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Forord 
Hvert år passerer ca. 60.000 skibe på vej til eller fra Østersøen gennem de danske 
farvande enten via Storebælt eller Øresund.  
 
De internationale lodsanbefalinger, der er vedtaget af FN’s søfartsorganisation IMO 
(International Maritime Organization), har en meget positiv virkning på anvendelsen 
af lods. Mere end 95 procent af de skibe, som er omfattet af disse anbefalinger, har 
benyttet lods ved gennemsejling af Storebælt. Opgørelser viser, at af de skibe, der 
anvender lods ved gennemsejling af Storebælt, er kun ca. 25 % omfattet af IMO’s 
anbefalinger. I alt benytter ca. 4.000 af de 60.000 skibe, der gennemsejler de to 
stræder, lods. For ”restgruppen” på i alt ca. 56.000 skibe vurderes det hensigtsmæs-
sigt at få flere skibe til at tage lods, især de skibe, der anses for at udgøre en sej-
ladssikkerhedsmæssig risiko.  
 
Et vigtigt instrument hertil vil være øget overvågning med mulighed for identifikation 
og direkte kommunikation (opkald) til skibene fra de ankommer til dansk farvand, til 
de igen forlader dette. Herved kan sejladssikkerheden styrkes såvel gennem støtte til 
den traditionelle form for lodsning som gennem sejladsvejledning/lodsning fra et cen-
ter i land, idet hvert enkelt skib i dansk farvand vil kunne følges, kontaktes og vejle-
des, når det findes nødvendigt eller hensigtsmæssigt.  
 
Hertil kommer, at skibstrafikken i Østersøen forventes at stige betydeligt i de kom-
mende år, især for så vidt angår olietransporterne fra den russiske olieterminal i Pri-
morsk, der er under kraftig udbygning. Dette øger behovet for at gøre en ekstra ind-
sats for at sikre sejladsen gennem de danske farvande, hvor Storebælt og Øresund 
fungerer som flaskehalse for trafikken til og fra Østersøen. 
 
Regeringen har i det supplerende regeringsgrundlag af 27. august 2003 ”Vækst. Vel-
færd. Fornyelse II” fastslået, at: ”Vore farvande og kystnære områder skal beskyt-
tes bedst muligt. Regeringen vil øge anvendelsen af lodser og styrke sejlads-
sikkerheden ved gennemsejling af danske farvande.” 
 
Dette er grundlaget for nedsættelse af ”Udvalget vedrørende øget anvendelse af lod-
ser, samt styrket overvågning af sejladssikkerheden”. Udvalget har overordnet til op-
gave at udarbejde forslag til at forbedre sejladssikkerheden for at mindske risikoen 
for ulykker til søs. Udvalgets hovedbudskab er, at mulighederne for en øget anven-
delse af lodser gennem international regulering er meget begrænsede, men at der vil 
være et godt potentiale til en yderligere sikring af vore kyster og farvande ved en 
styrket overvågning af skibstrafikken gennem øget anvendelse af ny teknologi. Rap-
porten omhandler således forholdene, før en ulykke sker, og ikke de nødvendige be-
redskabsforanstaltninger, der tages i brug, når ulykken først er sket.  
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Kapitel 1  Sammenfatning 

1.1  Sammenfatning 
Sejladssikkerheden har gennem de seneste årtier draget nytte af den teknologiske 
udvikling, for eksempel i form af elektroniske søkort, satellitbaserede navigationssy-
stemer, radarteknologi og anti-kollisionssystemer om bord i skibe. 
 
På trods af dette - og de øvrige iværksatte initiativer til forbedring af sejladssikkerhe-
den - viser de seneste års ulykker, at det vil være nødvendigt med en ekstra indsats 
for at forbedre sejladssikkerheden og dermed begrænse antallet af ulykker yderlige-
re. 
 
Udvalget foreslår på denne baggrund både forbedringer af de eksisterende sejlads-
sikkerhedsmæssige foranstaltninger og nye foranstaltninger, som skal imødekomme 
den forventede stigning i trafikintensiteten - især for så vidt angår større olietankskibe 
gennem en kombination af øget overvågning af skibstrafikken, landbaseret sejlads-
vejledning / lodsning samt øget anvendelse af lods ved skibes gennemsejling af dan-
ske farvande til og fra Østersøen. 
 
Der sker allerede i dag en vis overvågning af skibe i danske farvande. I den del af 
Storebælt, som er dækket af VTS, foregår en systematisk overvågning af skibene, 
som anråbes og modtager vejledning i forbindelse med deres sejlads. I de øvrige 
farvande foregår overvågningen af skibe stikprøvevis og passivt, da det eksisterende 
udstyr og forhåndenværende personale ikke giver mulighed for løbende at vejlede et 
skib om sejladsen. Denne overvågning sker i dag i Forsvarsministeriets regi af Sø-
værnets Operative Kommando og er militært baseret. 
 
Udvalget foreslår, at alle større skibe anråbes, når de bevæger sig ind i dansk far-
vand. Skibene vil blive oplyst om, at de er overvåget under passagen og orienteret 
om forhold vedrørende anvendelse af lods, sejladssikkerhed og havmiljø. Dette vil 
styrke den enkelte skibsførers incitament til at overholde reglerne og til at følge myn-
dighedernes anbefalinger om at tage lods. Samtidig vil anråb skærpe skibsførerens 
agtpågivenhed generelt. 
 
Den teknologiske udvikling inden for automatiske identifikationssystemer (AIS1) og 
radarsystemer har givet helt nye muligheder for at overvåge skibe, som befinder sig i 
danske farvande. Udvalget foreslår derfor, at skibe, der udgør en særlig risiko for mil-
jøet, kontinuerligt overvåges af en statslig myndighed.  
 
                                                 
1 Automatic Identification System (AIS). 
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Overvågningen foreslås fulgt op af navigationsvejledning med henblik på at advare 
skibsføreren i tilfælde af fare. En afledt positiv effekt heraf vil være, at såfremt der 
sker en ulovlig udledning af miljøskadelige stoffer, f.eks. udtømning af tanke, vil 
grundlaget for en eventuel retsforfølgelse være styrket væsentligt. 
 
Udvalget foreslår herudover overvågning af relevante skibe i nærmere definerede 
farvandsafsnit, hvor trafikintensiteten og farvandets beskaffenhed vurderes at medfø-
re forhøjet risiko for ulykker. Skibene vil blive vejledt fra land om den øvrige trafik og 
advaret om eventuelle farer.  
 
På længere sigt finder udvalget, at skibe mod betaling skal kunne tilbydes egentlig 
landbaseret lodsning, hvorved tilstedeværelsen af en lods om bord (og hermed frem- 
og tilbagetransporten af denne til skibet) ikke længere nødvendigvis vil være påkræ-
vet. Lodsydelsen vil i princippet kunne leveres fra et hvilket som helst sted i land, 
hvor der er adgang til de fornødne elektroniske oplysninger.  
 
Det foreslås at gennemføre et pilotprojekt, som skal klarlægge de nærmere detaljer i 
forbindelse hermed. Lodsydelsen vil herved formentligt blive væsentligt billigere for 
det enkelte skib, og det antages derfor, at det samlede antal af skibe, der anvender 
lods, vil blive øget. 
 
Selv om den enkelte skibsfører er ansvarlig for sit skibs sikre sejlads, støtter lodsen 
denne med sit lokalkendskab til farvandene. Sejladssikkerheden kan derfor forbedres 
yderligere ved, at man får flere skibe til at benytte lods. 
 
Over 95 % af alle skibe, der gennemsejler Storebælt, og som var omfattet af IMO’s 
anbefalinger om at benytte lods, har i 2003 frivilligt gjort dette og betalt herfor. Selv-
om anbefalingerne nu er blevet udvidet – og flere skibe dermed er omfattet af dem – 
vil en del af de resterende skibe, der ikke er omfattet af anbefalingerne, stadig med 
fordel kunne benytte lods. Udvalget peger derfor på en række konkrete foranstaltnin-
ger, der hver for sig og i samspil med den øgede overvågning forventes at ville øge 
antallet af skibe, der benytter lods. 
 
Den samlede nye tilgang til øget sejladssikkerhed i de danske farvande finder udval-
get bedst kan iværksættes som en trinfølge, hvor fase 1 består af tilvejebringelse af 
den infrastruktur, der er den helt centrale forudsætning for initiativerne til styrkelse af 
sejladssikkerheden. Faserne er: 

 
Fase 1: 
Der etableres kystbaseret radardækning af den overvejende del af de danske 
farvande mellem Skagen og Bornholm. Radardækningen skal samkøres med 
signaler fra landbaseret AIS, som allerede er under etablering. Denne samkøring 
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er en forudsætning for, at skibe, der udgør en særlig risiko for miljøet, vil kunne 
overvåges. 
 
AIS systemet kan udvides med sendere på boreplatforme og havvindmøller og 
lignende, således at moniteringsområdet udvides til farvandene uden for Ska-
gen. 
 
Der foretages en udbygning af Maritime Assistance Service (MAS) ved Søvær-
nets Operative Kommando i Århus, der endnu er i den indledende fase. Udbyg-
ningen er nødvendig til oprettelse af et system, der blandt andet vil kunne an-
vendes til at anråbe alle større skibe, der passerer ydergrænserne af de danske 
farvande først og fremmest ved Skagen og Bornholm. Omkostningerne ved en 
udbygning, der forventes at ske frem til 2007, kan ikke vurderes på nuværende 
tidspunkt. 
 
Der iværksættes et pilotprojekt med landbaseret sejladsvejledning i et afgrænset 
område, som skal danne grundlaget for at kunne udføre sejladsvejledning i rele-
vante farvandsafsnit. 
 
Fase 2: 
Der etableres speciel overvågning af skibe, der udgør en særlig risiko for miljøet, 
med tilhørende mulighed for at vejlede disse i tilfælde af opstået fare. 
 
Fase 3: 
Der etableres centrale enheder til sejladsvejledning. Enhederne skal forestå 
egentlig landbaseret sejladsvejledning i farvandsafsnittene ud for Skagen, ved 
Hatter (eksempelvis i samarbejde med VTS Storebælt), i Øresund, i Femern 
Bælt (Kadetrenden) og i Bornholmsgattet for grupper af relevante skibe. Der sø-
ges etableret bilateralt samarbejde mellem Danmark og de relevante nabolande 
om VTS-lignende foranstaltninger i disse farvandsafsnit. 
 
Fase 4: 
Der iværksættes et pilotprojekt, som skal klarlægge mulighederne for etablering 
af landbaseret lodsning. 

 
I tillæg til den ovenfor beskrevne samlede nye tilgang til øget sejladssikkerhed i dan-
ske farvande foreslår udvalget en række forbedringer af eksisterende sejladssikker-
hedsmæssige tiltag samt visse nye initiativer. Det er udvalgets opfattelse, at en ræk-
ke af disse vil kunne effektivisere ressourceanvendelsen på området: 
 
• Tilpasning af SHIPPOS meldesystemet til IMO’s lodsanbefalinger. 
 



 

  
 

  
   Side 10/147 
 

• Skærpelse af meldepligt for statens fartøjer, såfremt der observeres hændelser 
af interesse for sejladssikkerheden. 

 
• Nedsættelse af prisen for lodsydelser gennem en fortsat effektivisering af lods-

væsenet samt liberaliseringer på lodsområdet, herunder undersøgelse af mulig-
hederne for at certificere udenlandske lodser til at lodse i dansk farvand. 

 
• Implementering af ”Early Warning Scheme”, hvilket indebærer, at alle skibe, der 

er omfattet af IMO’s anbefalinger om at bruge lods gennem Rute T eller Øresund, 
ved afrejse fra en østersøhavn af lokale myndigheder informeres om IMO’s lods-
anbefalinger og udfylder et oplysningsskema, der fremsendes til Søværnets 
Operative Kommando. 

 
• Arbejde for, at EU-Kommissionen fremsætter et forslag til en EU-retsakt, der for-

pligter medlemsstaterne til at nægte et skib adgang til en havn i en medlemsstat, 
såfremt dette ikke har fulgt IMO’s anbefalinger om at benytte lods. 

 
• Revision af lodsloven og lov om sikkerhed til søs med henblik på, at udstedelse 

af bestemmelser om lodspligt samles for at styrke myndighedsudøvelsen. 
 
• Fortsat arbejde med opfølgningen af IMO’s principgodkendelse af Østersøen 

som ”særligt følsomt område” med henblik på indførelse af yderligere præventive 
foranstaltninger til forbedring af sejladssikkerheden. 

 
• Indberetning af skibe til flagstaten og havnestatskontrol-databasen ”SIRENAC”, 

når IMO’s lodsanbefalinger ikke efterleves under gennemsejling af danske far-
vande. 

 
• Styrkelse af inspektionerne i regi af havnestatskontrolordningen for skibe, der 

ikke efterlever IMO’s lodsanbefalinger. 
 
Endelig foreslår udvalget, at der bør ske en nærmere analyse af følgende områder, 
herunder af effektiviteten i forhold til den eksisterende praksis: 
 
• Hensigtsmæssigheden i at forøge antallet af elektrooptiske stationer set i sam-

menhæng med en vurdering af behovet for en fortsat opretholdelse af bemande-
de kystudkigsstationer eller supplering af disse med elektrooptiske stationer.  

 
• Muligheden for øget systematisk informationsudveksling på det maritime område 

mellem involverede myndigheder. 
 
• Muligheden for at reducere anvendelsen af tid til at tage lodser om bord og af-

sætte disse ved brug af helikopter. 
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1.2  Resumé 
Rapporten er opdelt i 5 dele. 
 
Del I omhandler sammenfatning og dette resumé. 
 
Del II omhandler en gennemgang af grundlaget for rapporten og de juridiske forhold 
på området. Det indeholder et kapitel (kapitel 2) om rapportens grundlag, hidtidige 
erfaringer og tidligere analyser. 
 
Specielt ulykker med olieforurening til følge har stor offentlig bevågenhed og medie-
interesse, som kombineret med mangfoldigheden af aktører og eventuelle modstri-
dende interesser hos disse har medvirket til, at forskellige misforståelser er fore-
kommet i den offentlige debat. 
 
Der omtales en række udvalgte rapporter, undersøgelser mv., som søger at give et 
billede af den virkelighed, som rapporten forholder sig til: Folketingshøringen ”Olie-
transport gennem danske farvande” den 14. maj 2003, ”Statistical Analyses of the 
Baltic Maritime Traffic”, ”Risikovurdering af sejladssikkerheden i de danske farvande”, 
”Ulykker til søs”, ”Olieforureninger i danske farvande” samt fra Den Nationale Sårbar-
hedsudredning ”Delrapport vedrørende akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til 
søs”. 
 
Det andet kapitel (kapitel 3) omhandler de juridiske muligheder og begrænsninger i 
forbindelse med sejladssikkerhed, herunder en omtale af jurisdiktion og suveræni-
tetshåndhævelse, den internationale havretskonvention af 1982, strædepassage, 
København-traktaten af 1857 angående afløsning af Sund- og Belttolden, lov om sik-
kerhed til søs, lodsloven, havmiljøloven, IMO’s resolutioner, Paris MOU-
havnestatskontrol, overvågningsdirektivet (EU), HELCOM Københavner-
deklarationen og Myndigheds- og Erhvervsaftale om sikring af kvalitetsskibsfart. 
 
Del III har overskriften ”Øget anvendelse af lodser” og udgør rapportens ene ”søjle”. 
Del III indledes (kapitel 4) med en beskrivelse af den eksisterede praksis på lodsom-
rådet, herunder om lodsens opgaver, hvordan lodsningen udføres, lodsens kompe-
tencer, pligter, ansvar og bidrag til sejladssikkerheden. Kapitlet afsluttes med et afsnit 
om lodstaksternes størrelse og sammensætning. 
 
Del III’s andet kapitel (kapitel 5) omhandler initiativer til øget anvendelse af lods, 
hvor motivationsfaktorer, landbaseret lodsning, anvendelse af helikopterbaseret 
transport, mulighederne for anerkendelse af udenlandske lodser i dansk farvand og 
den såkaldte 5/6 regel beskrives. 
 
Del IV udgør rapportens anden ”søjle”, der omhandler styrket overvågning af sej-
ladssikkerheden. Søjlen indledes med en længere beskrivelse af de eksisterende 
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systemer til overvågning af sejladssikkerheden (kapitel 6), herunder overvågningen 
af det danske søterritorium og støtten til sikker afvikling af skibstrafikken. Afsnittet 
vedrørende ”Automatic Identification System” (AIS) er af speciel interesse, idet dette 
system sammen med kystradarsystemet indgår som forudsætninger for rapportens 
samlede anbefalinger. 
 
I kapitel 7 beskrives de planlagte systemer til overvågning af sejladssikkerheden, 
hvilket bl.a. inkluderer ”Maritime Assistance Service” (MAS) og kystradarprojektet.  
 
Med beskrivelsen af de eksisterende og planlagte systemer in mente omtales forslag 
til initiativer til styrkelse heraf (kapitel 8). Disse omfatter den fremtidige brug af AIS 
oplysninger, indlæggelse af AIS i overvågningsbilledet, etablering af AIS på oliein-
stallationer mv., styrket analyse af trafikmønstre, identifikation af skibe, der ikke be-
nytter lods, landbaseret sejladsvejledning, skærpet meldepligt for statens fartøjer, 
etablering af MAS med et oplæg til et eventuelt kompetencecenter, øget anvendelse 
af elektrooptik, tilpasning af SHIPPOS meldesystemet til IMO’s lodsanbefalinger, in-
tegration af VTS-oplysninger i det samlede danske maritime situationsbillede, styr-
kelse af antallet af farvandsovervågningsenheder samt informationsudveksling på det 
maritime område. 
 
Idet beskrivelsen af de eksisterende og planlagte systemer samt forslagene til styr-
kelse af disse optager en væsentlig del af rapporten, bl.a. som følge af emnernes 
kompleksitet og væsentlighed, er sammenfatningen med vurderinger og anbefalinger 
placeret i et selvstændigt kapitel (kapitel 9). 
 
Rapportens del V indeholder udvalgets samlede vurdering (kapitel 10) og anbefalin-
ger (kapitel 11).  
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Del II Grundlag og jura 
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Kapitel 2  Grundlag, erfaringer og tidligere analyser 

2.1  Indledning 
Udvalget vedrørende øget anvendelse af lodser, samt styrket overvågning af sej-
ladssikkerheden er sammensat således, at de relevante myndigheder er repræsente-
rede, hvorved udvalget har kunnet mønstre en bred faglig indsigt inden for ”området”. 
 
Specielt ulykker, der har resulteret i olieforurening, har stor offentlig bevågenhed, 
som på grund af mangfoldigheden af aktører og eventuelle modstridende interesser, 
der berøres heraf, har medvirket til, at der fra tid til anden er fremkommet forskellige 
misforståelser i den offentlige debat. 
 
På den baggrund har udvalget prioriteret at videregive en kort omtale af en række 
rapporter, undersøgelser og analyser mv., som tegner et billede af den virkelighed, 
som udvalget skal forholde sig til. Materialet danner således i nogen grad fundamen-
tet for udvalgets videre arbejde. Af de mest centrale omtales efterfølgende: 
 
• ”Olietransport gennem danske farvande”. Folketingshøring den 14. maj 2003. 
 
• Statistical Analyses of the Baltic Maritime Traffic. 
 
• Risikovurdering af sejladssikkerheden i de danske farvande. 
 
• Ulykker til søs mv. 
 
• Olieforureninger i de danske farvande. 
 
• National Sårbarhedsudredning. Delrapport vedrørende akutte olie- og kemika-

lieforureningsulykker til søs. 
 
Grundlaget for en koordinering af sejladssikkerhedsbestræbelserne blev lagt på den 
ekstraordinære ministerkonference i HELCOM2 (Helsinki-Kommissionen) den 10. 
september 2001 i København (jf. afsnit 3.11), hvori samtlige østersølande deltog. 
Konferencen resulterede i HELCOM Københavner-deklarationen, som indeholdt en 
række initiativer til forbedring af sejladssikkerhed og havmiljø for Østersøen, herun-
der et forslag om at ændre IMO’s lodsanbefalinger for T-ruten, herunder sejlads gen-
nem Storebælt. 

                                                 
2  HELCOM-landene er samtlige lande med kyststrækning til Østersøen. HELCOM-området indbefat-
ter ud over Østersøen tillige Øresund, bælterne og Kattegat. 
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2.2  Folketingshøring den 14. maj 2003 om olietransport gennem 
danske farvande. 

Den 14. maj 2003 fandt en åben høring sted om olietransport gennem danske far-
vande på Christiansborg, som blev afholdt af Teknologirådet for Folketingets Miljø- 
og Planlægningsudvalg3. 
 
Høringen havde til formål at belyse og vurdere risikoen for uheld ved olietransporter 
gennem danske farvande. Desuden blev der gennem en række ulykkesscenarier sat 
fokus på konsekvenserne af en eventuel olieulykke. Høringen var delt op i 5 blokke 
med efterfølgende diskussion. 
 
I første blok belyste indbudte eksperter konsekvenserne af en ulykke gennem to for-
skellige scenarier for olieudslip ud for henholdsvis Bornholm og Samsø. Den anden 
blok handlede om omfanget af olietransporter i de danske farvande, mens der i den 
tredje blok blev redegjort for den eksisterende lovgivning på området. Endelig blev 
risikoen for en ulykke og mulighederne for at forhindre ulykker gennemgået i fjerde 
og femte blok. 
 
Blandt bidragene var et oplæg vedrørende den fremtidige olietransport gennem de 
danske farvande. Tallene baserede sig på resultaterne fra ”Baltic Sea Enviromental 
Study”, der blev udført for ”EU’s Tacis” i perioden 1998 - 2000 som en del af projektet 
”Baltic Pipeline - ERUS”. 
 
Af særlig interesse er den virkning, som den stigende olietransport fra russiske havne 
vil have på trafikmønstret, samt konsekvenserne for risiko og miljøpåvirkning. Det 
påregnes, at udskibningskapaciteten vil være udbygget i 2017.  
 
Det blev oplyst, at det russiske olierørsprojekt ”Baltic Pipeline System” omfatter en 
olierørledning mellem oliefelterne ved de nordlige Ural-bjerge og havnebyerne Pri-
morsk ved St. Petersborg i Rusland og Porvoo i Finland. En del af den transportere-
de olie raffineres og forbruges internt i Rusland, mens resten eksporteres. Olien sej-
les gennem Østersøen og Danmark til større havne i bl.a. Vesteuropa.  
 

                                                 
3 For hele rapporten se ”Olietransport gennem de danske farvande”. Folketingshøring. Teknologirå-
dets hjemmeside: www.tekno.dk 
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Figur 1. Figuren viser den totale olietransport (mio. tons) fremskrevet til år 2017, inklusiv Baltic Pipe-
line System. Tallene i figurens øverste venstre hjørne angiver det antal mio. tons olie, som de røde 
linier på figuren illustrerer. 
 
Kortet illustrerer, at den største transport foregår i de danske farvande, som er langt 
vanskeligere at besejle end resten af Østersøen på grund af sejlruternes mange 
skarpe sving. Dette bevirker, at de danske farvande må anses for særligt udsatte. 
 
Trafikanalysen fokuserer specielt på effekten af den russiske olietransport fra olie-
rørsprojektet. Det er antaget, at den øgede olietransport fra projektet vil blive trans-
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porteret i tankskibe af 100.000 DWT-klassen4. Dette vil i 2017 resultere i 210 årlige 
passager af lastede tankskibe ud gennem de danske farvande, svarende til 4 fuldtla-
stede 100.000 DWT-tankskibe hver uge. Lige så mange tankskibe vil sejle ind i 
Østersøen (i ballast) og dermed øge trafikintensiteten i farvandene. Tallet 210 pas-
sager dækker således udelukkende den ekstra transportmængde som følge af olie-
rørsprojektet.         
 
Samlet set indebærer dette, at der i 2017 årligt vil passere 558 tankskibe i 100.000 
DWT-klassen i lastet tilstand gennem de danske stræder (Storebælt). Dette svarer til 
1 - 2 lastede tankskibe om dagen. Sammenlignet med situationen i 1997 er passa-
gerne af store skibe øget med en faktor på 2,3. Tallet 558 dækker således såvel ef-
fekten af olierørsprojektet og den ”normale” mængde. Men som nævnt ovenfor er 
væksten for tiden kraftigere end, hvad der fremgår af prognosen i analysen. 

2.3  Statistical Analyses of the Baltic Maritime Traffic 
Rapporten “Statistical Analyses of the Baltic Maritime Traffic” udarbejdet i 2002 af 
”VTT Technical Research Centre of Finland” til ”Finnish Environment Institute” og 
”Ministry of Traffic and Communications” giver et indblik i karakteren af olietrans-
porterne i Østersøen, herunder de danske farvande. 
 
Målet med rapporten var at indsamle data for den søbaserede fragttransport inden 
for alle kategorier af fragt, herunder navnlig olietransporter og de tilhørende hoved-
transportruter for olie nu og i fremtiden, samt at udarbejde prognoser for udviklingen 
frem til 2010. 
 
Blandt resultaterne fremgår, at fragtskibenes samlede antal havneanløb i Østersøre-
gionen ifølge ”Lloyds Voyage Record” i anden halvdel af 1998 var ca. 75.000. Tallet 
inkluderer ikke færgeanløb. Shippingydelser blev udført af ca. 4.900 forskellige fragt-
skibe i international og kombineret rutefart. Tallet inkluderer ikke indenrigstranspor-
ter. Medtages internationale færgers havneanløb i regionen er det samlede årlige 
antal anløb opgjort til godt 426.000. Ca. 40 % af skibene var mere end 20 år gamle, 
og disses havneanløb udgjorde ca. 50 % af det samlede antal havneanløb. 
 
Ifølge en opgørelse i forbindelse med forskningsprojektet ”Baltic Pipeline - ERUS” 
(COWI, 1998), der blev finansieret af ”EU’s Tacis”, er den søbaserede transport i he-
le verden i 1995 beregnet til godt 1,4 mia. tons, hvoraf ca. 15 % foregår i Østersøen, 
hvilket giver en indikation af tætheden af transporterne. 
 
Søbaseret transport mellem landene ved Østersøen er af væsentlig betydning i regi-
onens handelsmønster. Årligt transporteres mere end 500 mio. tons gods over Øster-
søen. Ca. 50 færger har faste ruter mellem østersøhavne, og mere end 2.000 større 

                                                 
4 DWT er en forkortelse for dødvægtstonnage. 
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større skibe, inkl. fragtskibe, olietankskibe og færger, besejler Østersøen samtidigt på 
ethvert tidspunkt. 
 
 

 
Figur 2. Figuren illustrerer det dominerende søtransportmønster i 2000, udtrykt ved antal sejladser i 
løbet af året, ekskl. færgetrafik. Kilde: ”Statistical Analyses of the Baltic Maritime Traffic”. 
 
Idet tallene på selve figuren angiver antallet af sejladser i transportmønstrets “forgre-
ninger”, refererer numrene (1 - 6) til antal sejladser gennem ”punktet” således: 
 
1: 23388 
2: 34692 
3: 46476 
4: 58500 
5: 75696     (Tallet indbefatter sejladser gennem bælterne til og fra Østersøen). 
6: 85296 



 

  
 

  
   Side 19/147 
 

 
Afhængigt af de økonomiske forudsætninger og vækstpotentialet vurderes den årlige 
vækst af den søbaserede trafik i Østersøen at være på 3 - 8 %. Prognosen viser, at 
den søbaserede transport målt i tons vil blive omtrent fordoblet fra 1995 til 2017. Den 
generelle fragt- og containertrafik vil tredobles, og stigningen i olietransporter vil være 
på 40 %. Det bemærkes, at prognoserne for olietransporten er behæftet med nogen 
usikkerhed, idet Rusland har bygget nye olieterminaler i regionen. Endvidere kan 
markedsprisen på olie samt russisk indenrigspolitik påvirke udviklingen væsentligt (se 
også afsnit 2.2 vedrørende den russiske olietransport). 
 
Det vurderes, at ca. 40 % af den nye russiske olietransport vil forblive inden for 
Østersø-regionen, mens ca. 60 % vil blive transporteret ud af regionen. Stigningen i 
den russiske olietransport er skønnet til mellem 25 og 30 %. Mere end 36 % af den 
fragtes i tankskibe gennem Østersøen. Endvidere stiger importen af olie i andre lan-
de i den østlige del af Østersøen, hovedsageligt ved benyttelse af søbaseret trans-
port. 
 
Udvalget skal understrege, at der eksisterer divergerende prognoser for den russiske 
olietransport. F.eks. har Rusland på et møde i HELCOM-gruppen om lodsanvendelse 
den 2. - 3. oktober 2003 ifølge rapporten fra mødet oplyst følgende: ”The Russian 
delegation informed that they expect to increase annual oil transport through the Bal-
tic Sea to approximately 150 mio. tons in the far future. Presently the production is 
approximately 35 mio. tons and there is expected an increase of 100 mio. tons within 
10 years”. 
 
Idet udvalgets sigte er at fremkomme med forslag til initiativer til styrkelse af sejlads-
sikkerheden og ikke at vurdere de divergerende prognoser, konstaterer udvalget, at 
tendenserne i de forskellige prognoser peger i samme retning, men med varierende 
styrke. 
 
For Danmarks vedkommende vurderede COWI i december 1998, at den totale trafik i 
Storebælt og Øresund i perioden 1978 til 1990 praktisk talt var uændret. Men fra 
1990 til 1995 er trafikken vokset med 20 %. Stigningen er et resultat af en væsentlig 
stigning i trafikken i Øresund på 50 % og et fald i trafikken i Storebælt. Trafikken i 
Øresund er i alt fordoblet gennem de seneste 10 år. 
 
Idet der i Lillebælt er observeret en stigning på 20 % i trafikken fra 1990 til 1995, kan 
sluttes, at den gennemsejlende trafik i bælterne og sundet under ét ligeledes er ste-
get med ca. 20 % fra 1990 til 1995. Til gengæld er den tværgående færgetrafik redu-
ceret som følge af, at Storebæltsbroen og Øresundsbroen er taget i anvendelse. 
 



 

  
 

  
   Side 20/147 
 

Danmark har omkring 130 færge- og fragthavne fordelt over hele landet. Havnene 
varierer betragteligt i størrelse og karakter. I 1999 var der 572.500 anløb af danske 
havne. 95 % af disse anløb blev foretaget af færger. 
 
Volumen af den totale import/eksport fragt (eksklusiv indenrigstransport) via danske 
havne steg i perioden 1992 til 1997 til mere end 100 mio. tons. Dog er tendensen 
ændret siden åbningen af Storebæltsforbindelsen, således at mængden faldt med 15 
% fra 101 mio. tons i 1997 til 85 mio. tons i 1999. Opgøres den totale fragt, inkl. in-
denrigstransporten, er denne i 1999 97 mio. tons, hvilket er 22 % lavere end i 1997 
før åbningen af vejforbindelsen over Storebælt. Især har de tidligere færgehavne Ny-
borg og Korsør mærket denne udvikling. Det bemærkes, at tallene ikke medtager 
udviklingen efter åbningen af Øresundsforbindelsen. 
 
Den største havn i Danmark, målt efter alle typer af fragt, er Fredericia Havn med en 
årlig omsætning på 14,5 mio. tons i 1999, hvoraf olie udgjorde størstedelen. Råolie 
fra de danske oliefelter i Nordsøen fragtes via rørledninger over Jylland til olietermi-
nalen i Fredericia. Her lastes olien på skibe eller sendes til raffinaderiet i Fredericia til 
viderebehandling. I de fleste tilfælde udskibes færdigprodukterne fra Fredericia Havn. 
82 % af fragtomsætningen i havnen i 1999 bestod af tankskibstransporter. 
 
Københavns Havn er Danmarks næststørste målt efter fragtomsætning (9,4 mio. 
tons). En tredjedel heraf transporteres via de mange færgeruter til og fra København. 
Danmarks tredje største fragthavn er Statoil Havn ved Kalundborg (8,8 mio. tons), 
der udelukkende håndterer olie. Den fjerde største havn er Aarhus Havn med en om-
sætning på 7,7 mio. tons, heraf 10 % via færge. 
 

2.4  Risikovurdering af sejladssikkerheden i de danske farvande 
Rapporten ”Risikovurdering af sejladssikkerheden i de danske farvande” blev i juni 
2002 udarbejdet af COWI A/S for Søfartsstyrelsen og Farvandsvæsenet. Det over-
ordnede formål var at skabe et grundlag for prioritering og beslutning om foranstalt-
ninger, der kunne reducere risikoen for olieudslip i de danske farvande. 
 
Baggrunden for rapportens udarbejdelse var kollisionen mellem tankskibet BALTIC 
CARRIER og fragtskibet TERN sydøst for Møn den 29. marts 2001, der medførte et 
udslip på ca. 2.7005 tons olie. Efterfølgende rejstes fra offentlighedens side spørgs-
mål vedrørende sejladssikkerheden i de danske farvande samt beredskabet i forbin-
delse med denne type uheld. 
 

                                                 
5 Ifølge andre kilder var udslippet på 2.400 tons olie. Tanken, der blev beskadiget, indeholdt dog 2.700 
tons olie. 
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Metoden i analysen var en top-down screening af omkostningseffektiviteten6 ved at 
gennemføre forskellige risikoreducerende foranstaltninger på lokaliteterne Drogden, 
Langelandsbælt, Hatter Rev/Hatter Barn, Kadetrenden og Sundets nordlige del, der 
blev udvalgt efter deres forventede bidrag til reduktion af udslipsrisikoen. 
 
Målet var at sammenholde omkostningerne og risikoreduktionen, således at prisen 
for at undgå et udslip ved gennemførelse af den pågældende foranstaltning frem-
kom. Herved kunne de projekter, der gav størst risikoreduktion (mest miljø) for sam-
me omkostning prioriteres. 
 
Rapportens konklusioner var bl.a., at analysen indikerede, at følgende 4 projektfor-
slag var mest omkostningseffektive, idet omkostningerne ved at undgå et udslip i 
2001 beløb sig til mellem 50 og 68 mio. kr. og i 2008 mellem 91 og 135 mio. kr., idet 
bl.a. AIS på dette tidspunkt var forudsat fuldt gennemført. 
 
• Drogden gravede rende gøres dobbelt så bred (fra 300 m til 600 m). 
 
• Hatterområdet indlemmes i VTS-Storebælts overvågningsområde7. 
 
• Skråruten ved Hatter Barn uddybes til 19 meter. 
 
• Indførelse af et VTS-center for området omkring Drogden gravede rende. 
 
Den principielle forskel mellem overvågning og afgravningsprojekterne er, at over-
vågning kræver døgnbemanding fra et operatørrum med heraf følgende driftsom-
kostninger. Omvendt betyder afgravning for at uddybe render eller gøre disse brede-
re væsentlige etableringsudgifter. Til gengæld er der stort set ingen driftsomkostnin-
ger. 
 
En anden forskel mellem de to projekttyper er, at afgravning er en passiv form. Den 
virker for alle skibe, der passerer, uanset besætningens uddannelse og hvilket elek-
tronisk udstyr, de har om bord, og om det er enkelt- eller dobbeltskrogede skibe. 
Overvågning kræver derimod aktiv handling. 
 
Som den mest interessante af de 4 risikoreducerende muligheder pegedes på, at 
Drogden rende blev gjort bredere. Det næstbedste var en overvågningsløsning for 
Hatter-området.  
 
De direkte omkostninger ved et udslip blev opgjort til omkring 50 mio. kr. Disse om-
kostninger relaterede sig til et gennemsnitligt udslip på 400 tons olie. Dertil kom poli-
                                                 
6 Omkostningseffektivitet forstås i denne forbindelse som omkostninger pr. undgået udslip. 
 
7 Vessel Traffic Service 
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tiske og miljømæssige omkostninger samt omkostninger for de berørte erhvervs-
grupper. Disse vurderedes ikke at være uvæsentlige i forhold til de direkte omkost-
ninger, men blev ikke vurderet eksplicit i rapporten. 
 
De berørte statslige myndigheder vurderede på baggrund af rapportens konklusio-
ner, at de i rapporten analyserede projektforslag var meget omkostningskrævende i 
forhold til de mulige sikkerheds- og miljømæssige fordele, hvorfor ingen af dem blev 
besluttet iværksat. 
 

2.5  Ulykker til søs 
Søfartsstyrelsens rapport ”Ulykker til søs” udarbejdet i 2002 indeholder ulykker og 
ulykkesårsager gennem de foregående 10 år. Det bemærkes, at populationerne, 
grundet erhvervenes størrelse, er for små til at kunne anvendes til statistiske bereg-
ninger af tendenser. 
 
Rapporten med dens omfattende datagrundlag indgår i Søfartsstyrelsens arbejde 
med at frembringe læring om sikkerhed og sundhed samt forebyggelse af forurening i 
søfarts- og fiskerierhvervene, og dermed medvirken til en ændret adfærd samt fore-
byggelse af ulykker. 
 
Søfartsstyrelsen har dog oplyst, at følgende farvande oftest er udsat for grundstød-
ninger og skibssammenstød: 
 
• Farvandet ved Drogden i Øresund. 
 
• Farvandet ved Hatter Barn i Samsø Bælt. 
 
• Den del af Østersøen, som strækker sig fra området inden for linierne Falsterbo-

Stevns, Stevns-Hellehavn, Møn-Darsser til øst for Bornholm (nærmere bestemt til 
meridianen 16°31’ Ø). 

 
• Langelandsbælt i Storebælt. 
 
• Kadetrenden syd for Falster i Østersøen. 
 
