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Forord 

Denne rapport er en redigeret udskrift af en åben høring om olietransport gennem danske farvande, som 
blev afholdt på Christiansborg den 14. maj 2003. Høringen blev afholdt af Teknologirådet for Folketingets 
Miljø- og Planlægningsudvalg. 
 
Baggrunden for høringen var de senere års miljøulykker forårsaget af olieskibe, der har skabt ny bevå-
genhed om transportlovgivningen i danske farvande.  
 
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 even-
tuel olieulykke. 
 
Denne rapport indledes med et resumé, som giver læseren mulighed for at orientere sig i nogle af de cen-
trale spørgsmål, der blev diskuteret på høringen. Udskriften fra høringen er opdelt i afsnit svarende til 
emneopdelingen i høringens program. Afsnittene indledes med oplægsholdernes mundtlige indlæg fulgt 
af en spørgerunde. 
 
Denne høringsrapport kan ses på – og hentes fra – Teknologirådets hjemmeside www.tekno.dk. Den kan 
også bestilles i Teknologirådet. 
 
Tejnologirådet vil gerne benytte lejligheden til at takke høringens oplægsholdere, der bidrog væsentligt 
til debatten. 
 
 
 
 
Teknologirådet, juni 2003 
Jan Opstrup Poulsen 
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Resumé af høringen om olietransport gennem danske 

farvande 

Af journalist Carsten Engedal 
 
Hvor stor er risikoen for, at der sker et uheld med den olietransport i danske farvande? Hvor alvolig kan 
en ulykke blive? Og hvad kan Danmark gøre, for at begrænse riskoen for nye olieudslip?   
 
Sådan lød de overordnede spørgsmål, da Miljø- og Planlægningsudvalg var samlet til en Folketingshøring 
onsdag den 14. maj 2003. 
 
Dagen var delt op i fem hovedblokke med efterfølgende diskussion og spørgsmål fra politikerne, og ud-
valgsformanden Eyvind Vesselbo (V) agerede ordstyrer. 
 
I første blok belyste de indbudte eksperter konsekvenserne af en ulykke gennem to forskellige scenarier 
for et olieudslip ud for henholdsvis Bornholm og Samsø.  
 
Den anden blok handlede om omfanget af olietransporten i de danske farvande, mens der i den tredje 
blok blev redegjort for den eksisterende lovgining på området.  
 
Endelig blev risikoen for en ulykke og mulighederne for at forhindre ulykker gennemgået i dagens fjerde 
og femte blok. 
 
To scenarier 
De tre oplægsholdere på høringens første blok skulle hver især forholde sig til to tænkte ulykkesscenarier 
i forhold til det område, de repræsenterede på høringen.  
 
De to scenarier var på udarbejdet af Søværnet Operative Kommando med en beskrivelse af selve uheldet 
og udviklingen i den efterfølgende forurening. 
 
Det ene oliespilds-scenarie, Samsø-scenariet, handler om en grundstødning på Hatter Rev ud for Samsø 
med det resultat, at der slipper 20.000 tons råolie ud,  
 
Det andet scenarie, Bornholm-scenariet, handler om en tanker, der på grund af strømsvigt rammer Born-
holms nordlige kyst, hvorefter 5.000 tons råolie umiddelbart slippes ud, men også med den risiko at yder-
ligere 20.000 tons råolie kan strømme ud i havet. 
 
Biolog Knud N. Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening indledte med at sige, at sige, at problemet med 
olieforurening i Danmark er særligt alvorligt, fordi at Danmark har en helt unik placering på landkortet 
set ud fra naturens synspunkt 
 
Årsagen er at de danske farvande ligger midt imellem Østersøen og Nordsøen, hvorfor Danmark udgør en 
meget vigtig korridor for fugle,  fisk og mange andre dyr, som passerer ind og ud igennem de danske far-
vande. Knud N. Flensted understregede, at Danmark er et af de vigtigste områder for vandfugle ikke bare 
i Nordeuropa, men i hele verden, så et olieudslip kan få endog meget alvorlige konsekvenser. 
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Det værst tænkelige uheld 
Mere end 10 millioner vandfugle opholder sig hvert år i de danske farvande, enten fordi de yngler, over-
vintrer eller passerer gennem de danske farvande på vej til overvintringskvarterer andre steder.  
 
Årsagen er, at de danske hav- og kystområder er lavvandede, og derfor er der mange fugle, der tager læn-
gere tids ophold i Danmark, fordi fuglene nå bunden og komme ned og fouragere. Desuden er farvandene 
ofte isfri om vinteren. 
 
Knud N. Flensted beskrev Samsø-scenariet som et af de værst tænkelige uheld, der kan ske i dansk far-
vand. Omend det er desværre på ingen måde usandsynligt, eftesom der mange gange er sket grundstød-
ninger på Hatter Rev og Hatter Barn med betydelige olieudslip til følge.  
 
Året rundt er der et stort antal fugle og marsvin i området, som er et Ramsar-område, hvilket vil sige et 
fugle- og habitatbeskyttelsesområde. Knud N. Flensted anså det derfor for højst sandsynligt, at et uheld af 
den beskrevne størrelse, vil i givet fald medføre døden for mellem 50.000 og 200.000 vandfugle.  
 
I modsætning til Samsø-scenariet vil konsekvenserne Bornholm-scenariet ifølge Knud N. Flensted pri-
mært have betydning for Danmarks egen fuglebestand og dyreliv.  
 
For eksempel fremhævede Knud N. Flensted, at Christiansø og Ertholmene huser Danmarks eneste fugle-
fjeld med lomvig og alkefugle og at en olieforurening i det område formentlig vil slå mellem 95 og 100 
pct. af disse fugle ihjel. 
 
Turismen rammes hårdt 
Folketingshøringens andet indlæg kom fra Niels-Henrik Larsen, der er chefkonsulent i Danmarks Turist-
råd.  
 
Niels-Henrik Larsen valgte i sit indlæg at fokusere på Bornholms-scenariet, fordi turismen på Bornholm 
er et hovederhverv med en årlig omsætning på cirka 1,2 milliarder kroner.  
 
Den umiddelbare konsekvens af olieudslippet i Bornholm-scenariet vil ifølge Niels-Henrik Larsen være:  
 
1) Turister, der ikke har booket ferie, fravælger det forureningsramte Bornholm på forhånd.  
 
2) Turister, der allerede har booket et ferieophold på Bornholm, afbestiller, hvis de overhovedet kan.  
 
3) Mange turister, der ikke kan eller vil afbestille, får en meget dårlig ferieoplevelse, og chancen for, at de 
på et senere tidspunkt ønsker at vende tilbage til øen, er meget lille.  
 
4) Bornholm og Danmark som helhed får et dårligt internationalt image, der på længere sigt vil få negati-
ve konsekvenser for turismen til øen og til hele Danmark  
 
Niels-Henrik Larsen vurderede derfor, at et olieudslip som anført i Bornholm-scenariet, vil betyde et sam-
let fald i den bornholmske turisme i 2003 på minimum 50%, hvilket svarer til et fald i den samlede om-
sætning på 600 millioner kroner.  
 
Fiskere i klemme 
Erhvervsmæssigt er det ikke kun turismen, som kan blive hårdt ramt af et olieudslip i de danske farvan-
de. Det samme gælder Danmarks  mere end 3.500 fiskere.  
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Derfor var formanden for Danmarks Fiskeriforening Thorkild Førby også inviteret til at give sit bud på de 
mulige konsekvenser for fiskeriet i de to scenarier.  
 
I de to konkrete scenarier, Samsø- og Borholm-scenariet, er begge områder ifølge Thorkild Førby af stor 
betydning for det danske fiskeri.  
 
Godt nok er effekten på planter og dyreplankton er kortvarig, da disse organismer har en relativ kort 
levetid. Til gengæld vil ødelagte opvækstområder skade fiskeriet på lang sigt, da gydebestanden, ægpro-
duktionen og rekrutteringen vil blive reduceret 
 
Rent økonomisk vurderer Danmarks Fiskeriforening at omkostningerne umiddelbart efter olieudslippet i 
Samsø-scenariet vil være omkring 200 millioner kroner og berøre cirka 500 fartøjer. Mens tabet i Born-
holms-scenariet tilsvarende vil være 150 millioner kroner og berøre omkring 500 fartøjer.  
 
Thorkild Førby lagde i sit indlæg stor vægt på at myndighederne efter et uheld skulle hjælpe fiskerne ved 
at levere et tilstrækkeligt beredskab til at inddæmme olien. En effektiv kommando  og kommunikations-
linje. Men også ved at der ikke udstedes fiskeforbud med mindre, der er saglige grunde til det. 
 
Endelig forslog Thorkild Førby at der i fremtiden skal afsættes midler til oplysningskampagner om situa-
tionen , og at staten fremskaffer fiskerne erstatning fortabt fiskeri og ødelagt grej. 
 
Opsamlingsbåde til spildolie 
Pernille Blach Hansen (S) indledte den fri debat med at spørge de tre oplægsholdere om, hvornår de reg-
ner et olieudslip for at være stort. 
 
Svarene fra de tre eksperter svingede mellem 5.000 og 10.000 tons olie, omend alle tre ligesom i deres 
indlæg understregede, at omstændigheder som tid og sted typisk spiller en langt større rolle for udslippet 
konsekvenser end størrelsen af olieudslippet.  
 
Næste spørgsmål kom fra Mogens Nørgård Pedersen (KRF), som rettede opmærksomheden på de mindre 
olieudslip, som typisk sker i forbindelse med rensning af skibenes tanke. Han ville derfor gerne have 
Thorkild Førby til at uddybe et forslag om, at Danmark skal stille opsamlingsbåde til rådighed for indsam-
ling af spildolie direkte fra de større tankskibe, mens de er i fart. 
 
Thorkild Førby sagde at forslaget om sådanne opsamlingsbåde ville have en reel praktisk værdi. Ikke 
mindst fordi det var hans indtryk, at mange maskinmestre ville være lykkelige for at at kunne slippe af 
med olien på en god måde. 
 
Elsebeth Gerner Nielsen (RV) fulgte op på spørgsmålet ved at spørge til om indsatsen i forhold til mindre 
olieudslip burde intensiveres, selv om meget tyder på at problemet er blevet mindre i de senere år. 
 
Thorkild Førby fra Danmarks Fiskeriforening svarede, at nok var problemerne med mindre olieforurenin-
ger i bedring, men at den stigende trafik i danske farvande efter alt at dømme ville få problemet til at 
vokse i de kommende år.  
 
Knud N. Flensted fremhævede desuden en ny rapport fra Miljøstyrelsen, som viser at antallet af oliefugle 
kun var faldet i de indre farvande, mens det var stigende langs den jyske vestkyst. 
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Det uundgåelige uheld 
Keld Albrechtsen (EL) spurgte herefter til eksperternes vurdering af risikoen for et nyt uheld, da han hav-
de noteret sig, at det lød som om, det kun var et spørgsmål om tid, hvis han skulle tro de eksperter han 
hidtil havde talte med. 
 
Alle tre eksperter medgav at det også var deres personlige indtryk at risikoen et nyt uheld var overhæn-
gende. Men alle tre henviste også til de oplægsholdere, som senere på dagen skulle forholde sig til netop 
dette spørgsmål. 
 
Nina Berrig (K) ville gerne høre eksperternes mening om muligheden for at lægge en flydespærre ud om-
kring de store sejlruter for at forebygge eventuelle olieudslip. 
 
Niels-Henrik Larsen fra Danmarks Turistråd svarede, at det ville skade sejlsportsturismen, mens det var 
Knud N. Flensteds vurdering, at forslaget ikke var muligt at gennemføre praksis, da det ville forhindre al 
den skibstrafik, som skal sejle på tværs af de store sejlrender. 
 
Jørn Dohrmann (DF) ville gerne vide, om det havde været muligt at måle nedgangen i turismen i forbin-
delse med Baltic Carrier-uheldet og om Danmarks Fiskeriforening allerede har oprettet en fond til de fi-
skere, som i givet fald vil tabe penge på et nyt olieudslip i danske farvande. 
 
