til særligt 
start-ups kan inspirere bredt 
til nytænkning. Vi er en sek-
tor, hvor der stadig er store 
muligheder for udvikling af 
både soft- og hard tech, der 
ultimativt betyder hurtigere 
grøn omstilling og digital 

”working smarter”. Fonden 
er villig til at sætte hånden på 
kogepladen sammen med 
iværksættere, som har mod 
på innovation indenfor ship-
ping og maritim industri, og 
vi sigter imod ikke blot at til-
trække nye og endnu flere 
projekter født i vores egen 
branche men også fra andre 
sektorer, hvor der måske er 
start-up initiativer, der kun-
ne applikeres til det mariti-
me. Vi glæder os allerede til 
første deadline for ansøgnin-
ger 28. januar. Men vi har fi-
re årlige ansøgningsrunder, 
og derfor er vi klar hele året 
til at modtage pitches.
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er din tryghed

MARITIMT 

SYNSPUNKT
Derfor er der brug for 30 mio. kr.  
målrettet maritime start-ups
Den Danske Maritime Fond vil slå et slag for, at rederier kigger i retning af fonden for co-funding af high risk projekter, der 
måske er for risikobetonede lige nu til at kunne forsvares i en stram drift

”I 2021 oplevede vi en betydelig ned-
gang i antal ansøgninger om lån”

W

Lotte G. Lundberg, 
direktør, Den Danske 

Maritime Fond

Der er brug for masser af innovation og ny, grøn teknologi i den maritime branche. Men hos Den Danske Maritime Fond vil man motivere til meget mere. Her teknolo-
gisk nyskabende hybridfartøjer fra Esjbjerg-rederiet MHO


