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BÆREDYGTIG DAME 
På M/S Sagafjord er det vores ambition at være så bæredygtige som muligt – lige fra maskinrummet under dæk til den 
mad, vi serverer i salonerne.  
Siden ejerskiftet og den gennemgribende renovering af Sagafjord i 2015/16, har vi arbejdet på at gøre skibet 
bæredygtigt og fremme den grønne omstilling om bord. Visionen er at nedsætte og på sigt helt fjerne den belastning, 
som et gammelt skib som Sagafjord kan være for vandmiljøet og naturen i og omkring Roskilde Fjord. 
 

• Mindre brændstof: Sagafjord har i januar 2020 udskiftet de gamle motorer med to støjsvage dieselelektriske 
motorer af mærket Tier III som leverer strøm til 2 elmotorer på hver 210 HK. De nye motorer reducerer 
brændstofforbruget med min. 30 pct., og alle skibets maskiner er nu eldrevne. 
 

• Mindre kvælstof: Sagafjord har reduceret udledning af kvælstofilte (NOx) med 80 pct.  
Det sker bl.a. ved, at udstødningen tilføres Urea, som er et 100 pct. organisk naturprodukt. 
 

• Mindre støj: Dieselgeneratorerne er lydisolerede, og motorsoklerne er lavet af gummi, som minimerer 
rystelser og støj.  

 

• Færre partikler: Sagafjord har fået monteret partikelfiltre, der reducerer partikeludledning af sodpartikler 
med 93 pct. 
  

• Ingen mineralsk olie: Maskinrummets aksler, skruer og stævnrør smøres med vand, som ikke belaster 
vandmiljøet i Roskilde Fjord. 
 

• Bedre opvarmning: Oliefyret er skiftet ud med en eldrevet varmepumpe. Overskudsvarmen fra motorerne 
bliver brugt til varmt vand og opvarmning. 
 

• Mildere maling: På Sagafjord anvendes nu den samme bundmaling, der bruges på lystbåde, fordi den er 
mindre belastende for miljøet. 
 

• Nul gas: Kabyssens gaskomfur er skiftet ud med et induktionskomfur. 
 

• Økologi: Restauranten har siden maj 2019 haft Det Økologiske Spisemærke i bronze, hvilket betyder, at vores 
mad er 30-60 pct. økologisk. Vi stræber efter en endnu højere procentdel. 
 

• Lokale leverandører: Sagafjord vægter at handle lokalt. Det gælder alt fra råvarer til inventar, blomster og 
udsmykning. 

 
Ønsker du mere information eller uddybning, kontakt undertegnede. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Niels Parsner 
Adm. direktør 
M/S Sagafjord 
31 33 76 99 
np@sagafjord.dk 
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