Bilag 7 og 8 indeholder en oversigt over kollisioner og grundstødninger med hen-
holdsvis danske og udenlandske handelsskibe i danske farvande i perioden 2002 - 
2003. Det bemærkes, at der ikke er fuldstændig overensstemmelse mellem bilagene 
og figur 3. Oversigten er baseret på oplysninger fra perioden 1997 til 2003. Oplysnin-
gerne fra 1997 til 2001 er taget fra den tidligere omtalte rapport ”Risikovurdering af 
sejladssikkerheden i de danske farvande”, mens oplysningerne for 2002 og 2003 
stammer fra Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed og er baseret på bl.a. indberetninger 
fra Søværnets Operative Kommando. 
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Figur 3. Illustration af de af Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed registrerede ulykker for fiskeskibe og 
handelsskibe i 4-års perioden 2000 - 2003. Kun registrerede søulykker, for hvilke opklaringsenheden 
har fået opgivet eller på anden måde har fået kendskab til den nøjagtige position for ulykken, fremgår 
af figuren. Det bemærkes, at forlis er markeret med sort, grundstødning med rødt, havari med gult og 
kollision med blåt. Kilde: Søfartsstyrelsen 2004. 
 

2.6  Olieforureninger i danske farvande 
Nedenfor følger en kort beskrivelse af 5 olieforureningsulykker i danske farvande 
gennem de senere år. I den enkelte beskrivelse tillægges eksemplets specielle ka-
rakter vægt, f.eks. følgeskader på naturen. Beskrivelserne er således ikke fuldt ud-
dybende eller ens vægtede. Formålet er at give et umiddelbart indtryk at karakteren 
af de enkelte ulykker og forureninger mv. 
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2.6.1 THUNTANK III 
Den 20. januar 1979 grundstødte det svenske tankskib THUNTANK III på Hatter 
Barn i Samsø Bælt. Ca. 300 tons olie strømmede ud i det isfyldte farvand og ud over 
kysterne, herunder fredede områder, ved Ebeltoft, Grenå og Nørre Djurs kommuner 
og forurenede helt til Anholt og Hesselø. De berørte kommuner etablerede derefter et 
strandrensningsberedskab med Århus Amt som koordinator. 
 
Da olien blev spredt over store områder, omkom et stort antal fugle, især edderfugle. 
I alt blev der skudt 35.000 olieskadede fugle, og mindst 15.000 omkom på isen. De 
direkte omkostninger ved oprensningsaktionerne blev opgjort til 1,2 mio. kr. 
 

2.6.2 YANXILAS 
Den 21. september 1979 grundstødte det græske tankskib YANXILAS på Halsskov 
Rev. Dette resulterede i en forurening af kysterne ved Reersø, Drøsselbjerg samt 
Musholm, i alt ca. 20 km kyststrækning. Gørlev og Slagelse kommuner samt Civilfor-
svarskorpset fra Næstved forestod strandrensningen. 
 
Det var ikke muligt at foretage forebyggelse til vands, hvorfor olien kom ind på ky-
sten. Rensningen bestod hovedsageligt i at fjerne store mængder sand, sten og tang 
blandet med olie, som ved hjælp af vejvæsenets materiel blev gravet ned langs ky-
sten. I visse tilfælde blev større mængder olie, sten og sand samlet i depoter og gra-
vet ned med halm og sand ovenpå.  
 
På øen Musholm skete strandrensningen hovedsageligt med håndkraft for at skåne 
fuglelivet og vegetationen. Stenstrandene var vanskelige at rense, idet olien hurtigt 
trængte ned mellem stenene. Men hvor der lå tang på stranden, forhindredes olien 
delvist i at sive ned og kunne fjernes sammen med tangen. På strandengene blev 
olien derimod liggende uden umiddelbart at trænge ned i de dybere lag. På store 
olieindsmurte sten forsøgtes det at brænde olien af, men stenene sprang ofte under 
opvarmningen. Nogle steder blev stenene vendt for at undgå en yderligere indsmø-
ring af dyr. 
 
De direkte omkostninger ved oprensningsaktionerne blev opgjort til 1,1 mio. kr. 
 

2.6.3 JAN 
Den 2. august 1985 kolliderede det vesttyske tankskib JAN med et fastfyr på Hals 
Barre ved indsejlingen til Limfjorden. Ved kollisionen opstod hul i tankskibets skrog, 
der medførte lækage fra 2 lasttanke med svær fyringsolie. Den første melding lød på, 
at tankskibet kun havde mistet et par tons olie, men det viste sig senere, at ca. 200 
tons af den i alt 3.000 tons store last var flydt ud i havet ved kollisionen. 
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Bl.a. henset til beliggenheden af kollisionsstedet ankom Miljøstyrelsens bekæmpel-
sesfartøjer først til området 10 timer efter kollisionstidspunktet, på hvilket tidspunkt de 
200 tons var drevet ca. 10 -12 kilometer mod nordøst. 
 
Olien havde da spredt sig over et betydeligt område, og idet vejrforholdene samtidigt 
var forværrede, var det umuligt at hindre oliesøen i at ramme den sydvestlige del af 
Læsø, hvor den forurenede en stor del af de udstrakte strandenge. Et stort antal fug-
le blev ligeledes ramt af olieforureningen. 
 
I forbindelse med frigørelsen af JAN fra fyret på Hals Barre skete der et yderligere 
olieudslip på 100 tons. Stort set hele dette udslip blev mekanisk oprenset fra hav-
overfladen af miljøskibene.  
 

2.6.4 BALTIC CARRIER 
Den 29. marts 2001 stødte tankskibet BALTIC CARRIER sammen med fragtskibet 
TERN i Kadetrenden sydøst for Falster. BALTIC CARRIER blev ramt i siden af 
TERN’s stævn, og der blev derved slået hul på en af skibets olietanke, hvorfra ca. 
2.350 tons svær fyringsolie af skibets samlede last på ca. 33.000 tons flød ud. Dette 
var - og er fortsat - den hidtil største olieforurening i dansk farvand. 
 
Forsvarets fire miljøskibe samt orlogs- og marinehjemmeværnskuttere blev sendt til 
området. Endvidere deltog svenske og tyske miljøskibe i oprydningen. Rekognose-
ring med fly og skibe blev udført for at lokalisere oliepølen og vurdere dens omfang. 
På grund af vejrforholdene var det imidlertid ikke muligt at optage olien på det åbne 
hav, og den drev derfor ind mod Møn og Falster og fortsatte ind i Grønsund. I Grøn-
sund blev følsomme områder derfor forsøgt beskyttet med flydespærringer. 
 
Da olien var kommet ind i Grønsund, vendte strømmen, og ca. 1.100 tons olie drev 
ind på kysten på sydsiden af Farø, Bogø og Møn. Det lykkedes med flydespærringer 
at inddæmme andre ca. 1.100 tons olie fra søsiden ved hjælp af miljøskibene. Op-
samlingen på land foregik bl.a. ved, at olien blev skovlet op i lastbiler eller suget op af 
slamsugere direkte fra vandoverfladen, hvor grunden var fast nok til at bære de tun-
ge maskiner. 
 
Oprydningsarbejdet på land blev primært foretaget af Beredskabskorpset, mens de 
kommunale beredskabschefer fremskaffede det nødvendige materiel og forestod 
bortkørslen af olieaffaldet. Den 11. april 2001 overgik strandrensningsopgaven fra 
staten til kommunerne. 
 
Efter 2 ugers indsats var der opsamlet ca. 4.000 tons olie og olieforurenet materiale, 
der fordelte sig med ca. 1.200 tons opsamlet fra søsiden og ca. 2.800 tons opsamlet 
ved operationerne i de kystnære dele af søterritoriet og på kysten.  
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2.6.5 FU SHAN HAI 
Den 31. maj 2003 kolliderede den kinesiske bulkcarrier FU SHAN HAI med det cypri-
otiske containerskib GDYNIA i Bornholms Gat. FU SHAN HAI var lastet med kunst-
gødning og indeholdt derudover 1.680 tons tung fuelolie til egen fremdrift. Skibet blev 
skadet alvorligt ved kollisionen og sank senere samme dag. 
 
Det stod hurtigt klart, at der var overhængende risiko for, at havaristen ville synke, og 
at de opståede skader i skroget ville resultere i en forurening af havmiljøet af last og 
fuelolie. Forsvarets miljøskibe blev derfor alarmeret og sendt til ulykkesstedet. Det 
samme blev marinehjemmeværnet.  
 
Det lykkedes at opsamle en stor del af olien på søen ved hjælp af udlægning af fly-
despærringer omring havaristen. Også svenske miljøskibe deltog i oprydningen. Den 
olie, der ikke blev opsamlet på søen ramte kysten i Sydsverige og den danske 
øgruppe Ertholmene. 
 

 
 
Figur 4. Billedet viser den kinesiske bulk carrier FU SHAN HAI, der sank den 31. maj 2003 efter en 
kollision med det cypriotiske containerskib GDYNIA. Billedet er taget af det svenske fartøj KBV 202. 
 
Idet Ertholmene ejes af Forsvarsministeriet, havde staten i dette tilfælde ansvaret for 
oprydningen på kysten. Derfor forestod Beredskabsstyrelsen strandrensningen på 
øerne. 
 
Den 18. august 2003 havde danske og svenske miljøskibe opsamlet ca. 1.360 tons 
blandet olie/vand. Vandindholdet i den dansk opsamlede mængde udgjorde ca. 60 
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%, hvilket kan omsættes til ca. 530 tons ren olie. Herudover blev der opsamlet ca. 10 
tons vandrenset olie fra danske kyster. Der mangler endnu oplysninger om mæng-
den af opsamlet olie på svenske kyster. Bornholms Marinehjemmeværn oplyste, at 
foreløbig 563,5 tons olie var blevet bjærget fra vraget, og at der fortsat var olie i det-
te. 
 
Det var vurderingen, at der skulle gøres et forsøg på at bugsere havaristen til en an-
kerposition med grundt vand. Formålet med dette var, at såfremt skibet sank, ville det 
være lettere at bjærge den ombordværende olie på lavt vand. 
 

 
 
Figur 5. Det cypriotiske containerskib GDYNIA efter kollisionen med FU SHAN HAI. Billedet er taget af 
det danske politi. 
 
Havaristen samt den ombordværende last/fuel viste sig dog at være kompliceret at 
håndtere. Kunstgødning kan reagere giftafgivende eller eksplosivt i forbindelse med 
vand. Af hensyn til sikkerheden for det personale, der skulle indsættes ved en even-
tuel bjærgning, var forsøget på at bjærge havaristen dermed yderligere vanskelig-
gjort, indtil der forelå sikre lastoplysninger. 
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Havaristen var beskadiget i stævnen og malflød derudover. Forud for et forsøg på at 
bugsere en havarist med sådanne skader var det afgørende at vurdere, hvorvidt for-
søget ville forøge risikoen for totalforlis. 
 
Det var også en kompliceret proces at afgøre, hvortil det havarerede skib skulle bug-
seres. Foruden risikoen for, at havaristen kunne totalforlise under bugseringen, kun-
ne det ikke udelukkes, at den ville forlise ved eller efter ankomst til ankerposition. 
 
Da et forlis kunne medføre en yderligere forurening, var det afgørende, at der blev 
taget bestik af vind og strøm, ligesom beredskabet til forureningsbekæmpelsen på 
såvel ankerpositionen som på de omkringliggende kyster måtte være rede. 
 
Såfremt havaristen blev bugseret til en nødhavn eller et nødområde tæt på land, var 
det af endnu større vigtighed, at beredskabet var etableret ved ankomsten. 

2.7  National Sårbarhedsudredning. Delrapport vedrørende akutte 
olie- og kemikalieforureningsulykker til søs 

Delrapporten blev udarbejdet i 2003 af ”Underudvalget vedrørende Akutte Olie- og 
Kemikalieforureningsulykker til Søs”. Underudvalget var nedsat under Udvalget for 
National Sårbarhedsudredning. Baggrunden for sårbarhedsudredningen var den poli-
tiske aftale om redningsberedskabet efter 2002. Sårbarhedsudredningen havde et 
bredt tværsektorielt sigte, og formålet var at analysere, om beredskabet i Danmark 
står mål med de aktuelle risici og trusler. 
 
I underudvalget deltog repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Energisty-
relsen, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet, Amtsrådsforeningen, Kommunernes 
Landsforening, Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Farvandsvæsenet. 
 
Formålet med delrapporten var at tilvejebringe en beskrivelse af Danmarks sårbar-
hed over for akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til søs, risikoen for at sådan-
ne ulykker finder sted, den foreløbige indsats for at forebygge ulykker og det eksiste-
rende beredskab til at håndtere eventuelle ulykker. Delrapporten afsluttedes med en 
række anbefalinger til styrkelse af beredskabet. 
 
Delrapporten beskriver på den baggrund, hvordan de danske farvande på grund af 
den danske geografi og Danmarks geografiske placering er genstand for en betydelig 
skibstrafik. Endvidere beskrives de betydelige offshore aktiviteter i den danske del af 
Nordsøen. Risikoen for, at der kan ske en forureningsulykke fra skibe eller platfor-
me/rørledninger i de danske farvande, analyseres, og der redegøres for de alvorlige 
konsekvenser, en forureningslykke vil have for det danske miljø og erhvervsliv. 
 
I relation til det aktuelle udvalgsarbejde er det relevant at bemærke, at delrapporten 
konkluderer, at den tætte skibstrafik i de danske farvande kombineret med de danske 
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farvandes vanskeligt navigable karakter medfører en høj risiko for kollisioner og ha-
varier. Samlet set er der på den baggrund tale om to risici: 
 
• En mindre, men dog stigende risiko for olieforurening fra tankskibsuheld, hvor 

konsekvenserne kan spænde fra det forholdsvis lille olieudslip fra mindre tank-
skibe som bunkringstankskibe til det helt store olieudslip fra meget store tankski-
be. 

 
• En væsentlig større risiko for olieforurening fra uheld, der involverer et af de 

mange andre handelsskibe, der sejler i de danske farvande. Sådanne uheld kan 
forårsage olieudslip fra skibenes egne brændstoftanke, der kan rumme ca. 2.000 
- 10.000 tons olie. 

 
Udslip fra skibenes brændstoftanke vil være væsentligt mindre end udslip fra 
større tankskibshavarier, men stadigt store nok til at kunne forårsage betydelige 
miljøskader (forureningen fra FU SHAN HAI’s brændstoftanke ved forliset resul-
terede således i en betydelig bekæmpelsesaktivitet). 

 
Det danske beredskab til søs og på land over for akutte olie- og kemikalieforure-
ningsulykker beskrives indgående i delrapporten, og der redegøres for de aftaler, 
Danmark har indgået med henblik på at kunne tilkalde assistance fra udlandet, hvis 
dette skulle blive nødvendigt. Endvidere gennemgås de seneste indsatser, som be-
redskabet har gennemført over for forureningsuheld i danske farvande, herunder 
BALTIC CARRIER og FU SHAN HAI kollisionerne. 
 
Delrapporten konkluderer, at erfaringerne fra de seneste bekæmpelsesindsatser vi-
ser, at det danske beredskab til bekæmpelse af akutte olie- og kemikalieforureninger 
til søs generelt er velfungerende og effektivt. 
 
Imidlertid viser erfaringerne også, at der konstant er et behov for at udvikle bered-
skabet, så det altid er i stand til at takle de nye udfordringer og problemstillinger, der 
uvægerligt følger enhver ny bekæmpelsesopgave. 
 
Redegørelsen beskriver på den baggrund de foreløbigt iværksatte tiltag til at imøde-
gå nye udfordringer og problemstillinger og indeholder en række anbefalinger med 
hensyn til de udfordringer og problemstillinger, der endnu er behov for at behandle. 
Endelig indeholder delrapporten underudvalgets overvejelser omkring den indbyrdes 
afhængighed mellem det danske beredskab til bekæmpelse af akutte olie- og kemi-
kalieforureningsulykker til søs og i andre sektorer, som f.eks. tele- og it-sektoren. 
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Kapitel 3  Juridiske muligheder og begrænsninger 

3.1  Indledning 
Der eksisterer en række internationale aftaler og konventioner, regimer, samt natio-
nale love og bekendtgørelser, der samlet set udgør rammerne - det vil sige mulighe-
derne og begrænsningerne - for henholdsvis myndighedsudøvelse og den enkelte 
skibsførers adfærd til søs. 
 
Kapitlet indledes af en generel beskrivelse af jurisdiktionen og suverænitetshåndhæ-
velsen på søen mv. Herefter beskrives strædepassage, herunder stræderegimerne i 
Storebælt, Øresund og Lillebælt, København-traktaten af 1857 angående afløsning 
af Sund- og Belttolden, lov om sikkerhed til søs, lodsloven, havmiljøloven, IMO8 reso-
lutioner, Paris MOU - havnestatskontrol, overvågningsdirektivet, HELCOM Køben-
havner-deklarationen samt Myndigheds- og Erhvervsaftale om sikring af kvalitets-
skibsfart. 
 

3.2  Jurisdiktion og suverænitetshåndhævelse 
Folketinget har ved lov nr. 200 af 7. april 1999 om afgræsning af søterritoriet fastlagt 
grænserne for indre og ydre territorialfarvand inden for hvilke, der i medfør af lodslo-
ven er lodspligt for visse skibe. Loven sikrer tillige en korridor ved indsejlingerne til 
Storebælt og Øresund, således, at udvidelsen af det danske søterritorium fra 3 til 12 
sømil ikke har medført fremkomst af nye stræder. Loven er udmøntet ved bekendtgø-
relse nr. 680 af 18. juli 2003 om afgrænsning af Danmarks søterritorium. 
 
Territorialhøjhedens grundsætning er et fundamentalt folkeretligt princip. Heraf føl-
ger, at staten som udgangspunkt er enekompetent til inden for sit territorium at fore-
tage handlinger, der består i udfoldelse af det statslige magtapparat. 
 
En kyststats - som Danmarks - suverænitet omfatter ud over dens landterritorium og 
indre farvande, tillige søterritoriet (det ydre territorialfarvand). Kyststaten må ikke 
lægge hindringer i vejen for uskadelig passage gennem søterritoriet (se figur 6, der 
viser søterritoriets udstrækning), hvor kyststaten imidlertid har mulighed for at udste-
de love og forskrifter bl.a. med hensyn til sejladsens sikkerhed og regulering af trafik-
ken på havet, jf. Havretskonventionens artikel 21, stk. 1, litra. a, som dog ikke må 
hindre den uskadelige passage. 

                                                 
8 IMO er FN’s søfartsorganisation. 
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Farvande er i retlig henseende inddelt i flere zoner. Deres retlige indhold er nærmere 
beskrevet i afsnit 3.2. 
 
Søterritoriet udgøres af ydre og indre territorialfarvand. 
 
Det ydre territorialfarvand defineres i henhold til Havretskonventionens artikel 2 og 
artikel 3 som: 
 
”Et havbælte, der støder op til landterritoriet og de indre farvande, som enhver 

stat har ret til at fastsætte bredden af op til en grænse på højst 12 sømil.” 
 
Det indre territorialfarvand (indre farvande) defineres i henhold til Havretskonventi-
onens artikel 8 som: 
 

”Farvandene på den landvendte side af basislinjerne.” 
 

Danmarks søterritorium er fastlagt ved lov nr. 200 af 7. april 1999 om afgrænsning af 
søterritoriet med tilhørende bekendtgørelser. 
 
Det bemærkes, at begrebet ”søterritorium” i praksis ofte anvendes analogt med det 
engelske ”territorial sea” som betegnelse alene for det ydre territorialfarvand. 
 
Den tilstødende zone defineres i henhold til Havretskonventionens artikel 33 som: 
 
”Et havområde, der støder op til søterritoriet, og som kan strække sig ud til 24 

sømil fra basislinjerne.” 
 

 Det bemærkes, at Danmark ikke hidtil har oprettet tilstødende zoner. 
 
 
 
Havretskonventionens artikel 211, stk. 3, giver kyststaterne adgang til at stille betin-
gelser knyttet til beskyttelsen af havmiljøet for fremmede fartøjers adgang til deres 
havne, i indre farvande og off-shore terminaler. Sådanne betingelser skal offentliggø-
res og meddeles den kompetente internationale organisation, hvilket vil sige Interna-
tional Maritime Organization (IMO) under De Forenede Nationer (FN). 
 
Det følger endvidere af Havretskonventionens artikel 211, stk. 4, at kyststaten kan 
udstede love og forskrifter gældende i søterritoriet til forebyggelse, begrænsning og 
kontrol af havforurening fra fremmede fartøjer, der udøver retten til uskadelig passa-
ge. 
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Figur 6. Danmarks søterritorium. De røde felter langs den danske kyst viser det indre territorialfarvand, 
mens de mørkeblå felter angiver det ydre territorialfarvand. De gule linier angiver grænserne for 
eksklusive økonomiske zoner. Kilde: Søværnets Operative Kommando 2004. 
 
Inden for den tilstødende zone kan kyststaten udøve den fornødne kontrol med 
henblik på: 
 
• At forhindre, at dens told-, afgifts- og udlændinge- eller sundhedslovgivning 

overtrædes på dens land- eller søterritorium. 
 
• At straffe overtrædelser af ovennævnte lovgivning begået på dens land- eller 

søterritorium. 
 
Oprettelsen af en tilstødende zone medfører ingen ændring af regler for den eksklu-
sive økonomiske zone (jf. nedenfor) eller kontinentalsoklen. 
 
Statens jurisdiktion inden for en tilstødende zone er således temmelig begrænset i 
forhold til jurisdiktionen inden for søterritoriet. Den mulighed, som etableringen af en 
tilstødende zone giver for visse kontrolforanstaltninger uden for det egentlige søterri-
torium, navnlig med hensyn til narkotikasmugling og ulovlig indvandring, har betydet, 
at flere kyststater de senere år har etableret tilstødende zoner. 
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Danmark har indtil videre ikke oprettet en tilstødende zone, men opretholder en ”ar-
kæologisk” zone på 24 sømil med hjemmel i museumsloven (lov nr. 473 af 7. juni 
2001). Spørgsmålet om etablering af en tilstødende zone er for tiden genstand for 
drøftelser i en interministeriel arbejdsgruppe. Såfremt der opnås tilslutning til frem-
sættelse af et lovforslag, ventes dette at kunne fremsættes i løbet af 2004. 
 
Den eksklusive økonomiske zone (EEZ) defineres i henhold til Havretskonventio-
nens artikel 55 og artikel 57 som: 
 

”Et havområde stødende op til søterritoriet, der ikke må strække sig ud over 
200 sømil fra de basislinjer, fra hvilke søterritoriets bredde måles.” 

 
Det bemærkes, at den eksklusive økonomiske zones ydre grænse i Danmark tillige 
er ydergrænse for fiskeriterritoriet og kontinentalsoklen. 
 
Danmarks eksklusive økonomiske zone er fastlagt ved lov nr. 411 af 22. maj 1996 
om eksklusive økonomiske zoner med tilhørende bekendtgørelser. 
 
 
I den eksklusive økonomiske zone (figur 7) har kyststaten suveræne rettigheder for 
så vidt angår efterforskning og udnyttelse af havbunden og undergrunden samt fiske-
riressourcerne. 
 
Kyststaten har endvidere jurisdiktion vedrørende anlæg og benyttelse af kunstige 
øer, installationer, anlæg, videnskabelig havforskning samt beskyttelse og bevarelse 
af havmiljøet, jf. Havretskonventionens artikel 56. 
 
I relation til beskyttelse af havmiljøet foreligger muligheden for gennemførelse af lov-
givning i overensstemmelse med og til forebyggelse, begrænsning og kontrol af foru-
rening fra fartøjer, jf. Havretskonventionens artikel 211, stk. 5. Det er en betingelse 
for indførelse af reglerne, at de forinden er vedtaget af en international organisation. 
På dette område vil denne primært være IMO. Reglerne skal i givet fald behandle 
alle lige (ikke-diskriminerende). 
 
En eller flere kyststater, der ønsker at beskytte et havområde yderligere, kan anmode 
om at få udpeget et klart defineret område (eller områder) som særligt følsomt hav-
område (PSSA)9. 
 
Den kompetente internationale organisation til behandling af en sådan anmodning vil 
være IMO. IMO har i resolution A927(22) vedtaget nærmere retningslinjer for udpeg-
ning af særligt følsomme havområder i henhold til MARPOL 73/78. 

                                                 
9 Particulary Sensitive Sea Area. 
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Figur 7. Danmarks eksklusive økonomiske zone. Figurens grønne linie illustrerer ydergrænsen for 
Danmarks eksklusive økonomiske zone. Kilde: Forsvarsministeriet 2004. 
 
Ifølge retningslinjerne skal et område opfylde en eller flere af følgende betingelser for 
at kunne udpeges til særligt følsomt havområde: Økologiske betingelser (et unikt eller 
sjældent økosystem, diversitet, særligt udsat for nedbrydelse som følge af naturbegi-
venheder eller menneskelige aktiviteter), sociale, kulturelle og økonomiske betingel-
ser (bl.a. områdets betydning for rekreativ turisme) samt videnskabelige og uddan-
nelsesmæssige betingelser (biologisk forskning eller historisk værdi). 
 
Udpegning af et særligt følsomt havområde giver en kyststat mulighed for, jf. Hav-
retskonventionens artikel 211, stk. 6, at udstede love og forskrifter til forebyggelse, 
begrænsning og kontrol af forurening fra fartøjer. Såfremt kyststaten har til hensigt at 
udstede yderligere love og forskrifter for det samme område med henblik på forebyg-
gelse, begrænsning og kontrol af forurening fra fartøjer, skal kyststaten, når PSSA-
anmodningen forelægges, samtidig underrette organisationen herom. 
 
Sådanne yderligere love og forskrifter kan f.eks. vedrøre udtømning (nøje efterlevel-
se af MARPOL bestemmelserne om udtømning), pålæg til visse skibe om særligt 
udstyr (bl.a. til olietankskibe) eller retningslinier for sejlads (fastlæggelse af sejlruter, 
sejladsforbud i visse områder), samt installation af elektroniske trafikovervågningssy-
stemer. 
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Godkendelse indebærer således, at kyststaten kan udstede love og forskrifter, som 
regulerer de maritime aktiviteter i området, men enhver foranstaltning skal godken-
des af IMO, inden den iværksættes. 
 
Det drøftes for tiden internationalt, om det vil være muligt som ledsagende foranstalt-
ning at indføre lodspligt. Havretskonventionen siger ikke noget specifikt om spørgs-
målet, men ud fra en sproglig fortolkning af denne forekommer det nærliggende at 
antage, at dette vil forudsætte, at der er vedtaget internationale regler herom. 
 
Det er således umiddelbart vurderingen, at der ikke i fravær af internationale regler 
på området kan indføres lodspligt i de danske stræder som ledsagende foranstalt-
ning ved etablering af et særligt følsomt havområde. 
 
I Helcom-regi er der under dansk formandskab nedsat en arbejdsgruppe, som har 
fået til opgave at udpege særlige højrisiko-områder i Østersøen samt at vurdere be-
hovet for lodspligt eller anbefaling om anvendelse af lods i disse områder.  
 
Arbejdsgruppen forventes medio 2004 at afslutte sit arbejde ved en rapport til HEL-
COM.  Rapporten skal danne grundlag for overvejelser om hvilke initiativer, der skal 
søges gennemført for at fremme sejladssikkerheden, jf. tillige afsnit 3.3. 
 
Områderne findes primært uden for territorialfarvandene og de danske stræder og 
vurderes som sådan at være uden væsentlig betydning for udvalgets videre overve-
jelser, jf. tillige afsnit 3.3. 
 

3.3  Strædepassage 
Gennemsejling af de danske stræder (Sundet og Bælterne) er omfattet af Køben-
havn-traktatens bestemmelser, Territorialfarvandskonventionen af 1958 og Ad-
gangsanordningen vedrørende fremmede krigsskibes adgang til stræderne, der se-
nest er revideret i 1999, (se bilag 9 om Anordning nr. 224 af 16. april 1999 om frem-
mede orlogsfartøjers og militære luftfartøjers adgang til dansk område under freds-
forhold) samt folkeretlig sædvane. Se tillige figur 8, 9 og 10, der viser ”Stræderegi-
met”’s udstrækning i henholdsvis Storebælt, Øresund og Lillebælt.  
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Figur 8. Stræderegimets udstrækning i Storebælt. Den tynde røde streg angiver ”bredden”, og den 
tykkere røde streg angiver grænserne / de funktionelle grænser for ”længden”). Kilde: Forsvarsministe-
riet 2004. 
 
I de danske stræder gælder således alene en ret til uskadelig passage. Denne ret 
svarer til, hvad der er gældende for søterritoriet i almindelighed, men den kan ikke 
suspenderes. Ifølge Traktaten må intet skib under noget påskud anholdes eller 
standses under sin fart gennem stræderne. Der kan ligeledes ikke opkræves en afgift 
for selve gennemsejlingen af de danske stræder. Der vil dog kunne kræves betaling 
for konkrete tjenesteydelser, bl.a. for benyttelse af lods, men udelukkende på frivillig 
basis. 

SSTTRRÆÆDDEERREEGGIIMMEE  SSTTOORREEBBÆÆLLTT  

 
GRÆNSER FOR 
STRÆDEREGIMET 
STOREBÆLT 
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Figur 9. Stræderegimets udstrækning i Øresund. Den tynde røde streg angiver dets grænse mod 
Danmark, og den tykkere røde streg angiver grænserne / de funktionelle grænser for ”længden”). Den 
gule streg angiver grænsen mellem dansk og svensk farvand. Kilde: Forsvarsministeriet 2004. 
 
Når det gælder det åbne hav, er der som udgangspunkt ikke mulighed for at regulere 
sejladsen, dog bortset fra de regler, som følger af Havretskonventionen. Det følger af 
Havretskonventionens art. 211, stk. 1, at der kan fastsættes internationale regler for 
at forebygge forureningen fra skibe. Da der endnu ikke er vedtaget internationale 
regler herom, kan der ikke stilles krav om, at skibe skal benytte lods på det åbne hav. 
 

SSTTRRÆÆDDEERREEGGIIMMEE  ØØRREESSUUNNDD  

GRÆNSER FOR 
STRÆDEREGIMET 
ØRESUND 
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I de 3 stræder gælder København-traktatens bestemmelser, jf. art.1 (se bilag 4), 
hvorefter benyttelse af lods udtrykkeligt er frivillig for udenlandske skibe. Spørgsmålet 
om en ændring i denne tilstand har været overvejet adskillige gange, men har ikke 
opnået international tilslutning og har derfor ikke kunnet gennemføres. 
 

SSTTRRÆÆDDEERREEGGIIMMEE  LLIILLLLEEBBÆÆLLTT  
 

 
 
Figur 10. Stræderegimet for Lillebælt. Den tykke røde streg angiver grænserne / de funktionelle græn-
ser for ”længden”). Kilde: Forsvarsministeriet 2004. 
 
I tilknytning til en strædepassage vil skibsfarten under passage af henholdsvis Katte-
gat og Østersøen befinde sig i korridorer af åbent hav, omgivet af dansk og hen-
holdsvis svensk eller tysk søterritorium. Skibe, der følger de afmærkede ruter, vil dog 
krydse mindre områder af dansk søterritorium. Se figur 6. 
 
De pågældende korridorer blev i forbindelse med udvidelsen af søterritoriet i 1999 fra 
3 til 12 sømil etableret med henblik på at undgå, at farvande, der hidtil havde været 
åbent hav, blev fuldstændigt dækket af dansk, henholdsvis tysk og svensk, søterrito-
rium. Dette ville have skabt nye stræder, der i medfør af Havretskonventionens be-
stemmelser ville give fremmede skibe adgang til at kræve den såkaldte transitpassa-
ge i hele strædets bredde og desuden gøre opretholdelsen af det historiske stræde-
regime i de ”gamle” stræder tvivlsom. 

Grænser for 
stræderegimet 
i Lillebælt 
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Transitpassage er betydeligt mere liberal for skibsfarten end den under det historiske 
stræderegime gældende adgang til uskadelig passage, som dog ikke kan suspende-
res, jf. Konventionen af 29. april 1958 om det ydre territorialfarvand og den tilstøden-
de zone, art. 16, stk. 4, og hjemler ikke ret for kyststaten til ensidigt at pålægge 
fremmede skibe lodspligt.  
 
Det må derfor konkluderes, at det ikke inden for de givne folkeretlige rammer, jf. Kø-
benhavn-traktaten, er muligt for Danmark ensidigt at pålægge fremmede skibe lods-
pligt i danske farvande (stræder) under passage, der ikke er forbundet med anløb af 
dansk havn.  
 
Såfremt København-traktaten blev ophævet, ville de danske stræder blive omfattet af 
Havretskonventionens regler om transitpassage. I medfør af Havretskonventionens 
art. 38 har skibe som udgangspunkt ret til uhindret transitpassage i internationale 
stræder.10 
 
Skibe i transitpassage skal i henhold til Havretskonventionens artikel 39, stk. 2, over-
holde almindeligt accepterede internationale forskrifter, procedurer og praksis vedrø-
rende sikkerheden til søs samt forebyggelse, begrænsning og kontrol af forurening 
fra skibe. Da der ikke foreligger en almindeligt accepteret international regel om 
lodspligt gennem internationale stræder, vil en sådan pligt derfor ikke kunne indføres 
eller håndhæves med hjemmel i denne bestemmelse. 
 
I henhold til Havretskonventionens art. 42, jf. art. 41, kan strædestater udstede love 
og forskrifter for transitpassagen med hensyn til følgende forhold: sejladsens sikker-
hed og regulering af trafikken på havet, miljøbeskyttelse, fiskefartøjer, forbud mod 
fiskeri samt ombordtagning eller ilandbringning af varer, valuta eller personer, der 
strider mod strædestatens told-, afgifts-, indvandrings- eller sundhedslovgivning.  
 
Disse bestemmelser giver ikke strædestaten mulighed for at indføre af lodspligt. 
Lodspligt gennem et internationalt stræde omfattet af Havretskonventionens regler 
om transitpassage kan kun indføres, såfremt der internationalt kan opnås enighed 
herom. 
 
En ophævelse af København-traktaten ville således ikke forbedre Danmarks mulig-
heder for at opnå indførelse af lodspligt gennem de danske stræder. 

                                                 
10 En ændring af havretskonventionen forudsætter enighed blandt de lande, som har ratificeret trakta-
ten. Som følge af samordningen af EU’s politik, bl.a. i forhold til Havretskonventionen, vil Danmark 
være politisk forpligtet til at søge opbakning i EU-kredsen til et eventuelt ændringsforslag. En drøftelse 
i EU-kredsen efter PRESTIGE-ulykken af Kommissionens forslag til ændring af Havretskonventionen 
for at forebygge tilsvarende uheld viste - trods en åben dansk holdning til forslaget - en meget tøvende 
indstilling til ændring af Havretskonventionen, som flere lande var kraftigt imod. 
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3.4  København-traktaten af 14. marts 1857 angående afløsning af 
Sund- og Belttolden 

Traktaten (se bilag 4, der er en uofficiel oversættelse i uddrag) forpligter Danmark til 
at opretholde en lodstjeneste til fri (frivillig) afbenyttelse for skibsfarten.  
 
Traktatens artikel 2 fastsætter i øvrigt, at lodstakster skal være moderate og ikke må 
diskriminere udenlandske skibe i forhold til danske skibe. Endelig giver det historiske 
stræderegime, der bygger på traktaten, Danmark visse sikkerhedspolitiske fordele, 
som der er en interesse i at opretholde, blandt andet ret til at regulere fremmede 
statsskibes adgang til stræderne, jf. afsnit 3.3 og bilag 9. 
 

3.5  Lov om sikkerhed til søs 
For så vidt angår sejladssikkerheden er Søfartsstyrelsen den ansvarlige myndighed 
på en række områder, som det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002 
om sikkerhed til søs. Lov om sikkerhed til søs er senest blevet ændret ved lov nr. 
1231 af 27. december 2003 blandt andet foranlediget af behovet for implementering 
af overvågningsdirektivet (2002/59/EF) (se afsnit 3.10). 
 
I medfør af lovens § 6 kan Søfartsstyrelsen fastsætte regler, træffe foranstaltninger, 
meddele generelle og konkrete forbud eller påbud til sikring af sejladsen, overholdel-
se af orden og forebyggelse af fare samt til forebyggelse af, at der lægges den frie 
sejlads hindringer i vejen. 
 
Det vil bl.a. sige: 
 
• Forbud mod sejlads, fiskeri, ankring og dykning i særlige områder. Dette dæk-

ker forbud mod aktiviteter, der som følge af særlige omstændigheder i det på-
gældende geografiske område vil kunne medføre fare for menneskeliv og skibe. 

 
• Søvejsregler, fartrestriktioner og ruteforløb. Dette omfatter sikring af trafikfor-

holdene til søs, såsom skibes indbyrdes vigepligt, lanterneføring, fart- og rute-
fastsættelse. 

 
• Anvendelse af lods. Søfartsstyrelsen anvender denne hjemmel til at stille krav 

om anvendelse af lods i lokalområder. 
 
• Meldesystemer og rutesystemer, radarovervågning og anvendelse af afviserfar-

tøjer. Dette punkt dækker over en række foranstaltninger, der vil medvirke til at 
afvikle trafikken i særlige områder på en sikker måde. 
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• Godkendelse af hurtigfærger, som skal sikre, at disse sejler på en forsvarlig 
måde. 

 
• Broer. Dette dækker de bestemmelser, som det af hensyn til sejladsen vil være 

nødvendigt at fastsætte ved broer over danske farvande. 
 
• Beskyttelse af søkabler og undersøiske rørledninger. Dette omfatter regler om 

oprettelse af beskyttelseszoner til beskyttelse af kabler og undersøiske rørled-
ninger i danske farvande. 

 
• Regler om oprettelse af zoner til overholdelse af orden og forebyggelse af fare 

omkring havanlæg og i forbindelse med anlægsarbejder. 
 
• Vagthold i skibe11 – bestemmelser for, hvordan vagten skal opretholdes om 

bord. 
 
• Bistand til redning af menneskeliv på søen. Dette omfatter foranstaltninger til at 

komme nødstedte til søs til hjælp. 
 
Formålet med lov om sikkerhed til søs er tillige at opfylde Danmarks forpligtelser i 
henhold til den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv til søs af 
1974 (SOLAS), der er ratificeret af Danmark og trådte i kraft maj 1980 samt de til 
konventionen hørende ændringer og protokoller. 
 