Erfaringer fra Galicien og Bretagne 
Niels-Henrik Larsen svarede at Baltic Carrier uheldet i Grønsund ikke havde haft særlig store konsekven-
ser for turisme, dels fordi turismen i området primært var indenlandsturisme, og dels fordi der var ryddet 
pænt op efter uheldet, da hovedsæsonene i juli og august satte ind. 
 
Til gengæld blev både Bretagne og Galicien i henholdsvis Frankrig og Spanien ramt hårdt på deres turist-
indtægter, da olietankerne Erika og Prestige forulykkede. Men trods en større indsats var det ikke lykkes 
Danmarks Turistråd at finde noget systematisk dokumentation på, hvor stor nedgangen i turismen reelt 
havde været. Et bud baseret på avislæsning kunne være en halvering. 
 
Thorkild Førby fortalte at Danmarks Fiskeriforening ikke havde nogen fond til klemte fiskere, men at 
foreningen i mange år havde efterhyst en afgift på olie, som kunne bruges til formålet. 
 
Elsebeth Gerner Mikkelsen (RV) luftede herefter ideen om, at man kunne satte hastigheden ned for olie-
tankerne i Østersøen. Samstemmende afviste eksperterne ideen som praktisk umulig at kontrollere og 
potentielt farlig, da det bliver sværere at navigere, når et skib sænker hastigheden. 
 
Inger Støjberg (V) spurgte repræsentanterne fra de tre organisationer om de havde en skuffeplan liggen-
de, hvis uheldet skulle være ude. 
 
Danmarks Turistråd har en skuffeplan liggende klar, som primært handler om at afbøde de negative ef-
fekter i forhold til de internationale medier, internationale rejsebureauer, flyselskaber og lignende. 
Dansk Ornitologisk Forening spiller for sin part en mindre rolle i det offentlige beredskab, mens Dan-
marks Fiskeriforening ikke har nogen skuffeplan liggende klar. 
 
Olietransporten stiger 
De to næste indledere skulle belyse omfanget af olietranporten. Første mand var Peter Søborg Poulsen, 
der er chef for havmiljøsektionen i Søværnets Operative Kommando. 
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Med udgangspunkt i det frivillige meldesystem,  SHIPPOS-systemet, dokumenterede han at olien idag 
transporteres i stadig større skibe, og at den samlede mængde olie er steget fra godt 52 millioner tons olie 
i 1995 til 95 millioner tons i år 2002.  
 
Tallene fra 1995 til 2002 viste, at hovedparten af den olie, som bliver transporteret i Østersøen, går ud af 
Østersøen. 
 
Civilingeniør Carsten Jürgensen fra COWI A/S fortalte herefter om den fremtidige olietransport gennem 
de danske farvande. 
 
Udgangspunktet var den rapport, som COWI A/S havde lavet for EU i år 2000, hvor man analyserede den 
fremtidige udvikling i Ruslands olieeksport fra Primorsk-havnen ved Skt. Petersborg. 
 
Rusland udvider sin kapacitet 
Dengang var det russernes mål, at der skulle være en eksport på 20 millioner tons olie om året, hvilket i 
mellemtiden er blevet revideret til en målsætning om at eksporten fra Primorsk og ud gennem Østersøen 
i år 2017 skal op på 50 millioner tons olie. Idag udskibes der allerede omkring 12 millioner tons olie om 
året fra Primorsk. 
 
Indfrier russerne målsætningen om at udskibe 50 millioner tons olie om året, svarer det til, at der hver 
dag en eller to 100.000 tonnere igennem danske farvande. Det er en olietanker med en dybgang på 13-14 
meter, som cirka 300 meter lang og 40 meter bred. 
 
Givet at de danske farvande allerede idag er meget tæt trafikerede, vanskelige at besejle og rummer en 
særligt sårbar natur, står Danmark derfor overfor en alvorlig udfordring i de nærmest kommende år.  
 
Keld Albrechtsen (EL) bad Peter Søborg Poulsen redegøre for, hvor mange af de SHIPPOS-registrerede skibe 
der har lods ombord. Svaret var, at i år 2002 havde 50,7% af de indgående skibe lods ombord, mens tallet i 
samme år var 46,3% af de udgående. 
 
Små alvorlige udslip 
Vicedirektør Hans Christensen i Søfartsstyrelsen kvalificerede svaret ved at notere, at den internationale 
søfartsorganisation IMO kun anbefaler brug af lods til skibe med en dybgang på mere end 13 meter, hvil-
ket per 1. december 2003 ændres til 11 meter.  
 
Professor ved Danmarks Tekniske Universitet Bro Rasmussen ville gerne vide, om der også findes stati-
stikker for mindre olieudslip, eftersom der i 1970'erne og 1980'erne er sket store skader i danske farvande 
ved udslip på få hundrede tons olie. 
 
Carsten Jürgensen fra COWI A/S svarede at der findes statistik for de mindre udslip, som blev sendt rundt 
på et ark i forsamlingen, men at disse udslip ikke indgik i hans analyser, efter Ruslands fremtidige eks-
port vil foregå med store skibe. Desuden bemærkede han på opfordring af Hans Christensen fra Søfartsty-
relsen, at udskibningskapaciteten i de baltisk lande også er stigende, og at der bygges nye pipeline til 
transport af olie fra Uralbjergene til terminalerne ved Østersøen. 
 
International regulering 
Som første oplægsholder under overskriften "Eksisterende lovgivning og regulering - nationalt og inter-
nationalt" indledte vicedirektør i Søfartsstyrelsen Hans Christensen med at forklare, at der er tre danske 
myndigheder, som har ansvaret for søfartsområdet, nemlig Miljøstyrelsen, Forsvarsministeriet og Sø-
fartsstyrelsen. 
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Deuden er det vigtigt at skelne mellem tre niveauer, når det handler om denne regulering, nemlig det 
internationale niveau i FN's søfartsorganisation IMO, det regionale niveau i for eksempel EU og det nati-
onale niveau. 
 
For selv om de internationale regler kan suppleres med nationale regler, så gælder disse nationale regler i 
al væsentlighed kun for danske skibe, da de ikke har gyldighed i internationalt farvand. Konkret vil det 
sige, at Danmark ikke kan indføre bestemmelser om lodspligt eller stille krav om dobbeltskrog for uden-
landske skibe, der er i transitsejlads. 
 
Imidlertid er EU på vej med et sæt regler, som qua de nye medlemslande i EU vil få betydning for sikker-
heden i Østersøen med hensyn til olieudslip. For under det danske formandskab vedtog man i EU et sæt 
rådskonklusioner, der skal bidrage til at forbygge fremtidige olieulykker. 
 
Forbud mod enkeltskrogede skibe 
Det centrale i forslaget er et forbud mod transport af tung olie i enkeltskrogede tankskibe og en frem-
skyndet udfasning af disse skibe. Desuden første forhandler EU med de nye medlemslande samt deres 
nabolande, herunder altså også Rusland, om at indføre de samme regler, som Søfartsstyrelsen forventer 
vil træde i kraft i EU i løbet af sommeren 2003. 
 
Hans Christensen rundede sit indlæg af med at nævne, at der nationalt også er blevet iværksat et paral-
lelt tiltag, som falder bort, når EU-forordningerne træder i kraft.  For den 12. marts 2003 fik økonomi  og 
erhvervsminister Bendt Bendtsen tilsagn fra søfartserhvervet og industrien om, at de kun anvender dob-
beltskrogede tankskibe til transport af tung olie til og fra dansk havn. 
 
Særligt følsomme havområder 
Herefter fik vicedirektør i Miljøstyrelsen Helle Pilsgaard ordet, og hun fremhævede i sit indlæg det regio-
nale samarbejdsforum under Helsingfors-konventionen, som i daglig tale er kendt som HELCOM. 
 
Helle Pilsgaard fortalte, at HELCOM og de nordiske miljøministre har besluttet at at undersøge, hvorvidt 
hele eller dele af Østersøen fremover kan udpeges som et særlig følsomt havområde. Det kalder man med 
en forkortelse PSSA-område, som står for Particularly Sensitive Sea Area. 
 
Sådan et område skal godkendes i FN's Internationale Søfartsorganisation, IMO, som afgør, om forholde-
ne i området opfylder de fastlagte retningslinjer.  
 
Hvis Østersøen udpeges, får Danmark og de øvrige Østersø-lande meget bedre muligheder for at regulere 
de maritime aktiviteter i området, herunder muligvis lodspligt. 
 
Hidtil er der kun udpeget fem sådanne særlig følsomme områder som for eksempel Great Barrier Reef i 
Australien, et skærgårdsområde ved Cuba og  området omkring Florida Keys i USA. 
 
Desuden har Frankrig, Spanien, Portugal, England og Irland har fremsendt forslag om at udpege en meget 
stor del af deres kystvande som særlig følsomt område. Det skal behandles i IMO's miljøkomité i juli 2003, 
og bliver en vigtig prøvesten for, om Østersøen også vil kunne godkendes. 
 
Lodspligt ikke mulig 
Direktør i Farvandsvæsenet Knud Borck forklarede mere indgående om sine erfaringer med det frivillige 
lodssystem i Østersøen, og hvorfor det er frivlligt.  
 



Olietransport gennem danske farvande  høring d. 14. maj 2003   

 

 

 
 

10

Sagen er den, at Danmark ved traktaten om afskaffelse af sundtolden fra 1857 har forpligtet sig til for det 
første at lade skibsfartens brug af lods være frivillig. 
 
I 1987 anbefalede IMO imidlertid at besejling af Østersøen med skibe med en dybgang på mere end 13 
meter sker med lods om bord , som strammes yderligere ved udgangen af dette år til skibe med dybgang 
på over 11 meter.  
 
Denne anbefaling følges af skibsfarten i stort omfang, og de som undlader at tage lods, føres ofte af skibs-
førere, der har stor erfaring i besejling af de danske stræder.  
 
I år 2002 var der for eksempel kun i seks tilfælde behov for at indberette skibsføreren ud af de 434 tank-
skibe, som både hørte ind under IMO's anbefalinger og blev registreret under SHIPPOS-systemet. 
 
Knud Borcks konklusion var derfor, at det vedholdende bestræbelser ikke var lykkedes Danmark at sikre 
lodspligt i Øresund, men at HELCOM's mål om at få udpeget Østersøen til et særligt følsomt område kun-
ne åbne for en fremtidig lodspligt. 
  
Til sidst kom Knud Borck ind på AIS-systemet, som er noget elektronisk udstyr, der installeres i hvert 
enkelt skib sådan at myndighederne i fremtiden får bedre styr på skibenes identitet, position, kurs, fart 
og andre sikkerhedsmæssigt interessante oplysninger 
 
Indførelsen af AIS skrider meget hastigt frem drevet kraf fra IMO. Herved tilføres skibsfarten ifølge Knud 
Borck et enestående teknisk hjælpemiddel. 
 
10.000 kroner i bøde 
Første spørger til de tre ekspertoplæg omkring gældende lov, regulering og fremtidige tiltag var Elsebeth 
Gerner Nielsen (RV), som havde en hel række spørgsmål som omfattede alle tre oplægsholdere,  
 
Hans Christensens fra Søfartstyrelsen forklarede, at Danmark fuldt ud har mulighed for at opbringe et 
skib, hvis der er grund til at tro, at det ikke kan sejle på forsvarlig vis. Et skib mister altså sine privilegier i 
det øjeblik passagen ikke længere er uskyldig. 
 
Desuden noterede Hans Christensen, at dobbeltskrogede olietankere ikke løser alle problemer forstået på 
den måde, at de nok er at foretrække rent miljømæssigt, men at der også følger ulemper med denne kon-
struktion. 
 
Endelig konstaterede han, som en reaktion på Elsebeth Gerner Nielsens (RV) forslag om at samle anvaret 
for reguleringen af søfarten i en enkelt styrelse, at netop dette spørgsmål måtte fuldt ud måtte overlades 
til politikerne at afgøre.  
 
