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foregår i koncernens danske selskab, 
der ledes fra Hirtshals af direktør Gert 
Balling.

Det er årsagen til, at 300 nye arbejds-
pladser, som oprettes med indsættel-
sen af M/S Stavangerfjord og M/S Ber-
gensfjord, går til dansk arbejdskraft. 
Mens Fjord Line i dag har cirka 80 
ansatte, vil der i højsæsonen næste år 
være omkring 500 medarbejdere – de 
fleste på skibene.

Stavangerfjord og Bergensfjord er nav-
ne med en stolt klang i norsk skibsfart. 
Det var navne på legendariske passa-
gerskibe fra den norske Amerika-linje i 
årene op til Den anden Verdenskrig.

De nye Stavangerfjord og Bergens-
fjord bygges af det norske værft Ber-
gens Group. Skrogene er dog bygget i 
Gdansk i Polen. Skibene er 170 meter 
lange. De har plads til 1500 passage-
rer og 600 biler. Der er 300 kahytter, 
hvoraf en stor del er suiter.

Fjord Line kalder skibstypen for cruise-
færger, fordi de på den 17 timer lange 
tur mellem Hirtshals og Bergen skal 
give passagererne mulighed for en luk-
suriøs cruise-oplevelse.

Initiativpris 2012
til Fynbo Foods

Gert Balling – Fjord Lines danske direktør.

En af attraktionerne på ruten bliver 
sejladsen mellem Stavanger og Bergen, 
som kommer til at foregå indenskærs 
om dagen, således at den storslåede 
norske natur kan opleves.

Teknisk er de nye færger revolutione-
rende på den måde, at de er verdens 
første passagerskibe, der drives af 
LNG-brændstof, dvs. flydende naturgas. 
Dermed kan Fjord Line uden problemer 
overholde nye skrappe miljøregler, som 
indføres for skibsfarten i Nordeuropa 
fra 2015.

En ny terminal er en del af Fjord Lines milliard-investering

Direktør Richard Fynbo modtager 
Initiativprisen 2012.

Erhverv Hjørrings Initiativpris 2012 
gik til Fynbo Foods A/S fra Vrå. Siden 
grundlæggelsen i 2001 er fabrikken 
udvidet fire gange, således at den nu 
omfatter 8000 kvm.

At Fynbo Foods har fået succes, skyl-
des ikke mindst en innovativ tilgang 
til såvel produktudvikling som pro-
duktion og markedsføring. Nytænk-
ning er simpelthen indarbejdet som 
en del af virksomhedens kultur.

Iværksætterpris 
2012 til Cre8tek 
Denmark ApS

Erhverv Hjørrings formand, Henrik 
Willadsen, overrækker Iværksætter-
prisen 2012 til Poul Dørup Olesen.

Cre8tek Denmark ApS er et eksem-
pel på, hvorledes man med internet 
og telefoni kan drive en globalt ori-
enteret virksomhed, selv om man 
har adresse i det, der af nogle kaldes 
”udkant-Danmark”. 

Cre8tek blev stiftet i begyndelsen 
af 2011 og har tre medarbejdere på 
kontoret i Vækstcenter Nord i Hjør-
ring samt 11 medarbejdere i søster-
virksomheden i det sydlige Kina tæt 
på Hongkong. Virksomheden formid-
ler produktion af produkter i Kina for 
fortrinsvis danske virksomheder.