§ 8 i lov om sikkerhed til søs pålægger forsvarsministeren at sikre, at Danmark opfyl-
der sine forpligtelser til at afmærke farvandene. Det fremgår af bestemmelsen, at 
Farvandsvæsenet (på forsvarsministerens vegne) forestår afmærkningen af hoved-
farvande og gennemsejlingsfarvande. I øvrige farvande er det interessenterne, som – 
efter Farvandsvæsenets bestemmelser – skal forestå og betale for afmærkningen. 
 

3.6  Lodsloven 
Lodsloven, lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. august 1989, og de i medfør heraf ud-
stedte bekendtgørelser regulerer udførelsen af lodsning i danske farvande. Af lodslo-
vens § 8, stk. 1, fremgår det for hvilke kategorier af skibe, der generelt er lodspligt 
ved besejling af indre og ydre dansk territorialfarvand. Ifølge § 8, stk. 2, gælder den-
ne bestemmelse ikke skibe, som ifølge international aftale eller i medfør af folkeretli-
ge regler har ret til sejlads i danske farvande uden at tage lods.  
 
                                                 
11 Disse bestemmelser stammer fra ”International Convention on Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping for Seafarers” (STCW) og er implementeret i dansk lovgivning ved Søfartsstyrel-
sens bekendtgørelse nr. 240 af 27. april 1998 om vagthold i skibe. 
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Allerede lodsloven fra 1979 indeholdt i § 8 en bestemmelse om, at forsvarsministeren 
kunne fastsætte regler om, at der skulle anvendes lods ”af hensyn til den almindelige 
skibsfart og samfærdsel eller væsentlige offentlige interesser”. Det fremgår af be-
mærkningerne hertil, at bestemmelsen ikke kun var tænkt anvendt, hvor militære 
hensyn gjorde det nødvendigt, men også f.eks. miljømæssige. Af bemærkningerne 
fremgår tillige: ”Herved imødekommes et ønske fra handelsministeren om, at samtli-
ge bekendtgørelser om tvangslodsning i danske farvande udstedes i medfør af lods-
loven. Der tilsigtedes ikke ændringer i den bestående praksis, hvorefter indførelse af 
tvangslodsning i hvert enkelt tilfælde normalt skete efter en forhandling mellem samt-
lige berørte parter.” 

Det har ikke med sikkerhed kunnet konstateres, hvorfor Søfartsstyrelsen på trods af 
ovenstående i den mellemliggende periode fortsat har udstedt bestemmelser om 
lodspligt for visse havne med hjemmel i § 6 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 627 af 26. juli 2002. 
 
Endvidere har Danmark udstedt en række nationale bekendtgørelser vedrørende 
lodsning. De væsentligste er anført i bilag 6. 
 

3.7  Havmiljøloven 
Miljøstyrelsen er ansvarlig for lovgivningen på området og har ved § 38 i lov nr. 476 
af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet med senere ændringer, senest ved lov 
nr. 1173 af 19. december 2003 (havmiljøloven) pålagt ejere, brugere og førere af 
samt lodser på skibe straks at indberette til forsvarsministeren, såfremt der sker ud-
tømning eller dumpning, som er i strid med loven. 
 
Endvidere skal der straks ske indberetning ved enhver form for kollision, grundstød-
ning eller såfremt, der af andre grunde er fare for udtømning. En tilsvarende pligt 
gælder for ejere og brugere af og lodser på platforme samt den for platformen an-
svarlige. Dog skal indberetningen i disse tilfælde ske til miljøministeren. 
 
Endvidere skal de nævnte personer samt førere af luftfartøjer straks indberette, så-
fremt der fra skibet, platformen eller luftfartøjet iagttages væsentligt spild af olie eller 
skadelige flydende stoffer. 
 
Forsvarsministeren kan forbyde et skib, f.eks. i havn, at fortsætte sejlads eller andre 
aktiviteter eller påbyde, at sejlads eller andre aktiviteter skal følge bestemte retnings-
linjer, såfremt der fra skibet er sket eller er fare for udtømning eller udledning, som er 
i strid med havmiljøloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf, og forbudet eller på-
budet er nødvendigt for at forhindre eller bekæmpe forurening af havet. 
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Et forbud eller påbud efter havmiljøloven skal snarest muligt meddeles føreren af ski-
bet, den for platformen ansvarlige, ejeren eller brugeren af skibet eller platformen 
skriftligt eller telegrafisk med oplysning om grunden til forbudet og i tilfælde af tilba-
geholdelse med oplysning om de vilkår, hvorunder frigivelse kan finde sted. 
 
Endvidere kan Søfartsstyrelsen udstede forbud mod, at et skib anløber dansk havn, 
såfremt det afsejler eller fortsætter sin sejlads trods et sejladsforbud, eller hvis skibet 
efter aftale herom undlader at anløbe et reparationsværft med henblik på at udbedre 
de forhold, som førte til tilbageholdelsen. 
 
Ligeledes kan der efter anmodning fra et andet EU/EØS-land udstedes forbud mod 
anløb af danske havne, når et skib har overtrådt bestemmelserne for en tilbagehol-
delse meddelt af dette EU/EØS-land. Der kan dog gives tilladelse til anløb af en be-
stemt dansk havn, hvis skibets forsatte sejlads indebærer risiko for tab af menneske-
liv eller skade på havmiljø, hvis bydende nødvendige sikkerhedshensyn gør det på-
krævet, eller med henblik på afhjælpning fejl og mangler. 
 
Anløbsforbudet ophæves snarest og senest, når de forhold, som førte til anløbsfor-
budet, er bragt i orden. 

3.8  IMO resolutioner 
Som opfølgning på HELCOM Københavner-deklarationen af 10. september 2001 
stillede Danmark sammen med Estland, Finland, Tyskland, Rusland og Polen i 2002 i 
IMO forslag om skærpelse af de daværende anbefalinger12 om anvendelse af lods i 
de danske stræder. 
 
Skærpelsen skulle medvirke til at sikre, at afviklingen af trafikken i de to transitruter 
også i fremtiden sker på en effektiv og sikker måde. De to resolutioner blev i forbin-
delse med ændringerne slået sammen til én, MSC.138(76), som trådte i kraft den 1. 
december 2003 og indebærer, at anbefalingen om anvendelse af lods igennem Rute 
T omfatter skibe med en dybgang på 11 meter eller derover (mod tidligere 13 meter 
eller derover). Desuden anbefales brug af lods i skibe uanset størrelse, som passerer 
gennem Rute T med en last bestående af bestrålet nukleart brændsel, plutonium el-
ler højradioaktivt affald (INF-cargoes). Rute T begynder ved Skagen og løber igen-
nem Kattegat, Storebælt og trafiksepareringssystemet syd for Gedser (se figur 13 
samt bilag 5). Rute T har en minimumsdybde på 17 m.  
 
Transitruten gennem Øresund løber gennem farvandet mellem Danmark og Sverige. 
På grund af den begrænsede vanddybde i området bliver denne rute mest anvendt af 
mindre skibe og skibe i ballast. 
 

                                                 
12 Resolution A.579(14) og Resolution A.620(15) 
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I Øresund omfatter anbefalingerne om anvendelse af lods lastede olietankskibe med 
en dybgang på 7 meter eller derover samt – uanset størrelse - lastede gas- og kemi-
kalietankskibe og skibe med en last bestående af bestrålet nukleart brændsel, pluto-
nium eller højradioaktiv affald (INF-cargoes) (se bilag 5 for en nærmere oversigt over 
relevante IMO lodsanbefalinger for sejlads i dansk farvand). 
 

3.9  Paris MOU – havnestatskontrol 
Paris MOU13 er et samarbejde mellem lande, som ønsker at opretholde et effektivt 
system til gennemførelse af havnestatskontrol14. 
 
Formålet er at sikre, at skibe, der besejler de pågældende lande, opfylder de interna-
tionale regler for derigennem at opnå en beskyttelse af havmiljøet og skibenes be-
sætninger. 
 
Landene er enige om at afholde et minimumsantal havnestatskontroller om året og 
om at udveksle informationer med hinanden herom. Informationerne samles i en fæl-
les database, SIRENAC. 
 
I SIRENAC registreres og lagres information om alle skibe og alle rapporter fra udført 
havnestatskontrol foretaget i medlemslandene. SIRENAC-databasen udgør således 
et myndighedsværktøj for medlemslandene. 
 
Selve havnestatskontrollen følger et fastlagt regime for indhold og omfang af synet 
på skibet. Efter afslutningen af synet indberettes en række data om skibet og de kon-
staterede forhold til SIRENAC. Disse data indgår i udregningen af skibets mål-faktor 
(et slags pointsystem), der anvendes i prioriteringen ved udvælgelsen af skibe til syn. 
 
Mål-faktoren fremgår af SIRENAC for alle skibe og tjener som indikation for skibenes 
standard. Al SIRENAC’s information overføres endvidere til EQUASIS-databasen, 
der er oprettet i EU-regi. 
 
EQUASIS har til formål at sikre gennemsigtighed med hensyn til kvaliteten i alle led i 
transportkæden, herunder skibe, redere og firmaer, der benytter skibe til transport af 
gods. 
 
                                                 
13 EU landene (undtaget Luxembourg og Østrig), Canada, Island, Kroatien, Norge, Rusland og Slove-
nien. For EU landenes vedkommende reguleres området endvidere af Direktiv 95/21 om havnestats-
kontrol, men det materielle indhold er det samme. Direktivet er implementeret i dansk ret ved ”Teknisk 
forskrift om havneststatskontrol af skibsfart”. 
 
14 Havnestatskontrol (Port State Control – PSC) er nationale myndigheders kontrol af udenlandske 
anløbende skibe – i modsætning til den løbende kontrol med skibe under et lands eget flag. 
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SIRENAC’s og EQUASIS’ betydning i relation til sejladssikkerhed og øget overvåg-
ning synes imidlertid begrænset15, idet skibe, der er i vedligeholdelsesmæssig dårlig 
stand, erfaringsmæssigt udmærket kan have velkvalificerede besætninger. 
 

3.10  Overvågningsdirektivet 
Overvågningsdirektivet16 har til formål at oprette et trafikovervågnings- og trafikinfor-
mationssystem for skibsfarten i EU med henblik på at gøre skibsfarten mere sikker 
og forbedre myndigheders reaktioner med hensyn til ulykker, hændelser eller poten-
tielt farlige situationer til søs, herunder eftersøgnings- og redningsaktioner. Det skal 
desuden bidrage til at forebygge og opdage forurening fra skibe. 
 
Direktivets artikel 8 indeholder bestemmelser om overvågning af skibes overholdelse 
af bestemmelserne for skibstrafiktjenester. I Danmark er den eneste skibstrafiktjene-
ste VTS Storebælt. Ifølge artikel 8 skal medlemsstaterne overvåge og træffe alle de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre: 
 
• At skibe, der sejler ind i et område, som dækkes af en skibstrafiktjeneste, der 

administreres af en eller flere stater, hvoraf mindst én er en medlemsstat, på 
deres søterritorium og i overensstemmelse med IMO's regler, anvender og 
overholder systemets regler. 

 
• At skibe, der sejler under en medlemsstats flag, eller skibe, der er på vej til en 

havn i en medlemsstat og sejler ind på et område, som dækkes af en sådan 
skibstrafiktjeneste, men som ligger uden for en medlemsstats søterritorium og 
er i overensstemmelse med IMO's retningslinjer, overholder denne skibstrafik-
tjenestes regler. 

 
• At skibe, der sejler under et tredjelands flag og ikke er på vej til en havn i en 

medlemsstat, men som sejler ind på en skibstrafiktjenestes område, som ligger 
uden for en medlemsstats søterritorium, så vidt muligt følger denne skibstrafik-
tjenestes regler. Medlemsstaterne bør indberette ethvert åbenbart alvorligt brud 
på disse regler, der konstateres i en sådan skibstrafiktjenestes område, til den 
berørte flagstat. 

 

                                                 
15 Undtagelsen hertil er et forslag fra Søfartsstyrelsen om at indberette de skibe til SIRENAC, der ikke 
følger IMO’s lodsanbefalinger. Forslaget vil givetvis øge frekvensen af lodsanvendelse, men forudsæt-
ter, at der kommunikeres effektivt myndighederne imellem, så der rettidigt kan gennemføres inspekti-
on ved første anløb efter forseelsen. 
 
16 Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikover-
vågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets di-
rektiv 93/75/EØF. Sidstnævnte (Meldepligtsdirektivet) er fuldt ud inkorporeret i Overvågningsdirektivet. 



 

  
 

  
   Side 46/147 
 

Direktivet indeholder andre artikler, som har indflydelse på overvågningen af sejlads-
sikkerheden. Disse gengives her i kort form, idet der henvises til teksten i overvåg-
ningsdirektivet: 
 
• Alle skibe på vej til en havn i en medlemsstat skal til havnemyndighederne sen-

de oplysninger om skib og ladning mv. mindst 24 timer før forventet ankomst 
(alternativt når skibet afgår fra havn på en rejse mindre end 24 timer før forven-
tet ankomst) (jf. artikel 4). 

 
• Skibe, der har farlig eller forurenende last om bord, skal oplyse dette til med-

lemsstaterne. Indberetningen er en videreførelse af Meldepligtsdirektivet (se 
fodnote ovenfor), og meldingerne modtages i dag af Søværnets Operative Kom-
mando. Der skal i denne forbindelse oprettes kommunikationssystemer med 
henblik på elektronisk dataudveksling mellem medlemsstaterne (jf. artiklerne 4 
samt 12 – 15)17. 

 
• Medlemsstaterne skal overvåge og træffe nødvendige foranstaltninger til at sik-

re, at alle skibe, der sejler ind i et obligatorisk meldesystem18, overholder deres 
meldepligt. 

 
• Visse skibe, der anløber en havn i en medlemsstat, skal være udstyret med AIS 

inden for en vis tidsfrist. Disse regler er implementeret i dansk lovgivning i Sø-
fartsstyrelsens tekniske forskrifter for skibes bygning og udstyr mv. (Meddelel-
ser), (artikel 6 og bilag 2). 

 
• Medlemsstaterne overvåger og træffer de nødvendige foranstaltninger til at sik-

re, at alle skibe, der sejler i et obligatorisk skibsrutesystem overholder IMO’s 
retningslinier og krav. I Danmark findes et trafiksepareringssystem med denne 
form for overvågning ved Storebæltsforbindelsen. Overvågningen foretages af 
VTS Storebælt med Søværnets Operative Kommando som VTS-myndighed (ar-
tikel 7). 

 
• Medlemsstaterne overvåger og træffer de nødvendige foranstaltninger til at sik-

re, at skibe, der anløber en havn i en medlemsstat, er udstyret med et VDR19 
system, hvis indhold af oplysninger skal udleveres ved en havariundersøgelse 
af en ulykke, der har fundet sted inden for medlemsstatens jurisdiktion (artikel 
10). 

                                                 
17 For Danmarks vedkommende via SafeSeaNet. 
 
18 Det bemærkes, at SHIPPOS ikke er et obligatorisk meldesystem. 
 
19 Voyage data recorder. 
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• Kyststationer20, som er i besiddelse af oplysninger om skibe, der f.eks. har væ-

ret ude for en ulykke, har forsømt en indberetnings- eller meldepligt eller har 
overtrådt regler i skibsrutesystemer eller skibstrafiktjenester, skal videregive op-
lysninger om disse til de medlemsstater, der ligger langs skibenes ruter (artikel 
16). 

 
• Skibe skal melde ulykker og hændelser, der berører sejladsens sikkerhed, og 

situationer, der kan føre til forurening eller udslip af farlige stoffer (artikel 17). 
 
• Medlemsstaterne skal træffe særlige foranstaltninger i tilfælde af usædvanligt 

ugunstige vejrforhold, for eksempel nedlægge forbud mod, at et skib forlader en 
havn, eller forbyde, at skibe bunkrer i territorialfarvandet (artikel 18). Dette punkt 
har nødvendiggjort en ændring af lov om sikkerhed til søs. 

 
• Medlemsstaterne skal sørge for opretholdelse af sejladssikkerhed og personers 

sikkerhed i tilfælde af uheld eller andre hændelser til søs (artikel 19 og bilag 4). 
 
• Medlemsstaterne skal gøre det muligt for nødstedte skibe at søge mod eller få 

anvist et nødområde (artikel 20). 
 
Overvågningsdirektivet trådte i kraft den 5. februar 2004, og Søfartsstyrelsen og Mil-
jøstyrelsen har ansvaret for i samarbejde med Forsvarsministeriet at implementere 
direktivet i dansk lovgivning. 
 
Danmark har primo 2004 udpeget nødområder, jf. figur 11.  
 

                                                 
20 I Danmark er Søværnets Operative Kommando, herunder VTS Storebælt, den eneste kyststation. 
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Figur 11. Forhåndsudpegede nødområder i dansk farvand. Kilde: Miljøministeriet 2004. 
 

3.11  HELCOM Københavner-deklarationen 
Transport- og miljøministrene fra Østersølandene vedtog den 10. september 2001 en 
række foranstaltninger med henblik på fremme af sejladssikkerheden og forurenings-
forebyggelsen i Østersøområdet. Initiativet til denne ekstraordinære HELCOM-
konference blev taget af den danske erhvervsminister på baggrund af kollisionen 
mellem BALTIC CARRIER og TERN i den internationale dybvandsrute syd for Møn 
ved territorialgrænsen mellem Danmark og Tyskland den 29. marts 2001. Foranstalt-
ningerne er beskrevet i ”Declaration on the Safety of Navigation and Emergency Ca-
pacity in the Baltic Sea Area” (HELCOM Copenhagen Declaration).  

 

HELCOM Københavner-deklarationen er implementeret i Danmark på de fleste om-
råder. Implementeringen af  ”Early Warning Scheme” er dog endnu ikke fuldt ud til-
endebragt. Se herom nærmere i afsnit 5.2.4. 
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3.12  Myndigheds- og Erhvervsaftale om sikring af kvalitetsskibs-
fart 

Myndigheds- og Erhvervsaftalen om sikring af kvalitetsskibsfart er et led i implemen-
teringen af HELCOM Københavner-deklarationen af 10. september 2001, og blev i 
juli 2002 indgået mellem Søfartsstyrelsen, Danmarks Rederiforening, Energi E2, Er-
hvervenes Transportudvalg og Oliebranchens Fællesrepræsentation. 
 
Sikkerhedshensyn skal ifølge aftalen være en integreret del af de maritime aktiviteter, 
og de maritime aktører skal sikre, at der kun anvendes skibe med et tilfredsstillende 
kvalitetsniveau. 
 
Som følge af PRESTIGE’s forlis i november 2002 nord for Spanien skærpedes er-
hvervets opmærksomhed omkring kvalitetsskibsfart yderligere, og i marts 2003 afgav 
de samme maritime aktører, som indgik industriaftalen, et tilsagn til økonomi- og er-
hvervsministeren om udelukkende at benytte dobbeltskrogede tankskibe til transport 
af tung olie til og fra dansk havn. Det var hensigten, at tilsagnet senere skulle erstat-
tes af tilsvarende EU-regler, som på daværende tidspunkt var under forhandling. EU-
reglerne trådte i kraft den 21. oktober 2003. 
 
Imidlertid friholder EU-reglerne - i modsætning til tilsagnet - de mindre tankskibe med 
en dødvægtstonnage på mellem 600 og 5.000 tons fra forbudet mod transport af 
tung olie i enkeltskrogede tankskibe til eller fra dansk havn. For at undgå en forrin-
gelse af miljøbeskyttelsen henstillede økonomi- og erhvervsministeren i oktober 2003 
til erhvervet fortsat - også for de små tankskibe - at anvende den praksis, som fulgte 
af tilsagnet fra marts 2003. 
 

3.13  Sammenfatning 
De eksisterende internationale konventioner på søfartsområdet tillader ikke indførel-
se af lodspligt uden for søterritoriet eller i stræderne.  
 

3.14  Vurderinger 
Det vurderes, at: 
 
• Det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at få indført lodspligt for gennemsej-

lende skibe i danske farvande. Der er imidlertid mulighed for at pålægge danske 
skibe, som er omfattet af IMO’s lodsanbefalinger, lodspligt. (Da danske skibe 
imidlertid hidtil fuldt ud har efterlevet IMO’s anbefalinger, vurderes et sådant 
skridt ikke at være relevant). 
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• Efter at IMO har principgodkendt udpegningen af Østersøen som særligt føl-

somt havområde, vil det principielt være muligt at fremsætte forslag til eventuel 
lodspligt i særlige områder som ledsageforanstaltning. Et sådant forslag skal 
godkendes af IMO’s medlemslande. Det skal bemærkes, at IMO ikke tidligere 
har godkendt lodspligt som ledsageforanstaltning i forbindelse med et særligt 
følsomt havområde. Såfremt et sådant forslag fremsættes for Danmarks ved-
kommende, skal det sikres, at dette sker uden at ”Stræderegimet” kompromitte-
res. 

 
• Hurtig og sikker formidling til Søfartsstyrelsen af oplysninger om skibe, der und-

lader at følge IMO’s lodsanbefalinger, vil muliggøre rettidig indberetning til PSC 
databasen SIRENAC og efterfølgende havnestatskontrol af de pågældende 
skibe som en umiddelbar og mærkbar konsekvens af undladelsen. 

 
• Det vil være muligt for EU at udarbejde en bindende retsakt på grundlag af 

IMO’s lodsanbefalinger, som nægter skibe, der ikke har fulgt anbefalingerne, 
adgang til EU-havne. Derimod kan EU-landene ikke indføre et generelt krav om 
anvendelse af lods i den eksklusive økonomiske zone, da der ikke er vedtaget 
internationale regler på området. 

 
• Det er usikkert, hvorvidt de igangværende bestræbelser på udpegning af højri-

sikoområder vil forbedre mulighederne for indførelse af lodspligt uden for søter-
ritoriet. 

 

3.15  Anbefalinger 
Det anbefales, at: 
 
• De nødvendige operative, tekniske og økonomiske forudsætninger for at foreta-

ge direkte opkald til skibe, der nærmer sig danske farvande, tilvejebringes. 
 
• De nødvendige operative, tekniske og økonomiske forudsætninger for hurtig og 

sikker formidling til Søfartsstyrelsen af oplysninger om skibe, der undlader at 
følge IMO’s lodsanbefalinger, tilvejebringes. 

 
• Danmark arbejder for, at EU-Kommissionen tager initiativ til EU-regulering af 

anvendelsen af lods for skibe, der under EU-lands flag sejler i transit mellem 
EU-havne, f.eks. gennem de danske farvande, og at arbejde for, at EU på bag-
grund af IMO’s lodsanbefalinger udarbejder en bindende retsakt i medfør af 
hvilke skibe, der ikke har fulgt anbefalingerne, nægtes adgang til EU-havn. 
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• Danmark vil i forbindelse med forhandlingerne om ledsagende foranstaltninger 
for PSSA’en i Østersøen arbejde for øget anvendelse af lods.  
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Del III  Øget anvendelse af lodser 
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Kapitel 4  Eksisterende praksis på lodsområdet samt lodstak-
sternes størrelse og sammensætning 

4.1  Indledning 
Efter beskrivelse af de juridiske muligheder og begrænsninger (kapitel 3), herunder 
beskrivelsen af lodsloven (afsnit 3.6) følger rapportens del III, der omhandler øget 
anvendelse af lodser. Området udgør rapportens ”første søjle”. Den anden er ”over-
vågningssøjlen”. 
 
Kapitel 4 indledes med en beskrivelse af lodsen og lodsning, herunder bestilling og 
udførelse, lodsens kompetencer, pligter og ansvar samt bidrag til sejladssikkerhed. 
Det afsluttes med en gemmengang af lodstaksternes størrelse og sammensætning 
samt antallet af lodsninger.  

4.2  Lodser og lodsning 
 
En lods kan defineres som: 
 
”En person, der har bevis som skibsfører, har bestået en lodseksamination og 

er i besiddelse af et lodspatent gældende for et lodsningsområde.” 
 
(Kilde: Farvandsvæsenet). 
 
Lodsning kan defineres som: 
 
”Rådgivning og vejledning af skibsføreren om alle generelle og lokale forhold, 

der angår navigering, sejlads og manøvrering. 
 

Lodsens kompetence omfatter alene rådgivning. 
 

Lodsen er således alene ansvarlig for den rådgivning og vejledning, han yder, 
mens ansvaret for skibets navigation mv. i enhver henseende ligger  

hos skibsføreren.” 
 
(Kilde: Farvandsvæsenet). 
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4.2.1 Bestilling og udførelse af lodsning 
Et skib bestiller lods ved, at skibsføreren selv eller en skibsmægler/agent kontakter 
det lodsbestillingskontor, som dækker lodsningsområdet. De nærmere regler for 
lodsbestilling fremgår af Farvandsvæsenets bekendtgørelse nr. 839 af 10. oktober 
2003 om tilkaldelse af lods mv. Ved transitlodsning gennem Rute T fra farvandet om-
kring Skagen til farvandet omkring Bornholm eller omvendt skal lodsbestillingen afgi-
ves mindst 1821 timer før forventet ankomst og bekræftes eller korrigeres 3 timer før 
den forventede ankomst. For øvrige transitlodsninger skal lodsbestillingen afgives 
mindst 6 timer før forventet ankomst og bekræftes eller korrigeres 1 time før den for-
ventede ankomst.  
 
Når lodsbestillingskontoret har modtaget en lodsbestilling, sendes en bekræftelse til 
skibet. Herefter udstikker kontoret på baggrund af tørnsystemet den lods, der skal 
påtage sig lodsningen. På lodsninger, der overstiger et vist antal timer, er det nød-
vendigt at skifte lods under sejladsen eller at tage to lodser om bord. Dette skal sikre, 
at lodserne altid er udhvilede under lodsningen. Når lodsbestillingskontoret ved, 
hvem der skal lodse, varskos lodsen, der har pligt til at møde på lodsstationen så 
betids, at lodsningen kan påbegyndes på det aftalte tidspunkt. Samtidig varskos den 
lodsstation, hvorfra lodsningen skal påbegyndes, for at sikre, at lodsbåden kan sejle 
lodsen ud til skibet. 

 
Efter at skibet har bekræftet ankomsttidspunktet, sejles lodsen ud til skibet på en po-
sition, som normalt er et af de lodspåsætningssteder, der er angivet i søkortet. Når 
lodsen er kommet om bord på skibet, udfylder han en lodsseddel med oplysninger 
om skibet, hvorfra og -til skibet skal lodses samt, hvem faktura skal sendes til. Inden 
lodsningen påbegyndes udveksler lods og skibsfører oplysninger vedrørende skibets 
karakteristika og den påtænkte sejlads. Idet skibsføreren har ansvaret for skibet og 
den overordnede beslutningskompetence, rådgiver lodsen derefter om skibets navi-
gation ved at angive kurser skibet skal styre og eventuelt hvilken fart, skibet bør sejle 
med. I praksis betyder det, at lodsen forestår skibets navigation i samarbejde med 
skibets besætning. I nogle tilfælde udfører lodsen selv nødvendige kursændringer 
under lodsningen, i andre tilfælde anmodes vagthavende officer om dette efter lod-
sens anvisninger. Skibsføreren vælger, om det er lodsen eller føreren selv, der fore-
står anløb i havn samt lægger skibet til kaj. Forinden ankomst til den position, hvor 
lodsningen afsluttes, varskoer lodsen den pågældende lodsstation, så en lodsbåd 
kan sendes ud for at hente ham i land. Inden lodsen går fra borde, underskriver 
skibsføreren lodssedlen. Lodsen sender denne til lodseriet, som udfærdiger faktura 
                                                 
21 Årsagen til, at lodsninger mellem Skagen og Bornholm skal bestilles mindst 18 timer før den forven-

tede ankomst er, at lodsen ofte skal rejse til henholdsvis Skagen eller Bornholm og er afhængig af 
bl.a. ruteflyenes tidsplaner. Primært anvendes en eventuel ledig lods, som befinder sig på den på-
gældende lodsstation til det bestilte tidspunkt. 
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og sender denne til det rederi eller den skibsmægler/agent, som skal betale for lods-
ningen. 
 
En afledt positiv effekt ved anvendelse af lods er, at skibsføreren generelt kan trække 
på lodsens kvalifikationer som erfaren navigatør sammenholdt med et indgående 
lokalkendskab til farvandsområdet, f.eks. i forbindelse med håndtering af eventuelle 
uheld, fastlæggelse af det forventede ankomsttidspunkt, afgivelse af meldinger til 
myndigheder, ankring, bestilling af slæbebåde eller brændstof mv. 
 

4.2.2 Lodsens kompetencer og kvalifikationer 
I Danmark kræves flere års erfaring fra handelsflåden som overstyrmand/skibsfører 
forud for ansættelse som lods. Lodsens kompetencer og kvalifikationer svarer derfor 
grundlæggende til skibsførerens. Hertil kommer særlige kompetencer som følge af 
hyppige lodsninger med forskellige skibstyper. 
 
Uddannelsen af en lods foregår indledningsvis som sidemandsoplæring under tilsyn 
af en erfaren lods i mindst 3 måneder. Herigennem får lodsaspiranten grundlæggen-
de lokalkendskab til det pågældende lodsningsdistrikt samt oplæring i rutiner og sik-
kerhedsprocedurer vedrørende lodsning. Efter eksamination og udstedelse af lods-
patent kan lodsninger udføres selvstændigt, og gradvist udføres lodsninger af stigen-
de sværhedsgrad, således at de fleste lodsningsopgaver kan varetages efter to år. 
 
Specialopgaver som f.eks. lodsning af borerigge med anvendelse af slæbebåde va-
retages dog normalt af lodser med flere års erfaring. Lodsen gennemfører endvidere 
et efteruddannelsesprogram inden for f.eks. manøvrering, personlig sikkerhed samt 
love og bestemmelser vedrørende lodsning. 
 
Et uddannelses- og certificeringsprogram under kontrol af dansk myndighed sikrer, at 
lodserne har de fornødne kvalifikationer. Andre må ikke tilbyde lodsydelser til skibs-
farten i danske farvande. 
 
En erfaren lods’ kvalifikationer og kompetencer kan opdeles i generel viden samt me-
re specielle færdigheder, der er nødvendige for at kunne varetage lodsningsopgaver 
af stor sværhedsgrad. 
 
Den generelle viden omfatter alle forhold, der vedrører skibets sikre navigation, her-
under farvandsafmærkning, strømforhold, vanddybder og kendskab til forskellige ski-
bes navigationsudstyr og manøvrekarakteristika. Hertil kommer kendskab til gælden-
de sejladsregler, herunder lodspligtbestemmelser og særlige bestemmelser for sej-
lads i specifikke farvandsafsnit. 
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Foruden generel viden kræver forskellige lodsningsopgaver specielle færdigheder, 
som erhverves gennem flere års erfaring og efteruddannelse. Dette er f.eks, tilfældet 
for de såkaldte ”ship-to-ship” operationer (omladning af olie fra et tankskib til et an-
det, uden at skibene er i havn). Også havnelodsninger med anvendelse af flere slæ-
bebåde stiller store krav om erfaring og koordinationsevne. 
 
Lodsens ekspertise og specialviden kan ligeledes stilles til rådighed ved større pro-
jekter, f.eks. opførelse af broer, hvor sejladssikkerheden er en vigtig parameter ved 
valg af brotype og konstruktionsmetode mv. 
 

4.2.3 Lodsens pligter og ansvar 
En lods har forskellige pligter under udførelsen af lodsning. Foruden overholdelse af 
gældende sejladsbestemmelser har lodsen en myndighedsopgave i form af indberet-
ningspligt om alle forhold, der kan udgøre en risiko for sejladssikkerheden eller miljø-
et. 
 
Denne pligt omfatter rapportering til relevant myndighed vedrørende såvel eventuelle 
observationer af farvandsafmærkning, der mangler eller ikke er på plads, olieudslip, 
uhensigtsmæssig navigation til fare for andre, som væsentlige tekniske fejl eller 
mangler ved skibet. 
 
Under lodsning betragtes lodsen i henhold til sølovens § 151 som en person, der ud-
fører arbejde i skibets tjeneste, og for hvem rederen hæfter for skade, der er forårsa-
get ved fejl eller forsømmelse i tjenesten. Skibets reder vil dog efterfølgende eventu-
elt kunne gøre regreskrav gældende mod en lods i overensstemmelse med dansk 
rets almindelige regler herom. Lodsen er endvidere omfattet af de almindelige civil-
retlige principper, hvorefter han kan tiltales i tilfælde af lovovertrædelse og eventuelt 
miste retten til at lodse. 
 

4.2.4 Lodsens bidrag til sejladssikkerheden 
Anvendelsen af lods bidrager især til at undgå grundstødninger, som er den hyppig-
ste årsag til uheld i danske farvande, samt til at mindske risikoen for kollisioner. Da 
der vil være mindst to skibe indblandet i en kollision, kan lodsen dog ikke i samme 
grad forebygge sidstnævnte type af uheld. Tilsvarende gælder ved pludseligt opstået 
havari på ror eller maskine. 
 
Anvendelsen af lods styrker imidlertid brovagtsorganisationen om bord, idet skibets 
vagthold suppleres med en erfaren navigatør, hvorved arbejdsopgaverne kan forde-
les, og den vagthavende officer aflastes. 
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Der eksisterer ikke analyser eller statistikker, der dokumenterer, i hvilken grad an-
vendelse af lods øger sejladssikkerheden. Men det kan konstateres, at lodsvæsenet 
har få uheld, hvoraf langt de fleste er mindre skader under havneanløb. Idet lodsvæ-
senet udfører godt 18.000 lodsninger årligt, og der gennemsnitligt registreres uheld 
ved 20 af disse, er uheldsfrekvens for lodsvæsenet på ca. 1 promille. Uheldene er 
næsten altid af begrænset omfang med ingen eller små skader til følge. Det skal i 
den forbindelse dog bemærkes, at en lods ofte benyttes under vanskelige forhold, 
herunder dårligt vejr eller ved stor dybgang i forhold til vanddybden. 
 

4.3  Lodstaksternes størrelse og sammensætning samt antallet af 
lodsninger 

I medfør af § 9, stk. 1, i lodsloven ydes betaling for lodsning på grundlag af det lod-
sede skibs størrelse og dybgang, lodsningens længde og varighed samt uden for 
gennemsejlingslodsninger farvandets beskaffenhed. I det følgende behandles pri-
mært gennemsejlingslodsninger, som vedrører de skibe, der ikke udgår fra eller an-
løber dansk havn. 
 
Skibets størrelse opgøres som dets rumfang beregnet ud fra største længde, største 
bredde og faktiske dybgang. Skibets størrelse er en variabel faktor, der isoleret set 
ikke har direkte relation til de faktiske omkostninger ved en lodsning. Beregningen 
anvendes på baggrund af, at store skibe normalt har en større indtjeningsevne end 
mindre skibe, hvilket indgår i de fleste landes beregninger af lodstaksternes størrel-
se.22  
 
Lodsningens længde og varighed er derimod direkte relateret til de faktiske omkost-
ninger ved en gennemsejlingslodsning.  
 
Foruden betaling for lodsningen betaler skibet tillige for lodsens rejse til og fra lods-
ningen efter faste satser. Såfremt der benyttes to lodser ved en lodsning, øges lods-
taksten med 14,6 %. Endvidere reduceres lodstaksten, såfremt skibet har separate 
ballasttanke23. 
 
                                                 
22 Se bilag 11, der viser eksempler på beregning af betaling for gennemsejlingslodsninger i 2002, idet 

betalingen for lodsning er beregnet ud fra gældende takster i 2002. Taksterne er i 2003 reduceret 
med 4 %. Betalingen for tomandslodsninger blev fastholdt på hidtidigt niveau gennem justering af til-
lægget fra 10 % til 14,6 %. For gennemsejlingslodsninger betales milepenge pr. sømil; 100 % for de 
første 50 sømil, 50 % for de efterfølgende 80 sømil og 25 % for den resterende lodsede distance. 

 
23 Rådets forordning (EF) nr. 2978 af 21. november 1994 om gennemførelse af IMO-resolution 

A.747(18) om anvendelse af tonnagemåling af ballastrum i olietankskibe med separate ballasttanke. 
Forordningen ophæves den 31. december 2007 ved Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) 
nr. 417/2002 af februar 2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende 
design for olietankskibe med enkeltskrog og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2978/94. 
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Ifølge § 9, stk. 3, i lodsloven har forsvarsministeren hjemmel til at fastsætte regler for 
nedsættelse eller forhøjelse af betalingen for visse lodsninger under særlige om-
stændigheder. I praksis har den mulighed alene omfattet skibe på søterritoriet på vej 
til eller fra dansk havn, ikke skibe under gennemsejling.  
 
I 2002 har Farvandsvæsenet registreret 3.428 gennemsejlingslodsninger gennem 
Storebælt og Øresund, se tabel 1. Disse lodsninger fordeler sig med 1306 lodsninger 
gennem Sundet og 2122 lodsninger gennem Storebælt. 
 

 Øresund Storebælt 

Dybgang, m Antal lodsninger Gennemsnitlig 
lodsbetaling (kr.) 

Antal 
lodsninger 

Gennemsnitlig 
lodsbetaling (kr.) 

2-2,99 1 7.413   

3 5 5.381   

4 49 4.977 1 7.914 
5 139 8.465 8 19.907 
6 470 12.121 33 20.437 
7 642 15.064 125 25.298 
8   349 35.587 
9   269 34.066 

10   359 29.503 
11   213 32.248 
12   282 42.688 
13   228 50.706 
14   201 60.748 

1524   54 68.530 
I alt 1306 12.873 2122 38.585,29 

 
Tabel 1. Antallet af gennemsejlingslodsninger og den gennemsnitlige betaling for lodsning i 2002, 
fordelt efter skibenes dybgang. Kilde: Farvandsvæsenet 2004. 
 