Dette erklærede Knud Borck fra Farvandsvæsenet sig enig i, og for at give en indikation af niveauet af de 
bøder, som bliver udstedt nævnte han en polsk skibsfører, som have fået en bøde på 10.000 danske kroner 
for at besejle Sundet  uden lods. 
 
Helle Pilsgaard fra Miljøstyrelsen fulgte op og sagde at det var hendes opfattelse at havmiljøloven var 
streng nok, og problemet snarere var at skaffe dokumentation nok til at forfølge de forskellige olieudslip. 
 
Pernille Blach Hansen (S) spurgte herefter til om det var korrekt, at overvågningen i danske farvande er 
mindre end i andre lande. 
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Knud Borck svarede at det var han ikke klar over, hvorfor det måtte stå for Dansk Navigatørforenings 
regning, og tilføjede at det var hans forventning, at overvågningen fremtiden vil blive bedre og betydelig 
tættere med indførelsen af AIS-systemet.  
 
Opfølgningen på Baltic Carrier-uheldet 
I dagens fjerde blok skulle de indbudte eksperter give deres vurdering af, hvor stor risikoen egentlig er for 
en ulykke og hvordan den generelle sejlsikkerhed opleves i praksis. 
 
Niels Jørgen Bagge, der er kommiteret i Søfartsstyrelsen, gav et kort historisk rids, hvorefter han fortalte 
om de konkrete tiltag, som blev taget i de danske farvande som en direkte konsekvens af Baltic Carriers 
olieudslip på 2.700 tons i Grønsund den 29. marts 2001, som var det hidtil største i Danmark nogensinde. 
 
Ulykken medførte at der blev afholdt en ministerkonference om sejladssikkerhed i Østersøområdet i 
HELCOM-regi, hvor landene vedtog en række foranstaltninger til forbedringer af sejladssikkerheden på 
Østersøen, der samlet set kaldes København-deklarationen. 
 
Konkret handler København-deklarationen om en del af de ting, som allerede havde været nævnt tidlige-
re på høringen, som for eksempel etablering af AIS-overvågningssystemet senest i sommeren 2005, 
fremme af bruge af elektroniske søkort og den skærpede IMO-anbefaling om at alle skibe med en dyb-
gang på mere end 11 meter bør tage lods ombord. 
 
Herefter gav formanden for foreningen af danske lodser Mogens Von Jessen en stribe konkrete overvejel-
ser sejladssikkerheden i praksis baseret på hans 20 år som lods. Hans overordnede konklusion var, at 
sejladssikkerheden foregår på en god og fornuftig måde i de danske farvande, men også at der var ting, 
som bør sættes i værk for at højne sikkerhedsniveauet.  
 
Læren af Prestiges forlis ud for Galicien i Spanien var ifølge Mogen Von Jessen, at Danmark får udpeget 
nødområder, hvor man kan isolere et olieudslip. For i realiteten kunne Prestige have været slæbt ind i en 
bugt istedet at blive slæbt til havs, hvilket havde isoleret katastrofens omfang markant. 
 
Desuden fremhævede Mogens Von Jessen, at der også skal udarbejdes et sæt tilhørende forholdsordrer til 
lodserne om, hvad de skal gøre i forhold nødområderne, når uheldet er ude. 
 
Elektroniske søkort på vej 
Elsebeth Gerner Nielsen (RV) stillede to spørgsmål, der var rettet til begge oplægsholdere. Nemlig om det 
var en ide, at stille gratis elektroniske søkort til rådighed for de udenlandske skibe, som måtte mangle 
dem? Og hvordan er reglerne om overførsel af information om et skib til andre lande? 
 
Niels Jørgen Bagge sagde at de eletroniske søkort allerede blev indført gradvist til de største skibe, hvorfor 
han ikke umiddelbart kunne se ideen i for eksempel at lade lodsen tage dem med ombord. Mogens Von 
Jessen noterede desuden, at mange lodser idag brugte disse søkort, men at det ikke var uden risiko, da det 
var et stykke udstyr, som ikke tilhørte skibet, hvorfor der kunne komme et retsligt efterspil, hvis noget 
går galt. 
 
Til spørgsmålet om overdragelse af informationer om skibe landene imellem, sagde Mogens Von Jessen 
at lodserne siden 1981 har haft indberetningspligt for skibe i dårlig tilstand, der skal til EU-lande. 
 
15 konkrete tiltag 
Høringens femte og sidste blok skulle oplægsholderne give forslag til konkrete tiltag, der kan forbedre 
sikkerheden i de danske farvande. 
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Civilingeniør Andreas- Friis-Hansen fra COWI indledte med at præsentere den rapport med en analyse af 
15 konkrete tiltag til forbedring af sikkerheden. 
 
Analysen er en cost benefit analyse, hvor benefiten er risikoreduktion. Det vil sige, en reduktion af af 
antal udslip. Der er således tale om en måde at finde ud af, hvor man får størst størst virkning for penge-
ne.   
 
De 15 tiltag er fordelt på 6 lokaliteter rundt om i Danmark, og falder primært i de to kategorier, der hed-
der overvågning eller afgravning. 
 
Der er den principielle forskel mellem overvågning og afgravningstiltagene, at overvågning kræver 
døgnbemanding af et operatørrum, det vil sige, der er driftsomkostningerne dominerende. Omvendt er 
det ved afgravning meget dyrt at uddybe render eller gøre render bredere, til gengæld er der stort set 
ingen driftsomkostninger.  
 
En anden forskel mellem de to typer tiltag er, at afgravning er en passiv form. Det virker for alle skibe, der 
passerer, uanset besætningens uddannelse og hvilket elektronisk udstyr, de har om bord, om det er en-
kelt  eller dobbeltskrog. 
 
Konkret viste analysen som nævnt tidligere, at den er billigste måde at undgå udslip er ved at at gøre 
Drogden rende bredere. Som nummer to kommer der en overvågningsløsning af Hatterområdet. Altså er 
der så en overvågningsløsning på andenpladsen og en udgravningsløsning på førstepladsen uden man af 
den grund på forhånd kan sige, at den ene type er bedre end den anden. 
 
Øget efteruddannelse nødvendig 
Næste oplægsholder var sekretariatschef i Dansk Navigatørforening, Fritz Gantzhorn, som betonede at 
det er problematisk, at man som navigatør så at sige får et kørekort, der kan klare alle størrelser. 
 
Et certifikat giver for eksempel ret til at transportere alt fra 4.000 tons olie til 400.000 tons olie, uanset 
hvilken erfaringsbase den enkelte navigør måtte have. Derfor foreslog Fritz Gantzhorn politikerne at 
overveje, at øge kravene til efteruddannelse med henblik på at klare kritiske situationer. 
 
Et andet forslag fra Dansk Navigatørforening gik på at hente inspiration i Frankrig, hvor man i den engel-
ske kanal har en tættere og mere personlig overvågning af skibene. Og at man med indførelsen af AIS-
overvågningssystemet, netop vil få muligheden for at få det danske system trukket i denne retning. 
 
Hovedpointen er altså, at AIS-systemet skal gøres til et aktivt overvågningssystem fremfor et passivt, 
hvor den enkelte navigatør har en fornemmelse af, at det er levende mennesker, som følger hans færden i 
de danske farvande. 
 
Aftale med Rusland 
Knud Pontoppidan, der er formand for Danmarks Rederiforening, havde også to konkrete forslag med til 
medlemmerne af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. 
 
For det første må Danmark gennem IMO, EU eller HELCOM få etableret en aftale med Rusland om, at der i 
fremtiden ikke må transporteres olie i Østersøen med enkeltskrogede skibe. Det er afgørende, fordi Rus-
land i modsætning til alle andre Østersø-lande ikke er medlem af EU eller står overfor en umiddelbar 
optagelse i EU. 
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Knud Pontoppidan bemærkede, at russerne helt sikkert vil indvende, at aftalen vil gøre eksporten af olie 
dyrere for Rusland, end det vil gøre det for Saudi Arabien. Men at dette var et politisk problem, som det 
burde være muligt at løse. 
 
Det andet forslag handlede om at udnytte teknologiske landvindinger, som for eksempel elektroniske 
søkort, AIS og VTS, i et integreret system. Forslaget er derfor at iværksætte en systemanalyse, der gen-
nemgår alle de systemer med henblik på en optimering af alle processer med betydning for sikkerheden. 
Og gerne med det mål, at øge sikkeheden med 30% uden at forøge udgifterne. 
 
Afslutningsvis opfordrede Knud Pontoppidan politikerne til at tage hul på den vanskelige politiske pro-
ces det er, at udpege nødområder, som kan bruges af forulykkede skibe. For når først situationen opstår, 
er det uhyre vigtigt, at nødstederne er udpeget på forhånd, eftersom der i sagens natur vil være stor lokal 
modstand, hvilket der ikke er tid til at håndtere, når først uheldet er sket. 
 
PSSA-ansøgning afgørende 
Som repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening, WWF, Danmarks Ornitologiske Forening, 
Dansk Botanisk Forening, Friluftsrådet og Greenpeace fremhævede kampagneleder Jacob Hartmann vig-
tigheden af at få Østersøen erklæret som PSSA-område, hvilket står for "particulary sensitive sea area". 
 
Arbejdet med at få godkendt Østersøen som PSSA-område foregår under HELCOM-samarbejdet, som sam-
let sender en ansøgning til den internationale søfartsorganisation IMO.  
 
Set med de grønne organisationers øjne, er det denne ansøgning, som skal være  
færdig omkring julen 2003, som er et meget afgørende instrument i bestræbelserne på at beskytte Øster-
søen mod olieforurening i fremtiden, fordi en sådan godkendelse åbner mulighed for at stille ekstra krav 
til skibenes tilstand, lodspligt og andre ting, som IMO i givet fald skal godkende. 
 
Herudover gav Jacob Hartmann de to forrige oplægsholdere ret i synspunkterne om at udnytte de nyeste 
teknologier til at gøre overvågningen tættere og mere aktiv. Han fremhævede de konkrete erfaringer, 
som Greenpeace havde gjort sig med overvågning af Kadetrenden, hvor skibene var begyndt at opføre sig 
klart bedre i det øjeblik, at der er personlig kommunikation med dem. 
 
To mulige veje 
Keld Albrechtsen (EL) spurgte om det var rigtigt at en aftale med Rusland og godkendelsen som PSSA-
område for så vidt var en og samme sag. 
 
Nogle erklærede sig enige, og Hans Christensen fra Søfartsstyrelsen gav en kort status på forhandlingerne 
med Rusland. EU holdt nemlig et møde den 15. april 2003 med Rusland, hvor man blev enig om at øge 
samarbejdet om sejladssikkerhed indenfor IMO, herunder også forbud mod olietransport i enkeltskroge-
de skibe.  
 
Samtidig kører der en proces i HELCOM, hvor Rusland også er under pres. HELCOM-samarbejdet sorterer 
under Miljøstyrelsen, hvorfor Ivan Andersen fik lejlighed til at notere, at de konkrete tiltag man ønsker at 
gennemføre i sit PSSA-område, skal fremgå af ansøgningen til IMO. Og at det kun i helt specielle tilfælde 
er muligt at indføre lodstvang. 
 
Foranlediget af et spørgsmål fra Elsebeth Gerner Nielsen (RV) understregede Hans Christensen fra Sø-
fartsstyrelsen, at det ikke var hans opfattelse, at de russiske skibe udgjorde den største trussel mod sik-
kerheden i Østersøen, hvorfor man skulle være forsigtig med at fokusere ensidigt på disse.  
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Farlige kinesere uden lods 
Hans Christensen blev bakket op af formanden for de danske lodser, Mogens Von Jessen, som forklarede 
at transporten af olie fra Rusland blev udbudt på spotmarkedet i Rotterdam, hvorfor det var hans indtryk, 
at de mest problematiske skibe i virkeligheden er store kinesiske skibe, som går igennem de danske far-
vande uden lods selv om de aldrig har været der før. 
 
