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Det Grønne Skib 
 

Det Grønne Skib er et nationalt maritimt projekt med geografisk base i 
Frederikshavn. Ideen om projektet udsprang på baggrund af den maritime 
erhvervskonference, som fandt sted i Frederikshavn i november 2009. Formålet med 
projektet er at udføre en miljørenovering/retrofitting af et skib i skalaen 1:1, og 
platformen for dette er Læsøfærgen Margrete Læsø. Det forventes, at færgen skal 
fungere som et lokalt demonstrationsskib for forskellige løsninger inden for f.eks. 
energioptimering, sikkerhedsudstyr og miljøforbedrende tiltag. Færgen skal afspejle, 
at de deltagende aktører er på forkant med den nyeste teknologi og de kommende 
miljøkrav.  
 
Projektet er først og fremmest et erhvervsprojekt, som skal skabe nye arbejdspladser 
samt styrke de deltagende virksomheder i bl.a. den internationale konkurrence.  
I projektet deltager virksomheder og organisationer fra hele landet, herunder bl.a. RM 
Staal, Orskov Yard A/S, Soft & Teknik, Scanel, Norisol, MAN Diesel, 
Elektromarine, Niels Hjørnet - Yacht Design & Composite Engineering, Skagen 
Skipperskole, Færgeselskabet Læsø, Frederikshavn Kommune og Frederikshavn 
Erhvervsråd. Det er stadig en mulighed at blive en del af projektet, hvis man som 
virksomhed kan se sig selv spille en bidragende rolle.  
 
På nuværende tidspunkt er det Frederikshavn Erhvervsråd, som - i samarbejde med 
Frederikshavn Kommune – Udvikling og Erhverv - står for fremdriften i projektet, og 
der er allerede afholdt to ”sejlende møder” på færgen Margrete Læsø. Her har 
projektets deltagere fået rundvisninger på færgen og har diskuteret projektets forløb. 
Det er tanken, at projektet kan indgå som en del af det Maritime Center for 
Optimering og Drift (MARCOD), der også får base i Frederikshavn Kommune, 
ligesom der skal ansættes en projektleder, som skal varetage fremdriften i projektet.  
I øjeblikket undersøges det, hvordan projektlederen kan ansættes. 
 
For mere information om projekt Det Grønne Skib, kontakt:  
Allan Hejslet 
Frederikshavn Erhvervsråd 
Silovej 8 
9900 Frederikshavn 
Tlf.: 9845 8005 
 

 