Det fremgår af tabel 1, at lodstaksten stiger med skibets dybgang og dermed størrel-
se. For Storebælt fremgår det, at ca. 75 % af lodsningerne blev foretaget med skibe, 
der ikke var omfattet af IMO’s lodsanbefalinger. Incitamentet for sådanne skibe til at 
tage lods må derfor bero på andre faktorer, f. eks. lastens værdi. Der henvises tillige 
til afsnit 5.2. 
 
For Øresund eksisterer der ikke de nødvendige registreringer til at opgøre antallet af 
skibe, der tager lods som følge af IMO’s anbefaling om anvendelse af lods ved sej-
lads gennem Øresund. 
 
                                                                                                                                                         
 
24 Skibe med en dybgang på indtil 17 meter kan anløbe visse danske havne, eksempelvis Ensted i 

Aabenraa Fjord. Den maksimale dybgang for skibe, der skal passere  Kadetrenden er derimod 15 
meter. 
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Gennemsejlingslodsningerne har bidraget med ca. 49 % af de samlede lodsningsind-
tægter i 2002, heraf ca. 40 % fra sejlads via Storebælt og ca. 9 % via Øresund. Det 
antal lodser, som er beskæftiget med gennemsejlingslodsninger, udgør mere end 
halvdelen af lodserne i lodsvæsenet (2002). 
 

  Øresund Storebælt 

Antal lodsbestillinger Fordelt på antal skibe Fordelt på antal skibe 
1 408 375

2 129 232

3 38 53

4 18 51

5 eller flere 31 89
I alt 624 800

 
Tabel 2. Antal lodsninger for det enkelte skib ved gennemsejling af Storebælt og Øresund i 2002. Kil-
de: Farvandsvæsenet 2004. 
 
Af tabel 2 fremgår, at mange skibe har taget lods en eller to gange, medens et min-
dre antal har benyttet lods 3 gange eller mere. For skibe omfattet af IMO’s anbefaling 
om anvendelse af lods gennem T-ruten (Storebælt) viser registreringer fra Søvær-
nets Operative Kommando, at næsten alle disse skibe tager lods eller opfylder 5/6 
reglen (se herom i afsnit 5.5) for så vidt angår oplysning om skibets identitet. 
 

   Fra                       TIL: Bornholm Skagen Drogden Helsingør Gedser Spodsbjerg Grenaa I alt 
Bornholm(via Sundet) - 5 - - - - - 5
Bornholm(via Storebælt) - 335 - - - - 17 352
Skagen(via Sundet) 67 - 138 - - - - 205
Skagen(via Storebælt) 198 - - - 151 23 - 372
Drogden - - - 219 - - - 219
Helsingør 6 - 871 - - - - 877
Gedser - 231 - - - - 304 535
Spodsbjerg - 33 - - - - 404 437
Grenaa 13 - - - 131 180 - 324
I alt 284 604 1.009 219 282 203 725 3.326

 
Tabel 3. Oversigt over gennemsejlingslodsninger i 2002 med angivelse af sted for lodspåsætning og 
afsætning. Kilde: Farvandsvæsenet 2004.      
 
Tabel 3 viser, hvorfra og hvortil skibene i 2002 blev lodset, samt antallet af lodsninger 
ad de pågældende ruter. Skibe, der blev lodset fra Danmark til havne i andre Øster-
sølande, er ikke medtaget, idet de kun udgør en lille andel af det samlede antal lods-
ninger. Gennem Storebælt er 65 % af lodsningerne ud af Østersøen, medens de fle-
ste lodsninger gennem Øresund, foregår mod Østersøen, nemlig 83 %. Dette afspej-
ler, at skibe i ballast sejler gennem Sundet ind i Østersøen, og når de er lastet og har 
en større dybgang, sejler de ud gennem Storebælt. 
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Dybgang 

(meter) 

Antal Med lods Uden lods Nordgående Sydgående 

0,00-0,99 3 3 1 2

1,00-1,99 258 258 126 132

2,00-2,99 2.534 2 2.532 1.190 1.344

3,00-3,99 2.907 10 2.897 1.416 1.491

4,00-4,99 2.054 16 2.038 1.109 945

5,00-5,99 2.091 26 2.065 1.139 952

6,00-6,99 2.637 66 2.571 1.205 1.432

7,00-7,99 2.337 159 2.178 1.089 1.248

8,00-8,99 2.062 414 1.648 1.001 1.061

9,00-9,99 1.125 348 777 715 410

10,00-10,99 1.293 470 823 1.061 232

11,00-11,99 528 279 249 457 71

12,00-12,99 490 322 168 437 53

13,00-13,99 297 253 44 245 52

14,00-14,99 236 206 30 204 32

15,00-15,99 62 60 2 55 7

16,00-16,99 2 2  2

17,00-17,99 12 12  12

I alt 20.928 2.645 18.283 11.450 9.478
 
Tabel 4. Oversigt over den samlede trafik i 2002 gennem Storebælt. Kilde: Søværnets Operative 
Kommando 2004. 
 
Tabel 4 viser fordelingen af den samlede trafik i 2002 gennem Storebælt, herunder 
med og uden lods omfattende såvel skibe til og fra danske havne som gennemsej-
lende skibe. 
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Kapitel 5  Operative muligheder for øget anvendelse af lods 

5.1  Indledning 
I dette kapitel beskrives faktorer og mulige foranstaltninger, som vurderes umiddel-
bart at have betydning for en skibsførers beslutning om at tage lods, samt mulige 
initiativer til (psykologisk) påvirkning af skibsføreren / rederen med henblik på, at der 
benyttes lods (motivationsfaktorer). Endvidere nævnes mulige nye operative foran-
staltninger, som vurderes at kunne fremme anvendelsen af lodser.  

5.2  Motivationsfaktorer 

5.2.1 Ordre fra rederiet 
Rederiet kan f. eks. have fastlagt en politik om, at hvor og når det er muligt, skal der 
tages lods. Det kan også være, at rederiet i en konkret situation pålægger skibsføre-
ren at tage lods, f. eks. ved sejlads gennem danske farvande. 
 
Lavere lodstakster vil have en positiv virkning på rederiers/chartreres ”lodspolitik”, 
ligesom der kan ligge en motivation i rederiers forsikringsforhold til at overholde for-
skrifter for sikker transport, herunder lodsanbefalinger, jf. følgende uddrag fra et stør-
re dansk forsikringsselskabs betingelser ved forsikring af skibe: 
 
Overtrædelse af sikkerhedsforskrifter 

 
”Har den forsikrede overtrådt sikkerhedsforskrifter, herunder bestemmelser om last-
ning, transport og losning af ladning, som er givet af offentlige danske eller fremmede 
myndigheder eller af internationalt anerkendte organisationer, eller det kan lægges 
ham til last, at andre har overtrådt sådanne forskrifter, erstattes en indtruffen skade 
kun i det omfang, det kan godtgøres, at overtrædelsen har været uden indflydelse på 
forsikringsbegivenhedens indtræden og skadens omfang.” 
 

5.2.2 Direkte opkald 
En formentlig ganske effektiv foranstaltning til at øge anvendelsen af lods vil være 
systematisk anvendelse af direkte opkald til skibet. Der opstår ved direkte opkald en 
psykologisk virkning ved, at forholdsvis upersonlige regler pludselig bliver personligt 
vedkommende. Et opkald indebærer, at besætningen ved, at myndigheden er op-
mærksom på dets tilstedeværelse (”the police car effect”).  
 
Direkte opkald skal for nordgående skibe ses i sammenhæng med Early Warning 
Scheme, jf. afsnit 3.11 og 5.2.4. Den skriftlige påmindelse i afgangshavnen skal altså 
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efterfølges af direkte opkald, når man har fået underretning om, at der er et skib på 
vej, der er omfattet af lodsanbefalingerne. 
 
Det forudsættes, at en relevant ansvarlig myndighed i fremtiden vil have et operativt 
overblik over, hvilke skibe, der har lods om bord. Hvad enten et skib har lods om 
bord eller ej, bør det – når de tekniske muligheder herfor foreligger – umiddelbart 
kaldes op af myndigheden, såfremt det udviser en sådan adfærd, at der findes an-
ledning til det. 
 

5.2.3 Skibsførerens incitament for øget sikkerhed 
En væsentlig motivering for en skibsfører til at tage lods er, at han selv føler, der vin-
des noget derved. F.eks. i erkendelse af, at den forestående sejlads stiller sådanne 
særlige krav til sejladsens tilrettelæggelse og navigation, at han finder, at det er be-
sværet og udgifterne værd at tage lods og dermed styrke vagtholdet med en person 
med indgående lokalkendskab. 
 

5.2.4 ”Early Warning Scheme” 
HELCOM Københavner-deklarationen er, jf. afsnit 3.11, implementeret i Danmark på 
nær ”Early Warning Scheme”, som vil være fuldt gennemført i løbet af 2004. 
 
”Early Warning Scheme” indebærer, at alle skibe, som er omfattet af IMO’s lodsanbe-
falinger for sejlads gennem Rute T (Gedser øst, Storebælt, Skagen) eller gennem 
Øresund, ved afrejse fra en østersøhavn af de lokale myndigheder informeres om 
anbefalingerne. Skibets fører skal udfylde et oplysningsskema, som myndighederne i 
den pågældende havnestat sender til Søværnets Operative Kommando.   

5.3  Landbaseret lodsning 
Overalt i samfundet stilles der stigende krav om effektivisering og modernisering. In-
den for de fleste transportområder er informationsteknologien taget i anvendelse på 
en sådan måde, at den hermed forbundne automatisering i sig selv har medført – og 
løbende medfører – effektivisering. Dette har de seneste årtier inden for søfart med-
ført, at såvel skibene, som de navigationsmidler og -metoder, der anvendes til at føre 
dem, har undergået revolutionerende ændringer. Når det gælder lodsningens udfø-
relse, synes den hidtidige effektivisering at være af forholdsvis begrænset karakter, 
bortset fra udviklingen af hurtigtgående lodsfartøjer og sikkerhedsudstyr. 
 
I betragtning af den udvikling, der i disse år finder sted vedrørende radar, ECDIS25 og 
AIS, synes tiden inde til nærmere at overveje en modernisering af lodsningens udfø-
relse. 
                                                 
25 ECDIS, Electronic Chart Display and Information System. 
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F.eks. kunne lodsen i fremtiden blive i land og ved betjening fra et center med de 
nødvendige elektroniske hjælpemidler medvirke til en tilsvarende sikkerhed for skibe, 
som opnås ved, at han er om bord på skibet. 
 
Der melder sig dog en række uafklarede spørgsmål i den forbindelse. F.eks. skal der 
udarbejdes utvetydige procedurer, som skal være kendte af såvel personalet om 
bord, som af rådgiveren (lodsen) i land. Uddannelsen af både lods og skibsfører bør 
indgå i overvejelserne om en eventuel implementering. 
 
Lodser, der varetager lodsning fra land, vil kunne udnytte deres arbejdstid langt mere 
effektivt, end det er tilfældet i dag. Hertil kommer, at lodsning vil kunne bestilles 
umiddelbart, og ikke som nu kræve adskillige timers varsel. 
 
Udgifterne til drift af lodsfartøjer, rejseomkostninger og betaling til lodsen for den tid, 
hvor han er på rejse eller venter, og dermed ikke lodser, vil kunne reduceres eller 
helt bortfalde gennem omlægning af lodsningens udførelse fra lodsning om bord til 
lodsning fra f.eks. et VTS center eller et andet centralt sted i land. 
 
I takt med, at de danske farvandsområder dækkes af landbaseret AIS, og der etable-
res en - for landbaseret lodsning forsvarlig - radardækning, samt døgnovervågning af 
kompetent personale, vil væsentlige forudsætninger for en sådan modernisering af 
lodsningens udførelse være opfyldt. 
 
Med ibrugtagningen af ny teknologi, herunder såvel AIS som ECDIS om bord i skibe-
ne, må det forventes, at der generelt vil ske en forskydning fra lodsning i traditionel 
form til egentlig landbaseret lodsning og/eller landbaseret sejladsvejledning. 
 
I Norge er landbaseret lodsning26 under indførelse, bl.a. ved Kvitsøy, hvor det i ”For-
skrift om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen, Kvitsøy kommu-
ne, Rogaland” (af den 1. januar 2003 som ændret den 1. januar 2004) bl.a. er anført: 
”Gebyrsats for distanselosing fra Kvitsøy trafikksentral utgjør 50 % av satsen for lo-
singsgebyr”. 
 
Landbaseret lodsning er delvist gennemført ved flere internationale havne med stor 
trafiktæthed, for eksempel ved sejlruterne ind til Rotterdam og Hamburg. Fælles for 

                                                                                                                                                         
 
26 Det norske Kystdirektoratet har i 2001 ved klassifikationsselskabet Det Norske Veritas foretaget en  

undersøgelse af mulighederne for at udføre lodsning fra land. Resultatet foreligger i rapporten 
”Fjernlosing fra trafiksentraler”. Rapporten konkluderer, at såfremt visse tekniske og operative for-
udsætninger er opfyldt, forventes ulykkesfrekvensen i forhold til hidtil, hvor lodsen er om bord, at bli-
ve reduceret med 13 % ved at erstatte traditionel lodsning med lodsning fra et trafikcenter på land. 
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disse farvande er, at der findes trafikseparering, systematisk elektronisk overvågning 
og trafikkontrolsystemer (VTS). 
 
Hverken på søterritoriet eller i stræderne vil landbaseret lodsning umiddelbart og på 
kort sigt fuldt ud kunne erstatte den sikkerhed, der opnås gennem lodsning i traditio-
nel form. 
 
Navnlig i forhold til stræderegimet påpeges, at også landbaseret lodsning må anses 
som lodsning i København-traktatens forstand. Det skal således ses som et tilbud til 
frivillig benyttelse mod betaling nøjagtig som traditionel lodsning. Sejladsvejledning 
kan derimod uden videre vederlagsfrit og frivilligt benyttes af skibene. 
 
Det må forventes at et udbygget sejladsvejledningssystem vil reducere skibenes til-
skyndelse til at benytte lods. 
 
Der henvises til afsnit 8.7 for en nærmere gennemgang af landbaseret sejladsvejled-
ning. 
 

5.4  Anvendelse af helikopterbaseret transport 
Det er muligt at anvende en helikopter til ombordsætning og afhentning af lods. Den-
ne metode anvendes allerede i flere lande, herunder Tyskland og Sydafrika. Benyt-
telse af helikopter kunne muligvis anspore flere skibe til at tage lods, idet der vurde-
res at være fordele herved: 
 
• Skibene vil, afhængigt af vind- og vejrforhold, spare tid, da farten kan holdes 

uændret under ombordsætning eller afhentning af lods.  
 
• Mulighed for udførelse af punktlodsning, d.v.s. lodsning på udvalgte stræknin-

ger, som er vanskelige at besejle. 
 
• Mulighed for hurtig skiftning og transport af lodser. 
 
Lodsvæsenet har tidligere drøftet og undersøgt mulighederne for at anvende helikop-
tere til lodspåsætning. Dette har dog hidtil vist sig at være for dyrt, ligesom det endnu 
ikke kan lade sig gøre under alle vejrforhold. 
 

5.5  Anerkendelse af udenlandske lodser 
Muligheden for at anerkende udenlandske lodser fra EU landene og Rusland til lods-
ning af skibe under gennemsejling af danske farvande er overvejet af udvalget. 
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Det er et synspunkt, at flere skibe vil tage lods - både skibe, som er omfattet af IMO’s 
lodsanbefalinger, og øvrige større skibe - såfremt der åbnes for tilladelse til, at lodser 
fra østersølande og EU-lande på basis af eventuelle fremtidige bilaterale aftaler får 
lov til at lodse gennem de danske farvande, især fordi der tillige må forventes opnået 
en reduktion af prisen for lodsydelsen. 
 
Det er endvidere muligt, at der gennem bilaterale aftaler vil kunne etableres et grund-
lag for et bredere samarbejde med bl.a. Rusland om lodspligt i Østersøen. 
 
Det skal i givet fald ske på en sådan måde, at forsyningspligten kan opretholdes, og 
det nuværende sikkerhedsniveau ikke forringes. Endvidere bør det ske således, at 
danske lodser tilsvarende kan lodse i områder, hvor de ikke lodser i dag. En afgø-
rende forudsætning for en ordning herom må være, at de pågældende udenlandske 
lodser opfylder de samme krav om uddannelse, baggrund og lokalkendskab, som i 
dag gælder for danske lodser. Om og hvordan det kan ske, kan nærmere vurderes i 
samarbejde med andre østersølande, f.eks. i regi af HELCOM eller BPAC27.  
 
Forsvarsministeren har i sit høringssvar af 30. marts 2004 til Konkurrencerådet i an-
ledning af Konkurrencestyrelsens analyse af lodsvæsenet oplyst, at det er hensigten, 
at der iværksættes et lovforberedende arbejde, der bl.a. skal forberede konkrete æn-
dringer af lodsloven med henblik på at konkurrenceudsætte de gennemsejlingslods-
ninger, der ikke er omfattet af IMO’s anbefalinger. 
 

5.6  5/6 reglen 
Ved besejling af danske havne undtages skibe for lodspligt, når de føres af en skibs-
fører, der mindst 5 gange inden for de sidste 6 måneder har besejlet den pågælden-
de havn med det pågældende skib, jf. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 621 af 
23. juli 2002 om anvendelse af lods i danske farvande. Tilsvarende er anført i § 1 i 
Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1048 af 29. november 2000 om pligt til at 
anvende lods på dansk søterritorium. 
 
Denne ordning, der benævnes ”5/6 reglen”, er en undtagelsesregel. Det overordnede 
mål, at skabe sikkerhed for sejladsen, vurderes ikke at være kompromitteret af 5/6 
reglen. 
 
Formelt findes der ikke en tilsvarende undtagelsesbestemmelse for gennemsejlende 
skibe. I det omfang, de opfylder 5/6 reglen, sidestilles de imidlertid i praksis i lods-
mæssig henseende med skibe, der sejler til og fra danske havne. De indberettes så-
ledes ikke til flagstaten for manglende efterlevelse af IMO’s anbefalinger, når de op-
fylder 5/6 reglen. 

                                                 
27 BPAC: Baltic Pilotage Authorities Commission. 
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Det skal bemærkes, at stort set alle andre lande benytter såkaldte lodsundtagelses-
certifikater, der sikrer, at skibsføreren lever op til bestemte krav til lokalkendskab og 
sprogkundskaber. 
 
Ordningerne er dog aldrig set indført for andre områder end territorialfarvand. Det 
bemærkes, at såfremt føreren ikke opfylder 5/6-reglen, eksisterer der kun meget be-
grænsede ”sanktionsmuligheder” over for skibet. 
 

5.7  Sammenfatning 
Der eksisterer allerede i dag en række muligheder for at påvirke omfanget af anven-
delsen af lodser. Disse muligheder kan bringes i anvendelse inden for den eksiste-
rende lovgivning. 
 

5.8  Vurderinger 
Det vurderes, at: 
 
• Lavere lodstakster vil have en positiv virkning på rederiers/chartreres ”lodspoli-

tik”, ligesom der kan ligge en motivation i rederiernes forsikringsforhold til at ta-
ge lods. 

 
• Direkte opkald til skibe (skibsførere) umiddelbart, når de nærmer sig danske 

farvande, vil have en betydelig motiverende virkning i retning af at tage lods. 
 
• ”Early Warning Scheme” i væsentlig grad vil bidrage til at sikre, at samtlige ski-

be, der er omfattet af IMO’s lodsanbefalinger, efterlever disse. 
 
• Landbaseret lodsning indebærer en række fordele og vil på længere sigt kunne 

udvikles til en sikker og økonomisk attraktiv form for lodsning. 
 
• Anvendelse af helikopter på nuværende tidspunkt ikke er et realistisk alternativ 

til påsætning via lodsbåde, men kan på længere sigt vise sig som en mulighed i 
visse situationer. 

 
• Såfremt en række nærmere angivne forudsætninger er opfyldt, vil anerkendelse 

af lodser fra Østersølande og EU-lande til lodsning af skibe under gennemsej-
ling af danske farvande kunne medføre en øget anvendelse af lodser, såvel for 
skibe, som er omfattet af IMO’s anbefalinger, som øvrige større skibe. 
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• Oplysning om skibsførerens identitet i skibe, der er omfattet af IMO’s lodsanbe-
falinger, vil være en forudsætning for at anvende 5/6 reglen ved vurdering af, 
hvorvidt disse skibe har efterlevet anbefalingerne. 

 
• Det må anses for tvivlsomt, hvorvidt en certificeringsordning i relation til 5/6 reg-

len vil kunne bringes til at virke for de kategorier af skibe (skibsførere), som er 
denne rapports målgruppe, det vil sige gennemsejlende skibe, der ikke er på vej 
til eller fra dansk havn. 

 

5.9  Anbefalinger 
Det anbefales, at: 
 
• Prisen for lodsydelsen søges fortsat nedbragt. 
 
• ”Opkaldsregimet” implementeres, når de tekniske muligheder herfor foreligger, 

uanset om et skib har bestilt lods eller ikke, og såvel når det nærmer sig dansk 
farvand, som når det under gennemsejling heraf udviser en adfærd, der giver 
anledning hertil. Nærmere kriterier og procedurer mv. forudsættes udviklet. 

 
• Implementeringen af ”Early Warning Scheme” afsluttes snarest muligt i løbet af 

2004. 
 
• Der igangsættes et projekt vedrørende lodsning fra en landbaseret central, når 

de nødvendige operative, tekniske og økonomiske forudsætninger herfor er til 
stede. 

 
• Udviklingen på helikopterområdet følges med fokus på de økonomiske, operati-

ve og organisatoriske aspekter for lodsvæsenet. De økonomiske beregninger 
bør tage udgangspunkt i en sammenligning af den samlede pris pr. ekspedition 
ved anvendelse af henholdsvis helikopter og lodsbåd. Der foretages selvstæn-
dige vurderinger for forskellige geografiske områder, herunder Sundet, Skagen, 
Bornholm og Gedser. 

 
• Undersøge mulighederne for under nærmere givne betingelser at anerkende 

lodser fra østersølande og EU-lande til lodsning i danske gennemsejlingsfar-
vande, idet forsyningspligten skal opretholdes og det nuværende sikkerheds- og 
uddannelsesniveau ikke må forringes. 

 
• Der etableres i tilknytning til direkte opkald et system til identificering af skibsfø-

reren på skibe, der er omfattet af IMO’s lodsanbefalinger. Udvalget kan dog ikke 
anbefale en egentlig certificeringsordning for de pågældende skibsførere. 

 



 

  
 

  
   Side 68/147 
 

 

 

 

 

 

 

Del IV  Styrket overvågning af sejladssikkerhed 
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Kapitel 6  Eksisterende systemer til overvågning af sejladssik-
kerheden 

6.1  Indledning 
Dette kapitel er det første i rapportens anden søjle, der omhandler styrket overvåg-
ning af sejladssikkerheden. 
 
Kapitlet beskriver de eksisterende systemer til overvågning af sejladssikkerheden, 
herunder beskrives overvågningen af det danske søterritorium og støtten til sikker 
afvikling af skibstrafikken. 
 
Afsnittet vedrørende ”Automatic Identification System” (AIS) er af speciel interesse, 
idet systemet sammen med kystradarerne indgår som forudsætninger for rapportens 
samlede anbefalinger. 
 

6.2  Sejladssikkerhed 
Begrebet sejladssikkerhed er centralt for rapportens sigte. I forbindelse med en be-
skrivelse af eksisterende systemer til overvågning af sejladssikkerheden er det nød-
vendigt at introducere en egentlig definition. 
 
Begrebet ”sejladssikkerhed” defineres således: 
 

”Ved sejladssikkerhed forstås den sikkerhed, der opnås ved foranstaltninger 
for sejladsen i et givet farvand med det formål at forebygge påsejling, grund-

stødning eller kollision for herved at undgå tab af menneskeliv, skade på ejen-
dom eller forurening af havmiljøet.” 

 
Deraf følger, at en høj grad af sejladssikkerhed bør medføre en lav ulykkesfrekvens. 
En lav grad af sejladssikkerhed kan medføre en høj ulykkesfrekvens. Det bemærkes 
endvidere, at forhold, der vedrører udviklingen efter, at en eventuel ulykke er indtruf-
fet, ikke indgår i rapportens analytiske sigte. 
 
Det er væsentligt, at rapporten fokuserer på sejladssikkerhed med forslag af operativ 
og administrativ karakter, som kan bidrage til at hindre påsejling, grundstødning eller 
kollision med deraf afledte konsekvenser, herunder forurening af havmiljøet. 
 
Rapporten behandler således ikke forhold, der f.eks. vedrører opdagelse af olie- og 
kemikalieforurening af havmiljøet, ligesom forhold vedrørende uddannelsesmæssige 
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initiativer på området ikke behandles. Tekniske initiativer på området vil blive be-
handlet i det omfang, de relaterer sig til den operative del af sejladssikkerheden. 
 

6.3  Eksisterende overvågning af dansk søterritorium 
 
Overvågning i relation til ”sejladssikkerhed” defineres i denne sammenhæng som: 
 

”Brug af systemer samt sammenstilling af data  
vedrørende det maritime situationsbillede 

 med henblik på at styrke sejladssikkerheden, herunder analysere, assistere, 
vejlede, rådgive og i særlige tilfælde foretage en indgriben eller opfølgning”. 

 
Søværnets Operative Kommandos overvågning af det danske søterritorium skal tilve-
jebringe et normalbillede af aktiviteterne til søs i prioriterede dele af danske og tilstø-
dende farvande, så grove eller systematiske ulovligheder på søterritoriet og i den 
danske eksklusive økonomiske zone kan konstateres. 
 
Det tilstræbes, at alle skibe, der passerer dansk farvand inden for Skagen, følges på 
radar28 og identificeres mindst én gang under passagen eller opholdet. Dette sker 
således ikke nødvendigvis ved selve indpassagen til dansk farvand. 
 
Overvågningen skal sikre, at skibe, der er omfattet af adgangsanordningen (se afsnit 
3.3 og 3.4), samt andre skibe, der er underkastet skærpet opmærksomhed, snarest 
identificeres og følges - efter omstændighederne optisk eller elektronisk - under hele 
passagen eller opholdet. 
 
Søværnets Operative Kommando skal imødegå grove eller systematiske krænkelser 
med dertil egnede enheder. En afvisning af sådanne krænkelser skal umiddelbart 
finde sted med de til rådighed værende enheder. Der skal i denne forbindelse være 
mulighed for tilpasset og gradueret magtanvendelse. Andre krænkelser skal kunne 
imødegås med en efter omstændighederne afpasset reaktion. 
 
Ved grove krænkelser forstås overtrædelser af adgangsbestemmelserne på en så-
dan måde, at det vurderes at have væsentlig betydning for landets sikkerhed eller 
interesser. Ved systematiske krænkelser forstås krænkelser, som kan virke præce-
densskabende, hvis de ikke imødegås. 
 
Søværnets Operative Kommando skal planlægge, lede og koordinere rutinemæssig 
rekognoscering i samråd med andre myndigheder i forsvaret samt enhedernes delta-
gelse i anden fredsmæssig aktivitet. 
                                                 
28 Radar er således i denne terminologi et system. 
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Forsvaret samarbejder med såvel politiet som Told & Skat, idet disse myndigheder 
ikke selv er i besiddelse af ressourcer til overvågning af skibstrafikken. Fartøjer, som 
mistænkes for at foretage kriminelle aktiviteter eller tidligere har været involveret i 
sådanne, er underlagt særlig overvågning fra søværnets side, og søværnet udveksler 
kontinuerligt relevant information fra denne overvågning med politiet og Told & Skat, 
der er ansvarlige danske myndigheder for overholdelse af henholdsvis lov nr. 418 af 
10. juni 1997 om Danmarks tiltrædelse af Schengen-konventionen om gennemførel-
se af Schengenaftalen af 14. juni 1985 og lov nr. 482 af 7. juni 2001 om Danmarks 
tiltrædelse af Konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndig-
hederne (Napoli II-konventionen). Udvekslingen sker med henblik på at optimere 
ressourceudnyttelsen for de enkelte myndigheder.  
 
Der er de seneste år sket en udvikling, hvor søværnet i stigende grad udveksler in-
formationer, der er indhentet i medfør af den gennemførte overvågning, med politiet 
og Told & Skat. 
 
Overvågning af dansk søterritorium er en forudsætning for suverænitetshævdelsen 
og i øvrigt for gennemførelsen af en lang række af søværnets andre opgaver, herun-
der eftersøgnings- og redningstjeneste, håndhævelse af havmiljølovgivningen samt 
støtte til sikring af den civile skibstrafik. 
 
I opgaveløsningen støttes Søværnets Operative Kommando af Kattegats Marinedi-
strikt og Bornholms Marinedistrikt ved anvendelse af blandt andet skibe, fly, kystra-
darer, havobservationstjenesten, marine- og kystudkigstjenesten, satellitovervågning, 
VTS-Storebælt og SHIPPOS. 
 
Der disponeres kontinuerligt over 4 maritime indsatsenheder, der består af 2 orlogs-
kuttere, 1 STANFLEX 300 samt en udpeget 4. enhed. Når der foregår øvelses- eller 
andre aktiviteter, kan 4. enhed afløses under udførelsen af de andre aktiviteter. De 
maritime indsatsenheder prioriteres indsat i områder med begrænset radardækning 
og ved optisk identifikation af radarspor i skibsruternes knudepunkter. 
 

6.3.1 Det samlede danske maritime situationsbillede 
Kattegats Marinedistrikt og Bornholms Marinedistrikt er ansvarlige for tilvejebringel-
sen af hver sin del af det samlede danske militære maritime situationsbillede inden 
for eget distriktsområde. Billedet opbygges ved sammenstilling af informationer, der 
er indhentet elektronisk og visuelt gennem anvendelse af Royal Danish Navy Com-
mand and Control Information System29 (RDN CCIS). 

                                                 
29 RDN CCIS sammenstiller radardata og anden indhentet information for at skabe det maritime situa-
tionsbillede. Systemet udveksler data mellem SOK, marinedistrikterne og søværnets øvrige enheder. 
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Figur 12. Det maritime situationsbillede. Hver grøn markering er et skib. Endvidere er kurs og navn 
mv. registreret. Kilde: Søværnets Operative Kommando 2004. 
 
De to marinedistrikter modtager kontinuerligt data fra det danske kystradarsystem. 
Data overføres automatisk mellem de tilsluttede radarhoveder og de to distriktsho-
vedkvarterer, hvorfor disse til stadighed besidder ét sammenhængende opdateret 
radarbillede af hovedfærdselsruterne gennem de danske farvande fra Skagen i nord 
til øst for Bornholm. På baggrund af informationerne i radarbilledet kan RDN CCIS 
automatisk følge samtlige erkendte kontakter. 
 
Identifikation af de fulgte spor tilvejebringes blandt andet af: 
 
• De danske kyst- og marineudkigsstationer enten ved visuelle observationer eller 

gennem anvendelse af elektroniske hjælpemidler, herunder bl.a. infrarødt iden-
tifikationsudstyr. 

 
• Søværnets enheder på havet, både de, som er under marinedistrikternes ope-

rative kommando, og søværnets øvrige enheder på havet. 
 
• Forsvarets fly, når disse opererer over de danske farvande. 
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• Danske statsskibe, der opererer i de danske farvande. 
 
Forsvarets opgaver har gennem de senere år ændret fokus fra tilstedeværelse i 
nærområdet og forsvar af nationen til operationer uden for Danmarks og eventuelt 
Europas grænser. 
 
Til trods for det øgede internationale engagement har farvandsovervågningen været 
gennemført på et uændret aktivitetsniveau. 
 
Et maritimt situationsbillede kan ifølge sagens natur aldrig være perfekt, men der er 
en klar sammenhæng mellem billedets kvalitet og de ressourcer, der indsættes. Som 
følge af et krav om stadig større effektivitet og produktivitet må forsvaret løbende 
vurdere de muligheder, som ny teknologi tilbyder med henblik på, at farvandsover-
vågningen kan drives så rationelt som muligt. Anvendelsen af AIS i forbindelse med 
farvandsovervågningen vil styrke det maritime situationsbillede. 
 

6.3.2 Systemer med relation til overvågning 
Som nævnt foran (afsnit 6.3 og note 30) er radar en informationskilde, der bidrager til 
etablering af det maritime situationsbilede. Radarbilledet alene er imidlertid ikke til-
strækkeligt til, at man kan opnå vished om, hvilke typer af skibe mv., der til enhver tid 
befinder sig i dansk farvand, og for at kunne gennemføre retlige skridt i tilfælde af 
konstaterede ulovligheder. 
 
Begrebet ”system” defineres i relation til ”positiv identifikation” således: 
 
”Et system til brug for ”sejladssikkerheden” består af en informationskilde, der 

i kombination med andre systemer bidrager til overvågningen,  
og som kan give ”positiv identifikation””. 

 
AIS, radar, elektrooptik, SafeSeaNet30og almindelig visuel observation er der-

med alle hver for sig et ”system”. 

                                                 
30 SafeSeaNet (SSN) er et system affødt af arbejdet i forbindelse med EU’s overvågningsdirektiv. Sa-
feSeaNet er et computerbaseret informationsudvekslingssystem. Systemet skal indeholde informatio-
ner om alle handelsskibe, som anløber eller afgår fra en havn i EU. Det kobles op på AIS, og Safe-
SeaNet gennemgår for tiden en testperiode og forventes at være operativt i løbet af 2004/2005. Se 
også afsnit 3.10. 
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Begrebet ”positiv identifikation” defineres i relation til denne rapport således: 
 

””Positiv identifikation” er opnået, 
 når mere end én informationskilde samstemmende peger på skibet  

(navn og hjemmehørende havn eller skibets IMO-nummer),  
og det kontinuerligt kan følges enten ved hjælp af radar, visuelt eller AIS”. 

 
Af hensyn til rapportens bredere anvendelighed anvendes således en anden termino-
logi (positiv identifikation) end i den sømilitære terminologi (sikker identifikation). 
 
”Positiv identifikation” kan opnås ved hjælp af en kombination af følgende informati-
onskilder: AIS, radio, radar, visuelt, efterretninger mv. For at opnå en høj grad af po-
sitiv identifikation, kræves så mange informationskilder som overhovedet muligt. Som 
minimum bør indgå oplysninger om skibets navn, hjemstedshavn og/eller skibets 
IMO-nummer. ”Positivt identificerede” skibe skal kontinuerligt kunne følges enten ved 
hjælp af radar, visuelt eller AIS. 
 
I forhold til statens muligheder for at monitere skibstrafikken og om nødvendigt udøve 
sine magtbeføjelser er det således en forudsætning, at skibe kan identificeres posi-
tivt. I stærkt trafikerede farvande som de danske vil dette under hensyntagen til res-
sourceanvendelsen kun kunne ske ved en kombination af AIS og kystradarspor med 
”anråbsregimet” samt i mindre grad med ”skærpet meldepligt for statens skibe” og 
”øget anvendelse af elektrooptik” mv. 
 

6.4  Støtte til sikker afvikling af skibstrafik 
Der eksisterer flere forskellige systemer, henhørende under flere myndigheder, der 
bidrager til sikker afvikling af skibstrafikken i danske farvande. 
 

6.4.1 Ruter i danske farvande 
I områder med øget risiko for kollisioner eller grundstødninger er oprettelse af sejlru-
ter et af midlerne til at adskille trafikken eller støtte dens afvikling. Uden for disse om-
råder skal etablering af ruter ske med forsigtighed, da ruter vil samle skibstrafikken 
og derved kunne øge risikoen for uheld. 
 
Rutesystemer, f.eks. dybvandsruter eller trafiksepareringssystemer, som er indeholdt 
i IMO’s publikation ”Ships Routing”, kan i henhold til SOLAS konventionens kapitel V, 
regel 10, godkendes af IMO som obligatoriske for alle skibe eller alene særlige skibs-
typer.  
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Trafiksepareringssystemer er omfattet af de internationale søvejsregler, og skibe på-
lægges herved pligt til at følge disse i henhold til søvejsreglernes bestemmelser om 
brug af sådanne systemer. 
 
Etableringen af ruter betyder, at overvågningen af skibe bliver enklere, idet skibenes 
sejladsmønster bliver reguleret. I danske farvande har Søfartsstyrelsen i samarbejde 
med Farvandsvæsenet oprettet et antal ruter, hvoraf ruterne A-H er etableret af 
Danmark, mens transitruterne Rute T og ruten gennem Øresund indeholder rutefor-
anstaltninger, der er godkendt af IMO. 
 
Rute T går fra Skagen gennem Kattegat, Storebælt og trafiksepareringssystemet syd 
for Gedser (Kadetrenden) samt omvendt. Ruten er markeret med bøjer og fyr. Tran-
sitsystemet gennem Øresund løber gennem farvandet mellem Danmark og Sverige 
(se figur 13, hvor sejlruterne i danske farvande er angivet). 
 
Nye ruteforanstaltninger, som for eksempel trafiksepareringssystemer, skal godken-
des internationalt og aftales med de lande, hvis farvande bliver berørt. En ansøgning 
til IMO om en ny ruteforanstaltning skal blandt andet bygge på en risikovurdering, 
hvor skibstrafikken, farvandet, og antallet af uheld indgår. 
 
Søfartsstyrelsen og Farvandsvæsenet iværksatte i november 2003 en risikovurdering 
af farvandet mellem Bornholmsgattet og Kadetrenden, som har til formål at undersø-
ge, om ruteforanstaltninger kan understøtte en sikker afvikling af trafikken i dette om-
råde. Det skal blandt andet undersøges, om et trafiksepareringssystem i farvandet 
mellem Bornholm og Sverige vil øge sikkerheden og kan medvirke til at optimere 
skibenes sejlads i dette område. 
 

6.4.2 Skibsrapporteringssystemet SHIPPOS 
Farvandsgeografien mellem Skagen og farvandet øst for Gedser samt den intense 
trafik gør besejlingen af dette farvand vanskelig for skibe med stor dybgang. Der er 
derfor etableret ruteforanstaltninger og et meldesystem, som skal støtte skibene un-
der sejladsen. Vanddybden i Rute T er minimum 17 meter ved middelvandstand. Af 
IMO’s Resolution MSC.138(76) fremgår, at selv under normale forhold vil ukendte og 
bevægelige hindringer kunne medføre, at den virkelige dybde er op til 2 m mindre 
end anført i kortet, hvortil kommer ændringer i vandstand som følge af meteorologi-
ske eller andre forhold. 
 