Både Greenpeace og Danmarks Rederiforening gav i udtryk for at det var værd at stræbe efter at få indført 
lodspligt i de danske Østersø-stræder, omend begge organisationer anførte, at der er en masse skibsførere, 
som har rigelig erfaring til at sejle uden lods, og som derfor bør undtages en eventuel lodspligt. 
 
Elsebeth Gerner Nielsen (RV) ville desuden gerne vide, hvor stor en procentdel af de skibe, der går gennem 
danske farvande uden lods selv om de burde have det.  
 
Det var et spørgsmål, som flere af oplægsholderne fandt vanskeligt at besvare, men lodsformanden Mo-
gens Von Jessen gav det bud, at der var tale om 2-5% af skibene svarende til omkring 50 skibe på årsbasis, 
som undlod at tage lods, selv de burde gøre det. 
 
Jørn Jespersen (SF) rejste herefter det spørgsmål, om de indbudte eksperter havde en fornemmelse af, 
hvad der i givet fald kunne blokere processen i arbejdet med at gøre Østersøen til et PSSA-område. 
 
Underdirektør i Miljøstyrelsen Helle Pilsgaard svarede, at Rusland helt sikkert villle blive knasten i denne 
proces, men at Rusland indtil videre havde været helt enig i HELCOM's beslutning om at udpege Østersø-
en som PSSA-område. Samtidig forventede hun dog, at der ville opstå vanskeligheder i takt med at an-
søgning skulle udfyldes med konkrete initiativer og tiltag. 
 
Dagens ordstyrer, formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Eyvind Vesselbo (V) takkede herefter for 
en god, saglig og kvalitetsbetonet konference. 
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Redigeret udskrift af høringen om olietransporter gennem danske 

farvande 

Velkomst 

Eyvind Vesselbo (V, formand  for Miljø- og Planlægningsudvalget): 

Vi plejer at starte til tiden i Miljøudvalget, og det vil vi så også gøre her, selv om der ikke er fyldt op. Og jeg 

vil gerne byde velkommen til denne folketingshøring om olietransport gennem de danske farvande.  

 Vi har jo valgt at holde denne her høring, fordi vi mener, at det her er et problem, som vi godt vil 

drøfte i vores udvalg, idet det jo kan gå hen og blive et stort miljøproblem, hvis der sker en ulykke. Hvis 

der enten er et skib, der går på grund, eller to skibe der støder sammen. 

 Vi har jo set rundt omkring i verden de problemer, der er opstået, når der er sket ulykker. Og derfor 

har vi valgt at holde denne her høring. Og vores udgangspunkt har været, at vi godt ville have beskrevet 

situationen, som den er i dag på forskellige områder inden for lovgivning og inden for, hvordan det kan 

se ud med scenarier omkring ulykker og omfanget af olietransporter og så lovgivningen, som jeg nævnte 

før. 

 Men et af de punkter, som vi har lagt meget vægt på, det er selvfølgelig det sidste, nemlig at vi også 

får noget med herfra for at finde ud af: Hvordan kan vi egentlig arbejde for at gøre de her ting bedre og få 

en større sikkerhed. Og jeg går ud fra, at selv om tingene egentlig, sådan som jeg har oplevet det, jeg har 

været ude med forsvarets flyver og se, hvordan overvågningen foregår, også på skibet Seidenfaden, og 

har indtryk af, at det kører faktisk rimelig godt, det som forsvaret foretager sig, så kan man jo altid gøre 

tingene bedre og gøre det mere sikkert. Og det er det, som vi godt vil høre her i dag, nå frem til, om der er 

nogle ting, der kan gøres bedre, og hvordan vi kan gøre det bedre.  

 Denne her høring er vi blevet enige om, det er hele udvalget i enighed, som står bag denne her 

høring. Og udgangspunktet har sådan set ikke været, at vi har været utilfredse med den måde, det foregår 

på i dag. Jeg tror, at der er stor anerkendelse af det arbejde, der foregår, men, som jeg sagde før, det som er 

vores håb, det er, at vi for det første kan få noget mere viden om den situation, der er i dag, og så også de 

muligheder, der er fremover for at gøre de her ting bedre. Så det er sådan simpelt hen det, der er baggrun-

den, og det er det, der er vores håb. Og derfor håber jeg, at vi får en god debat i dag.  

 Og så vil jeg også godt lige sige, at der kommer jo, der bliver fyldt op her på et tidspunkt med poli-

tikere, og det kan være, at ind i mellem er der nogen der forlader panelet her, og det er altså ikke fordi, 

folk er uinteresseret i høringen her, men det kan være, at det er fordi man har en anden sag i Folketings-

salen eller en sag, som man er nødt til at klare, men så kommer folk tilbage igen. Så det er mere, så I ikke 

tror, at når nogen forlader stedet, at så er det fordi, de keder sig, eller ikke er interesserede, men sådan er 

vilkårene. Vi her i Folketinget er nødt til at være til stede, hvis vi har en sag i Folketingssalen.  

 Men jeg synes, at vi skal starte nu, og det første punkt er konsekvenserne ved en olieulykke, oliebe-

skrivelser. Og den første, der har ordet det er Knud N. Flensted, biolog fra miljøorganisationerne v/Dansk 

Ornitologisk Forening. Værsgo, du har ordet. 
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Konsekvenserne ved en olieulykke - ulykkesbeskrivelser 

Knud N. Flensted (biolog fra miljøorganisationerne v/Dansk Ornitologisk Forening): 

Ja, mange tak for indbydelsen og muligheden for at komme og belyse konsekvenserne af de her oliesce-

narier.  

 Jeg vil starte med at sige, at olieforurening, kan man jo dele op i to meget alvorlige aspekter. Den 

ene det er jo det her med de store alvorlige uheld, som vi navnlig skal kigge på i dag, og det andet er pro-

blemet med de små eller mindre men tilsigtede uheld, havde jeg nær sagt, eller bevidste udledninger af 

olie, som sker nu og da. Og scenarierne her er jo lagt op som den ene del af den problematik, nemlig de 

utilsigtede uheld, som ingen er interesserede i, hverken myndigheder eller skibsredere eller skibsførere 

eller rederier, eller hvem det måtte være. Men en risiko, som hvis den sker, er meget alvorlig, fordi det så 

kan dreje sig om meget store olieudslip.  

 Og de to scenarier, som er beskrevet her, er egentlig vældig godt valgt, fordi de belyser mange af de 

aspekter, der er omkring de olieuheld, som man kunne forestille sig, der skete i danske farvande. 

 Jeg vil lige indlede med at sige, at problemet med olieforurening i Danmark er jo særligt alvorligt, 

fordi at Danmark har en helt unik placering på landkortet set fra naturens synspunkt, nemlig ved at de 

danske farvande ligger midt imellem Østersøen og Nordsøen, og dermed udgør en meget vigtig korridor, 

ikke alene for fugle men også for fisk og mange andre dyr, som passerer ind og ud igennem de danske 

farvande.  

 Men det er jo ingen hemmelighed for nogen, at det er fuglene, som jeg bl.a. repræsenterer i Dansk 

Ornitologisk Forening, der er nogle af de meget synlige konsekvenser af et alvorligt olieudslip, og da 

Danmark er et af de vigtigste områder for vandfugle ikke bare i Nordeuropa, men faktisk i hele verden, så 

kan et olieudslip få meget alvorlige konsekvenser.  

 Det er sådan, at mere end 10 mio. vandfugle hvert år opholder sig i de danske farvande, enten fordi 

de yngler her, eller fordi de overvintrer her, eller fordi de passerer ned gennem Østersøen og gennem de 

danske farvand på vej til overvintringskvarterer andre steder. Og på grund af de danske kyster og de lav-

vandede danske havområder, så er der mange af dem, der tager længere tids ophold her, fordi her kan 

fuglene nå bunden, her kan de komme ned og fouragere, og ofte er farvandene isfri om vinteren, og det 

gør, at man ikke mange andre steder i verden finder koncentrationer af fugle som netop i de danske far-

vande. 

 Konsekvenserne af et olieuheld er jo afhængig af flere forskellige ting. Der er navnlig fire ting, som 

jeg mener, man kan tage udgangspunkt i, når man skal beskrive konsekvenserne af sådan et hypotetisk, 

men dog meget sandsynligt olieudslip, som der er lagt op til her.  

 Det ene er selvfølgelig, hvor det sker henne i vores farvande. Det andet er tidspunktet på året. Det 

tredje er, hvor store olieudslip der så bliver tale om, altså hvor alvorligt selve uheldet er, hvor meget olie 

der kommer ud umiddelbart efter og i de følgende dage. Og det fjerde, men nok så alvorlige, men meget 

svært forudsigelige, det er så, hvordan vejrforholdene er lige netop  på det tidspunkt. 

 Jeg vil sige, at næsten uanset hvor i de danske farvande, der sker et større olieudslip, så vil det være 

meget alvorligt, dels fordi vi har de her mange fugle, og dels fordi vi har nogle meget fine lavvandede 

områder, der ligger tæt på kysten, og hvor der i løbet af ganske få timer næsten uvilkårligt vil ske en olie-

forurening ikke alene af selve vandet, men også af de kyster, der ligger i nærheden. 

 Og alt afhængig af mængden af olie og vejrforholdene i de følgende dage der, der vil det så næsten 

være uundgåeligt, at det rammer store kystområder, hvis der sker et større olieudslip. 

 Det første af scenarierne, som jeg ganske kort vil komme ind på konsekvenserne af, resten står i 

det skriftlige indlæg her, men det er uheldet ved Samsø. Det er sådan, at Samsøområdet og faktisk hele 

Kattegat-området er enestående ved de store koncentrationer af fugle, der er netop her. Op til 1 mio. fugle 

ligger der i Kattegat på visse tider af året, og det er netop her op gennem Storebælt forbi Besser Rev og 
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Besserområdet, hvor netop dette her uheld sker, at der ligger de mange fugle. Og videre op gennem Kat-

tegat har vi så tilsvarende flokke. Hvis vinden er i vest, jamen så ryger denne her olieforurening, den vil 

hurtigt ryge over til Sjælland og videre til de svenske kyster.  

 Og vender vinden i løbet af de følgende 14 dage, jamen så vil den berøre hele den jyske østkyst. Og 

er strømmen for udadgående, jamen så bliver det ført op til Læsø, og hvis den er for nedadgående, for 

sydgående, jamen så bliver det ned langs Fyn og Langeland. Og et uheld af bare den størrelse, som vi taler 

om her, jamen den vil ikke alene få meget, meget store konsekvenser for fuglelivet, men den vil også få 

meget store konsekvenser for vores kyster og for hele den opgave, der så ligger bagefter med at rydde op. 

 Det, som mange så spørger om, det er: Men, det kommer fuglene jo over, det kommer naturen over, 

og det er rigtigt, at nogle af tingene kommer naturen over, når der er ryddet op, og der er gået et par år, og 

de synlige spor er forsvundet. Men for nogle af arterne, nogle af dyrearterne specielt, ja, der kan det tage 

rigtig lang tid. Er det f.eks. ynglefugle, vi taler om, jamen så kan hele ynglebestanden i de danske farvand 

blive udslettet. Og det kan tage årtier, før de kommer tilbage. Og hvis det er enestående forekomster, der 

er, altså meget store forekomster af internationale bestande, jamen så vil det ikke alene berøre de danske 

fugle, men så vil det jo også berøre forholdene, altså så vil det berøre fuglebestandene af de samme arter, 

der hvor de så kommer fra, fra Sibirien og Rusland og Skandinavien. 