SHIPPOS er en meldetjeneste, som har til formål at øge sejladssikkerheden. Syste-
met drives af Søværnets Operative Kommando og er finansieret af Forsvarsministe-
riet og Søfartsstyrelsen. 
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Figur 13. Placeringen af de trafiksepareringssystemer og sejlruter, der hyppigst anvendes af skibe 
under gennemsejling af de indre danske farvande. Kilde: Farvandsvæsenet 2004. 
 
Meldetjenesten anbefales for skibe på 20.000 BT eller mere, alle skibe med over 1331 
meters dybgang eller derover, alle skibe lastet med radioaktive materialer samt alle 
gas- og kemikalietankskibe på 1.600 BT eller mere. Meldetjenesten gør det muligt for 
større skibe at blive bekendt med andre større skibes sejlads i ruten, hvorved de kan 
undgå at møde hinanden i vanskeligt passable farvandsafsnit. 
 

                                                 
31 IMO har med virkning fra 1. december 2003 ændret sin anbefaling om anvendelse af lods ved gen-
nemsejling af T-ruten fra at gælde skibe med en dybgang på 13 m eller mere til at gælde skibe med 
en dybgang på 11 m eller mere samt skibe med INF-last.  
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Figur 14. Meldesystemet SHIPPOS. De røde linjer angiver rapporteringslinier. De røde trekanter 
angiver målestationer, som kontinuerligt måler vandstanden. Kilde: Søværnets Operative Kommando 
2004. 
 
Søværnets Operative Kommando koordinerer informationer for de skibe, der tilmel-
der sig SHIPPOS, med øvrige relevante informationer fra situationsbilledet, hvorefter 
der otte gange i døgnet udsendes en SHIPPOS rapport til skibstrafikken i de danske 
farvande. SHIPPOS kommunikationen sker på VHF32 og TELEX33. 

6.4.3 Kontrol af sejlads i trafiksepareringssystemer 
IMO’s regler for sejlads i trafiksepareringssystemer gælder internationalt og er regel-
fastsat i § 10 i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 632 af 29. november 2003 om 
søvejsregler for danske skibe. Forsvaret fører så vidt muligt kontrol med, at disse 
regler overholdes. Overtrædelser indberettes til Søfartsstyrelsen, der kontakter rele-
vant national myndighed med henblik på dennes forfølgelse af sagen. 
 

                                                 
32 VHF - Very High Frequency - Radiokommunikation indenfor frekvenserne 156 - 174 MHz. Den civile 
skibsfart anvender ofte VHF-kommunikation i skib til skib kommunikation samt i tovejs kommunikation 
mellem skib og land. 
 
33 TELEX også kaldet fjernskrivning. Radiokommunikation og telefonforbindelser, som er koblet op på 
en skrivemaskine, således at tekstmeddelelser kan udveksles mellem de opkoblede. 
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I farvandene omkring Danmark er der etableret trafiksepareringssystemer i Sundet 
mellem Helsingør og Helsingborg, syd for Gedser i Kadetrenden, i Storebælt mellem 
Korsør og Sprogø, ud for Falsterbo Rev og ved Hatter Barn (se figur 13). 
 

6.4.4 Vessel Traffic Service (VTS) 
VTS er omfattet af begrebet ”Aids to Navigation”. På vegne af Trafikministeriet leder 
og driver Søværnets Operative Kommando det civile VTS-system for Storebælt, der 
har som hovedopgave at sikre Storebæltsforbindelsens vestbro mod påsejling.34 
 

 
 
Figur 15. Kortskitse over VTS-området i Storebælt. Det bemærkes, at pilen på figuren peger mod Ny-
borg, hvor vagtskibet er placeret, mens selve centret er placeret på Flådestation Korsør. 
 
Til opbygning af et overfladebillede i VTS-området anvender det døgnbemandede 
VTS-center i Korsør primært egne sensorer, der omfatter 3 ubemandede radarstatio-
                                                 
34 De konkrete bestemmelser om sejlads i VTS-området fremgår af Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 
nr. 86 af 12. februar 2004. 
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ner (Hov, Sprogø og Romsø), og 3 ubemandede elektrooptiske stationer (Hov, Rom-
sø og Vestbroen). I tilknytning hertil rapporterer 2 af kystudkigsstationerne i Store-
bæltsområdet direkte til VTS-centret. 
 
VTS-centret har tilknyttet et såkaldt vagtskib på konstant beredskab. Det identificerer 
og skaber kontakt med skibe, der ikke har meldt sig til centret, udøver begrænsede 
politimæssige opgaver på havet samt deltager i søredningsaktioner og i mindre op-
gaver af miljømæssig karakter. 
 
I forbindelse med den maritime overvågning rapporteres konstaterede overtrædelser 
af gældende sejladsbestemmelser til Søfartsstyrelsen.35 Når der er tale om overtræ-
delser af udenlandske skibe, tilskriver Søfartsstyrelsen flaglandets myndigheder og 
anmoder samtidigt om svar, når disse myndigheder har truffet afgørelse i sagen.36 
For danske skibe, der overtræder sejladsbestemmelserne, retsforfølges de ansvarli-
ge på initiativ af Søfartsstyrelsen. 
 

6.4.5 Politimyndighed til søs 
Ifølge retsplejeloven, lov nr. 777 af 16. september 2002, har politiet en generel 
hjemmel til at udøve politimyndighed, men etaten råder ikke over skibsmateriel til selv 
og i alle situationer at kunne udøve denne til søs. Ifølge Anordning nr. 513 af 2. okto-
ber 1940 angående politimyndighed for søværnets skibe og luftfartøjer (se bilag 10) 
er forsvaret bemyndiget til at udøve politimyndighed på søterritoriet over for uden-
landske skibe og i luftrummet over for luftfartøjer samt over for danske skibe og luft-
fartøjer i internationalt farvand og luftrummet derover. 
 
I henhold til § 15 i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og 
organisation mv., tillægges forsvaret politimyndighed til søs efter forhandling med 
justitsministeren, der skal fastsætte de nærmere bestemmelser for forsvarets udøvel-
se af politimyndigheden til søs. Indtil denne forhandling med Justitsministeriet er 
gennemført, er Anordning nr. 513 dog fortsat gældende. 
 
I praksis er det Forsvarsministeriet, som gennemfører og udøver politimyndigheden 
til søs på vegne af den ressortansvarlige myndighed, som er Justitsministeriet. Sø-
værnets politimyndighed vedrører forhold på søen, hvor en operativ indsats normalt 
vil ske baseret på efterretninger fra Rigspolitichefen samt på anmodning af denne. 

                                                                                                                                                         
 
35 Dette gælder også skibe, der er omfattet af IMO’s lodsanbefalinger, og som ikke har taget lods om 
bord. 
 
36 Søfartsstyrelsen anser det for værende i uoverensstemmelse med forsvarlig sikkerhedsledelse (sa-
fety management) at tilsidesætte en IMO anbefaling. 
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Mere rutineprægede politimyndighedsfunktioner udøver søværnet i forbindelse med 
den almindelige farvandsovervågning. 
 

6.4.6 Håndhævelse af havmiljølovgivningen 
Forsvaret overtog pr. 1. januar 2000 ressortansvaret for den statslige maritime miljø-
overvågning og håndhævelsen af reglerne herom samt den statslige maritime forure-
ningsbekæmpelse. 
 
Dermed er forsvaret håndhævende myndighed vedrørende overtrædelser af havmil-
jøloven. Opgaven medfører myndighedsudøvelse i form af generelt tilsyn med lovens 
overholdelse og af iværksættelse af indgreb i forbindelse med bevisindsamling med 
henblik på at afklare, hvorvidt betingelserne for at pålægge et strafansvar er til stede. 
 
Som et led i udøvelsen af det generelle tilsyn indledtes der pr. 1. januar 2000 et re-
gime, hvor søværnet stikprøvevis anråber visse skibe, der passerer de danske far-
vande. Ved anråb kalder et marinedistrikt eller et orlogsskib det civile skib op, hvor 
dette informeres om, at det ikke er tilladt at udlede andet end rent vand inden for 
dansk søterritorium, og for at indhente oplysninger om bl.a. skibet, dets reder, last, 
forsikringsselskab og indholdet af oliejournalen. De modtagne informationer samles i 
en database på RDN CCIS, jf. note nr. 31. 
 
Satellitbaseret overvågning, som nu er gjort permanent, anvendes ved siden af den 
flybaserede havmiljøovervågning. Satellitter kan dog ikke erstatte ”fysisk” tilstedevæ-
relse, idet satellitobservationer af et eventuelt olieudslip med den nuværende tekno-
logi kræver en efterfølgende verifikation af forureningen og identifikation af den even-
tuelle synder. 
 
I tilknytning til miljøopgaven er Søværnets Operative Kommando ansvarlig for den 
statslige maritime forureningsbekæmpelse til søs, hvorfor forsvaret har et beredskab 
til at varetage denne opgave.  
 

6.4.7 Bunkring og ”ship to ship transfer” 
Når et skib fyldes med fremføringsbrændstof kaldes dette ”bunkring”. Når et skib 
overfører sin olielast til et andet skib kaldes dette ”ship to ship transfer” eller skib til 
skib overførsel. 
 
De nærmere regler for bunkring af skibe og overførsel af olielast mellem skibe på 
dansk søterritorium er reguleret i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 337 af 12. maj 
2003 med senere ændring. Af bekendtgørelsen fremgår blandt andet, at en række 
nærmere forholdsregler skal være iagttaget, før en bunkring begyndes. 
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Endvidere fremgår det, at overførsel af olielast mellem skibe skal udføres i overens-
stemmelse med de seneste anbefalinger i ”Ship to Ship Transfer Guide”, som er ud-
sendt af ”International Chamber of Shipping” (ICS) og ”Oil Companies’ International 
Marine Forum” (OCIMF), jf. § 11. 
 
Der eksisterer ikke i den gældende bekendtgørelse krav om forudgående tilladelse til 
bunkring eller overførsel af olielast fra danske myndigheders side. Dog skal bunkers-
skibet inden for de seneste 12 måneder have fået foretaget en inspektion af Søfarts-
styrelsen, der verificerer, at skibet og dets udstyr opfylder bekendtgørelsens be-
stemmelser og er egnet til at gennemføre bunkringen uden risiko for sikkerheden el-
ler havmiljøet. Inspektionen skal kunne dokumenteres med en erklæring fra Søfarts-
styrelsen, jf. § 4. 
 
Ved overførsel af olielast mellem danske og udenlandske skibe på dansk søterritori-
um skal Søværnets Operative Kommando grundet hensynet til suverænitetshånd-
hævdelsen underrettes, jf. § 11, stk. 1. 
 
Endvidere skal Søværnets Operative Kommando straks underrettes i tilfælde af olie-
spild eller udtømning i havet, både ved bunkring og ved overførsel af olielast mellem 
skibe, jf. § 10, stk. 2, og § 11, stk. 4. 
 
Det er hensigten at ændre bekendtgørelsen, når endelig udpegning af nødområder i 
dansk territorialfarvand er sket, så overførsel af olielast mellem skibe i form af ”ship 
to ship transfer” kun skal kunne foretages i disse områder, (jf. herved noten i be-
kendtgørelsen).  
 
Skib til skib overførsel af olielast i dansk territorialfarvand er endvidere omfattet af 
lodspligten for skibe med farlig last, jf. § 8 i lodsloven, og lodsen har indberetnings-
pligt ved overtrædelser, jf. §§ 38 og 39 i havmiljøloven. 
 

6.4.8 Kontrol med skibe, der transporterer farligt eller forurenende 
gods 

I medfør af EØF direktiv 93/75 (se afsnit 3.10 og note 18), det såkaldte EU-
meldepligtsdirektiv, har Søværnets Operative Kommando siden 1. marts 1997 funge-
ret som udpeget national kompetent myndighed for varetagelsen af Danmarks for-
pligtelser vedrørende overvågning af og kontrol med skibe, der transporterer farligt 
eller forurenende gods. 
 
Til støtte for denne opgave driver søværnet et IT-system (benævnt SOK EU-
meldesystem), som behandler indkommende rapporter fra skibsagenter og befragte-
re vedrørende transporter af farligt eller forurenende gods. Informationerne i SOK 
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EU-meldesystem vedrørende skibenes last sammenholdes automatisk med positi-
onsinformationer fra RDN CCIS’ situationsbillede. 
 
Herved har Søværnets Operative Kommando til stadighed et detaljeret billede af de 
laster af farligt eller forurenende gods, der transporteres med skib inden for dansk 
ansvarsområde. 
 
EU’s overvågningsdirektiv gælder også for skibe til og fra dansk havn, idet der i § 4 i 
Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 258 af 12. maj 1999 om indberetning af oplys-
ninger om farligt eller forurenede gods om bord på skibe er anført: ”Når et skib forla-
der en dansk havn, skal operatøren af skibet inden afgang anmelde de oplysninger, 
der kræves ifølge listen i bilag I, til Søværnets Operative Kommando (SOK), der er 
udpeget som kompetent myndighed i Danmark for modtagelse, behandling og vide-
regivelse af nævnte oplysninger”. 
 
Endvidere skal operatøren af et skib, der kommer fra en havn uden for Fællesskabet, 
og som er på vej til en havn i Fællesskabet eller en ankerplads inden for en med-
lemsstats søterritorium, som en betingelse for adgang til denne havn eller ankerplads 
ved afgang fra lastehavnen anmelde de oplysninger, der kræves ifølge listen i bilag I, 
til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den første bestemmelses-
havn eller ankerplads er beliggende. 
 

6.4.9 Istjenesten 
Forsvaret har ansvaret for Statens Istjeneste, der består af Ismeldetjenesten og Is-
brydningstjenesten, der begge drives af Søværnets Operative Kommando. 
 
Ismeldetjenesten dækker indhentning og bearbejdning af isobservationer, udsendel-
se af ismeldinger og -beretninger samt disponering af isbrydere. Farvandsvæsenet 
udarbejder isprognoser. 
 

6.4.10 Kystudkig 
Søværnet og Farvandsvæsenet udfører kystudkigstjeneste i Danmark. Emnet omfat-
ter primært visuel overvågning af skibstrafikken med efterfølgende rapportering til 
marinedistrikterne. Opgaven udføres fra i alt 10 marine- og kystudkigsstationer. 
 

6.4.11 Lodstjeneste 
Området omfatter levering af kvalificeret lodsning i danske og tilstødende farvande, 
hvor der foreligger lodspligt, og hvor skibsfarten i øvrigt behøver, tilrådes eller ønsker 
lodsning, (se del III og især kapitel 4, hvor lodsydelsen mv. er beskrevet nærmere). 
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Lodsning i danske og tilstødende farvande udføres af lodser i lodsvæsenet under 
Farvandsvæsenet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. august 1989 (lodslov). 
 
Havnelodsning er en særlig disciplin, hvor skibsføreren assisteres under anløb og 
havnemanøvrer. Havnelodser, der ikke er ansat i lodsvæsenet, autoriseres af far-
vandsdirektøren. I Danmark er det kun et begrænset antal havne, der har særlige 
havnelodser. Ved havne, der ikke har særlige havnelodser, foretages havnelodsnin-
gerne af lodsvæsenets lodser. Hvis lodsningen i sidstnævnte tilfælde udgør en natur-
lig afslutning på eller begyndelse af en farvandslodsning, vil det normalt være samme 
lods, der varetager begge funktioner. 
 

6.4.12 Afmærkning/sejladsvejledning 
Afmærkning i danske farvande hører under Farvandsvæsenet. For så vidt angår ho-
ved- og gennemsejlingsfarvande foretages afmærkningen ved Farvandsvæsenets 
foranstaltning, og Farvandsvæsenet er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af den-
ne. I øvrige farvande foretages afmærkning efter og i overensstemmelse med Far-
vandsvæsenets påbud og tilladelse til den lokale havn, bådebro eller anden interes-
sent, som vil være ansvarlig for drift og vedligeholdelse af afmærkningen. Farvands-
væsenet fører tilsyn hermed. 
 
Farvandsafmærkningen foretages med henblik på at øge sikkerheden til søs og skal 
dels advare mod fare og dels lede skibstrafikken gennem farvandene. Bestemmel-
serne om afmærkning i dansk farvand findes i § 8 i lov om sikkerhed til søs og i Sø-
fartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 229 af 4. april 1989 om afmærkning mv. i dansk 
afmærkningsområde. 
 
Danmark har – i medfør af København-traktaten af 1857 og IMO International Con-
vention on Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, kapitel V, – en særlig forpligtelse til 
at opretholde afmærkning.  
 

6.4.12.1 Fyr 
De eksisterende store fyr på de danske kyster skal advare skibe om, at de nærmer 
sig kysten, men benyttes tillige af skibe til sikker pladsbestemmelse gennem kom-
paspejling. 
 
Vinkelfyr viser forskelligt farvet lys i veldefinerede sektorer, som fremgår af søkortet. 
De kan derfor ved direkte observation umiddelbart give navigatøren vished for, i hvil-
ken del af farvandsområdet han befinder sig. Sådanne fyr anvendes ikke på det åbne 
hav, men alene i farvande med grunde og skær, som f.eks. i ”de indre danske far-
vande”. 
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Fyr i søen er fyr, som er fri af land og opført på havbunden, og hvis positioner er me-
get nøjagtigt bestemt. De er derfor pålidelige objekter til såvel optisk som, når de ob-
serveres på radar, elektronisk pladsbestemmelse i det pågældende farvandsområde. 
Ligesom fyr opført på ganske små rev eller skær er ”bundfaste fyr” anvendelige som 
fikspunkter ved såvel elektronisk sejladsplanlægning som ved gennemførelse af 
planlagte sørejser. 
 
Ved anvendelse af RACON37 på f.eks. et fyr vil et skibs radar udløse en karakteristisk 
impuls - oftest i morsekode - fra senderen således, at et skibs navigatør på sin radar 
entydigt kan identificere det punkt, hvor den pågældende RACON er placeret. 
 

6.4.12.2 Flydende afmærkning 
Lystønder og dagsømærker er visuelle signalgivere til navigatøren, og ved tæt pas-
sage har de værdi ved pladsbestemmelse. Til afmærkning af grunde og vejledning 
for sejladsen i snævre løb og farvande har flydende afmærkning fortsat afgørende 
betydning. 
 

6.4.13 Nautiske informationer 
Farvandsvæsenet udgiver forskellige nautiske informationer og publikationer til brug 
for skibsfarten. Nedenfor er omtalt nogle af de vigtigste. 
 
Efterretninger for Søfarende indeholder oplysninger om ændringer i sejladsforholde-
ne i danske og tilstødende farvande. Søfarende kan herigennem sikre sig mod farer, 
og kortproducerende myndigheder kan ajourføre søkort og andre publikationer. Efter-
retninger for Søfarende findes også på Internettet, hvor de nye oplysninger indlæg-
ges hver uge i takt med, at den trykte udgave udkommer. 
 

6.4.13.1 Farvandsefterretninger 
Farvandsefterretninger indeholder en samlet oversigt over ændringer i besejlingsfor-
holdene i de danske farvande, herunder navigationsadvarsler, skydeadvarsler og 
andre forhold til skibsfartens betryggelse. Området varetages af Farvandsvæsenet. 
 
Det enkelte skib kan udskrive sikkerhedsmeddelelser via NAVTEX38, der udsendes 
via Stockholm Radio (for indre danske farvande samt Østersøen) eller Rogaland Ra-
dio (for Nordsøen samt dele af Skagerrak). 
                                                 
37 RACON står for ”RAdar beaCON” og er et radarsvarefyr. Et radarsvarefyr er et maritimt radionavi-
gationsinstrument, der består af en radiomodtager og -sender, som er aktivt inden for maritime rada-
rers frekvensbånd. 
 
38 NAVTEX står for ”navigations telex”, der udskriver modtagne sikkerhedsmeddelelser om bord. 
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Farvandsefterretninger udsendes af Danmarks Radio på lang- og mellembølge samt 
på DR1 Tekst TV, der opdateres løbende. 
 

6.4.13.2 Oceanografiske informationer 
Oceanografiske informationer vedrørende vandstand, strøm, bølgehøjde, temperatur, 
saltholdighed og vind indhentes fra en række stationer placeret i havne og på fyr. De 
indsamlede data og heraf udledte prognoser anvendes af skibsfarten og VTS-centre 
samt i programmer for miljøovervågning, miljøbeskyttelse og redningstjeneste. Infor-
mationerne stilles til rådighed via Internettet og Farvandsvæsenets telefonservice for 
marineoplysninger, populært kaldet ”Havfruen”. Her kan man få oplyst de øjeblikkeli-
ge værdier for vandstand, strøm, temperatur, saltholdighed og vind fra de danske 
målestationer. 
 
Til brug for planlægning af sejlads og arbejder på havet udarbejdes vejranalyser og 
prognoser med varsel om særlige vejrfænomener. Tilsvarende udgives vandstands- 
og strøminformationer via Farvandsvæsenet og Søværnets Operative Kommando. 
 

6.4.14 Navigationssystemer 
Ved udgangen af det 20. århundrede var to globale satellitbaserede radionavigati-
onssystemer i drift, det amerikanske GPS39 og det russiske GLONASS. Herudover er 
et nyt europæisk system GALILEO40 under udvikling, idet det er planlagt sat i drift i 
2008. GNSS (Global Navigation Satellite System) anvendes som fællesbetegnelse 
for samtlige satellitbaserede radionavigationssystemer. 
 
Disse navigationssystemer muliggør en pladsbestemmelse med meget høj nøjagtig-
hed. Farvandsvæsenet driver fire såkaldte DGPS41 stationer, der overvåger GPS-
systemet og udsender korrektionssignaler til skibsfarten, både for at forbedre nøjag-
tigheden og for at kunne føre kontrol med, hvorvidt GPS-systemet virker, og advare 
om eventuelle konstaterede fejl eller afvigelser. Dette betegnes også integritetsmoni-
tering. 
 

                                                                                                                                                         
 
39 GPS står for Global Positioning System. 
 
40 GALILEO er et europæisk satellitnavigationssystem, der er under opbygning i EU-regi. 
 
41 DGPS er forkortelse for ”Differential Global Positioning System”. 
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6.4.15 Automatic Identification System (AIS) 
Ifølge SOLAS-konventionens kapitel V skal alle skibe på 300 BT eller derover, der 
opererer i international fart, senest ved udgangen af 2004 være udstyret med AIS. 
 
Østersølandene blev på HELCOM-konferencen i København i september 2001 bl.a. 
enige om at forpligte sig til at etablere mulighed for monitering af HELCOM-området 
inden 1. juli 2005 ved hjælp af hver sin landbaserede AIS-organisation, som også 
skulle kunne medvirke til udveksling af data med et fælles system for hele Østersøen. 
 

 
 
Figur 16. AIS-konceptet i praksis. AIS-systemet tillader det enkelte skib eller en olieinstallation at sen-
de oplysninger til andre skibe direkte, via landbaserede transpondere eller via satellit. Dette betyder, 
at skibene ”kan se” andre skibe (eller objekter med AIS) på stor afstand og ”over land”. Kilde: SCANTI 
2004. 
 
EU’s direktiv om oprettelse af et overvågnings- og trafikinformationssystem for skibs-
farten i fællesskabet indeholder regler for skibe, som anløber EU-havn. Ifølge direkti-
vet skal andre skibe end tankskibe og passagerskibe på 300 BT og derover, men på 
mindre end 3000 BT, der udelukkende sejler i indenrigsfart, været udstyret med AIS 
senest den 1. juli 2007. Direktivet gælder ikke for fiskerfartøjer med en længde på 
mindre end 45 meter, krigsskibe, sømilitære hjælpeskibe og andre skibe, der ejes 
eller drives af en medlemsstat i EU, og som kun anvendes i offentlig og ikke-
kommerciel tjeneste, samt fritidsfartøjer og traditionelle skibe med en længde på 
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mindre end 45 meter, der ikke benyttes erhvervsmæssigt. Det betyder, at visse store 
fiskerskibe og fritidsfartøjer, der anløber EU-havn, dermed også skal udstyres med 
AIS. 
 
Generelt er AIS et informationssystem til udveksling af informationer mellem de ski-
be, der benytter systemet, som er opbygget således, at ethvert skib, der benytter det, 
automatisk udsender en række informationer om sig selv, som kan opfanges af an-
dre skibe, der også benytter det. 
 
Da oplysningerne udsendes over radio, kan skibene også modtage oplysninger ud-
sendt af skibe, der ikke er inden for synsvidde eller ikke bliver opfanget af radar, 
f.eks. fordi der er land imellem. Ved hjælp af mellemstationer, jf. nedenfor, vil det 
endvidere være muligt at modtage oplysninger om skibe, der ligger langt væk. 
 
AIS-dækningen er bestemt af VHF-radiobølgernes fysiske egenskaber. Deraf følger, 
at dækningen i princippet er ”Line of Sight”. Med andre ord er de landbaserede ”AIS-
master” samt modtagernes antennehøjder afgørende for dækningsgraden. Det sven-
ske landbaserede AIS har vist dækning ud til 100 sømil. Under første fase af imple-
menteringen af AIS i Danmark kan dækningsgraden forventes at blive afklaret. Før-
ste fase gennemføres i løbet af første halvår af 2004. 
 
AIS-oplysninger: 
De oplysninger, som et AIS udstyret skib udsender, bliver et vigtigt led i fremtidens 
farvandsovervågning. De kan opdeles i tre typer: 
 
 • Oplysninger, der permanent er i systemet, og som det vil være vanskeligt at 

ændre. 
 
 • Oplysninger, der skal indtastes i systemet, f.eks. når der er sket ændringer i 

skibets kondition. 
 
 • Oplysninger, som navigatøren frit kan vælge at indtaste. 
 
Brugerne vil være afhængige af de oplysninger, som det enkelte skib har eller ikke 
har indtastet i systemet. Det vil dog i det landbaserede system være muligt i nogen 
grad at validere AIS-oplysninger, f.eks. i forhold til ”Lloyds Register of Ships”. I et 
dansk landbaseret AIS vil det være muligt for brugerne at se status for systemet. 
 
De oplysninger, der udsendes, er: 
 
• Identitetsoplysninger, hvilket vil få den betydning, at det vil være muligt at kalde 

et skib direkte i stedet for at kalde alle skibe i et område. Herved undgås misfor-
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ståelser om, hvem der bliver kaldt, og det kan hurtigt konstateres, om der bliver 
svaret. 

 
• Skibstype, størrelse og dybgang. Herved kan modtageren vurdere skibets mulig-

hed for at navigere i et farvand og – om nødvendigt – tage særlige hensyn, f.eks. 
fordi skibet på grund af dybgang ikke kan manøvrere frit. 

 
• Position, kurs, hastighed, aktuel orientering (heading) og drejehastighed. Herved 

bliver det muligt for modtageren dels at sammenkøre AIS-oplysningerne med ra-
daroplysningerne og dels at få oplysninger om skibets manøvrer på et tidligere 
tidspunkt end ved radar. 

 
• Destination og forventet ankomsttidspunkt, samt type af forurenende eller farlig 

last. Disse oplysninger har særlig interesse for offentlige myndigheder. 
 
• Korte oplysninger af sikkerhedsmæssig betydning. Herved opnås, at modtagere 

på deres AIS-billede eller sammenkørte billede kan se oplysninger om sikker-
hedsmæssige forhold, hvilket kan skærpe opmærksomheden. Imidlertid vil der 
fortsat være skibe, som ikke benytter AIS, hvorfor AIS inden for dette område kun 
kan blive et supplement til andre advarselssystemer. 

 
Endvidere vil det være muligt at indlægge yderligere oplysninger som f.eks. oplys-
ning om anvendelse af lods. 
 
AIS-sendere og -modtagere kan imidlertid også benyttes af andre end skibe, hvilket 
beskrives nærmere i afsnit 8.1.  
 

6.4.16 Andre områder af betydning for en sikker afvikling af skibs-
trafikken 

Den danske stat løser en række primære opgaver, der - som en afledet virkning - har 
en sekundær effekt, der støtter en sikker afvikling af skibstrafikken. 
 
Blandt disse er eftersøgnings- og redningstjenesten, der har til formål at sikre, at der 
ydes den bedst mulige indsats for at redde menneskeliv gennem en hensigtsmæssig 
anvendelse af de til rådighed værende midler. 
 
Eftersøgnings- og redningstjenesten i Danmark har hidtil været organiseret i en sø-
redningstjeneste og en flyveredningstjeneste med ansvar for at redde menneskeliv 
fra nødstedte skibe, havanlæg og luftfartøjer. Forsvarsministeriet har primo 2004 ta-
get initiativ til at samle den operative styring af tjenesterne ved Søværnets Operative 
Kommando. 
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Trafikministeriet er ressortministerium for flyveredningstjenesten. Forsvarsministeriet 
er ressortministerium og har dermed det overordnede koordinerende ansvar for sø-
redningstjenesten. Den daglige ledelse udøves fra skibsfartens redningscentral - 
”Maritime Rescue Coordination Center” (MRCC), der er etableret og integreret i Sø-
værnets Operative Kommandos hovedkvarter i Århus. Søredningscentralen (MRCC 
Århus) er ansvarlig myndighed for koordinering af maritime eftersøgnings- og red-
ningsoperationer og kan under udførelse heraf anmode om assistance fra relevante 
myndigheder. 
 
I forbindelse med gennemførelsen af søredningsoperationer udgør det maritime situ-
ationsbillede en væsentlig del af beslutningsgrundlaget, bl.a. i relation til disponering 
af de deltagende enheder. I mange situationer er udfaldet af eftersøgnings- og red-
ningsoperationer direkte afhængig af et detaljeret og opdateret situationsbillede, og i 
yderste konsekvens kan kvaliteten af situationsbilledet være afgørende for, om men-
neskeliv reddes eller ej. 
 
I medfør af § 31, stk. 6, i loven om råstofudvinding42 er søværnet inden for den eks-
klusive økonomiske zone endvidere udpeget som ansvarlig myndighed for overvåg-
ning af og kontrol med, at de restriktioner, der er givet til koncessionshaverne, over-
holdes. 
 
Med henblik på at reducere den generelle trussel mod civil skibsfart mv. fra ammuni-
tion, herunder fra 2. Verdenskrig, er søværnet ansvarlig for ammunitionsrydning i 
danske farvande og på strandene. Opgaven løses ved indsættelse af minørhold, 
samt informering af skibsfarten om fundne miner og lignende gennem navigationsad-
varsler. 
 
Endelig er Farvandsvæsenet ansvarlig myndighed for opmåling af danske farvande, 
bl.a. til brug for kortlægning. Søopmåling udføres i hovedsagen ved anvendelse af 
søværnets ressourcer. Farvandsvæsenet varetager den praktiske planlægning og 
administration af opmålingsarbejdet og behandler opmålingsresultaterne. Baseret på 
disse oplysninger sker produktion og distribution af søkort i regi af Kort- og Matrikel-
styrelsen. 
 

                                                 
42 Lovbekendtgørelse nr. 569 af 30. juni 1997 om råstoffer med senere ændringer, senest ved lov nr. 
1055 af 17. december 2002. 
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Kapitel 7 Planlagte systemer til overvågning af sejladssikkerheden 

7.1  Indledning 
I kapitlet beskrives de planlagte systemer til overvågning af sejladssikkerheden, hvil-
ket vil sige den såkaldte ”Maritime Assistance Service” (MAS) og kystradarprojektet. 
Disse systemer indgår som meget centrale og væsentlige elementer i den struktur, 
der er forudsætningen for udvalgets anbefalinger. 
 
Ved at supplere beskrivelsen af de eksisterende systemer med beskrivelsen af de 
planlagte systemer opnås et billede af samtlige systemer, der er relevante for over-
vågningen af sejladssikkerheden. 
 
Det bemærkes dog, at der stadig er en del uafklarede forhold vedrørende de planlag-
te systemer. 
 

7.2  Maritime Assistance Service (MAS) 
Maritime Assistance Service (MAS) skal fungere som et nationalt kontaktpunkt for 
skibsfarten i og omkring danske farvande, hvor den primære opgave er at være for-
bindelsesled mellem kyststaten Danmark og skibsføreren på et skib, der har behov 
for assistance. 
 
Denne service er afledt af EU’s Overvågningsdirektiv og IMO Guidelines for udpeg-
ning af nødområder43, idet et sådant kontaktpunkt anbefales oprettet med henblik på 
informationsudveksling, evaluering, faglig rådgivning og koordineret indsættelse over 
for skibe, der har behov for assistance. Der er udelukkende tale om situationer, hvor 
der ikke er umiddelbar fare for tab af menneskeliv, idet sådanne forhold henhører 
under søredningscentralen (SOLAS 24, kapitel V)44. 
 
IMO anbefaler, at en MAS placeres i en eksisterende organisation, f.eks. en havne-
myndighed, kystvagt eller søredningscentral, idet søredningsopgaver dog altid vil 
have første prioritet.  
 
MAS skal på døgnbasis kunne modtage meldinger fra skibe om tildragelser og uheld 
til søs samt konsekvenserne heraf og på denne baggrund monitere særligt udvalgte 
skibes situation. Myndigheden skal endvidere fungere som kontaktpunkt ved informa-

                                                 
43 IMO Guidelines on “Places of Refuge for Ships in Need of Assistance”. 
 
44 “International Convention for the Safety Of Life At Sea”, 1974, med senere protokol og rettelser. Se 
eventuelt afsnit 3.10 og figur 11. 



 

  
 

  
   Side 91/147 
 

tionsudveksling mellem relevante skibsmyndigheder, private bjærgningsfirmaer og 
kyststatens myndigheder. 
 
Det er besluttet, at den danske MAS oprettes i Forsvarsministeriets regi. Opgaverne 
for den danske MAS vil indledningsvis være begrænset til et døgnbemandet forbin-
delsesled mellem kyststaten Danmark og skibsførerne om bord i skibe, der har behov 
for assistance. MAS vil således fungere som det nationale kontaktpunkt for skibsfar-
ten i og omkring danske farvande. 
 

7.3  Kystradarprojektet 
Af afsnit 6.3.1 fremgår det, at overvågningen af dansk søterritorium mv. bl.a. sker ved 
anvendelse af kystradarer, der herved bidrager væsentligt i opbygningen af det sam-
lede danske maritime situationsbillede. 
 
Anvendelsen af radarer er en omkostningseffektiv og moderne kilde til opnåelse af 
positiv identifikation af fartøjer. Anvendelsen har dog visse naturlige begrænsninger. 
En radars effekt er således bl.a. begrænset af dens placering, herunder af hvor man-
ge objekter, der befinder sig i radarens virkeområde. 
 
Idet det danske kystlandskab er karakteriseret ved bugter, fjorde, bakker, slugter og 
sving er placeringen af radaren af afgørende betydning for kvaliteten af det indhente-
de billede. Det er således en forudsætning for en effektiv informationsindhentning, at 
der f.eks. ikke er bakker eller øer, der ”skygger” for radaren. 
 
De nuværende kystradarers placering er i det væsentlige en afspejling af trusselsbil-
ledet under Den Kolde Krig - hvilket vil sige primært rettet mod trafik fra øst mod de 
danske stræder mv. Dette illustreres af figur 17, der omtrentligt viser den nuværende 
radardækning af de indre danske farvande. 
 
Der er i dag ingen kystradardækning i Nordsøen og Skagerrak. Overvågningen af 
Nordsøen og Skagerrak udføres derfor primært som stikprøvekontrol ved brug af in-
spektionsskibe og -kuttere på vej til og fra Grønland og Færøerne. En selektiv place-
ring af kystradarer på Jyllands vestkyst, f.eks. ved Skagen og Hanstholm, vil kunne 
medvirke til en forbedret overvåging af skibstrafikken i området. 
 
Partierne bag ”Aftale af 25. maj 1999 om forsvarets ordning 2000 - 2004” har beslut-
tet, at forsvaret skal anskaffe kystradarmateriel med henblik på udskiftning af eksiste-
rende nedslidt kystradarmateriel samt etablering af supplerende radarkapacitet til 
farvandsovervågning i de danske farvande inden for Skagen. 
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Figur 17. Skitse af nuværende kystradardækning. 
 
Baggrunden for udbygningen af kystradarsystemet er udvidelsen af søterritoriet fra 3 
til 12 sømil samt en række nye opgaver med fokus på både militære og civile opga-
ver, herunder bl.a. grænseoverskridende kriminalitet, politimyndighed til søs, efter-
søgnings- og redningsoperationer, håndhævelse af havmiljølovgivningen og bekæm-
pelse af havforurening samt kontrol med skibe, som transporterer farligt eller forure-
nende gods. Den planlagte fremtidige radardækning af de indre danske farvande illu-
streres i figur 18. Det bemærkes, at figur 18 ligesom figur 17 er på skitseniveau, og 
derfor ikke nøjagtigt. 
 
Udbygningen af kystradarsystemet vil i øvrigt have betydning ved udøvelsen af kon-
trolbeføjelser efter en eventuel etablering af en tilstødende zone. Dette har dog ikke 
direkte relevans for sejladssikkerheden, jf. afsnit 3.2. 
 
Det er på nuværende tidspunkt planlagt at udskifte de eksisterende radarinstallatio-
ner samt etablere nye radarer af forskellig type på ca. 14 andre lokaliteter således, at 
der tilnærmelsesvis opnås fuld dækning af hovedgennemsejlingsruterne i Kattegat, 
Storebælt, Sundet, den vestlige del af Østersøen og området omkring Bornholm. Den 
endelige placering af disse ca. 14 radarer er ikke fastlagt. 
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Figur 18. Skitse af den fremtidige kystradardækning i henhold til det nuværende planlægningsgrund-
lag. 
 
Kystradarerne skal tilsammen danne en kæde som ”perler på en snor”, der tilveje-
bringer et samlet overvågningsbillede af de indre danske farvande. De er indbyrdes 
afhængige således, at såfremt én radar bliver flyttet i forhold til planen, udelukkes 
muligheden for kontinuerligt at følge skibstrafikken, medmindre andre radarer flyttes, 
eller subsidiært yderligere radarer opstilles. 
 
Det maritime situationsbillede, der herved tilvejebringes, vil blive integreret i søvær-
nets kommando- og kontrolsystem mv. (jf. afsnit 6.3.1 og nedenfor). 
 
Status for projektet er, at der er udarbejdet et forslag inkluderende en række lokalite-
ter til opsætning af radarer langs kysten af de indre danske farvande. Den nødvendi-
ge myndighedsbehandling fra relevante plan- og naturbeskyttelsesmyndigheder er 
påbegyndt. Indhentningen af tilladelserne har imidlertid vist sig at være problematisk. 
På den baggrund har Forsvarsministeriet iværksat en revision af projektet, der på-
regnes underkastet en fornyet politisk behandling, før den videre implementering 
genoptages. 
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Idet kystradarprojektet kombineret med AIS er en af forudsætningerne for en styrkel-
se af sejladssikkerheden, vil det være af afgørende betydning, at den nødvendige 
politiske vilje er til stede for at sikre projektets gennemførelse. 
 
Det skal tillige bemærkes, at det nye radarsystem vil have en væsentligt bedre op-
løsningsevne end det nuværende, således at det kan være et redskab for f.eks. 
lodsning fra land og sejladsvejledning.  
 
Den operative vurdering, der ligger til grund for det nuværende kystradarprojekt, gav 
ikke anledning til, at projektet også skulle omfatte den jyske vestkyst. Siden da har 
en række nye såvel nationale som internationale initiativer, f.eks. udpegningen af 
nødområder, medført et ændret opgavemønster for de faglige myndigheder på om-
rådet, samtidig med at dette er under kraftig udvikling. 
 
Dette har medført et behov for at få vurderet, hvorvidt det planlagte overvågningsbil-
lede af de indre danske farvande bør udvides således, at det vil være muligt at op-
bygge et situationsbillede af tilnærmelsesvis samme detaljeringsgrad af farvandene 
langs den jyske vestkyst. En operativ vurdering af behovet for kystradarer på Vestky-
sten forventes at foreligge senest ultimo 2004. 
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Kapitel 8 Forslag til initiativer til styrkelse af eksisterende og plan-
lagte systemer 

8.1  Indledning 
Sejladssikkerhed i bred forstand er præget af international regulering, og beslutnin-
ger vedrørende disse er ofte et resultat af langstrakte forhandlinger og en række 
kompromisser. Hertil kommer, at regulering af sejlads kan være vanskelig at håndte-
re - ikke mindst, hvor principielle spørgsmål af juridisk / havretlig karakter er i spil. 
 
I kapitel 8 gennemgås forslag til initiativer til styrkelse af de systemer, der er beskre-
vet i kapitel 6 og 7. Disse forslag omfatter den fremtidige brug af AIS oplysninger, 
samkøring af AIS og kystradar, etablering af AIS på olieinstallationer mv., styrket 
analyse af trafikmønstre, landbaseret sejladsvejledning, skærpet meldepligt for sta-
tens fartøjer, etablering af MAS, øget anvendelse af elektrooptik, tilpasning af SHIP-
POS meldesystemet til IMO’s lodsanbefalinger, integration af VTS-oplysninger i det 
samlede danske maritime situationsbillede, styrkelse af antallet af farvandsovervåg-
ningsenheder samt informationsudveksling på det maritime område. 
 
Kapitel 8 skal læses i sammenhæng med beskrivelsen af de eksisterende systemer 
(kapitel 6), de juridiske muligheder og begrænsninger (kapitel 3), operative mulig-
heder for øget anvendelse af lods (kapitel 5) og beskrivelsen af planlagte systemer 
(kapitel 7) med henblik på et samlet billede af den udgangssituation, der ligger til 
grund for forslagene. 
 
Forslagene omhandler primært foranstaltninger, der ikke kræver nye strukturer inden 
for det statslige område. Udvalget har i den forbindelse forudsat, at de økonomiske 
rammer for forslag til styrkelse af eksisterende og planlagte systemer vil være relativt 
snævre. Der er således fokuseret på at udnytte eksisterende og planlagte systemer 
fleksibelt og omkostningsbevidst. 

8.2  Fremtidig brug af Automatic Identification System (AIS) 
(landbaseret) 

Danmark har sammen med de øvrige HELCOM-lande forpligtet sig til at etablere et 
landbaseret AIS system senest 1. juli 2005. 
 
Det danske landbaserede AIS skal efter planen bestå af i alt ca. 18 AIS-
transpondere. 1. etape af projektet forventes at være gennemført medio 2004, mens 
det påregnes, at hele projektet er gennemført pr. 1. juli 2005. Data fra de danske 
transpondere vil sammen med data fra transpondere i andre HELCOM-lande blive 
lagret på en centralt placeret server. 
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Relevante myndigheder vil på baggrund af en særlig database i princippet kunne 
trække data fra alle skibe, mens de befinder sig i HELCOM-området, som udover 
Østersøen også omfatter bælterne og Kattegat. Endvidere vil dele af Nordsøen lige-
ledes blive dækket. De lagrede informationer vil kunne anvendes af myndighederne. 
 
Såfremt AIS integreres i den danske farvandsovervågning på lige fod med øvrige 
eksisterende automatiske sensorsystemer, skaber adgangen til både AIS informatio-
ner og radardata helt nye muligheder for at overvåge sejladsen i fremtiden, herunder 
bl.a.: 
 
• Etablering af landbaseret AIS vil kunne supplere søværnets bestræbelser på 

kontinuerligt at opretholde et opdateret maritimt situationsbillede, der nøje af-
spejler trafikken i danske farvande. 

 
• Et landbaseret AIS-system vil give Søværnets Operative Kommando direkte 

adgang til detaljerede og aktuelle oplysninger samt mulighed for direkte at se 
disponeringen af deltagende enheder i en eftersøgnings-, rednings- eller foru-
reningsbekæmpelsesoperation. Mulighederne vil øges, dersom AIS installeres 
på de skibe og fly, der normalt indsættes i rednings- og eftersøgningsoperatio-
ner. 

 
• Landbaseret AIS kan umiddelbart give Søværnets Operative Kommando et di-

rekte overblik over positionen for skibe, der anmoder om isbryderassistance. 
 
• Landbaseret AIS vil give mulighed for på AIS-billedet at udlægge afmærkning 

(virtuel afmærkning), som kan læses af skibe, der benytter AIS. 
 
• For VTS vil AIS give forbedrede muligheder for direkte at kalde skibe op samt 

overvåge og kontrollere, at skibene overholder reglerne for besejling af VTS-
området. 

 
• Landbaseret AIS vil gennem sit bidrag til Danmarks maritime situationsbillede 

og dermed overvågningen af de danske farvande medvirke til at forbedre mu-
ligheden for at identificere eventuelle forureningssyndere. 

 
• Landbaseret AIS vil i et vist omfang kunne bidrage til at kontrollere indpassage 

af skibe omfattet af adgangsanordningen til dansk territorialfarvand og uden-
landske skibes aktiviteter i dansk EEZ i det omfang, de har og anvender AIS ak-
tivt. 

 
• De indhentede AIS-data kan anvendes til statistikker vedrørende skibsfartens 

sammensætning. 
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• Landbaserede AIS-stationer kan virke som relæ-stationer. Disse vil kunne vide-

resende AIS-data fra ét skib til et andet, hvor de geografiske forhold forhindrer 
direkte udveksling af AIS-data. 

 
• Landbaserede AIS-stationer vil kunne sende korte meddelelser til AIS udstyre-

de skibe i et givet område, hvilket betyder, at oplysninger af betydning for skibs-
trafikken i det pågældende område kan sendes til alle skibe med AIS på en sik-
ker og ukompliceret måde. 

 
• AIS forventes at kunne anvendes i forbindelse med sejladsvejledning45. 
 
• AIS vil kunne anvendes i forbindelse med fleet management46. 
 
• I takt med den stigende udbredelse af AIS vil f.eks. dele af den flydende af-

mærkning og de bundfaste fyr kunne udstyres med AIS. Herefter vil det enkelte 
sømærke kontinuerligt kunne meddele omverdenen dets operative status og 
samtidigt sende oplysninger fra eventuelle sensorer på positionen (vandstand 
og strøm mv.). 

 
• Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed forventer at kunne anvende afspilninger af 

et skibs track, manøvrer samt andre relevante informationer ved undersøgelse 
af konkrete ulykker. 

 
• I relation til sejladssikkerhed vil statistiske oplysninger om skibes adfærd kunne 

bidrage til planlægning af kommende ruteforanstaltninger i danske farvande. 
 

8.3  Samkøring af AIS og kystradar 
Med henblik på at skabe et optimalt samlet dansk maritimt situationsbillede - og der-
med overvågning af sejladssikkerheden - er det nærliggende at overveje samkøring 
af de informationer, der indhentes via AIS og via kystradarer. 
 
Det er en forudsætning for en omkostningseffektiv og dækkende farvandsovervåg-
ning, at kystradarprojektet gennemføres, således at den altovervejende del af de in-
dre danske farvande dækkes. Dette giver, samkørt med AIS, en kontinuert opdateret 
positiv identifikation af skibe, som kan fastholdes ved gennemsejlingen af de danske 
farvande uden, at det vil være nødvendigt at anvende yderligere ressourcer til positiv 

                                                 
45 Hvorvidt det kan lade sig gøre og i hvilket omfang, kræver en nærmere analyse. 
 
46 Begrebet ”fleet management” dækker over styring af ressourcer, f.eks. i forbindelse med optimering 
af en organisations transportaktiviteter. 



 

  
 

  
   Side 98/147 
 

identifikation af skibe. Informationer fra kystradarer danner i høj grad grundlaget for 
flere af de analyserede forslag til styrkelse af sejladssikkerheden. 
 
Det skal dog bemærkes, at det er den endelige placering af de resterende ca. 14 ra-
darhoveder (se afsnit 7.3), der er afgørende for, hvor effektivt radarbilledet og AIS vil 
kunne samkøres - specielt er der behov for at eliminere den manglende radardæk-
ning i hovedgennemsejlingsruterne, f.eks. ved Hatter Barn og ved Skagen / Hirtshals. 
 
Såfremt der ingen radarhoveder placeres ved Skagen eller langs Jyllands nordvestli-
ge kyststrækning, vil det ikke være muligt at samkøre AIS og radar i Nordsøen / Ska-
gerrak. I givet fald vil opkald til skibe i dette område alene basere sig på AIS eller an-
dre informationskilder. Imidlertid vil AIS kunne give et situationsbillede af fartøjer over 
300 BT, som rækker 30 - 50 sømil ud i Nordsøen / Skagerrak.  
 
Via bilaterale aftaler med landene omkring Danmark og gennem HELCOM-
samarbejdet vil dækningsgraden for AIS i selve Østersøen stort set blive fuldstændig. 
De indre danske farvande vil blive dækket af det danske landbaserede AIS senest 1. 
juli 2005. 
 
I Nordsøen vil dækningsgraden kunne udvides ved hjælp af bilaterale aftaler samt 
eventuelt ved etablering af AIS på olieinstallationer. 
 
Det er således fuldt ud muligt at samkøre informationer indhentet via AIS og kystra-
darer og integrere disse i det samlede danske maritime situationsbillede. De økono-
miske konsekvenser forbundet med at kombinere informationerne er dog endnu ikke 
analyseret. 
 

8.4  Etablering af AIS på olieinstallationer mv. 
Landbaseret AIS er beskrevet i afsnit 8.2, mens det skibsbaserede AIS er beskrevet i 
afsnit 6.4.15. Det vil imidlertid også være muligt at etablere AIS andre steder end på 
skibe og i land. 
 
I stedet for at udruste platforme med AIS på samme måde som skibe kunne der ind-
gås aftale med platforme om, at der på disse placeres transpondere svarende til 
dem, der findes på landstationerne, og at disse transpondere opkobles på nettet af 
landstationer.  
 
Dette vil styrke den enkelte skibsførers opfattelse af, at skibet er på vej ind i ”kontrol-
leret område”, selv om det endnu sejler i en betragtelig afstand fra dansk territorial-
farvand. 
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En positiv identifikation via AIS langt fra territorialfarvandet i EEZ vil, kombineret med 
et fuldt implementeret kystradarprojekt, bidrage til effektiv farvandsovervågning og 
styrkelse af sejladssikkerheden. Eksempler på en sådan mulig anvendelse kunne 
være fyr, platforme mv. og vindmølleparker.  
 
På samme måde kan AIS-oplysningerne også modtages af andre end skibe. Plat-
forme mv. vil have nytte af at kunne se, hvilket skib der nærmer sig, således at det vil 
være muligt at kalde skibet direkte i stedet for at kalde alle skibe i området. Dette vil 
forøge platformens sikkerhed, da den på et tidligere tidspunkt vil få afklaret skibets 
navigatoriske hensigter. Endvidere vil platformen på et tidligere tidspunkt få direkte 
kontakt med skibet eller konstatere, at der ikke er kontakt, og derfor kunne træffe de 
nødvendige foranstaltninger.  
 
Det samme forhold gør sig gældende ved VTS-stationer, der ved direkte kontakt til 
det enkelte skib undgår den risiko for forvirring, der kan opstå ved udsendelse af an-
visninger således, at disse opfattes af flere skibe. Men AIS giver også mulighed for, 
at skibene begynder at kommunikere direkte med hinanden, hvorved VTS-centret får 
vanskeligheder med at kalde skibet op. 
 

8.5  Styrket analyse af trafikmønstre 
AIS-oplysningerne kan også benyttes til andet end som hjælpemiddel til den aktuelle 
navigation. 
 
Oplysningerne kan lagres og edb-behandles. Herved kan der udarbejdes detaljerede 
statistikker over sejladsmønstre, som kan samkøres med uheldsoplysninger. Resul-
tatet vil blive en hidtil ukendt mulighed for at identificere, hvor der er særlige risikoom-
råder til søs, og hermed give bedre mulighed for at styrke den forebyggende indsats. 
 
Udveksles oplysningerne internationalt, vil risiciene i større farvandsområder kunne 
beskrives. Derfor er det i HELCOM-regi besluttet, at der på land skal opstilles modta-
gere, således at AIS-oplysningerne kan opfanges overalt i HELCOM-området, hvor-
efter de skal udveksles mellem HELCOM-landene. 
 
Som ansvarlig for landbaserede navigationshjælpemidler i Danmark påhviler denne 
opgave Forsvarsministeriet (ved Farvandsvæsenet). Farvandsvæsenet har endvidere 
i HELCOM-regi accepteret at etablere og administrere den fælles server til indsam-
ling og udarbejdelse af statistikker. 
 
I forbindelse med overvågning vil AIS-oplysningerne være et supplement til andre 
indsamlede oplysninger. Overvågnings- og redningscentre vil umiddelbart kunne læ-
se oplysninger, der ellers skulle indhentes særskilt, ligesom det vil blive nemmere at 
følge de relevante skibe. 
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Hertil kommer en række andre myndigheder og organisationer, som vil have interes-
se i AIS-oplysninger, f.eks. Søfartsstyrelsen, politiet, Told & Skat og havne. 
 
Danmark er internationalt forpligtet til at kunne modtage AIS-oplysninger, der udsen-
des i dansk farvand og videregive de således modtagne oplysninger til andre lande. 
HELCOM har fastsat seneste tidspunkt for etablering af en landorganisation i hvert af 
medlemslandene til 1. juli 2005 - og EU tilsvarende til 1. juli 2007. Herudover skal 
oplysningerne kunne stilles til rådighed for en række interessenter. 
 
Endvidere skal Farvandsvæsenet til brug for HELCOM edb-behandle disse og andre 
landes oplysninger. Søfartsstyrelsen og Søværnets Operative Kommando skal være 
blandt modtagerne af hensyn til bl.a. varetagelsen af de forpligtelser, der følger af 
overvågningsdirektivet. 
 

8.6  Identifikation af skibe, der ikke benytter lods 
I processen med at udvikle det danske landbaserede AIS-system er der taget højde 
for, at det skal være muligt manuelt at registrere, når et skib har bestilt lods, samt når 
der er lods om bord i et skib. Opbygning og indretning af dette system kendes ikke i 
dag, idet dette vil være afhængigt af det etablerede landbaserede AIS. Det bemær-
kes endvidere, at der ikke eksisterer én samlet registrering af lodsbestillinger. 
 
Skibe med AIS om bord er forpligtede til at indtaste dybgang, så den vises i AIS-
systemet. Moniteringsdata viser, at en del skibe med AIS om bord glemmer at indta-
ste dybgang, eller at den indtastede dybgang er fejlbehæftet. 
 
Dybgangen for et skib er især knyttet til IMO’s anbefalinger om, at skibe anvender 
lods. Derfor er en verificering af et skibs aktuelle dybgang set i forhold til data modta-
get fra AIS en opgave, der skal løses for at kunne identificere et skib, der ikke har, 
men i henhold til IMO’s anbefalinger bør benytte lods. 
 
For at kunne identificere et skib, der ikke har bestilt lods, er det væsentligt at have 
sikkerhed for, hvilke skibe, der har bestilt lods. Dette medfører, at information om en 
lodsbestilling skal tilgå den relevante myndighed umiddelbart efter, at lodsbestillingen 
er registreret. Det er muligt at holde billedet i AIS opdateret med hvilke skibe, der har 
bestilt lods, og hvilke, der har lods ombord. Dette kan f.eks. ske ved hjælp af en en-
kelt farvemarkering af AIS-sporene. 
 
Endelig kan det visuelt verificeres, om et skib fører signalflaget ”H”, hvilket angiver, at 
skibet har lods om bord. 
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8.7  Landbaseret Sejladsvejledning 
Det er nærliggende at overveje muligheden for at øge sejladssikkerheden ved brug 
af landbaseret sejladsvejledning - det vil sige servicering af skibstrafikken med al-
mindelig information, herunder trafikinformation, direkte opkald til skibe med tilbud 
om anvendelse af lods, formidling af lodsbestilling, navigationsadvarsler, vejrudsigter 
og oplysninger om det aktuelle vejr, samt i udvalgte farvandsafsnit rådgivning af 
skibstrafikken - (må ikke forveksles med landbaseret lodsning, som behandles i afsnit 
5.3). 
 
Såfremt alle danske farvande skal dækkes af landbaseret sejladsvejledning, vil dette 
dog være meget ressourcekrævende. Det vil derfor kun være relevant ved f.eks.: 
 
• Udvalgte farvandsafsnit. 
 
• Passage af ”risikoskibe”. 
 
• Særlige tilfælde. 
 
Udvalgte farvandsafsnit kunne eksempelvis være områder ud for Skagen, ved Hatter 
(eksempelvis i samarbejde med VTS Storebælt), i Øresund, i Femern Bælt (Ka-
detrenden) og i Bornholmsgattet for grupper af relevante skibe. Der søges etableret 
bilateralt samarbejde mellem Danmark og de relevante nabolande om VTS-lignende 
foranstaltninger i disse farvandsafsnit. 
 
Risikoskibe kunne f.eks. være skibe, hvis passage tidligere har tiltrukket sig negativ 
opmærksomhed (f.eks. på grund af grundstødninger, mangler eller defekter ved ski-
bet) og enkeltskrogede tankskibe. 
 
Særlige tilfælde kunne forekomme i tilknytning til større sejladsbegivenheder, bugse-
ring af boreplatforme, militære øvelser og redningsoperationer mv. 
 
Skibsuheld kan inddeles i 3 hovedtyper: Grundstødninger, kollisioner og påsejlinger. 
 
Med undtagelse af farvandet omkring Bornholm er de danske farvande generelt ka-
rakteriserede ved forholdsvis bløde bundforhold, hvor havbunden som regel består af 
sand. Når der er tale om sandbund, vil grundstødninger normalt ikke medføre alvorli-
ge skader på skibet, hvorved forureningsrisikoen må anses for at være begrænset. 
 
Kollisioner mellem to skibe og påsejlinger af for eksempel en bro eller en havvind-
mølle udgør derimod en større risiko for forurening. I danske farvande viser erfarin-
gen, at kollisioner mellem to skibe kan føre til forurening fra de implicerede skibes 
bunkersolie. Såfremt en kollision medfører, at der bliver slået hul på et stort tankskibs 
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lasttanke, vil forureningen være massiv. Derved kan et lille skib være med til at forår-
sage et stort forureningstilfælde. 
 
Kombinationen af AIS-oplysninger og radarinformationer vurderes at kunne udgøre 
fundamentet for begrænset landbaseret sejladsvejledning. 
 
Endvidere vurderes det, at for områder med VTS vil det eksisterende system kombi-
neret med AIS og radar styrke mulighederne for verificering af trafik på vej ind i VTS-
området, og dermed styrke VTS i opgaveløsningen. Det er dog vigtigt at få bekræftet, 
at de teoretiske muligheder vedrørende anvendelse af AIS i kombination med radar 
reelt vil give den forventede operative kvalitet. 
 
I særligt udvalgte farvandsafsnit er der mulighed for, at landbaseret sejladsvejledning 
kan styrke sejladssikkerheden ved rådgivning af skibsfarten, udsendelse af navigati-
onsadvarsler og navigationsmeddelelser samt ved at rette opmærksomheden mod 
potentielt faretruende situationer for skibstrafikken. 
 
Landbaseret sejladsvejledning kan kun i begrænset omfang sammenlignes med en 
flyveleders vejledning af fly. F.eks. vil det sjældent forekomme, at to fly er på kollisi-
onskurs, idet fly kan henvises til forskellige højder. 
 
Til søs forekommer det oftere, at to skibe er på kollisionskurs, idet skibstrafikken ikke 
er adskilt i tredje dimension. Karakteren af skibstrafikken adskiller sig ligeledes væ-
sentligt fra flytrafikken. Skibene stævner mod mange forskellige destinationer. Der er 
store skibe, der stiller høje krav til førerens faglige kvalifikationer, samt mange små 
skibe, herunder lystfartøjer, hvor der ikke stilles særlige krav til førerens faglige kvali-
fikationer. 
 
I forbindelse med indførelse af landbaseret sejladsvejledning skal det på ovenståen-
de baggrund foreslås overvejet at iværksætte en tilbundsgående teknisk, operativ og 
organisatorisk analyse med henblik på nærmere at vurdere, hvorvidt et system med 
integreret AIS og kystradar i fremtiden vil kunne anvendes til landbaseret sejladsvej-
ledning. 
 
Landbaseret sejladsvejledning kræver således betydelige ressourcer og en høj grad 
af kendskab til skibenes nøjagtige placering. Dette kan opnås ved en samkøring af 
AIS og radarinformationer. 
 
Det bemærkes, at radarerne i kystradarprojektet i teknisk henseende forventes at 
kunne understøtte egentlig landbaseret sejladsvejledning. 
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8.8  Skærpet meldepligt for statens fartøjer 
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten identificeret et mindre forbed-
ringspotentiale ved at skærpe den eksisterende meldepligt for statens skibe med 
henblik på at styrke overvågningen og sejladssikkerheden. 
 
Inden for eksisterende myndighedsrammer vil således alle statens skibe i forbindelse 
med disses primære opgaveløsning kunne bidrage til styrket overvågning og bedre 
sejladssikkerhed via meldinger til Søværnets Operative Kommando om forhold af 
enhver art. 

8.9  Etablering af MAS 
Som nærmere omtalt i afsnit 7.2 er det besluttet, at den danske MAS oprettes i For-
svarsministeriets regi. Opgaverne for denne vil indledningsvis være begrænset til et 
døgnbemandet forbindelsesled mellem kyststaten Danmark og skibsføreren på et 
skib, der har behov for assistance. MAS vil således fungere som det nationale kon-
taktpunkt for skibsfarten i og omkring danske farvande. 
 
Der er to afgørende faktorer i relation til MAS-funktionaliteten og det nedenfor skitse-
rede eventuelle fremtidige MAS opgavekompleks: 
 
• Behovet for døgnbemanding. 
 
• Hensigtsmæssige kommunikationssystemer. 
 
Udviklingen på søsikkerheds- og havmiljøområdet har ført til et øget pres på kyst- og 
havnestatens kompetencer og forpligtelser. Især på miljøområdet er der politisk fokus 
på at øge kyst- og havnestatens muligheder for at bestemme adfærden hos de skibe, 
der i transit passerer territorialfarvand. Der er derfor gradvist sket et skred i den inter-
nationale opfattelse af kyst- og havnestatens kompetence i retning af en øget accept 
af, at visse nødvendige foranstaltninger bliver gennemført. Som eksempler herpå kan 
nævnes trafiksepareringssystemer, obligatoriske og frivillige skibsmeldesystemer, 
havnestatskontrol, lodspligt og -anbefalinger, forbudsområder i forbindelse med na-
turfredning og råstofudvinding og forbud mod transport at tung olie i enkeltskrogede 
tankskibe. Senest er der med EU’s direktiv nr. 2002/59/EF om oprettelse af et trafik-
overvågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten lagt op til, at der skal føres 
et større tilsyn med og overvågning af skibstrafikken, bl.a. i de danske farvande. 
 
På baggrund af de nævnte initiativer har kyststaten Danmark senest: 
 

• Oprettet et maritimt kontaktpunkt for handelsskibe, 
 

• Etableret nødområder, 
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• Etableret kapacitet til at forebygge og afhjælpe havari og brand, 
 
• Iværksat implementering af en landorganisation for AIS og 
 
• Gennemført foranstaltninger i henhold til IMO’s ”International Ship and Port 

Facility Security Code”. 
 
Tendensen er således et stigende statsligt ansvar i rollen som kyststat for ak-
tiviteterne på havet, herunder også for havmiljøet. Det vurderes, at disse opgaver 
med fordel kan betragtes som helheder, der bør behandles i en og samme organisa-
tion, især hvad angår den praktiske udførelse, herunder kompetencen til at agere 
hurtigt og effektivt på Danmarks vegne. Der er behov for, at involverede ministerier 
får afklaret, hvorledes en sådan helhed kan etableres. Forsvarsministeriet - i samar-
bejde med de involverede myndigheder - udarbejder et konkret oplæg hertil. Det bør 
indgå i sådanne overvejelser, hvorledes de stadig voksende kyststatsopgaver på 
længere sigt vil kunne varetages mest hensigtsmæssigt, herunder hvordan ikke-
statslige aktører med relevant kompetence - f.eks. slæbebåde i privat regi - eventuelt 
inddrages i løsningen af disse opgaver. Den nødvendige kompetence til at kunne 
agere hurtigt og effektivt i større, mere komplekse og kritiske situationer, hvor tids- og 
sikkerhedsfaktoren er afgørende, bør dog tillægges MAS. 
 
Det bemærkes, at der ikke i forbindelse med udvalgets arbejde har været foretaget 
yderligere overvejelser vedrørende økonomi, bemanding, opgaver mv. 
 
Forsvarsministeriet har tilkendegivet, at forudsætningen for at kunne løse de anbefa-
lede initiativer til styrkelse af sejladssikkerheden, herunder bl.a. overvågning af rele-
vante skibe i nærmere definerede farvandsafsnit og navigationsvejledning, i For-
svarsministeriets regi er en gradvis sammenkobling af den viden, der i forbindelse 
med den daglige opgavevaretagelse oparbejdes i relevante styrelser, med det udfø-
rende led (MAS med en udvidet opgavespektre) i takt med udvidelsen af opgave-
spektret. Denne sammenkobling kunne ske via et såkaldt nationalt maritimt operativt 
kompetencecenter. 
 
Forsvarsministeriet har endvidere oplyst, at såfremt en MAS i Forsvarsministeriets 
regi skal have udvidet opgavespektret, må der tages stilling til ressourcespørgsmålet 
til det samlede område. I forbindelse med implementeringen og udviklingen af en 
MAS bør det endvidere tilstræbes, at denne i størst muligt omfang fremtidssikres og 
optimeres til at kunne håndtere større og flere hændelser på en for samfundet øko-
nomisk ansvarlig og betryggende måde samtidigt med, at behovet for den tværfagli-
ge og tværministerielle koordinering tilgodeses. 
 
Udvalget finder sammenfattende, at der skal etableres en klar ansvarsfordeling mel-
lem de involverede myndigheder, der fører til en effektiv opgavevaretagelse. 
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8.10  Øget anvendelse af elektrooptik 
Forsvaret anvender elektrooptik i form af fjernbetjente avancerede kameraer bl.a. til 
overvågning af sejladssikkerheden. I sagens natur er anvendelsen af disse begræn-
set af udstyrets rækkevidde, hvorfor de primært anvendes i stærkt trafikerede kyst-
nære områder. 
 
Det kan med fordel overvejes nærmere, hvorvidt antallet af elektrooptiske stationer 
bør forøges i stærkt trafikerede kystnære områder. 
 
Som berørt i afsnit 6.4.10 har forsvaret 10 bemandede marine- og kystudkigsstatio-
ner. En analyse af hensigtsmæssigheden ved at forøge antallet af elektrooptiske sta-
tioner bør inkludere en analyse af operative, tekniske og økonomiske fordele ved at 
erstatte eller supplere de bemandede stationer med elektrooptiske stationer. 
 
Sådanne analyser har ikke kunnet gennemføres inden for tidsrammerne for arbejdet i 
udvalget. 
 

8.11  Tilpasning af SHIPPOS meldesystemet til IMO’s lodsanbefa-
linger 

IMO har med virkning pr. 1. december 2003 ændret anbefalingen om at anvende 
lods ved gennemsejling af Rute T fra at gælde skibe med en dybgang på 13 m eller 
mere til at gælde skibe med en dybgang på 11 m eller mere (se afsnit 6.4.2). Endvi-
dere bør skibe, der medfører INF-last47 anvende lods. 
 
I skibsrapporteringssystemet SHIPPOS anbefales det at anvende lods ved gennem-
sejling af danske farvande med en dybgang på 13 m eller mere. 
 
Det bemærkes, at SHIPPOS er en meldetjeneste, som har til formål at øge sejlads-
sikkerheden ved at gøre det muligt for større skibe at blive bekendt med andre større 
skibes sejlads i ruten, så de hermed kan undgå at møde hinanden i vanskeligt pas-
sabelt farvandsafsnit (se afsnit 6.4.2). 
 
Såfremt den enkelte skibsfører ikke er opmærksom på IMO’s lodsanbefalinger, men 
baserer sejladsen på SHIPPOS, kan dette bevirke, at der ikke anvendes lods i tilfæl-
de, hvor der i henhold til IMO’s anbefalinger bør anvendes lods. 
 
Det bemærkes, at der i regi af Søfartsstyrelsen og Forsvarsministeriet med tilhørende 
styrelser allerede er taget initiativ til at tilpasse SHIPPOS til IMO’s lodsanbefalinger. 
 

                                                 
47 Plutonium og højradioaktivt affald. 



 

  
 

  
   Side 106/147 
 

8.12  Udveksling af informationer mellem VTS Storebælt og far-
vandsovervågningen 

VTS radarerne er ikke i dag opkoblede på RDN CCIS, hvorved VTS kun sporadisk 
kan bidrage til farvandsovervågningen. Tilsvarende modtager VTS-centret ikke op-
lysninger fra farvandsovervågningen. 
 
Det kan med fordel overvejes nærmere, hvorledes den samlede overvågning kan 
forbedres gennem udveksling af oplysninger mellem VTS Storebælt og RDN CCIS. 
 

8.13  Styrkelse af antallet af farvandsovervågningsenheder 
Med henblik på at styrke sejladssikkerheden er det nærliggende at styrke antallet af 
farvandsovervågningsenheder - i form af flere skibe. 
 
En øgning af antallet af farvandsovervågningsenheder, som i sagens natur vil være i 
døgnberedskab, er relativt dyrt. Flere farvandsovervågningsenheder kunne indsættes 
i bl.a. Nordsøen, som for tiden kun dækkes af inspektionsskibene, når disse forlæg-
ger til og fra de færøske og grønlandske farvande. Imidlertid kræves der forholdsvis 
store og udholdende skibe for at kunne patruljere Nordsøen i al slags vejr. Såvel ind-
køb som drift af disse skibe vil være så ressourcekrævende, at udvalget har set bort 
fra denne løsning. En nærmere analyse af hensigtsmæssigheden af at indsætte flere 
nye eller chartrede sejlende enheder i farvandsovervågningen ligger desuden uden 
for udvalgets rammer. 
 

8.14  Informationsudveksling på det maritime område 
Det er væsentligt, at de kompetente myndigheder inden for sejladssikkerhed træffer 
de mest hensigtsmæssige afgørelser. Blandt andet derfor må de nye muligheder for 
udarbejdelse af statistikker på grundlag af AIS-data vurderes at kunne bidrage væ-
sentligt til sejladssikkerheden. 
 
Imidlertid vil mange andre oplysninger kunne få betydning for kvaliteten af især afgø-
relser i konkrete sager. Det vil derfor være af betydning, at der gives alle myndighe-
der med kompetence inden for sejladssikkerhed direkte adgang til relevante informa-
tioner, også når disse ligger hos andre myndigheder. 
 
Mulighed for hurtig og direkte informationsindhentning og -udveksling hos og mellem 
myndigheder bør derfor undersøges. 
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Kapitel 9 Sammenfatning, vurderinger og anbefalinger 
 

9.1  Sammenfatning 
Dette kapitel sammenfatter beskrivelsen af de eksisterende og planlagte systemer 
samt de fremførte forslag til styrket overvågning af sejladssikkerheden med tilhøren-
de vurderinger og anbefalinger.  
 

9.2  Vurderinger 
Denne del af rapporten fokuserer på mulighederne for at styrke overvågning af sej-
ladssikkerheden. 
 
Dette sker på baggrund af en række rapporter og analyser mv., der er udarbejdet i 
løbet af de senere år inden for området. Særlig vægt tillægges ”Risikovurdering af 
sejladssikkerheden i de danske farvande”, hvor prisen for at gennemføre forskellige 
projektforslag blev vurderet i forhold til de mulige sikkerheds- og miljømæssige forde-
le. 
 
På baggrund af analysens konklusioner vurderede de statslige aktører, at alle de pro-
jektforslag, der var gennemgået i rapporten, ville være meget omkostningskrævende 
i forhold til de sandsynlige sikkerheds- og miljømæssige fordele, hvorfor ingen af de 
analyserede større projekter er blevet iværksat. 
 
Den teknologiske udvikling giver løbende mulighed for nye omkostningseffektive 
værktøjer og optimering af eksisterende systemer mv. med henblik på styrkelse af 
overvågningen af sejladssikkerheden. Med dette in mente beskrives i rapporten de 
eksisterende og planlagte systemer vedrørende sejladssikkerhed. Denne beskrivelse 
udgør grundlaget for de analyserede forslag til initiativer til styrkelse af eksisterende 
og planlagte systemer, herunder: 
 
• Styrket fremtidig anvendelse af AIS, hvilket bl.a. vil bidrage med præcise oplys-

ninger om bl.a. skibes position mv. til brug ved såvel sejlads som myndigheds-
udøvelse mv. 

 
• Samkøring af AIS og kystradar vil skabe et optimalt samlet dansk maritimt situa-

tionsbillede og derved bidrage substantielt til styrkelse af overvågningen af sej-
ladssikkerheden. Tilvejebringelsen af et dækkende radarbillede af de indre dan-
ske farvande er en forudsætning herfor. 
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• Etablering af AIS-transpondere på olieinstallationer, platforme, havvindmøller 
mv. vil forøge rækkevidden af systemet væsentligt - specielt i Nordsøen. En 
nærmere analyse vurderes nødvendig. 

 
• Styrket analyse af trafikmønstre mv. på basis af indhentede AIS-oplysninger vil 

forbedre mulighederne for at styrke den forebyggende indsats. 
 
• Udbygning af AIS således, at det i forbindelse med identifikation af skibe oply-

ses, hvorvidt der er lods om bord, eller om der er bestilt lods. En nærmere ana-
lyse vurderes nødvendig. 

 
• Muligheden for ”Landbaseret Sejladsvejledning” i udvalgte farvandsafsnit, ved 

passage af ”risikoskibe” og i særlige tilfælde bør analyseres nærmere både tek-
nisk, operativt og organisatorisk. Forudsætningen for ”Landbaseret Sejladsvej-
ledning” er, at AIS og kystradarsystemet er implementeret. Forsvarsministeriets 
forudsætninger med hensyn til oprettelsen af et nationalt maritimt operativt 
kompetencecenter er omtalt i afsnit 8.9. 

 
• Skærpet meldepligt for statens fartøjer vil i begrænset grad kunne bidrage med 

yderligere oplysninger om forhold af enhver art. Forslaget vil kunne iværksættes 
umiddelbart og inden for den eksisterende myndighedsramme. 

 
• Udbygning af Maritime Assistance Service (MAS) ved Søværnets Operative 

Kommando, der er i den indledende fase, samt udarbejdelse af oplæg til opret-
telse af et ”Nationalt maritimt operativt kompetencecenter” i tilknytning til MAS, 
der på længere sigt vil kunne fungere i forbindelse med udmøntning af vareta-
gelse af kyststaten Danmarks interesser over for skibstrafikken, herunder bru-
gen af nødområder. Forsvarsministeriet vil udarbejde et konkret oplæg til udvik-
ling af kompetencecentret. Oplægget påtænkes at danne grundlag for drøftelser 
med øvrige berørte ministerier og styrelser med henblik på disses eventuelle 
deltagelse i kompetencecentret. Endvidere vil ikke-statslige aktører på ad hoc 
basis kunne tilknyttes kompetencecentret (der henvises til afsnit 7.2 for en 
nærmere gennemgang af muligt opgavekompleks). Det bemærkes, at forud-
sætningen for en effektiv MAS med et tilhørende kompetencecenter er døgn-
bemanding og hensigtsmæssige kommunikationssystemer, samt naturligvis de 
nødvendige kompetencer. 