 Det andet uheld, som vi skal tage udgangspunkt i, det er uheldet ved Bornholm. Netop Bornholm 

er jo ikke alene et meget klippefyldt område, hvor sådan en olieforurening vil være meget svær at rydde 

op efter, men netop klippeforholdene gør jo, at der er nogle unikke naturforekomster både dyr og planter 

og igen fuglebestandene, som vil blive berørt af det her. Altså f.eks. på Christiansø og Ertholmene, jamen 

der er Danmarks eneste fuglefjeld med lomvig og alkefugle og en olieforurening lige netop i det område 

her vil formentlig slå mellem 95 og 100 pct. af disse fugle ihjel og det vil formentlig tage mellem 30 og 

100 år, før vi har de tilsvarende bestande tilbage igen. Tak. 

 

Niels-Henrik Larsen (chefkonsulent i Danmarks Turistråd): 

Jeg siger også tak for indbydelsen til at deltage i denne her høring. 

 Krig, miljøkatastrofer og sygdomsepidemier er faktorer, der lynhurtigt kan få turisternes efter-

spørgsel til at falde. Et land som Tyrkiet oplevede i 2002 sit bedste turismeår nogensinde, men i foråret 

2003 var landet præget af gabende tomme hoteller som følge af krigen i Irak. Andre eksempler er senest 

Kina og Hongkong, som har oplevet dramatiske fald i turismen som følge af SARS. Det store udbud af 

rejsemål over alt i verden gør, at turisterne utrolig nemt kan fravælge et rejsemål og rejse et andet sted 

hen, hvis der er problemer.  

 Danmark er på mange måder begunstiget. Risikoen for krig, jordskælv, orkaner og store sygdoms-

epidemier er uendeligt lille eller ikkeeksisterende. Men det samme kan vi ikke sige, når det gælder risiko-

en for en massiv og omfattende olieforurening. Det store antal olietransporter gennem de danske 

farvande og senest olieudslippet på Baltic Carrier i Grønsund fortæller os, at risikoen i høj grad er til stede.  

 Og der er ingen tvivl om, at et stort olieudslip i de danske kyster vil være en worst case for dansk 

turisme. Erfaringerne for olietankerne Erricas og Prestiges forlis i Frankrig og i Nordspanien viser, at det 

ikke kun er miljøet, dyre- og planteliv, og fiskeriet der lider skade. Olieforureningen betyder også et me-

get betydeligt fald i turismen med negative effekter for regionens forretningsaktivitet, omsætning og 

beskæftigelse.  

 Jeg har valgt at koncentrere mig om scenariet omkring Bornholm, simpelt hen fordi scenariet om-

kring Samsø, der vedrører en stor del af de indre danske farvande og kyststrækninger er så komplekst, at 

det med den tid, der er til rådighed, faktisk vil være umuligt at foretage en total konsekvensvurdering, 

men også fordi konsekvensvurdering vedrørende Bornholm giver et godt billede af, hvad der sker på tu-

rismeområdet, uanset hvor i Danmark en oliekatastrofe finder sted. 
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 Jeg har i det skriftlige høringsmateriale valgt en reportageform til at beskrive konsekvenserne ved 

olieudslippet ved Bornholm. Simpelt hen for at komme om bag ved de tørre tal for økonomi og beskæfti-

gelse og få beskrevet de psykologiske og følelsesmæssige aspekter omkring en oliekatastrofe.  

 Turisme handler om mennesker. Turisme handler om oplevelser. Og oplevelser handler om følel-

ser. Jeg skal her i mit mundtlige indlæg se bort fra følelser og oplevelser og i stedet opsummere de mere 

håndfast konsekvenser i form af økonomi og beskæftigelse.  

 Scenariet, jeg har taget udgangspunkt, er kort fortalt: En tanker lastet med 25.000 tons råolie ram-

mer den 19. juli 2003 - det er lige om et øjeblik - klipperne 3 sømil syd for Allinge og lækker 5000 tons 

råolie umiddelbart. Udslippet breder sig inden for seks timer langs kysten fra Hammeren i nord og til 

Gudhjem i syd. Tankeren totalforliser 10 timer efter, og de resterende 20.000 tons olie forurener havet og 

kyststrækningen. Det er på alle leder en katastrofe for Bornholm, også for turismen. 

 Turismen er et af Bornholms hovederhverv med en årlig  omsætning på cirka 1,2 mia. kr. Et stort 

antal turister gæster hvert år øen for at opleve den bornholmske natur med klippekysten i nord, de fine 

sandstrande i syd, Almindingen, de kystnære bymiljøer og de forskellige attraktioner. 

 Turisterne foretog i 2002 i alt 1,6 mio. overnatninger på øens 100 hoteller, feriecentre og pensiona-

ter, 20 campingpladser, 8 vandrehjem og 3.500 sommerhuse. Et stort olieudslip i juli vil få meget store 

negative for turismen og den bornholmske økonomi og beskæftigelse. Det er netop i juli og august, at de 

mange turismevirksomheder skal hente den del af omsætningen, der gør virksomheden rentabel på års-

basis. Det er ikke ualmindeligt, at mange virksomheder i de to måneder henter hele 50-60 pct. af deres 

omsætning. Den umiddelbare konsekvens af olieudslippet vil være: Turister, der ikke har booket ferie, 

fravælger det forureningsramte Bornholm på forhånd. Turister, der allerede har booket et ferieophold på 

Bornholm, afbestiller, hvis de overhovedet kan. Mange turister, der ikke kan eller vil afbestille, får en 

meget dårlig ferieoplevelse, og chancen for, at de på et senere tidspunkt ønsker at vende tilbage til øen, er 

meget lille. Og Bornholm og Danmark som helhed får et dårligt internationalt image, der på længere sigt 

vil få negative konsekvenser for turismen til øen og til hele Danmark  

 Det er realistisk at tro, at et olieudslip, som anført i scenariet, vil betyde et samlet fald i den born-

holmske turisme i 2003 på minimum 50 pct. Og det svarer faktisk til et fald i den samlede omsætning på 

600 mio. kr. Det er indlysende, at en sådan økonomisk nedgang vil ramme hårdt på Bornholm. Først og 

fremmest i de virksomheder, som f.eks. feriehoteller, campingpladser, attraktioner, færgerederier, der har 

turisme som primære forretning. Men også i f.eks. restauranter og detailhandel, der har turismen som en 

vigtig indtægtskilde. 

 Endvidere vil hele fødekæden af virksomheder, der forsyner turismevirksomheder med varer og 

tjenesteydelser blive berørt. Det er en kendsgerning, at for mange bornholmske servicevirksomheder er 

turismen den indtægtskilde, der er helt eller marginalt afgørende for, om virksomheden er levedygtig 

eller ej. 

 En række virksomheder, især flere små sæsonvirksomheder, vil lukke eller gå konkurs allerede i 

2003. Hovedparten af de øvrige turismevirksomheder vil opleve en omsætningsnedgang på mellem 30 og 

60 pct. og komme ud med røde tal på bundlinjen. Endnu flere virksomheder vil således være luknings- 

eller konkurstruede i 2004. Detailhandlen vil også være hårdt ramt. Mange dagligvareforretninger vil 

kunne imødese en omsætningsnedgang på 25-30 pct. Det vil selvfølgelig slå igennem på beskæftigelsen. 

Et umiddelbart skøn vil være 500 flere ledige, heraf mange sæsonjob, selvfølgelig, alene i overnatnings- 

og restaurationssektoren. Hertil kommer en stigning i ledigheden inden for detailhandel, transportsekto-

ren m.v. 

 Også på længere sigt vil olieudslippet sætte sig dybe spor. Den massive medieomtale vil give Born-

holm et dårligt image som den forurenede, kriseramte ø. Da de fleste mennesker ikke ønsker at eksperi-

mentere med deres feriekroner, vil mange turister også i 2004 fravælge Bornholm som feriested. Det er 
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derfor ikke urealistisk at forvente, at 2004 vil vise et fald i turismen på 15-20 pct. sammenlignet med 

2002, året før olieudslippet.  

 Konsekvensen af de mange lukkede og konkurstruede virksomheder vil også gøre Bornholm min-

dre attraktiv som feriested. Udbudet og overnatningsmuligheder, spisesteder og shoppingmuligheder vil 

ikke længere være så stort som tidligere. Serviceniveauet vil mange steder være forringet, fordi virksom-

hederne ikke har råd til at hyre tilstrækkelig personale eller kompetent personale.  

 Og værst af alt: Turismeerhvervet vil ikke have det økonomiske overskud til at skabe den slagkraf-

tige produktudvikling og markedsføring, der vil være nødvendigt for at bringe Bornholm ud af krisen. 

Samtidig vil det være umådelig svært at tiltrække nye investeringer til turismeerhvervet på Bornholm. Et 

stort olieudslip vil både på kort og lang sigt være en katastrofe for Bornholm Tak. 

 
Ordstyrer: 

Ja, tak. Og så har vi den sidste indleder i denne runde, inden vi kan stille spørgsmål. Og det er Thorkild 

Førby, formand for Danmarks Fiskeriforening. Værsgo, du har ordet. 

 

Thorkild Førby (formand for Danmarks Fiskeriforening): 

Jeg vil også sige tak for invitationen, til at komme her i dag. Det er jo et emne, som naturligvis også har 

stor interessere for de danske fiskere. Der er over 3500 fiskere i Danmark, og for hver enkelt af dem, er det 

afgørende, at der er adgang til et rent hav. Hvis ikke det er tilfældet, kan de ikke udøve deres erhverv, og 

hvis fiskeren ikke kan udøve sit erhverv, kan der hurtigt opstå voldsomme problemer i de mange sam-

fund i Danmark, som er helt eller delvist afhængig af fiskeriet.  

 Derfor er det naturligvis meget vigtigt for Danmarks Fiskeriforening, at vi nu og i fremtiden har et 

rent hav at  fiske i. Vi må jo også huske de to scenarier, vi taler om i dag, de indeholder en god del af dan-

skernes fiskespisekammer.  

 Det er naturligvis også årsagen til, at vi finder, at det er et meget vigtigt emne, vi behandler i dag. 

Ikke mindst set i lyset af de oliekatastrofer, der har været i de senere år. Her kan bl.a. nævnes Exxon Val-

dez i 1989, Sea Empress i 1996, Erica i 1999, Baltic Carrier i 2001 og Prestige senest i 2002. Af disse kata-

strofer er det Baltic Carrier, der direkte har berørt det danske fiskeri. 

 Med udgangspunkt i det skriftlige oplæg vil jeg her kort redegøre for nogle af konsekvenserne af de 

to scenarier. De to scenarier beskriver to omfattende udslip, men desværre ikke utænkelige katastrofer. 

Man kan ikke snakke om, hvilken der vil være værst for fiskeriet, for begge ulykker vil have store miljø-

mæssige og økonomiske konsekvenser for fiskeriet, både på kort og lang sigt.  

 I begge scenarier gælder det om hurtigst muligt at få minimeret, at olien spreder sig til et stort 

område og få samlet mest muligt op, mens olien findes på havoverfladen. Det vil mindske de langsigtede 

skadevirkninger. Oprydninger bliver vanskeligere og væsentlig langsommere, når olien først når sedi-

mentet eller optages i organismerne.  

 Effekten på planter og dyreplankton er kortvarig, da disse organismer har en relativ kort levetid, 

dage til uger. Og nye individer kan hurtigt tilføres områderne med strømmen. Derimod vil ødelagte op-

vækstområder skade fiskeriet på lang sigt, da gødebestanden, ægproduktionen og rekrutteringen vil blive 

reduceret. 

 Som det kan ses af tabellerne i det skriftlige oplæg er begge områder af stor betydning for det dan-

ske fiskeri. Det gælder både antallet af fartøjer og værdien af landingerne. Omkostninger umiddelbart 

efter olieudslippet vil i scenarie 1 være cirka 200 mio. kr. og berøre cirka 500 fartøjer. I scenarie 2 vil tabet 

være cirka 150 mio. kr. og berøre cirka 500 fartøjer. Det skal bemærkes, at værdien i tabel 1 og 3 er opgjort 

for et større farvandsområde end lige ved de aktuelle olieudslip.  
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 De langsigtede økonomiske omkostninger afhænger bl.a. af, hvor stort olieudslippet bliver i de to 

scenarier, og hvor hurtigt oprydningen forløbet samt ikke mindst de reaktioner, der kommer fra marke-

det, der skal aftage fisk, der fanget i et område, hvor der har været et olieudslip. 