 
• Øget anvendelse af elektrooptik kan formentlig styrke overvågningen af sejlads-

sikkerheden. En analyse af hensigtsmæssigheden ved at øge antallet af elek-
trooptiske stationer sammenholdt med behovet for en fortsat opretholdelse af 
bemandede kystudkigsstationer vurderes hensigtsmæssig. 
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• Tilpasning af SHIPPOS meldesystemet til IMO’s lodsanbefalinger vil bidrage til 
at mindske antallet af misforståelser i forbindelse med lodsbestilling. Dette er 
iværksat. 

 
• Forbedring af den samlede overvågning gennem udveksling af oplysninger mel-

lem VTS Storebælt og RDN CCIS. En nærmere analyse vurderes nødvendig. 
 
• Styrkelse af antallet af farvandsovervågningsenheder, specielt i Nordsøen, vur-

deres som en relativt dyr foranstaltning. En nærmere analyse ligger uden for 
udvalgets rammer. 

 
• Øget informationsudveksling på det maritime område mellem kompetente myn-

digheder vil bidrage med en styrkelse af sejladssikkerheden. En nærmere ana-
lyse af mulighederne herfor kan med fordel iværksættes med henblik på at 
fremme informationsudvekslingen mellem myndighederne. 

 
Som det fremgår af udvalgets arbejde, er der allerede taget en række initiativer på 
området. Endvidere er der de senere år såvel i internationalt som nationalt regi gen-
nemført en række foranstaltninger af blandt andet regulerende karakter, f.eks. EU’s 
overvågningsdirektiv, med henblik på at styrke sejladssikkerheden og beskytte miljø-
et. 
 
Den potentielle nytte af den teknologiske udvikling bør optimeres på alle områder 
inden for staten med henblik på at styrke overvågningen af sejladssikkerheden. Ud-
valget finder, at muligheden for at kombinere anvendelsen af AIS med kystradar og 
heraf følgende mulighed for at anråbe skibe bør udnyttes. 
 
Etableringen af en MAS og en eventuel beslutning om oprettelse af et ”Nationalt ma-
ritimt operativt kompetencecenter” i tilknytning til MAS i Søværnets Operative Kom-
mando vil muliggøre en hurtig sammenkobling af kompetencer og informationer, så-
ledes at de statslige myndigheders sektorinteresser kan varetages sideløbende med 
sikringen af beslutningsgrundlaget ved den udførende myndighed. 
 
Udvalget skal understrege nødvendigheden af, at forudsætningerne for en styrket 
overvågning af sejladssikkerheden, blandt andet ved samkøring af AIS og kystradar, 
tilvejebringes. Implementeringen af kystradarprojektet vil kunne ske med en mindre 
udvidelse af de afsatte økonomiske rammer herfor, mens udgifterne til etablering af 
landbaseret AIS påregnes afholdt inden for eksisterende rammer. 
 
En række af de foreslåede initiativer til styrkelse af sejladssikkerheden skal bidrage 
til, at den enkelte skibsfører oplever, at skibet befinder sig i et farvandsafsnit, der er 
effektivt overvåget, og derfor vil handle i overensstemmelse hermed. 
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9.3  Anbefalinger 
Udvalget vedrørende øget anvendelse af lodser, samt styrket overvågning af sej-
ladssikkerheden indstiller om følgende forslag på overvågningsområdet til styrkelse 
af eksisterende og planlagte systemer: 
 
Følgende forslag indstilles til nærmere analyse: 
 
• Etablering af AIS på olieinstallationer, platforme, havvindmøller mv. 
 
• Styrket analyse af trafikmønstre mv. ved hjælp af navnlig landbaseret AIS. 
 
• Identificering af skibe, der ikke benytter lods. 
 
• ”Landbaseret Sejladsvejledning”. 
 
• Øget anvendelse af elektrooptik. 
 
• Udveksling af oplysninger mellem VTS Storebælt og RDN CCIS.  
 
• Øget og smidigere informationsudveksling på det maritime område. 
 
Udvalget finder sammenfattende, at der skal etableres en klar ansvarsfordeling mel-
lem de involverede myndigheder, der fører til en effektiv opgavevaretagelse. Der er 
behov for, at involverede ministerier får afklaret, hvorledes en sådan helhed kan 
etableres. Forsvarsministeriet - i samarbejde med de involverede myndigheder - ud-
arbejder et konkret oplæg hertil. Det bør indgå i sådanne overvejelser, hvorledes de 
stadig voksende kyststatsopgaver på længere sigt vil kunne varetages mest hen-
sigtsmæssigt. 
 
Følgende forslag indstilles til umiddelbar iværksættelse / er iværksat: 
 
• Skærpet meldepligt for statens fartøjer. 
 
• Styrket fremtidig anvendelse af AIS. 
 
• Samkøring af AIS og kystradar. 
 
• Tilpasning af SHIPPOS meldesystemet til IMO’s lodsanbefalinger. 
 
• Udbygning af Maritime Assistance Service (MAS) ved Søværnets Operative 

Kommando i Århus, der er i den indledende fase. 
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Det er udvalgets opfattelse, at disse initiativer vil kunne bidrage væsentligt til at styr-
ke overvågningen af sejladssikkerheden. 
 



 

  
 

  
   Side 112/147 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del V  Samlet vurdering og anbefaling 
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Kapitel 10 Samlet vurdering 
 
Det fremgår af det supplerende regeringsgrundlag af 27. august 2003 ”Vækst. Vel-
færd. Fornyelse. II”: at vore farvande og kystnære områder skal beskyttes bedst 
muligt. Regeringen vil øge anvendelsen af lodser og styrke sejladssikkerheden 
ved gennemsejling af danske farvande. 
 
På baggrund heraf fokuserer denne rapport på mulighederne for at styrke sejladssik-
kerheden gennem øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssik-
kerheden. 
 
Dette sker med udgangspunkt i en række rapporter, analyser mv., der er udarbejdet i 
de senere år inden for området. Blandt disse kan fremhæves ”Risikovurdering af sej-
ladssikkerheden i de danske farvande”. 
 
Bl.a. den teknologiske udvikling giver løbende mulighed for anvendelse af nye om-
kostningseffektive værktøjer og for optimering af eksisterende systemer mv. med 
henblik på styrkelse af sejladssikkerheden. 
 
Samlet set er det udvalgets vurdering, at: 
 
• Lavere lodstakster vil have en positiv virkning på rederiers / chartreres ”lodspoli-

tik”, ligesom der kan ligge en motivation i rederiernes forsikringsforhold til at ta-
ge lods. 

 
• Direkte opkald til skibe (skibsførere) umiddelbart, når de nærmer sig danske 

farvande, vil have en betydelig motiverende virkning i retning af at tage lods. 
 

Hertil kommer den potentielle effekt af, at skibe, der følger anbefalingerne, viser 
andre skibe, at de har lods om bord, (smittende effekt mellem skibe - såvel vi-
suelt ved at vise lodsflaget (H) som elektronisk, f.eks. ved hjælp af AIS). 

 
• ”Early Warning Scheme” i væsentlig grad vil bidrage til at sikre, at skibe, der er 

omfattet af IMO’s lodsanbefalinger, efterlever disse. 
 
• Landbaseret lodsning indebærer en række fordele og vil på længere sigt kunne 

udvikles til en sikker og økonomisk attraktiv form for lodsning. 
 
• Anvendelse af helikoptere ikke for tiden er et realistisk alternativ til påsætning af 

lods ved hjælp af lodsbåde, men på længere sigt kan vise sig som en mulighed 
i visse situationer. 
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• Oplysning om skibsførerens identitet i skibe, der er omfattet af IMO’s lodsanbe-

falinger, vil være en forudsætning for at anvende 5/6 reglen ved vurdering af, 
hvorvidt disse skibe efterlever anbefalingerne. 

 
• Det må anses for tvivlsomt, om en certificeringsordning i relation til 5/6 reglen 

ville kunne bringes til at virke for de kategorier af skibe (skibsførere), som er 
målgruppen for denne rapport: skibe, der ikke er på vej til eller fra dansk havn. 

 
• Det ikke på nuværende tidspunkt er muligt internationalt at få indført lodspligt 

for gennemsejlende skibe i danske farvande. Der er imidlertid mulighed for at 
pålægge danske skibe, som er omfattet af IMO’s lodsanbefalinger, lodspligt. 

 
Da danske skibe imidlertid hidtil fuldt ud har efterlevet IMO’s lodsanbefalinger, 
vurderes et sådant skridt ikke at være interessant. 

 
• Muligheden for på ny at søge IMO’s lodsanbefalinger skærpet kan vise sig i for-

bindelse med Søfartsstyrelsens og Farvandsvæsenets løbende sonderinger af i 
hvilket omfang, der findes lydhørhed herfor hos andre østersølande. 

 
• I tilknytning til, at Østersøen er blevet udpeget som et særligt følsomt havområ-

de (PSSA), vil Danmark i forbindelse med forhandlingerne om ledsagende for-
anstaltninger arbejde for øget anvendelse af lods. 

 
• Hurtig og sikker formidling til Søfartsstyrelsen af oplysninger om skibe, der und-

lader af følge IMO’s lodsanbefalinger, vil muliggøre rettidig indberetning til PSC 
databasen SIRENAC og efterfølgende havnestatskontrol af disse som en umid-
delbar og mærkbar konsekvens af undladelsen. 

 
• Det vil være muligt for EU på grundlag af IMO’s lodsanbefalinger at udarbejde 

en bindende retsakt, som nægter skibe, der ikke har fulgt anbefalingerne, ad-
gang til EU-havne. Derimod kan EU-landene ikke indføre et generelt krav om 
anvendelse af lods i den eksklusive økonomiske zone, da der ikke er vedtaget 
internationale regler på området. 

 
• Såfremt en række nærmere angivne forudsætninger er opfyldt, vil anerkendelse 

af lodser fra østersølande og EU-lande til lodsning af skibe under gennemsej-
ling af danske farvande kunne medføre øget anvendelse af lodser, såvel for 
skibe, som er omfattet af IMO’s anbefalinger, som øvrige større skibe. 

 
• Det er tvivlsomt, hvorvidt de igangværende bestræbelser på udpegning af højri-

sikoområder vil forbedre mulighederne for indførelse af lodspligt uden for søter-
ritoriet. 
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• Styrket fremtidig anvendelse af AIS vil bl.a. bidrage med præcise oplysninger til 

brug ved såvel sejlads som myndighedsudøvelse mv. 
 
• Samkøring af AIS og kystradar vil skabe et optimalt samlet dansk maritimt situa-

tionsbillede og derved bidrage substantielt til styrkelse af overvågningen af sej-
ladssikkerheden. Tilvejebringelsen af et fuldt dækkende radarbillede af de indre 
danske farvande er en forudsætning herfor. 

 
• Etablering af AIS-transpondere på olieinstallationer, platforme, havvindmøller 

mv. vil forøge rækkevidden af systemet væsentligt - specielt i Nordsøen. En 
nærmere analyse vurderes nødvendig. 

 
• Styrket analyse af trafikmønstre mv. på basis af indhentede AIS-oplysninger vil 

forbedre mulighederne for at styrke den forebyggende indsats. 
 
• Det vil være hensigtsmæssigt at udbygge AIS således, at det i forbindelse med 

identifikation af skibe oplyses, hvorvidt der er lods om bord, eller om der er be-
stilt lods. En nærmere analyse vurderes nødvendig. 

 
• Muligheden for ”Landbaseret sejladsvejledning” - det vil sige servicering af 

skibstrafikken med almindelig information, herunder trafikinformation, direkte 
opkald til skibe med tilbud om anvendelse af lods, formidling af lodsbestilling, 
navigationsadvarsler, vejrudsigter og oplysninger om det aktuelle vejr, samt i 
udvalgte farvandsafsnit rådgivning af skibstrafikken - bør analyseres nærmere 
både teknisk, operativt og organisatorisk. Forudsætningen for ”Landbaseret Sej-
ladsvejledning” i de indre danske farvande er, at AIS og kystradarsystemet er 
udbygget. 

 
• Skærpet meldepligt for statens fartøjer vil i begrænset grad kunne bidrage med 

yderligere oplysninger om forhold af enhver art. Forslaget vil kunne iværksættes 
umiddelbart og inden for den eksisterende myndighedsramme. 

 
• Udvalget finder sammenfattende, at der skal etableres en klar ansvarsfordeling 

mellem de involverede myndigheder, der fører til en effektiv opgavevaretagelse. 
Der er behov for, at involverede ministerier får afklaret, hvorledes en sådan hel-
hed kan etableres. Forsvarsministeriet - i samarbejde med de involverede myn-
digheder - udarbejder et konkret oplæg hertil. Det bør indgå i sådanne overve-
jelser, hvorledes de stadig voksende kyststatsopgaver på længere sigt vil kunne 
varetages mest hensigtsmæssigt. 
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• Øget anvendelse af elektrooptik kan formentligt styrke overvågningen af sej-
ladssikkerheden. En analyse af betydningen af at øge antallet af elektrooptiske 
stationer i forhold til fortsat opretholdelse af bemandede kystudkigsstationer el-
ler som supplement til disse vurderes at være hensigtsmæssig. 

 
• Tilpasning af SHIPPOS meldesystemet til IMO’s lodsanbefalinger vil bidrage til 

at mindske antallet af misforståelser i forbindelse med lodsbestilling. Dette er 
iværksat. 

 
• Forbedring af den samlede overvågning gennem udveksling af oplysninger mel-

lem VTS Storebælt og RDN CCIS. En nærmere analyse vurderes nødvendig. 
 
• Styrkelse af antallet af farvandsovervågningsenheder, specielt i Nordsøen, vur-

deres at være en relativt dyr foranstaltning, idet skibene skal være store og ud-
holdende for at kunne patruljere Nordsøen i al slags vejr. En nærmere analyse 
ligger uden for udvalgets rammer. 

 
• Øget informationsudveksling på det maritime område mellem kompetente myn-

digheder vil bidrage til styrkelse af sejladssikkerheden. En nærmere analyse af 
mulighederne herfor kan med fordel iværksættes. 

 
I følgende oversigt er forslagene opstillet og vurderet i forhold til forudsætninger, 
tidshorisont og økonomiske konsekvenser for staten. Endvidere er eventuelle be-
mærkninger anført. Det bemærkes, at rapportens rammer såvel tids- som ressour-
cemæssigt ikke har tilladt tilbundsgående analyser. De anførte vurderinger er såle-
des i nogen grad behæftet med usikkerhed. 
 

Forslag Forudsætninger 

 

Tidshori-
sont 

Økonomiske konse-
kvenser for staten 

Bemærkninger 

Lavere lodstakster Under overvejelse. Ca. 1 år. Under overvejelse. Analyse påbe-
gyndt. 

Direkte opkald til skibe Etablering af landbaseret 
AIS og implementering af 
kystradarprojekt. Døgn-
bemanding og nødvendi-
ge kommunikationssy-
stemer, samt adgang til 
maritimt situationsbillede. 

Ca. 6 må-
neder, når 
forudsæt-
ningerne er 
opfyldt. 

Under overvejelse.  

”Early Warning Scheme” Ingen. Ca. 6 må-
neder. 

Ingen. Implementering er 
påbegyndt. 

Landbaseret lodsning AIS og radardækning. 
Derefter gennemførelse 
af et forsøg. 

 

Forsøget 
vurderes at 
have en 
varighed af 
6 måneder. 

Under overvejelse. Et forsøg skal 
gennemføres, 
inden et større 
projekt kan udar-
bejdes. 



 

  
 

  
   Side 117/147 
 

Anvendelse af helikopter Det skal i givet fald være 
økonomisk attraktivt.  

Er ikke 
vurderet. 

Ingen. Forslaget er for 
tiden ikke hen-
sigtsmæssigt. 

Oplysning om skibsførerens 
identitet  

Identifikation af og opkald 
til skibe. 

Ca. 6 må-
neder når 
forudsæt-
ningerne er 
opfyldt. 

Ingen umiddelbart. Analyse påbe-
gyndt. 

Lodspligt generelt Internationale aftaler. Lang sigt. Ingen umiddelbart. Vurderes for tiden 
som urealistisk. 

Skærpe IMO’s lodsanbefalin-
ger 

Internationale aftaler. Mellemlang 
sigt. 

Ingen umiddelbart. Vurderes for tiden 
som urealistisk. 

Udpegning af højrisikoområ-
der 

Internationale aftaler. Lang sigt. Kan ikke vurderes. Lodspligt som 
ledsagende foran-
staltning vurderes 
som urealistisk. 

Lodspligt ved udpegning af 
Østersøen som PSSA 

Internationale aftaler. Lang sigt. Ingen umiddelbart. Vurderes for tiden 
som urealistisk. 

Indberetning til SIRENAC SOK skal indberette om 
overtrædelser, og  
Søfartsstyrelsen advisere 
berørte kyststat mv. 

Ca. 6 
måneder. 

Ca. 0,6 mio. kr. pr. år 
(drift). Ingen etable-
ringsomkostninger. 

 

Lodspligt for EU-skibe (nægte 
adgang til havne) 

EU-aftale. Minimum 2 
år. 

Ingen umiddelbart. Vurderes vanske-
ligt at gennemføre. 

Anerkendelse af udenlandske 
lodser 

Liberalisering af lodsom-
rådet. 

Under 
overvejelse. 

Under overvejelse.  

Identificering af skibe uden 
lods 

Indarbejdes enten i det 
nuværende AIS-projekt 
eller i et kommende 
lodsbestillingssystem. 

Enten ca. 2 
år eller ca. 6 
måneder 

Mindre etablerings og 
driftsomkostninger. 

 

Styrket anvendelse af AIS Etablering af det landba-
serede AIS.  

Ca. 2 år. Kun mindre etablerings- 
og driftsudgifter. 

 

Samkøring af AIS og kystradar Det forudsættes, at der i 
SOK genereres et samlet 
situationsbillede, opbyg-
get på baggrund af data 
indhentet til SOK og 
MAS. Dette samlede 
billede (klassificeret) vil 
være til brug for SOK, 
hvor MAS vil kunne 
trække et uklassificeret 
billede, der evt. kan 
præsenteres (og ekspor-
teres) til andre civile 
myndigheder.  Denne 
samkøring af situations-
billedets data (synergief-
fekt) skal bl.a.  ses i 
sammenhæng med 
SHIPPOS / HAZMAT og 
SafeSeaNet. 

Ca. 2 år. Ca. 20,4 mio. kr. i etab-
leringsomkostninger 
(primært software) og 
ca. 3,5 mio. kr. i årlige 
dritsomkostninger (fra-
vælges synergieffekten i 
systemet kan etable-
ringsomkostningerne 
nedbringes til ca. 4 mio. 
kr. med deraf følgende 
forøgede driftsomkost-
ninger). 
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Etablering af AIS på olieinstal-
lationer 

Frivillige aftaler eller 
lovforslag. 

Ca. 2 år. Ca. 5 - 6 mio. kr. i etab-
leringsudgifter.  

Ca. 1 mio. kr. i årlige 
driftsudgifter. 

Beregninger er ikke 
foretaget for hav-
vindmøller mv. Det 
er usikkert, om hele 
Nordsøen dækkes. 

Styrket analyse af trafikmøn-
stre 

Gennemførelse af det 
nuværende AIS-projekt. 

Ca. 18 
måneder. 

Ca. 1,5 mio. kr. i om-
kostninger til etablering. 
Beskedne driftsomkost-
ninger. 

 

Landbaseret sejladsvejledning Døgnbemandet med 
mindst 2 navigatører ved 
hver landbaseret sejlads-
vejledningscentral. Bilate-
ralt samarbejde med 
relevante nabolande. 

1 år. Ca. 24 mio. kr. i årlige 
driftsomkostninger. 

 

Skærpet meldepligt for sta-
tens fartøjer 

Vedtagelse af lov eller 
udstedelse af tjenstlig 
ordre fra respektive 
ministerier.  

Ca. 6 må-
neder. 

Ingen betydelige udgif-
ter. 

 

Øget anvendelse af elektroop-
tik 

Enkelte stationer forud-
sættes samlokeret med 
kystradarer (synergief-
fekt). 

Ca. 2 år. Ca. 21 mio. kr. i etable-
ringsomkostninger 
(inklusiv samkøring med 
RDN CCIS) og ca. 1,5 
mio. kr. i årlige driftsom-
kostninger. 

Der er beregnet for 
5 stationer (ved 
udvalgte relevante 
steder). 

Tilpasning af SHIPPOS mel-
desystemet til IMO’s lodsan-
befalinger 

 Ca. 3 må-
neder. 

Ingen væsentlige. Er påbegyndt. 

Udveksling af oplysninger 
mellem VTS Storebælt og RDN 
CCIS  

Må afvente afslutning af 
opdatering af VTS-
systemet, og er iøvrigt 
ikke vurderet. 

Ca. 6 må-
neder efter 
tilendebragt 
opdatering. 

Ca. 4 mio. kr. i etable-
ringsomkostninger og 
ca. 0,5 mio. kr. i årlige 
driftsomkostninger. 

 

Styrkelse af antallet af far-
vandsovervågningsenheder 

Er ikke vurderet. Er ikke 
vurderet. 

Er ikke vurderet, men 
væsentlige. 

Vurderes ureali-
stisk. 

Øget informationsudveksling i 
staten 

Behovsafklaring. Ca. 2 må-
neder. 

Kun mindre udgifter.  
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Kapitel 11 Samlet anbefaling 
 
Udvalget vedrørende øget anvendelse af lodser, samt styrket overvågning af sej-
ladssikkerheden indstiller følgende forslag gennemført for at styrke sejladssikkerhe-
den: 
 
• Prisen for lodsydelsen søges fortsat nedbragt. 
 
• De nødvendige operative, tekniske og økonomiske forudsætninger for at foreta-

ge direkte opkald til skibe, der nærmer sig danske farvande, tilvejebringes. 
 
• ”Opkaldsregimet” implementeres, når de tekniske muligheder herfor foreligger, 

uanset om skibet har eller ikke har bestilt lods, såvel når det nærmer sig danske 
farvande, som når det under gennemsejling af disse udviser en adfærd, der gi-
ver anledning hertil. Nærmere kriterier og procedurer mv. forudsættes udviklet. 

 
• Implementering af ”Early Warning Scheme” gennemføres snarest. 
 
• Der oprettes et projekt vedrørende lodsning fra en landbaseret central, herun-

der tilvejebringes de nødvendige operative, tekniske og økonomiske forudsæt-
ninger herfor. 

 
• Udviklingen på helikopterområdet følges med fokus på de økonomiske, operati-

ve og organisatoriske aspekter for lodsvæsenet. De økonomiske beregninger 
bør tage udgangspunkt i en sammenligning af prisen pr. ekspedition ved an-
vendelse af henholdsvis helikopter og lodsbåd. Der foretages selvstændige 
vurderinger for forskellige geografiske områder, herunder Sundet, Skagen, 
Bornholm og Gedser. 

 
• I relation til 5/6 reglen etableres - i forbindelse med opkald - et system til identi-

ficering af skibsførerne for de skibe, der er omfattet af IMO’s lodsanbefalinger. 
Udvalget kan ikke anbefale en certificeringsordning for de pågældende skibsfø-
rere. 

 
• De nødvendige operative, tekniske og økonomiske forudsætninger for hurtig og 

sikker formidling til Søfartsstyrelsen af oplysninger om skibe, der undlader at 
følge IMO’s lodsanbefalinger, tilvejebringes. 

 
• Fra dansk side arbejdes der for, at EU tager initiativ til at udarbejde bestemmel-

ser om skibe, der under et EU-lands flag sejler i transit mellem EU-havne, f.eks. 
gennem de danske farvande, anvender lods, at EU på grundlag af IMO’s lods-
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anbefalinger udarbejder en bindende retsakt, som nægter skibe, der ikke har 
fulgt anbefalingerne, adgang til EU-havne. 

 
• Mulighederne for at anerkende udenlandske lodser til lodsning i danske gen-

nemsejlingsfarvande undersøges, idet forsyningspligten skal opretholdes og det 
nuværende sikkerheds- og uddannelsesniveau ikke må forringes. 

 
• Etablering af AIS på olieinstallationer, platforme, havvindmøller mv. 
 
• Styrket analyse af trafikmønstre mv. 
 
• Identificering af skibe, der ikke benytter lods. 
 
• ”Landbaseret Sejladsvejledning”. 
 
• Forsvarsministeriet udarbejder et oplæg til drøftelse med de berørte ministerier 

til en samlet opgavevaretagelse. 
 
• Øget anvendelse af elektrooptik. 
 
• Integration af VTS-oplysninger i det samlede danske maritime situationsbillede. 
 
• Øget og smidigere informationsudveksling på det maritime område. 
 
Følgende forslag indstilles til umiddelbar iværksættelse / er iværksat: 
 
• Skærpet meldepligt for statens fartøjer. 
 
• Styrket fremtidig anvendelse af AIS. 
 
• Samkøring af AIS og kystradar. 
 
• Tilpasning af SHIPPOS meldesystemet til IMO’s lodsanbefalinger. 
 
• Udbygning af Maritime Assistance Service (MAS) ved Søværnets Operative 

Kommando i Århus, der er i den indledende fase. 
 
Det er udvalgets opfattelse, at disse initiativer vil kunne bidrage væsentligt til, at sej-
ladssikkerheden styrkes. 
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Bilag 
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Bilag 1 ”Udvalg vedrørende øget anvendelse af lodser, samt styr-
ket overvågning af sejladssikkerheden”, herunder kommis-
sorium 

Med det supplerende regeringsgrundlag ”Vækst Velfærd Fornyelse II” ønsker rege-
ringen at beskytte de danske farvande og kystnære områder bedst muligt. 
 
Regeringen ønsker herunder at se på muligheden for en øget anvendelse af lodser 
ved gennemsejling af danske farvande og styrke overvågningen af sejladssikkerhe-
den. 
 
Regeringen har derfor besluttet at nedsætte ”Udvalget vedrørende øget anvendelse 
af lodser, samt styrket overvågning af sejlsikkerheden”, der skal forberede konkrete 
forslag på de nævnte områder. Udvalget skal have afsluttet sit arbejde senest i marts 
2004. 
 
Forsvarsministeriet er udpeget som overordnet ansvarlig myndighed, og har på den 
baggrund formandsposten ved chefen for 2. Afdeling, Svend Eskildsen. Sekretariats-
funktionen varetages ligeledes af Forsvarsministeriet ved fuldmægtig Søren Kirkbak. 
I udvalget indgår repræsentanter for Økonomi- og Erhvervsministeriet ved Søfartssty-
relsen; Udenrigsministeriet; Miljøministeriet ved Miljøstyrelsen, Finansministeriet og 
Forsvarsministeriet, herunder Forsvarskommandoen samt Farvandsvæsenet. 
 
Kommissorium følger på næste side. 
 
Udvalget har nedsat to underudvalg: Underudvalg vedrørende øget anvendelse af 
lodser (bilag 2) og Underudvalg vedrørende styrket overvågning af sejladssikkerhe-
den (bilag 3). 
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Bilag Sagsbehandler Journalnummer Dato 

 SKI 5.kt. 99-0725-7 7. oktober 2003 
 

Kommissorium for udvalg vedrørende øget an-
vendelse af lodser, samt styrket overvågning af 

sejladssikkerheden. 
 
Baggrunden for udvalgets nedsættelse: 
Vore farvande og kystnære områder skal beskyttes bedst muligt. Regeringen vil øge anven-
delsen af lodser og styrke sejladssikkerheden ved gennemsejling af danske farvande. Til at 
forberede et konkret forslag har regeringen besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der inden 
for rammerne af internationale konventioner skal vurdere mulighederne for at øge anvendel-
sen af lodser ved gennemsejling af danske farvande samt styrke overvågningen af sejladssik-
kerheden. 
 
Udvalgets nedsættelse: 
Forsvarsministeriet vil derfor nedsætte et udvalg med det formål at øge anvendelsen af lodser 
og styrke sejladssikkerheden ved gennemsejling af danske farvande. Der udarbejdes herunder 
en oversigt over de nye internationale og nationale initiativer, der relaterer sig til anvendelsen 
af lods og overvågning af de danske farvande. 
 
Udvalget skal bl.a. vurdere: 
 
• Hvorledes Danmark kan gennemføre sikker identifikation af gennemsejlende skibe, der 

ikke overholder internationale sejladsforskrifter og anbefalinger om at benytte lods. 
 
• Hvorledes øget overvågning i øvrigt kan forbedre sejladssikkerheden. 
 
• Hvilke initiativer, der på nationalt niveau og i overensstemmelse med internationale 

konventioner og praksis kan iværksættes med henblik på at øge anvendelsen af lods el-
ler andre foranstaltninger, der kan øge sejladssikkerheden. 

 
• Hvorledes lodstaksternes størrelse og sammensætning kan medvirke til at øge anvendel-

sen af lods. 
 
• Om det vil være muligt/hensigtsmæssigt internationalt at fremsætte generelle forslag 

eller foreslå konkrete initiativer om øget anvendelse af lods eller på anden måde forbed-
ring af sejladssikkerheden. 
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På baggrund af disse oversigter og en vurdering af mulighederne fremsættes forslag til øget 
anvendelse af lods og andre initiativer, der forøger sejladssikkerheden ved gennemsejling af 
danske farvande. Der kan fremsættes forslag til en fremtidig varetagelse af disse opgaver, 
herunder varetagelsen af de dertil knyttede igangværende og planlagte overvågningssystemer. 
Til udvalgets anbefalinger og forslag skal knyttes beregninger af forslagenes økonomiske 
konsekvenser. 
 
Udvalget nedsættes primo oktober 2003 og skal primo marts 2004 have afsluttet sit arbejde. 
 
Udvalgets sammensætning: 
Udvalget sammensættes af repræsentanter fra Forsvarsministeriet (formand), Økonomi- og 
Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Miljøministeriet. 
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Bilag 2 ”Underudvalg vedrørende øget anvendelse af lodser” 
”Underudvalg vedrørende øget anvendelse af lodser” med Farvandsvæsenets vicedi-
rektør Martin Richter som formand, og med sekretariatsfunktion i Farvandsvæsenet 
ved konsulent Anker Nissen og specialkonsulent Maria Luisa Højbjerg. I udvalget 
indgår desuden repræsentanter fra Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Økonomi- 
og Erhvervsministeriet ved Søfartsstyrelsen, Miljøministeriet ved Miljøstyrelsen, For-
svarsministeriet, herunder Forsvarskommandoen. 
 
Underudvalget afrapporterer medio januar 2004. 
 
Kommissorium følger på næste side. 
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Bilag Sagsbehandler Journalnummer Dato 

 SKI 5.kt. 99-0725-9 7. oktober  2003 

 
Kommissorium for underudvalg vedrørende 

øget anvendelse af lodser 
 
Udvalget vedrørende lodser, mv. nedsætter et udvalg, der får til opgave at belyse en række 
forhold, der vedrører øget anvendelse af lodser, herunder bl.a.: 
 
1) Udarbejdelse af oversigt over nationale regler og internationale konventioner på lods-

området samt status på gennemførelsen. 
 
2) Fremsætte forslag til initiativer, der på nationalt niveau og i overensstemmelse med in-

ternationale konventioner og praksis kan iværksættes m.h.p. en øget anvendelse af lod-
ser. 

 
3) Gennemgang af eksisterende praksis på lodsområdet herunder regler for fastsættelse af 

lodstakternes størrelse og sammensætning. 
 
4) Belyse hvorledes lodstaksternes størrelse og sammensætning skal medvirke til en øget 

anvendelse af lodser. 
 
5) Afklare mulighederne for internationalt at fremsætte generelle forslag eller foreslå kon-

krete initiativer om øget anvendelse af lodser. 
 

Underudvalget afrapporterer medio januar 2004. 
 
Der kan inddrages ekstern konsulentbistand. 
 
Medlemmer af underudvalget 
Farvandsvæsenet (formand + sekretariatsfunktion) 
Forsvarsministeriet 
Søfartsstyrelsen 
Miljøstyrelsen 
Forsvarskommandoen 
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Bilag 3 ”Underudvalg vedrørende styrket overvågning af sejlads-
sikkerheden” 

”Underudvalg vedrørende styrket overvågning af sejladssikkerheden” med kontorchef 
i Forsvarsministeriet John Stanley Rasmussen som formand, og med sekretariats-
funktion i Forsvarsministeriet ved fuldmægtig Søren Kirkbak. I udvalget indgår desu-
den repræsentanter fra Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Miljøministeriet ved 
Miljøstyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet ved Søfartsstyrelsen samt For-
svarsministeriet, herunder Forsvarskommandoen, Søværnets Operative Kommando 
samt Farvandsvæsenet. 
 
Underudvalget afrapporterer medio januar 2004. 
 
Kommissorium følger på næste side. 
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Bilag Sagsbehandler Journalnummer Dato 

 SKI 5.kt. 99-0725-8 3. oktober 2003 

Kommissorium for underudvalg vedrørende 
styrket overvågning af sejladssikkerheden 

 
Udvalget vedrørende lodser, mv. nedsætter et udvalg, der får til opgave at belyse en række 
forhold, der vedrører overvågningen af sejladssikkerhed, herunder bl.a.: 
 
1) Udarbejdelse af en oversigt over nationale og internationale tiltag på området. 
 
2) Gennemgang af eksisterende og planlagte nationale og internationale overvågningssy-

stemer. 
 
3) Vurdere mulighederne for at gennemføre sikker identifikation af gennemsejlende skibe, 

der ikke overholder internationale sejladsforskrifter og anbefalinger om at benytte lods. 
 
4) Belyse hvorledes overvågningen i øvrigt kan forbedres. 
 
5) Fremsætte forslag til en fremtidig varetagelse af de til overvågningen af sejladssikker-

heden og der hertil knyttede igangværende og planlagte overvågningssystemer. 
 
6) Vurdere mulighederne for at fremsætte generelle forslag eller foreslå konkrete initiativer 

til forbedring af sejladssikkerheden. 
 

Underudvalget afrapporterer medio januar 2004. 
 
Der kan inddrages ekstern konsulentbistand? 
 
Medlemmer af underudvalget 
Forsvarsministeriet (formand + sekretariatsfunktion) 
Udenrigsministeriet 
Finansministeriet 
Søfartsstyrelsen 
Miljøstyrelsen 
Forsvarskommandoen 
Søværnets Operative Kommando 
Farvandsvæsenet 
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Bilag 4 Traktat af 14. marts 1857 angående afløsningen af Sund- og 
Belttolden 

 
Tractat om Sund- Belttoldens afløsning (1857) 
 
Artikel 1 (Uofficiel oversættelse i uddrag, 2004) 
 
Hans Majestæt Kongen Af Danmark forpligter sig… til: 
 
ikke at opkræve nogen told-, lastepenge, afgifter for fyr, fyrtårne og farvandsafmærk-
ning eller nogen som helst anden afgift af skibe eller ladninger, som undervejs fra 
Nordsøen til Østersøen eller omvendt passerer gennem Bælterne eller Sundet, når 
skibene enten udelukkende gennemsejler de danske farvande eller nødes til der at 
opankre eller søge havn, det være sig på grund af søtilfælde eller formedelst han-
delsoperationer. Intet skib må for fremtiden under noget som helst påskud tilbage-
holdes eller besværes ved dets passage af Sundet eller Bælterne, men Hans Maje-
stæt Kongen af Danmark forbeholder sig udtrykkeligt retten til ved særlige aftaler, 
som ikke indebærer hverken visitation eller tilbageholdelse, at regulere den fiskale og 
toldmæssige behandling af skibe tilhørende stater, som ikke er deltagere i denne 
traktat; 
 
af selv samme skibe eller deres ladning, når de ankommer til eller forlader danske 
havne enten lastet eller i ballast, hvad enten de har gennemført handelsoperationer 
eller ej, ikke at opkræve nogen som helst afgift, som disse skibe eller deres ladninger 
ville have været pålagt som følge af passagen gennem Sundet og Bælterne, og som 
er ophævet ved det foregående afsnit; og det er at de afgifter, som således skal være 
afskaffede og derfor ikke kan opkæves i hverken Sundet, Bælterne eller danske hav-
ne, ej heller vil kunne genindføres ad indirekte vej ved en forhøjelse af eksisterende 
havne- eller toldafgifter, eller ved indførelse af nye sejlads- eller toldafgifter, eller på 
nogen som helst anden måde. 
 
Artikel 2 (Uofficiel oversættelse i uddrag, 2000) 
 
Hans Majestæt Kongen af Danmark forpligter Sig fremdeles ligeoverfor de oven-
nævnte høje contraherende Parter til: 
at bevare alle fortiden ved Indløbene og Tilgangene til Hans Havne, Rheder, Floder 
eller Kanaler eller langs Hans Kyster eksisterende Fyr og Fyrtårne, såvelsom de Bø-
jer, Tønder og Lodsmærker, der nu forefindes og tjene til sejladsens Lettelse i Katte-
gat, Sundet og Belterne; 
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for Fremtiden, som hidtil, i Skibsfartens almindelige Interesse at tage under alvorlig-
ste Overvejelse, hvorvidt det måtte være nyttigt og belejligt at forandre Beliggenhe-
den og Formen af visse Fyr, Fyrtårne, Bøjer, Tønder og Lodsmærker, eller forøge 
deres Antal, Alt uden noget som helst pålæg til Byrde for den fremmede skibsfart; 
for Fremtiden, som hidtil, at lade føre Tilsyn med Lodstjenesten, hvis Afbenyttelse i 
Kattegattet, Sundet Og Belterne til enhver Tid er overladt til Kaptainernes og Skibsfø-
rernes eget Godtbefindende. Det forstår sig, at Lodspenge skulle være moderate, at 
én og samme takst skal gælde for danske og fremmede Skibe, og at bemeldte Afgift 
overhovedet kun vil kunne affordres de Skibe, der frivilligt have betjent sig af Lodser; 
 
 
Artikel 3 
 
De i de tvende foregående Artikler indeholdte Forpligtelser skulle træde i Kraft med 
den 1ste April 1857. 
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Bilag 5 Relevante IMO lodsanbefalinger for sejlads i dansk farvand 
samt anbefalingernes behandling på HELCOM-
ministermødet i København den 10. september 2001 

 
IMO resolution A.480(XII) recommendation on the use of adequately qualified deep-
sea pilots in the Baltic (1981) 
 
Resolutionen vedrører højsølodsninger i Østersøen defineret som startende ved en 
linie mellem Skagen og Vinga i Sverige. Højsølodsning er defineret som lodsning i 
internationalt farvand, hvilket for danske farvande i princippet vedrører sejlads i rute 
T fra Skagen til Kalundborg eller Helsingør, samt Fra Spodsbjerg til Bornholm eller 
fra Drogden til Bornholm. Resolutionen anbefaler, at alle flagstater sikrer, at deres 
skibe kun benytter højsølodser certificeret af en myndighed fra et østersøland, det vil 
sige Danmark, Tyskland, Polen, Finland, Sverige og Rusland. Disse lande har gen-
nem et internationalt samarbejde under BPAC (Baltic Pilotage Authorities Commis-
sion) fastlagt rammer til uddannelse, træning og certificering af højsølodser i Øster-
søen.  
 
Lodsmyndighederne omkring Østersøen har gennem BPAC vedtaget en opdeling i 
lodsdistrikter, der betyder, at kun danske og svenske højsølodser lodser i Kattegat, 
Sundet og Bælterne. I Den botniske Bugt er det kun finske og svenske højsølodser, 
der lodser. Disse bestemmelser, som ikke er juridisk bindende, administreres af de 
respektive lodsmyndigheder og sikrer, at lodser er behørigt uddannet i de pågælden-
de farvandsafsnit. 
 
IMO resolution A.485(XII) Training, qualifications and operational procedures for 
maritime pilots other than deep-sea pilot (1981) 
 
Resolutionen indeholder minimumskrav til uddannelse, træning og certificering af 
lodser, der udfører lodsning i territorialfarvandene. Resolutionen sikrer, at lodser har 
de fornødne kvalifikationer i form af erfaring som navigatør og lokalkendskab til far-
vandsområderne. 
 
Resolutionen definerer også lodsen som værende et ikke medlem af besætningen, 
der udfører lodsopgaver under skibets sejlads.  
 
 
IMO resolution A.486(XIII), recommendation on the use of adequately qualified deep-
sea pilots in the North Sea, English Channel and Skagerak (1981) 
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Resolutionen anbefaler i lighed med resolution A.480(XII), at skibe kun benytter høj-
sølodser autoriseret af landene i dette farvandsområde det vil sige Belgien, Dan-
mark, Tyskland, Frankrig, Holland, Norge, Sverige og England. 
 
IMO resolution MSC.138(76) 
 
Resolutionen anbefaler anvendelse af lods igennem Rute T for skibe med en dyb-
gang på 11 meter eller derover. Desuden anbefales brug af lods i skibe uanset stør-
relse, som passerer gennem Rute T, med en last bestående af bestrålet nukleart 
brændsel, plutonium eller højradioaktivt affald (INF-cargoes). 
 
I Øresund omfatter anbefalingerne om anvendelse af lods lastede olietankskibe med 
en dybgang på 7 meter eller derover samt - uanset størrelse - lastede gas- og kemi-
kalietankskibe og skibe med en last bestående af bestrålet nukleart brændsel, pluto-
nium eller højradioaktivt affald (INF-cargoes).  
 
Resolutionen, der trådte i kraft 1. december 2003, har erstattet IMO resolutionerne 
A.620(15) og A.579(14). 
 
HELCOM aftale af 10. september 2001 
 
Ved et møde i København den 10. september 2001 mellem samtlige østersølandes 
miljø- og søfartsansvarlige ministre blev der aftalt og vedtaget en række tiltag til for-
bedring af sejladssikkerheden. 
De tiltag, der berører anvendelsen af lodser, er 
 
Forslag om revision af IMO’s resolutioner A.579(14) og A.620(15) hvorved det anbe-
fales visse skibe at tage lods ved gennemsejling af henholdsvis Øresund og Rute T. 
– Forslaget blev i 2002 af Danmark forelagt for IMO og vedtaget således, at de 
nævnte resolutioner med virkning fra 1. december 2003 er erstattet af den under pkt. 
9 nævnte resolution MSC.138(76). 
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Bilag 6 Bekendtgørelser mv. 
Danmark har udstedt en række nationale bekendtgørelser vedrørende lodsning. De 
væsentligste anføres nedenfor. 
 
Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1048 af 29. november 2000 om pligt til 
at anvende lods på dansk søterritorium: 
 
Bekendtgørelsen regulerer mere detaljeret de generelle lodspligtbestemmelser i lods-
loven ved et antal undtagelser. F.eks. er olietankskibe under 1.500 tons dødvægt 
samt et skib, hvis fører mindst 5 gange inden for de seneste 6 måneder har besejlet 
det samme område med samme skib undtaget for lodspligt. Endvidere undtages dele 
af danske territorialfarvande fra de generelle lodspligtbestemmelser. Bekendtgørel-
sen sikrer, at danske skibe stilles lige med udenlandske skibe, som har ret til den 
pågældende sejlads uden at tage lods. 
 
Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 606 af 11. juli 1995 om betaling for 
lodsning mv. : 
 
Bekendtgørelsen giver hjemmel til at opkræve betaling for lodsning efter bestemmel-
serne i ”Lodsvæsenets takstbog”, som godkendes af Forsvarsministeriet. 
 
Farvandsvæsenets bekendtgørelse nr. 839 af 10. oktober 2003 om tilkaldelse af 
lods mv.: 
 
Bekendtgørelsen fastsætter de varsler, som et skib skal give ved bestilling af lods. I 
praksis kan et skib bestille lods med kortere varsel, men det kan i så fald ikke garan-
teres, at lodsen vil være til rådighed på det bestilte tidspunkt. Varslerne er henholds-
vis 4 timer for et skib, der ligger i havn, 6 timer for et skib, der kommer fra søen, og 
18 timer for gennemsejlingslodsninger mellem Skagen og Bornholm. 
 
Farvandsvæsenets bekendtgørelse nr. 12 af 9. januar 1998 om lodsningers ud-
førelse: 
 
Bekendtgørelsen fastsætter generelle regler for udførelse af lodsninger, herunder 
overholdelse af søvejsregler og lodsens rolle som rådgiver for skibsføreren. Be-
kendtgørelsen pålægger lodsen at rapportere fejl og mangler observeret på et skib 
under lodsning til relevant myndighed i overensstemmelse med EU’s direktiv om 
havnestatskontrol. 
 
Bekendtgørelse om Havmiljøloven (Lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse 
af havmiljøet): 
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Lodser har i henhold til havmiljøloven indberetningspligt med hensyn til observationer 
af overtrædelser af havmiljøloven. Lovens § 38 har følgende ordlyd: 
 
”§ 38. Ejere, brugere og førere af samt lodser på skibe skal straks indberette til for-
svarsministeren, såfremt der sker udtømning eller dumpning, som er i strid med loven 
eller omfattes af § 58. Endvidere skal der straks ske indberetning ved enhver form for 
kollision eller grundstødning, eller såfremt der af andre grunde er fare for udtømning. 
For så vidt angår ejere og brugere af og lodser på platforme samt den for platformen 
ansvarlige, skal indberetning, jf. 1. og 2. punktum, ske til miljøministeren.” 
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Bilag 7 Oversigt over kollisioner og grundstødninger meddanske 
handelsskibe i danske farvande i perioden 2002 - 2003 

Grupperet efter farvandsområde. 
 
 
 

Kilde: Søfartsstyrelsen, 2004. 
 
Det bemærkes, at en kollision mellem to danske handelsskibe tæller med 2 gange i 
opgørelsen for de danske handelsskibe. 

Hændelse i 
detaljer Ulykkesområde Ny år Skibstype Årsagsgruppe 

Grundstødning Danske fjorde 2002 Trad. Stykgodsskib Forhold uden for skibet 
Grundstødning Danske fjorde 2002 Olietankskib Teknisk fejl 
Grundstødning Danske fjorde 2002 Passagerskib Operativ fejl 
Grundstødning Danske fjorde 2002 Kemikalietankskib Operativ fejl 
Grundstødning Østersøen: Falsterbo/Stevns - Stevns/Hellehavn -

Møn/Darsser - 01631 Ø 
2003 Olietankskib Operativ fejl 

Kollision Øresund: Sundet Nord 5600 N - Svinbådan/Nakkehoved 2003 Ro-Ro Passagerskib Operativ fejl 
Kollision Øresund: Sundet Nord 5600 N - Svinbådan/Nakkehoved 2003 Skole- eller ud-

flugtsskib 
Forhold uden for skibet 

Kollision Øresund: Sundet Nord 5600 N - Svinbådan/Nakkehoved 2003 Skole- eller ud-
flugtsskib 

Operativ fejl 

Grundstødning Kadetrenden: Møn/Darsser - 01135 Ø 2003 Ro-Ro Passagerskib Forhold uden for skibet 
Grundstødning Smålandsfarvandet: 01110 Ø - Stevns/Hellehavn 2002 Ro-Ro Passagerskib Teknisk fejl 
Grundstødning Nord for Fyn/Århus Bugt: 5534 N - 01040 Ø 2003 Trad. Stykgodsskib Operativ fejl 
Grundstødning Kattegat: 01040 Ø - 5600 N - Svinbådan/Nakkehoved -

5745 N 
2003 Trad. Stykgodsskib Operativ fejl 

Grundstødning Nordsøen inden for EEZ: V for Hanstholm/Lindesnes 2002 Redningsfartøj ol. Operativ fejl 
Kollision Nordsøen inden for EEZ: V for Hanstholm/Lindesnes 2003 Uddybningsfartøj Operativ fejl 
Kollision Danske havne 2002 Passagerskib Operativ fejl 
Kollision Danske havne 2002 Passagerskib Operativ fejl 
Grundstødning Danske havne 2003 Ro-Ro Passagerskib Teknisk fejl 
Kollision Danske havne 2003 Skole- eller ud-

flugtsskib 
Forhold uden for skibet 

Kollision Danske havne 2003 Skole- eller ud-
flugtsskib 

Operativ fejl 

Kollision Danske havne 2003 Skole- eller ud-
flugtsskib 

Operativ fejl 

Grundstødning Danske søer og vandløb 2002 Passagerskib Teknisk fejl 
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Bilag 8 Oversigt over kollisioner og grundstødninger med uden-
landske handelsskibe i danske farvande i perioden 2002 - 
2003 

Hvor danske skibe er involveret i kollision, er det danske skib, hvis det er et handels-
skib, medtaget på opgørelsen for danske handelsskibe.  
 
Oplysningerne er grupperet efter farvandsområde. 
 
 

År Ulykke Skibstype Nationalitet Farvandsområde Skibstype 
andet skib 

Nationalitet 
andet skib Bemærkninger 

2003 Grundstødning Tørlastskib St. Vincent Danske fjorde   Under udpassage med lods 
om bord blev der drejet for 
tidligt ved passage af en 
bøje i mundingen af fjorden. 
Ifl. Lodsen stod bøjen ikke 
hvor den skulle. Flot med 
slæbebåd. 

2002 Grundstødning Tørlastskib Malta Danske fjorde   2680 t hvede.Flot selv. 
Storm, sigt 0. PSC syn i 
Køge. 

2003 Grundstødning Tørlastskib Rusland Danske fjorde   Lodsen, der var om bord da 
grundstødningen skete, 
hævder, at bøjerne i Fegge-
sund ikke var korrekt place-
rede. Skibet selv flot og 
fortsat til Aalborg for bund-
besigtigelse. 

2002 Grundstødning Tørlastskib Norge Danske fjorde   Politiet meddelte SOK, at et 
skib stod på grund i Horsens 
Fjord. Skibet kontaktet med 
besked om at afvente mi-
løskib før forsøg på flot-
bringning. Skibet havde slået 
ned ved passage af et mod-
gående skib i Draget, hvorpå 
vinden havde ført skibet 
uden for løbet. Ingen oliefor-
urening. 

2002 Grundstødning Andet Rusland Danske fjorde   Dampveteranskibet grund-
stødte, fordi ankeret ikke 
holdt i den tiltagende blæst, 
og der ikke var råd til bug-
serassistance. Skibet sank 
senere efter et bjærgnings-
forsøg af Svitzer. Atter hæ-
vet af flydekran fra andet 
bjærgningsselskab. 

2003 Grundstødning Tørlastskib Honduras Danske fjorde   Grundstødt i Limfjorden 
p.g.a. navigationsfejl. Bragt 
flot ved bugerbåd næste 
dag. Ingen skader. Ingen 
forurening. 

2003 Grundstødning RoRo pas-
sagerskib 

Bahama Danske havne   Under anløb af Hirtshals 
havn mistede skibet af uop-
klarede årsager styringen og 
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År Ulykke Skibstype Nationalitet Farvandsområde Skibstype 
andet skib 

Nationalitet 
andet skib Bemærkninger 

gik på grund. Skibet blev 
efterfølgende trukket flot og 
bragt til kaj 

2003 Grundstødning Tørlastskib St.Vincent Danske havne   Satte sig fast på en mudder-
banke en halv skibslængde 
fra kajen. Bragt flot med 
slæbebåd. Ingen skader pga 
den bløde bund. 

2002 Grundstødning Coaster Antigua Femer Bælt: 
01135 Ø - 01043 
Ø 

  Dansk færge meddelte, at 
Coasteren, med hjemhavn 
Hamburg, havde grundberø-
ring på ovennævnte position. 
Coasteren fortsatte sejlad-
sen efter at være kommet 
flot. 

2002 Grundstødning Tørlastskib England Kattegat: 01040 Ø 
- 5600 N - Svinbå-
dan/Nakkehoved - 
5745 N 

  Trukket flot fra 
sand/muddergrund. Ingen 
olieforurening. 

2002 Grundstødning Bulkcarrier Bahama Kattegat: 01040 Ø 
- 5600 N - Svinbå-
dan/Nakkehoved - 
5745 N 

  På grund af fejlnavigering 
grundstødte P på Tønneberg 
Banke, da det kommende ad 
T ruten sydfra ændrede kurs 
mod vest syd for raconbøjen 
ved Kummelbanke for at 
sejle til Ålbæk Bugt for bunk-
ring. Efter flottagning 17. 
nov., fortsatte P til Gøteborg 
for bundeftersyn på værft. 

2003 Grundstødning Bulkcarrier Bahama Kattegat: 01040 Ø 
- 5600 N - Svinbå-
dan/Nakkehoved - 
5745 N 

  Efter anmeldelse fra Århus 
Havn og efter adskillige 
forgæves forsøg lykkedes 
det KM at kontakte føreren 
af skibet via Lyngby Radio. 
Han kunne bekræfte at 
skibet stod på grund. SØ-
LØVEN patruljerede området 
uden at konstatere olieud-
slip. Flot efter 3 forsøg med 
slæbebåde. Forsejlet til 
Århus for dykkerundersøgel-
se. 

2002 Grundstødning Tørlastskib Antigua Kattegat: 01040 Ø 
- 5600 N - Svinbå-
dan/Nakkehoved - 
5745 N 

  SOK observerede skibet på 
grund. Miljøskib sendt til 
positionen. Flot ved egen 
hjælp. Ingen olieforurening. 

2002 Grundstødning Coaster Tonga Lillebælt: Hel-
næs/Nordborg - 
5534 N 

  Skibet kom flot ved egen 
hjælp. PSC-syn initieret. 

2003 Kollision RoRo 
lastskib 

Malta Nordsøen inden 
for EEZ: V for 
Hanst-
holm/Lindesnes 

Sandpumper Danmark Der var tæt tåge, da Z, som 
var for udgående med lods, 
kolliderede med T, der var 
for indgående. Skibene 
havde haft radar- og radio-
kontakt kort før kollisionen, 
og havde aftalt at mødes bb 
mod bb. T var alligevel 
kommet for langt ud i midten 
af løbet. Z fik skader i stæv-
nen med vandindtrængning 
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År Ulykke Skibstype Nationalitet Farvandsområde Skibstype 
andet skib 

Nationalitet 
andet skib Bemærkninger 

til følge, men kunne for egen 
kraft sejle tilbage til havnen, 
hvor den fik pumpeassistan-
ce. T fik også lækage, som 
krævede pumpeassistance. 

2002 Kollision Coaster Norge Nordsøen inden 
for EEZ: V for 
Hanst-
holm/Lindesnes 

Fiskeskib Danmark OKE har ikke modtaget 
nogen forklaringer fra det 
norske skib. Tilsyneladende 
har det ikke overholdt vige-
pligten. 
Kollisionen skete, efter at BB 
havde nået at tage det me-
ste af farten, ved at BN i en 
sidste øjebliks manøvre 
svingede til bb. Derved 
ramte agterenden in i BBs 
forskib, med indtrykninger til 
følge. Begge skibe kunne 
fortsætte til bestemmelses-
havn efter at have udvekslet 
oplysninger over VHF. 

2002 Kollision Coaster Antigua Nordsøen inden 
for EEZ: V for 
Hanst-
holm/Lindesnes 

Fiskeskib Danmark T kolliderede med dansk 
fiskeskib, som fik betydelige 
skader. Omstændighederne 
er endnu ikke fuldt klarlagt. 

2002 Grundstødning Olietankskib Sverige Nordsøen inden 
for EEZ: V for 
Hanst-
holm/Lindesnes 

  Trukket flot efter lægtring. 
Ingen olieudslip. 

2002 Kollision Tørlastskib Sverige Øresund: Drog-
den, 5533 N - 
5545 N 

RoRo last-
skib 

Finland V blev overhalet af G på tæt 
afstand. V's bagbord bov 
ramte G's styrbord hæk. 
Mindre skader i V, som 
kunne fortsætte rejsen. 
Svære skader i G, som gik 
ind i Kbh. havn for reparati-
on. 

2002 Grundstødning Kemikalie-
tankskib 

Norge Øresund: Drog-
den, 5533 N - 
5545 N 

  Bundberøring med sten - 
motorstop på grund af vand i 
smøreolietank som blev 
slået læk - midlertid repare-
ret - bugseret til værft - lods 
om bord +Redegørelse 

2002 Grundstødning Bulkcarrier St.Vincent Øresund: Drog-
den, 5533 N - 
5545 N 

  Grundberøring, vand i smør-
olien – maskinstop – bugse-
ret i havn. 

2002 Grundstødning Container-
skib 

Tyskland Øresund: Drog-
den, 5533 N - 
5545 N 

  Hul i forskibet, men ingen 
olieudslip. Flot ved egen 
hjælp. 

2002 Grundstødning Olietankskib Isle of Man Øresund: Drog-
den, 5533 N - 
5545 N 

  Navigationsfejl - Flot efter 
lægtring 

2002 Grundstødning Coaster Sverige Øresund: Drog-
den, 5533 N - 
5545 N 

  Føreren faldt i søvn ved 
passage af Drogden og 
skibet fortsatte på kurs mod 
Peberholmen, hvor det 
grundstødte. Efter lægtring 
af last kunne skibet trækkes 
fri af grunden. 
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År Ulykke Skibstype Nationalitet Farvandsområde Skibstype 
andet skib 

Nationalitet 
andet skib Bemærkninger 

2002 Grundstødning Olietankskib Cypern Øresund: Sundet 
Midt 5545 N - 
5600 N 

  Navigationsfejl - Trukket flot 
efter lægtring. +Rapport 

2003 Grundstødning Coaster Cambodia Øresund: Sundet 
Nord 5600 N - 
Svinbå-
dan/Nakkehoved 

  Flot ved egen hjælp. 

2003 Kollision Passager-
skib 

Sverige Øresund: Sundet 
Nord 5600 N - 
Svinbå-
dan/Nakkehoved 

RoRo pas-
sagerskib 

Danmark  

2003 Grundstødning Tørlastskib Malta Øresund: Sundet 
Nord 5600 N - 
Svinbå-
dan/Nakkehoved 

  Skibet gik på grund ud for 
Ålsgårde - nord for Helsingør 
kl. 05.20. Vejret var klart 
med god sigt. Hændelsen 
skete uden for dagslystimer-
ne - solen stod op ca. kl. 
06.00 den pågældende dag. 
Skibet gik med næsten 
umindsket fart på grund tæt 
ved kysten og stod hårdt på 
grunden. Bemanding: Styr-
manden var alene på broen. 
Der havde været udkig indtil 
kl. 04.00. Styrmanden holdt 
ikke behørigt udkig i tiden op 
til den planlagte kursæn-
dring. Medvirkende årsager 
kan være, at styrmanden 
ikke var i stand til at bestride 
brovagten på grund af fati-
gue. 

2002 Kollision Bugserbåd Cambodia Østersøen: 
Falsterbo/Stevns - 
Stevns/Hellehavn - 
Møn/Darsser - 
01631 Ø 

Fiskeskib Danmark Fiskeskipperen på G havde 
observeret B på radaren, 
men vurderede, at skibene 
ville gå klar af hinanden, 
hvorefter han gik ned i ma-
skinrummet. G ramte ind i 
siden på prammen, som B 
havde på slæb. Besætnin-
gen gik i redningsflåden, og 
blev senere samlet op af B. 

2002 Grundstødning Coaster Rusland Østersøen: 
Falsterbo/Stevns - 
Stevns/Hellehavn - 
Møn/Darsser - 
01631 Ø 

  Slæbt fri af skib fra samme 
rederi. Ingen olieudslip. 

2003 Kollision Køleskib Rusland Østersøen: 
Falsterbo/Stevns - 
Stevns/Hellehavn - 
Møn/Darsser - 
01631 Ø 

Fiskeskib Danmark Under sejlads fra fiskeplad-
sen til Rønne kolliderede det 
russiske lastskib, der lå 
drivende og afventede en 
udgående færges passage, 
med et dansk fiskefartøj. 
Fiskefartøjet ramte med 
stævnen mod det russiske 
skibs styrbord bov. Ved 
kollisionen fik fiskefartøjet 
alvorlige skrogskader og 
lækage, og forlis var over-
hængende. Fartøjet fik 
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År Ulykke Skibstype Nationalitet Farvandsområde Skibstype 
andet skib 

Nationalitet 
andet skib Bemærkninger 

assistance fra et redningsfar-
tøj fra Rønne og et dansk 
orlogsskib, der var i nærhe-
den. Efter lænsning med 
kraftige dykpumper kunne 
fartøjet bugsres ind til Røn-
ne, hvor det straks kom på 
bedding. 
 
Årsag til kollisionen var 
manglende udkig i begge 
skibe. 

2003 Kollision Bulkcarrier Kina Østersøen: 
Falsterbo/Stevns - 
Stevns/Hellehavn - 
Møn/Darsser - 
01631 Ø 

Container-
skib 

Cypern FSH og G var begge for 
vestgående men på skæ-
rende kurser. G havde vige-
pligt, men undlod at foretage 
vigemanøvre i tilstrækkelig 
god tid. Da G endelig gjorde 
det, var det med en util-
strækkelig kursændring og 
fortsat fuld fart. G ramte FSH 
tværs ind i bb side, hvorved 
FSH tog vand ind og sank 
efter et stykke tid på 60 m 
vand. G kunne fortsætte til 
Gdynia for reparation af 
forskibet. Der skete olieud-
slip fra det sunkne skib med 
heavy fuel, der medførte 
forurening af kysterne i 
området. 
+Søulykkedsrapport + Re-
degørelse om SOK´s hånd-
tering af havarist. 

2002 Grundstødning Bulkcarrier Finland Skagerrak inden 
for EEZ: 5745 N - 
Hanst-
holm/Lindesnes 

  Grundstødt på sandbund. 
Lægtring af last til andet 
finsk skib. Besked om ikke at 
fortsætte rejse før accept fra 
klassen. Flot ved egen hjælp 
og til ankers i Ålbæk Bugt. 

2003 Kollision Kemikalie-
tankskib 

Malta Skagerrak inden 
for EEZ: 5745 N - 
Hanst-
holm/Lindesnes 

Fiskeskib Danmark M E lå stille under indhaling 
af fiskenet, da F dukkede 
frem af tågen med kurs 
direkte mod M E. Alle fiskere 
var på dækket, og kollision 
kunne ikke afværges. M E fik 
skade i forskibet, men kunne 
selv sejle i havn. 

2003 Grundstødning Bulkcarrier Panama Skagerrak inden 
for EEZ: 5745 N - 
Hanst-
holm/Lindesnes 

  Foretog kursændring, angi-
velig af hensyn til anden 
trafik, og gik på grund. Vest-
kysten kom til stede og 
konstaterede ingen olieforu-
rening. Efter flottagning gik 
skibet til ankers i Aalbæk 
Bugt for dykkerinspektion. 
Ingen skader konstateret. 

2002 Kollision RoRo 
lastskib 

Finland Skagerrak inden 
for EEZ: 5745 N - 
Hanst-

Fiskeskib Danmark Under nedsat sigtbarhed 
ændrede fiskeskibet kurs ind 
foran F, der ikke ikke gik 
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År Ulykke Skibstype Nationalitet Farvandsområde Skibstype 
andet skib 

Nationalitet 
andet skib Bemærkninger 

holm/Lindesnes med nedsat fart, og derfor 
ikke kunne nå at afværge 
kollisionen. Begge skibe 
havde radarkontakt, men 
fiskeskibet mistolkede radar-
oplysningerne. Fiskeskibet 
forliste efterfølgende. + 
rapport (engelsk) 

2003 Grundstødning Coaster Tuvalu Smålandsfarvan-
det: 01110 Ø - 
Stevns/Hellehavn 

  I kraftig blæst drev skibet ud 
fra fra renden til Vordingborg 
og ind på stranden. Stevns 
Master ankom til stedet for at 
indlede bjergning, men måtte 
afvente tilladelse. Tilladdelse 
blev meddelt føreren, og 
skibet blev trukket af grun-
den og bugseret til Vording-
borg, hvor det blev dykker-
undersøgt. Oilieprøver taget.

2003 Kollision Bulkcarrier Filippinerne Storebælt: Hatter, 
5535 N - 5600 N 

Tørlastskib St.Vincent Kollisionen skete i tæt tåge. 
KT var ved at overhale L, 
som ikke havde set KT på 
radaren. L drejede styrbord 
for at give plads til et foran-
liggende skib med maskin-
problemer. KT forsøgte at 
følge med styrbord over men 
ikke hurtigt nok, og L ramte 
KT i bagbord side. Oven-
vands skader i begge skibe. 
I KT konstateredes lækage i 
forpeaktanken, som ikke 
stammede fra kollisionen. KT 
havde haft en grundberøring 
tidligere, formentlig på en 
position omkring 5632,5 N 
01053,5 Ø. KT havde en 
dybgang på ca. 13,8 m. KT 
havde ikke lods. 

2003 Grundstødning Bulkcarrier Cypern Storebælt: Hatter, 
5535 N - 5600 N 

  Efter at have været grund-
stødt en uges tid blev skibet 
slæbt af grunden og videre til 
Kalundborg Fjord, hvor det 
blev dykkerundersøgt. Efter 
endt undersøgelse blev 
skibet godkendt til videre 
sejlads. 

2002 Grundstødning Bulkcarrier Grækenland Storebælt: Hatter, 
5535 N - 5600 N 

  Selv flot. Dykkerundersøgel-
se i Kerteminde Bugt afslø-
rede lækage i nr. 3 dobbelt-
bund i styrbord side. Efter 
midlertidig reparation sejltil-
ladelse til Oxelösund for 
endelig reparation. Skibet 
meldte ikke om grundstød-
ningen, og benægtede den i 
første omgang og opgav for 
lille dybgang. 

2003 Grundstødning Olietankskib Bahama Storebælt: Hatter, 
5535 N - 5600 N 

  Navigationsfejl - Flot efter 
lægtring 
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År Ulykke Skibstype Nationalitet Farvandsområde Skibstype 
andet skib 

Nationalitet 
andet skib Bemærkninger 

2003 Grundstødning Olietankskib Isle of Man Storebælt: Hatter, 
5535 N - 5600 N 

  2.styrmand alene på broen. 
Navigationsfejl. Kom uden 
for ruten i forbindelse med 
en overhaling. Havde ikke i 
søkortet bemærket pullen på 
7,8 m. Blev lægtret og bragt 
flot 4 dage efter. Bugseret til 
Kalundborg fjord for dykker-
undersøgelse. Herefter 
frigivet af SFS og sejlede til 
lossehavn, Aalborg. 

2003 Grundstødning Tørlastskib St.Vincent Storebælt: Lange-
landsbælt, 5443 N 
- 5510 N 

  Kom selv flot. Dykkerunder-
søgelse og PSC i Kalund-
borg Fjord. Ingen skader. 
Bøde på 10.000 kr. for at 
undlade at anmelde grund-
stødningen og for selv at 
bakke fri trods SOKs påbud 
om at afvente undersøgelse.

2003 Grundstødning Olietankskib Malta Storebælt: Store-
bælt VTS, 5510 N 
- 5535 N 

  Grundstødte på Møllegrund. 
Var ikke opmærksom på 
stærk strømsætning ved 
anduvning for bunkring. 
Ingen udslip. Skibet blev 
bragt flot og fortsatte sejlad-
sen. 

2002 Grundstødning Bulkcarrier Malta Storebælt: Store-
bælt VTS, 5510 N 
- 5535 N 

  29.000 dwt. Mangelfuld 
navigering, PSC syn. 

2002 Grundstødning Bulkcarrier Rusland Storebælt: Store-
bælt VTS, 5510 N 
- 5535 N 

  Meldt af GUNNAR THOR-
SON. Stod let på grunden og 
kom flot ved at ændre trim-
met. Ingen skader på skibet 
og ingen olieforurening. 

2002 Grundstødning Tørlastskib Norge Sydfynske Områ-
de: Hel-
næs/Nordborg - 
01043 Ø - 5510 N 

  Flot ved egen hjælp. Dyk-
kerundersøgt. Ingen olieud-
slip. 

Kilde: Søfartsstyrelsen, 2004. 
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Bilag 9 Anordning om fremmede orlogsfartøjers og militære luftfar-
tøjers adgang til dansk område under fredsforhold 

Anordningens officielle navn er: ”Kongelig Anordning nr. 224 af 16. april 1999 om 
fremmede orlogsfartøjers og militære luftfartøjers adgang til danske område under 
fredsforhold”. Indholdet er gengivet i nedenstående tekstbokse. 
 
  VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 
 
  Herved fastsættes følgende bestemmelse for fremmede orlogsfartøjers og militære 
luftfartøjers adgang til danske område under fredsforhold: 
 

Kapitel 1 
 

Almindelige bestemmelser 
 
§ 1.  Anordningen gælder fremmede orlogsfartøjers og militære luftfartøjers adgang til 
danske område under forhold, hvor såvel Danmark som den stat, fartøjet tilhører, befinder sig 
i fredstilstand. 
 
Stk. 2. Andre skibe, som ejes eller benyttes af en fremmed stat, og som ikke udelukkende 
anvendes til kommercielt formål, ligestilles med fremmede orlogsfartøjer ved anvendelse af 
anordningens bestemmelser. 
 
Stk. 3. Ved gennemfart forstås den i folkeretlig forstand uskadelige gennemfart. 
 
Stk. 4. Hvor der i anordningen fordres forudgående tilladelse, bør anmodning herom frem-
sættes mindst 10 hverdage i forvejen. Hvor der ved gennemfart fordres forudgående anmel-
delse, bør denne foretages mindst 3 hverdage før den ønskede gennemfart. 
 
Stk. 5. Forsvarsministeren kan gøre undtagelse fra anmodningens bestemmelser. 
 
§ 2.  Ved dansk område forstås i denne anordning dansk landområde og dansk søterritori-
um samt luftrummet derover. 
 
Stk. 2. Dansk søterritorium udgøres af ydre og indre territorialt farvand i henhold til de til 
enhver tid gældende bestemmelser herom. 
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Kapitel 2 

 
Orlogsfartøjer 

 
§ 3.  Fremmede orlogsfartøjer må under gennemfart af ydre territorialt farvand ikke stop-
pe eller ankre, medmindre tilladelse hertil forud er indhentet ad diplomatisk vej, eller at dette 
følger med almindelige sejlads og navigation eller nødvendiggøres af force majeure eller nød. 
 
Stk. 2 Såfremt flere end 3 orlogsfartøjer af samme nationalitet inden for samme tidsrum agter 
at foretage gennemfart af Store Bælt eller Sundet skal anmeldelse derom forinden ske ad di-
plomatisk vej. Anmeldelse er ikke fornøden for de i § 1, stk. 2, nævnte fartøjer. 
 
§ 4.  Orlogsfartøjer kan foretage gennemfart af eller opholde sig i indre territorialt far-
vand, når tilladelse hertil forinden er indhentet ad diplomatisk vej. 
 
Stk. 2. Gennemfart af Hollænderdybet/Drogden samt gennemfart af Lille Bælt og den i for-
bindelse hermed nødvendige sejlads ad korteste rute gennem indre territorialt farvand mellem 
Fyn, Endelave og Samsø kan dog finde sted, når anmeldelse derom forinden er sket ad diplo-
matisk vej. 
 
§ 5.  De i § 3 og § 4 nævnte tilladelser og anmeldelser er ikke nødvendige for fartøjer i 
nød. I sådanne tilfælde skal fartøjet afgive internationalt signal herom samt underrette dansk 
sømilitær myndighed - eventuelt gennem en dansk kystradiostation. 
 
§ 6.  Orlogsfartøjer må ikke uden særlig tilladelse inden for dansk søterritorium udføre 
videnskabelige eller militær aktivitet. 
 
Stk. 2. Undervandsbåde skal på søterritoriets sejle på overfladen. 
 
Stk. 3. Orlogsfartøjer skal inden for dansk søterritorium føre orlogs- eller nationsflag. Under 
ophold i havn kan dog flages i henhold til traditionelle flagføringsbestemmelser. 
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Kapitel 3 

 
Militære luftfartøjer 

 
§ 7.  Militære luftfartøjers flyvning over eller landing på dansk område kræver forud ind-
hentet tilladelse af diplomatisk vej. 
 
Stk. 2. Tilladelse til overflyvning af eller landing på dansk område vil kun kunne gives un-
der forudsætning af, at der forud for flyvningen til pågældende danske lufttrafiktjenesteorgan 
afgives en normal ICAO-flyveplan (International Civil Aviation Organization), og at flyvnin-
gen i øvrigt gennemføres i overensstemmelse med de af ICOA givne retningslinjer samt de af 
danske luftfartsmyndigheder i tilslutning hertil givne bestemmelser. 
 
Stk. 3. Bestemmelser gælder ikke luftfartøjer i nød samt luftfartøjer, der med danske myn-
digheders billigelse udfører flyvninger i humanitært øjemed. 
 
§ 8.  Militære luftfartøjer må ikke inden for dansk område uden særlig tilladelse udøve 
videnskabelig eller militær aktivitet. 
 
Stk. 2. Det er tilladt militære luftfartøjer at medføre fast installeret armering uden ammuni-
tion samt fotografisk materiale. Elektronisk udstyr, udover hvad der er nødvendigt af hensyn 
til luftfartøjers navigation, må ikke anvendes af militære luftfartøjer over dansk område. 
 

Kapitel 4 
 

Ikrafttræden mv. 
 
§ 9.  Anordningen træder i kraft den 1. maj 1999. 
 
Stk. 2. Kgl. Anordning nr. 73 af 27.februar 1976 om fremmede orlogsfartøjers om militære 
luftfartøjers adgang til dansk område under fredsforhold ophæves. 
 

Givet på Amalienborg, den 16. april 1999 
 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 
 

MARGRETHE R.” 
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Bilag 10 Anordning angående politimyndighed for søværnets skibe 
og luftfartøjer 

Anordningens officielle navn er: ”Anordning nr. 513 af 2. oktober 1940 angaaende 
Politimyndighed for Søværnets Skibe og Luftfartøjer”. Indholdet er gengivet i neden-
stående tekstboks. 
 
”Vi Christian den Tidende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Ven-
ders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Ol-
denborg, 
 
Gør vitterligt:  Ifølge derom af Vor Forsvarsminister nedlagt allerunderdanigste 
Forestilling fastsætter Vi herved følgende Regler angaaende Politimyndighed for Sø-
værnets Skibe og Luftfartøjer: 
 
§ 1. 
  Søværnets Skibe og Luftfartøjer bemyndiges til, saafremt militære Forhold 
eller Tilsynet med Bestemmelser vedrørende Forhold paa Søen kræver det, at 
standse, visitere, afvise eller eventuelt anholde danske eller fremmede Koffardiskibe 
og Fartøjer og danske eller fremmede, civile Luftfartøjer i dansk territorialt Farvand 
og i Luftrummet derover samt danske Koffardiskibe og Fartøjer og danske, civile Luft-
fartøjer i internationalt Farvand og i Luftrummet derover. 
  I Tilfælde af Anholdelse overgives det paagældende Skib eller Luftfartøj til 
Politimyndigheden i den Havn, til hvilken Indbringelsen finder Sted. 
 
§ 2. 
  Kgl. Anordning af 25. Maj 1939 angaaende Politimyndighed for Søværnets 
Skibe og Luftfartøjer ved Sikringsstyrkens Formering og under Mobilisering ophæves. 
 
§ 3. 
  Denne Anordning træder straks i Kraft. 
 
  Hvorefter alle vedkommende sig have at rette. 
 

Givet paa Amalienborg, den 2. Oktober 1940. 
 

Under Vor Kongelige Haand og Segl. 
 

Christian R.” 
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Bilag 11 Eksempler på beregning af betaling for gennemsejlings-
lodsninger i 2002 

 
Eksempel nr. 1: Stort skib Bornholm – Storebælt – Skagen (distance 390 sømil) 
Længde = 242,96 meter 
Bredde = 42,00 meter 
Dybgang = 15,00 meter 
Bruttotonnage 58.374 
Fradrag for separate ballasttanke, SBT = 12.384 
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Eksempel nr. 2: Lille skib Skagen – Øresund – Bornholm (distance 255 sømil) 
Længe = 178,19 meter 
Bredde = 22,86 meter 
Dybgang = 7,05 meter 
Bruttotonnage 16.138 
Fradrag for separate ballasttanke, SBT = 0 
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