 Med øget skibstrafik i de danske farvande vil der altid være en risiko for ulykker, grundstødning, 

kollisioner m.m. Danmarks Fiskeriforening finder, at der er behov for yderligere initiativer på området for 

at modvirke sådanne katastrofer i fremtiden. Som nævnt i det skriftlige oplæg, så støtter Danmarks Fi-

skeriforening kravet om bl.a. dobbeltskrogede skibe og lodspligt.  

 Ligeledes kan Danmarks Fiskeriforening foreslå, at skibsførere har gennemgået tillægskurser, før 

de kan besejle de danske farvande med olielaster. Og Danmarks Fiskeriforening kan endvidere forestille 

sig opsamlende skibe, der sejler ud til de store tankere for at opsamle spildolien, frem for at de skal sejle 

til havn. Det kan måske medvirke til at forhindre ulovlig udtømning af spildolie direkte på havet. 

 Jeg vil gerne benytte lejligheden til at understrege vigtigheden af at forebygge og undgå oliekata-

strofer, men hvis skaden er sket, så er det Danmarks Fiskeriforenings synspunkt, at følgende er påkrævet: 

 Et tilstrækkeligt beredskab til at inddæmme olien. En effektiv kommando- og kommunikationslin-

je. At der ikke udstedes fiskeforbud med mindre, der er saglige grunde hertil. At der moniteres på fisken i 

forhold til fødevaresikkerheden, men også for at imødegå rygtet om, at fisken er giftig. At der afsættes 

midler til oplysningskampagner om disse undersøgelser, så forbrugerne er oplyst om situationen. Endelig 

at der fremskaffes, af staten, erstatning til fiskerne for tabt fiskeri og ødelagt grej.  

 Det kræver en overordnet koordinering mellem miljø- og fødevaremyndigheden. Og det skal klart 

fremgå, hvem der har kompetencen og ansvaret. Der skal endvidere foreligge klare retningslinjer og in-

strukser, dvs. at det på forhånd er klart, hvem der tager hånd om sagen, hvem der informerer om, hvorle-

des fiskeren skal forholde sig, f.eks. om redskaber skal redes ind og fisken omsættes osv.  

 Afslutningsvis vil jeg meget stærkt fremhæve, at det er af altafgørende betydning for et fremtidigt 

fiskeri både i Danmark og i udlandet, at vi har et rent hav at fiske i. Tak. 

 

Ordstyrer: 

Ja, tak. Nu har vi så fået tre indlæg. Et fra miljøorganisationerne v/Dansk Ornitologisk Forening, bl.a. med 

situationen for fuglene. Vi har fået fra Danmarks Turistråd. Og nu her sidst fra Danmarks Fiskeriforening. 

Og nu er proceduren jo den, da det jo er Miljøudvalgets høring, at det er politikerne her fra Miljøudvalget, 

som skal stille spørgsmål til panelet, og jeg vil da ikke udelukke, at det også kan komme på tale at høre 

spørgsmål nede fra salen. Men først og fremmest er det politikerne her, der sidder til venstre for mig, som 

skal stille spørgsmål til panelet uddybende eller ... ja. Så jeg vil gerne høre, om der er en fra Miljøudvalget, 

som vil starte med at stille det første spørgsmål. Pernille Blach Hansen. 

 

Pernille Blach Hansen (S): 

Ja, tak for indlæggene. I tegner jo alle sammen et billede af, at et olieudslip kan få endog meget alvorlige 

konsekvenser for alle de ting, I er blevet bedt om at kigge på. Natur, fisk, turisme m.v. Det, jeg gerne vil 

spørge om, er nok lidt svært at give et entydigt svar på, men det er alligevel interessant i den videre de-

bat, også når man kigger på perspektiverne for fremtiden, det er: Hvornår bliver et olieudslip stort.  

 Jeg er godt klar over, at man ikke kan give sådan et entydigt svar, for det afhænger af, som Knud 

Flensted også sagde, tidspunktet på året osv. Men hvor store mængder olie taler vi om, før vi skal op og 

sige, at det her er et alvorligt udslip, det er et stort udslip? Det tænker jeg også på set i lyset af de oplys-

ninger, der kommer med de væsentligt større antal olietransporter, vi skal forvente i fremtiden. Men 

hvornår vil det efter jeres opfattelse være tale om noget, man kan kalde stort og alvorligt. 
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Ordstyrer: 

Jeg tror lige så godt, at vi kan tage spørgsmålene en af gangen, så får vi dem svaret godt og grundigt. Jeg 

ved ikke, hvem af jer, der vil svare. Eller starte med at svare. Ja, Knud N. Flensted. 

 

Knud N Flensted: 

Det er jo ikke altid let at svare på. Som jeg sagde, så kan det afhænge af flere ting, men jeg vil sige, at Bal-

tic Carrier-uheldet var mængdemæssigt jo et af de større, vi har haft i Danmark, men set i relation til de ... 

jeg har f.eks. en tabel her med de 20 alvorligste uheld i verden. Altså der er det jo helt ganske små uheld, 

vi indtil videre har været præsenteret for i Danmark, men problemet er, at risikoen for, at der sker et stort 

uheld i Danmark faktisk er overhængende. Og hvis man skal sætte en grænse, så vil jeg sige, uden at man 

.... jeg vil sige: Med de forhold, som man skal lægge i sådan en udtalelse, så er det nok omkring 5000 tons, 

det er nok et lille udslip, men hvad der ligger derover er et stort udslip.  

 Men dermed er det også helt sikkert, at et lille udslip, selv på 1000 tons, kan jo være uhyre alvor-

ligt, hvis det sker på det forkerte tidspunkt, på det forkerte sted eller under de forkerte vejrforhold. Altså 

der kan det gøre lige så meget skade sandsynligvis som et stort uheld under meget gunstige vejrforhold 

og et sted, hvor der ikke er meget sårbare områder i nærheden. Så med de forhold, så håber jeg, at jeg har 

givet et nogenlunde tilfredsstillende svar. 

 
Ordstyrer: 

Der er flere i panelet, der godt vil sige noget, svare på det spørgsmål. Niels-Henrik Larsen først. 

 

Niels Henrik Larsen: 

Hvornår er det stort? Jeg vil også sige at sådan 10.000 tons, det vil nok være stort nok. Men der er noget 

helt andet, der også er afgørende, i hvert fald når vi taler turisme, og det er jo graden af medieomtale. 

 Hvis det sker i juni måned i agurketiden, så vil der være lige så stor mediemæssig bevågenhed på 

et 10.000 tons udslip, som der vil være på et omkring 25.000 tons, og skaderne for dansk turisme ville 

være nøjagtig de samme. 

 

Thorkild Førby: 

Ja, jeg vil følge lidt op på min kollega her, for jeg tror også, det er svært at sætte tal på, hvornår et udslip er 

stort, fordi det er jo konsekvensen af udslippet og også omtalen af udslippet.  

 Men det er klart, at rent fysisk så er det selvfølgelig lettere at fange et lille udslip op, men bered-

skabsmæssigt mener jeg, man skal betragte alle uheld som værende en risiko for at få et stort udslip. 

 Det kan være vanskeligt at bedømme, når uheldet sker. Vil dette medføre et stort udslip, eller vil 

det medføre et lille udslip, da tingene kan accelerere meget hurtigt. 

 

Ordstyrer: 

Den næste til at stille spørgsmål er Mogens Nørgård Pedersen. 

 

Mogens Nørgård Pedersen: 

Det er ikke så meget med hensyn til størrelsen på udslip, for vi kan jo sagtens være enige om, at det kan 

få katastrofale følger, uanset næsten hvor stort udslippet er.  

 Men det er specielt til dig, Thorkild Førby. Nu nævner du i dit oplæg med hensyn til opsamlingsbå-

de til spildolie, og det er selvfølgelig, kunne man sige, det er i småtingsafdelingen.  
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 Men jeg synes faktisk, det er væsentligt, og det er væsentligt, at du nævner det, men vil det være 

noget, som man i givet fald kunne håndtere? Eller i givet fald, hvordan kunne man håndtere det? Eller er 

det mest signalværdien, der ligger i, at vi tager det her alvorligt? 

 
Thorkild Førby: 

Nej, det er ikke signalværdien. Jeg mener godt, der i det praktiske liv kunne blive en værdi i, at de her 

mindre tankbåde de kunne afhente spildolien til søs. Jeg tror da, der var mange maskinmestre, der ville 

være lykkelige for, at de kunne slippe af med den olie på en god måde. 

 Der mener jeg nok, man kunne være medvirkende til at skabe økonomi og måske finde specielle 

afgiftssystemer, der kunne tilgodese det her system, hvis det skal bygges op. 

 Problemet er jo selvfølgelig tit et større fartøj på gennemrejse gennem danske farvande, hvis de 

skal gå i havn for at aflevere deres spildolie, det vil de fleste rederier jo nok have lidt betænkeligheder 

ved.  

 Men jeg tror, det kunne være en idé at arbejde videre med, at der fandtes sådan nogle mindre 

tankbåde, der kunne afhente den her spildolie, mens de større fartøjer er i fart gennem de danske farvan-

de. 

 

Ordstyrer: 

Den næste i spørgerækken, Elsebeth Gerner Nielsen. 

 

Elsebeth Gerner Nielsen: 

Thorkild Førby, du sagde, at du mente, at vi skulle sørge for, at vi havde et ordentligt beredskab i det øje-

blik, der skete en oliekatastrofe og måske styrke beredskabet. 

 Men er der så meget at gøre i virkeligheden? Er problemet ikke, at der er så kort afstand mellem de 

danske farvande og kysterne, eller man kan sige mellem sejlrenderne og kysterne, så hvis der først sker 

en oliekatastrofe, så vil olien lynhurtigt ende inde på kysterne. 

 Så i stedet for at bruge mange ressourcer på beredskabet, er det der så ikke meget, meget vigtigere 

at bruge de penge på at forebygge, at problemet overhovedet opstår? 

 Det andet, i forhold til de små olieforureninger, der har vi jo opnået rigtig gode resultater, fordi 

olieudslippene er blevet meget færre i løbet af bare de sidste få år, sandsynligvis takket være en mere 

intensiv overvågning, selv om forsvaret ikke helt lever op til de målsætninger, der er. 

 Derfor så er spørgsmålet: Skal vi bruge flere ressourcer på det område, altså at forebygge de der 

små oliekatastrofer eller små olieforureninger, som f.eks. at man skyller sine tanke igennem ? 

 Jeg har bemærket mig det forslag, der kommer fra Danmarks Fiskeriforenings side, om, at man kan 

sende en båd ud, der så kunne opsamle olien, hvad sådan set er et udmærket forslag, men skal vi bruge 

penge på det i en situation, hvor det ser ud, som om problemet er for nedadgående? 

 

Thorkild Førby: 

Ja, for nedadgående, det er det måske nok i forhold til den øjeblikkelige trafik, men der forventes vel en 

væsentlig stigning i trafikken af tankfartøjer gennem de danske farvande. Det er vel også lidt af bag-

grunden for høringen her i dag, det er vel den stigende trafik. 

 Så jeg mener på baggrund af den stigende trafik, så tror jeg, vi skal være forsigtige med at ville 

nedprioritere det her problem. Jeg tror, det er et stigende problem. 

 Det er selvfølgelig rigtigt, at forebyggelse af forurening jo er det væsentlige, derfor foreslår vi også 

bl.a., at de her fartøjer skal være teknisk sikrede. Det er jo også værd at være interesseret i det menneske-

lige aspekt ved de her fartøjer, fordi uanset hvor teknisk sikrede tingene er, så er der jo altid et led mere, 

som det også kunne være væsentligt at kigge på. 
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 For eksempel på vejene, der kender vi jo lastbilchauffører, som må have tillægskurser for at køre 

med farligt gods f.eks. Det er lidt de tanker, vi er inde på for fartøjsførerne, der skal gennemsejle danske 

farvande. 

 

Knud N. Flensted: 

Ja, det er rigtigt, at antallet af rapporterede olieforureninger har været for nedadgående. Der taler vi jo så 

igen om de her bevidste udledninger, som skibene desværre i visse tilfælde foretager i forbindelse med 

tankrensning og lignende. Men spørgsmålet er, om indrapporteringerne af olieforureninger tegner et 

retvisende billede.  

 Jeg ved, at Miljøstyrelsen har en ny rapport undervejs, der belyser andelen af fugle langs de danske 

kyster med olie på. Der har igennem, jeg tror, det er 15 år, været gennemført tællinger af oliefugle langs 

de danske kyster, og i en årrække skete der det, at antallet af oliefugle i de indre  farvande, det vil sige 

dem, der er inden for Skagen, var for nedadgående, mens det var stabilt eller stigende langs den  jyske 

vestkyst. 

 Men i de allerseneste år er der faktisk igen sket en stigning af oliefugle langs den  jyske vestkyst. 

Om det kan være forårsaget af, at visse skibe nu igen venter med at rense tanke til de er længere ude i 

Skagerrak, det er ikke til at vide. 

 Men der er noget, der tyder på, at tallene er for opadgående, og desværre viser det sig også, at talle-

ne sandsynligvis - de er ikke rapporteret endnu - men det, jeg har fået oplyst, det er, at der i de indre far-

vande også har været tale om en stigning i de allerseneste år. 

 Når vi går længere ind i Østersøen, altså uden for de danske farvande, så har der helt klart været 

tale om et stigende antal oliefugle også. Så det kommer an på, hvordan man opgør de her forureningstil-

fælde. Om det er de indrapporterede olieforureninger, eller det er de talte konsekvenser for naturen. 

 Jeg tror, det er meget vigtigt, hvis man skal begrænse de her tilsigtede forureninger, at man dels 

har den effektive overvågning, som præventivt skal sikre, at skibene ikke udleder olien bevidst, og dels er 

det vigtigt med en meget effektiv retsforfølgelse, når man så har pågrebet nogen. Der har det jo i høj grad 

haltet lidt bagefter i en årrække.  

 Men hvis man havde et mere konsekvent beredskab, der tog olieprøver, hver gang man fandt olie-

forureninger, hver gang der var oliefugle på stranden, så tog man prøver og forsøgte effektivt at spore, 

hvor olien kom fra, så ville det faktisk være muligt at retsforfølge i langt flere tilfælde, end det er tilfældet 

nu. 

 I dag er det jo sådan, at hvis man registrerer 10, 20, 30, 50 oliefugle langs den jyske vestkyst, uden 

at man har olie på vandet, så sker der jo faktisk ikke mere. Det at se en olieforurenet fugl langs den jyske 

vestkyst det er faktisk så dagligdags, at der i realiteten ikke sker noget, hvis man rapporterer det nogen 

steder. 

 Der skal ligesom være en olieplet eller en olieforekomst, før der sættes bare et minimum af bered-

skab i gang, og det synes vi selvfølgelig er beklageligt. 

 

Keld Albrechtsen: 

Tak for jeres indlæg. Nu kan man forstå, at vores beredskab ikke er godt nok i den situation, hvor der sker 

en oliekatastrofe, men jeg er jo også enig i det synspunkt, som Elsebeth førte frem, at den primære ind-

sats må rettes imod at forhindre, at det sker.  

 Der vil jeg godt spørge, hvordan jeres vurdering af risikoen er, fordi som jeg har forstået det, bl.a. 

efter indtryk fra folk, der har besøgt Folketinget og har forstand på det, at det i virkeligheden kun er et 

spørgsmål om tid. 
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 Altså hvis det nuværende regelsæt opretholdes, og der ikke sker stramninger, forbedringer af sejl-

render og andre ting, så vil det kun være et spørgsmål om tid, inden der f.eks. er to tankere, der sejler 

tværs gennem hinanden. 

 Men jeg vil godt høre, hvordan jeres vurdering af risikofaktoren er. Efter alt, hvad jeg har fået at 

vide, er risikofaktoren altså meget, meget høj. Faktisk så høj, at hvis ikke der sker væsentlige forbedringer 

på meget kort tid, så kan vi lige så godt indstille os på, at det sker. Men det vil jeg gerne høre jeres be-

dømmelse af. 

 
Ordstyrer: 

Der er en første bedømmelse fra Knud Flensted. 

 

Knud N. Flensted: 

For mig at se er risikoen, for at der sker et uheld, overhængende, og det er selvfølgelig også sådan, at uan-

set hvad man gør, så vil der altid være en risiko, for at der sker noget. 

 Men det, det drejer sig om, og det er jeg sådan set enig med jer i, der har udtalt jer om det, at det 

vigtigste er selvfølgelig at begrænse risikoen, for at det sker, og så derefter at have et beredskab, der kan 

tage hånd om det, hvis det så alligevel skulle ske.  

 Men der kan gøres meget mere for at undgå, at det sker. Ikke alene kan der stilles skrappere krav til 

skibene og til skibsførerne, og de kan indføres hurtigere.  

 Det har vi givet bud på i det oplæg, der kommer senere fra Jacob Hartmann fra miljøorganisatio-

nernes side med overvågningssystemer af skibene, krav om lodspligt, evt. suppleret med en uddannelse 

af skibsførerne og et vist antal gennemsejlinger af farvandene. Når de har været igennem 50-100 gange, 

eller en eller anden grænse, så er de så bedrevne i at sejle igennem, at så kunne man måske dispensere for 

lodspligten.  

 Men der er desværre mange, som ikke har den tilstrækkelige erfaring med at sejle i de danske far-

vande og i Østersøen som sådan. Der mener vi, at det er nødvendigt med langt skrappere regler og med en 

hurtigere indførelse af de regler. 

 Hvis jeg lige kort må vende tilbage også til spørgsmålet om et stort og et lille udslip, så mener jeg 

også, at det, der er alarmerende, det er jo, at det relativt lille udslip, der skete med Baltic Carrier, det satte 

jo faktisk det danske beredskab på den anden ende.  

 Mange ting blev jo klaret fint efter omstændighederne, men oprydningsarbejdet og hele organise-

ringen af både den professionelle, kan man sige, og den frivillige indsats var jo sådan en førstegangsprø-

ve. Og det var, som jeg beskrev før, et relativt lille udslip. 

 Sker der et udslip, der er dobbelt så stort eller fem gange så stort eller ikke helt usandsynligt måske 

ti gange så stort, så er vi simpelt hen sat tilbage til år 0, om jeg så må sige.  

 Så vil det danske beredskab slet ikke være i stand til at håndtere det her inden for den tid, der er 

nødvendig for at begrænse skadernes omfang, altså at det spreder sig til vores nabolande og til nærlig-

gende farvande. 

 

Niels-Henrik Larsen: 

Nu er jeg jo ikke ligefrem specialist i risikovurdering vedrørende olietransport gennem de indre danske 

farvande, men det er i hvert fald en kendsgerning, at langt hovedparten af de danske turismeorganisati-

oner, både nationalt og så også regionalt og lokalt, de opererer rent faktisk med et større udslip som en 

»worst case« for dansk turisme i området. 

 Det gør man jo kun, fordi man vurderer, at det er realistisk, at det kan indtræffe. Min helt personli-

ge vurdering er, at trafikmængden gennem de indre danske farvande - altså oppe omkring Samsø osv. - 
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den er jo så omfattende. Jeg synes, jeg mindes et tal omkring noget med 14.000 olietransporter pr. år. Det 

er meget, meget omfattende. 

 Uden at være professor udi statistik osv., så er det vel egentlig bare et spørgsmål om tid, før det 

indtræffer. Men hvor lang tid tør jeg ikke udtale mig om. Det kan allerede være i morgen. 

 

Thorkild Førby: 

Ja, vi har jo nok eksperter med i dag, som er bedre i stand til at vurdere selve risikoen. Men der har jo væ-

ret tale om at forebygge, og det er klart, at i de danske farvande der ser vi jo gang på gang, at der er nogle 

bestemte steder, hvor det tilsyneladende er svært at komme forbi. Så en forebyggelse kunne jo også være, 

at de områder så bliver virkelig vurderet. 

 Kan man gøre noget i de områder og minimere risikoen for at passere de steder, Hatter og Hatter-

rev er f.eks. steder, som ser ud til, at det er særdeles vanskeligt at komme forbi. Kan man gå ind og kigge 

på det område og gøre et eller andet særligt for at forebygge her? 
 
Nina Berrig: 

De store olietransporter, jeg tror, det var Thorkild Førby, der var inde på at sammenligne det med en mo-

torvejstrafik. Har der været med i billedet nogle overvejelser i den forbindelse, med at man kunne etable-

re nogle særlige sømotorveje for disse transporter, og på særlige, kystnære, udsatte steder så lave nogle 

spildolieværn? Har sådan nogle overvejelser været inde? 

 For det er jo netop vigtigt at forebygge, netop fordi man klart siger, at det kan være svært at kom-

me ud betids, inden skaderne sker. Men har sådan noget været med i overvejelserne? 

 

Thorkild Førby: 

Sømotorveje de findes vel. Der er jo de her trafikruter, man skal følge, og de danske farvande er vel så 

snævre og så lavvandede, at det er svært at bygge specielle sømotorveje op til olietransporter, så trans-

porten vil nok naturligt foregå på den samme motorvej. 

 

Nina Berrig: 

Jamen det er jeg ret bevidst om, at der er grænser for, hvor man kan sejle. Men netop når man så specifikt 

ved, hvor sejladsen foregår, kunne man da ikke forestille sig, at man kunne lægge en spærre ud for lige-

som at forebygge et eventuelt udslip? 

 

Thorkild Førby: 

Så meget ekspert er jeg ikke på det område, at jeg ser mig ikke i stand til at sige, om man kunne ind-

dæmme ruten, hvis det er lidt det, du forestiller dig. Det kan jeg ikke svare på. 

 

Ordstyrer: 

Nu er det jo så heldigt, at der er en del eksperter til stede her, så det kan være, vi kan berøre det på et sene-

re tidspunkt, når der er nogen, som eventuelt kunne svare på det her spørgsmål senere. 

 

Niels-Henrik Larsen: 

Jeg vil sige, at det ville da være utrolig dejligt, hvis man kunne lægge flydespærringer ud, der kunne for-

hindre, at vi blev udsat for sådan en katastrofe. 

 Men det er jo rent faktisk også sådan, at vi tænker lige lidt på turismen også, at hvis man begynder 

at lægge sådanne flydespærringer ud og lave de her motorveje og indhegne dem, så betyder det jo altså 

også, at der ikke kan foregå vandtransport på tværs af de her ruter. 
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 Vi har jo også en sejlsportsturisme i Danmark, så det, det kunne gavne på den ene led, det ville det 

jo så virkelig ikke gavne på en anden led. 

 

Knud N. Flensted: 

Ja, det var lidt af det samme. For jeg vil sige, at de danske farvande er jo i og for sig en motorvej for skibs-

trafik ud og ind af Østersøen, og det foregår jo i høj grad, kan man sige, ad nogle ganske fastlagte, snævre 

ruter. Det er jo i sig selv en sikkerhed, at de er der, og at skibene ved, hvor de skal sejle.  

 Problemet er så, når der er nogen, der ikke lige ved, hvor de skal sejle, og så sejler forkert, så kom-

mer det overraskende for alle andre, og derfor er risikoen meget stor.  

 Jeg er helt enig i, at det nok ikke er realistisk at dæmme sejlruterne ind, så der ikke kan komme olie 

ud, hvis der skulle ske et uheld. Det ville i hvert fald forhindre skibstrafik på de andre leder. 
 
Jørn Dohrmann: 

Jeg kunne godt tænke mig at spørge Niels-Henrik Larsen, om hvordan, dengang man havde det uheld 

med Baltic Carrier, kunne man da måle den nedgang i turismen, som der ligesom er lagt op til i det her 

scenarie, hvis omfanget bliver så stort? 

 Hvad har man af erfaringer f.eks. nu med Prestige i Spanien og de andre områder? Det kunne jeg 

godt tænke mig at få belyst, om man der fra har de erfaringer. 

 Samtidig kunne jeg godt tænke mig at spørge Thorkild Førby: Hvad har Fiskeriforeningen gjort for 

at imødekomme - for nu taler mange eksperter om, at det jo er et spørgsmål om tid. Når vi ikke har kun-

net få forhandlet en god aftale igennem med EU, så synes vi, at man ligesom nok skulle tage og se på det 

på verdensplan.  

 Men hvad gør Fiskeriforeningen så for ligesom at dæmme op for det her, når uheldet sker? Er man 

begyndt at tænke på, om man skulle oprette en fond for de fiskere, som måske vil komme i klemme her, 

eller hvordan ser man på det problem? Eller afventer man simpelt hen bare, hvad der sker? 

 

Niels-Henrik Larsen: 

Vedrørende uheldet med Baltic Carrier nede i Grønsund, det fandt sted i marts måned og var et forholds-

vis begrænset udslip. Det fik ikke særlig store konsekvenser for den lokale turisme.  

 Det skyldes en række forskellige ting. Dels at den internationale medieomtale af uheldet ikke var 

så stor, og samtidig så er turismen i de to områder, altså op til Grønsund, meget præget af en inden-

landsturisme og noget sommerhusturisme.  

 Det vil sige, at det er mennesker, primært danskere, med tæt føling til området. Det var også men-

nesker, der var i stand til at følge det forholdsvis effektive beredskab, der var efterfølgende omkring rens-

ning osv. Så situationen var rent faktisk, at da man kom frem til hovedsæsonen i juli og august, så var der 

faktisk gjort pænt rent. Så det havde ikke den store konsekvens. 

 Men går vi over til de andre tilfælde, som du nævnte, Bretagne med Erika og så Galicien med Pre-

stige, der har vi jo så alle sammen i pressen kunne følge beretninger omkring konsekvenserne, fordi det 

første, man selvfølgelig så, det var billederne af fuglene, fortvivlet befolkning og vrede fiskere osv. 

 Så på sigt kommer følgevirkningerne omkring turismen. Hoteller, der står gabende tomme. Forret-

ningsfolk, der er fortvivlede og har stået og ventet på kunder i 5 dage uden at have set et øje osv. Det ser 

man ikke så meget af, for det er der ikke så gode billeder i at stå og filme i et tomt butikslokale eller en 

tom hotelfoyer, så det ser man ikke så meget af. 

 Jeg har ledt godt og grundigt efter at finde nogle rapporter, omkring hvad konsekvenserne var i 

Bretagne og Galicien - begge områder, som har en betydelig turisme. Tilsyneladende har de ikke så meget 

tjek på deres turismestatistik og konsekvensberegninger, så der ligger noget, som er offentlig tilgænge-

ligt. 
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 Men alt, hvad jeg har kunnet læse om det, der er det kendetegnende, at det har betydet utrolig 

meget, at turismen i områderne er mere end halveret, er næsten død.  

 Jeg har ét sted fundet en indikator for, hvor meget det har betydet, og jeg kan ikke lige huske nav-

net på fonden, men der findes en stor international fond, der udbetaler erstatninger i tilfælde af olieud-

slip.  

 Og i forbindelse med uheldet i Bretagne, der er antallet af erstatninger, der blev udbetalt til er-

hvervsdrivende, der mente de havde krav, og det var jo så både fra fiskeriside og turismeside og andre 

interessenter, og der mener jeg, at der var udbetalingerne til turismeindustrien den største andel af dem, 

der kunne dokumentere, at olieforureningen havde påført dem et tab. 

 
Thorkild Førby: 

Du spørger, om Fiskeriforeningen har gjort noget med fond til beklemte fiskere og sådan nogle ting. Det 

har vi ikke. Vi håber selvfølgelig, at situationen ikke opstår.  

 Men det er jo naturligvis noget, der kan komme til at berøre mange fiskere, og det kan også berøre 

fiskere i nogle andre lande. Fiskeressourcen er jo fælles, så forureningen i Danmark behøver jo ikke kun at 

betyde, at det er fiskerne i Danmark, der skades. Det kan også være nogle andre steder. 

 Men generelt på hele området med olie - og i den forbindelse også når vi tænker på olieudvindin-

ger - så har Danmarks Fiskeriforening jo i efterhånden mange år efterlyst en eller anden afgift på den 

olie, som kunne bruges til de her formål, som kunne bruges til at belyse området lidt bedre. 

 Har olieindustrien i det hele taget en påvirkning på fiskeribestanden generelt? Det har vi arbejdet 

hårdt på i mange år. Men specifikt at oprette fonde til berørte fiskere i et enkelt udslip, det har vi ikke 

arbejdet på. 

 

Ordstyrer: 

Nu er der 5 minutter tilbage af denne del af høringen, og der er to, som har bedt om ordet indtil nu, så 

derfor lukker vi for spørgsmål til denne her del af det nu. 

 

Elsebeth Gerner Nielsen: 

Nu af frygt for, at der er nogen, der skal komme med det forslag, at vi skal hæve hastigheden på søens 

motorveje, så vil jeg med det samme spørge jer om, om det ikke var en mulighed, at vi simpelt hen satte 

farten ned på disse motorveje? Om I ikke tror, det kunne virke forebyggende? Jeg er godt klar over, at I 

ikke kender reglerne, og at vi siden hen sandsynligvis får eksperter på banen, som meget bedre kan svare 

på den tekniske del af spørgsmålet. 

 Men ville det ikke være forebyggende, at vi satte hastigheden ned og måske satte hastigheden 

væsentlig ned for de skibe, der nægtede at tage lods om bord? 

 
Niels-Henrik Larsen: 

Jeg ved ikke, hvordan man skulle håndhæve det. Så skulle vi have sådan et oliepoliti til havs, der kan sejle 

rundt og kontrollere, om der nu er lods om bord og tage spiritusprøver på styrmand og besætning osv. Jeg 

tror, at det måske ikke lige er vejen frem sådan at gå ind og detailregulere på den måde. Jeg tror langt 

snarere, at det, der er behov for, det er nogle internationale aftaler omkring noget forebyggende, der sim-

pelt hen kan forhindre, at det sker.  

 For hvis der er en russisk tanker, enkeltskrogstanker, med en meget træt og udslidt besætning, der 

måske også har fået lidt for meget drikke, og som af samme årsag ikke vil vække den store opsigt og sejler 

umådelig langsomt gennem de danske farvande, når de ramler på kuld, på klipperne ved Allinge, så er 

det nøjagtig lige så slemt, som de var kommet sejlende for fuld kraft. 
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Knud N. Flensted: 

Jeg skal ikke vurdere, om det er et brugbart forslag, men jeg synes da, det er interessant at vurdere, om 

man kunne sætte nogle grænser for, hvordan hastigheden skulle være, og om det muligvis kunne løse 

nogle problemer.  

 Der er sikkert også et navigationsspørgsmål. Et meget langsomt skib kan også være svært af navi-

gere, så det må der være nogle eksperter, der udtaler sig om.  

 Men spørgsmålet om håndhævelse der mener jeg faktisk, at der er en vej frem, nemlig ved at man 

får fremskyndet indførelsen af de her AIS-systemer, hvor man faktisk kan se, hvor skibene befinder sig, 

uanset hvor de er, havde jeg nær sagt, og kan følge, hvor de sejler, og hvor hurtigt de sejler. 

 I øvrigt mener jeg, at et brugbart forslag også er at følge skibene til dørs, sådan som Søværnets 

Operative Kommando er begyndt på i Danmark med at kalde op til skibene og informere om reglerne, 

hvad de skal passe på, og om de regler, der nu gælder, og de anbefalinger, der gælder med hensyn til sej-

ladsens gennemførelse og lodspligt osv.  

 Og så bør det være sådan, at når skibet så forlader dansk farvand, så overgiver man skibet til vores 

nabolandes myndigheder, og siger, nu sejler I ind i svensk farvand, og så får de svenske myndigheder 

besked på, at nu er de der, og så følger de dem så videre, indtil de forlader svensk farvand. Sådan burde 

reglerne faktisk være lige fra de kommer ind i Skagerrak, og til de forlader Skagerrak igen med fuld tank. 

 

Thorkild Førby: 

Forslaget kunne jo lyde interessant nok, men jeg tror jo så, hvis vi skal arbejde med hastigheder, så tror 

jeg det var mere interessant at arbejde med standselængder. For disse fartøjer, alt efter om de er fuldt 

lastede, eller de er tomt lastede, har jo en meget forskellig standselængde. Så det var nok standselæng-

derne, der var mere interessant at diskutere, frem for hastigheden. For det, der er er vigtigt, er jo selvfølge-

lig, hvor hurtigt kan disse fartøjer bringes til standsning i en situation? 

 

Elsebeth Gerner Nielsen: 

Jamen er det alligevel ikke sådan, at standselængden den afhænger af, hvor hurtigt man sejler, ligesom 

bremselængden? 

 

Thorkild Førby: 

Jo, det er det selvfølgelig. Men med den samme hastighed med tomt fartøj og med fuldt fartøj er der i den 

længde, de skal bruge til at bringe fartøjet i stå, jo en væsentlig forskel.  

 
Inger Støjberg: 

Nu bliver der snakket meget om beredskab, og jeg er selvfølgelig enig i, at vi skal have et godt teknisk 

beredskab, altså det beredskab vi kan sætte i værk, at det selvfølgelig skal være helt i orden.  

 Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, om I også selv har beredskaber. Har I en skuffe-

plan, hvis der nu skulle ske et eller andet? Har Danmarks Turistråd en skuffeplan, der ligger for, hvad 

man vil gøre, om man vil gå aktivt ind på en eller anden måde i det her? 

 

Niels-Henrik Larsen 

Ja, vi har sådan et beredskab. Vi opererer også sådan lidt med »worst cases« i dansk turisme. Der, hvor 

vores indsats - vi kan jo ikke gøre noget, hverken for at forhindre, at der sker oliekatastrofer, og vi kan 

heller ikke deltage aktivt i oprydninger osv., det er der andre, der må klare - der, hvor vi kan gå ind og 

afbøde nogle effekter, det er jo selvfølgelig den internationale medieomtale, det er i relation til internati-

onale rejsebureauer, turoperatører, flyselskaber osv., alle dem, der er beskæftiget med at sende menne-

sker til Danmark. De reagerer nøjagtig lige så hysterisk som den almindelige forbruger i det øjeblik, der 
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optræder en oliekatastrofe et eller andet sted, og de her frygtelige billeder toner frem på fjernsynsskær-

mene. 

 Der gør vi en stor indsats. Vi har jo en række kontorer rundtomkring i den store verden, og der er 

det klart, at der ligger en form for beredskab for hurtigt at klæde vores lokale mediefolk på til at kunne gå 

ud og forklare, hvad er egentlig omfanget og skaderne på det her. 

 Hvis vi nu tager Bornholm f.eks., og et uheld oppe ved nordkysten, at gå ud og fortælle så mange 

som mulig, at det er altså kun en del af Bornholm oppe ved nordkysten, der er berørt af det her. Vi kan 

alle sammen ganske roligt tage ned til sydøen, der er alting lige så fint og godt, som det altid har været. 

Det har vi et beredskab for, ja.  

 

Thorkild Førby: 

Nej, vi har ingen aktiv skuffeplan på det her område. 

 

Ordstyrer: 

Ornitologisk Forening, har I en skuffeplan for fuglene? 

 

Knud N. Flensted: 

Ja, Ornitologisk Forening har jo en lille, lille bitte rolle i det offentlige beredskab omkring større olieforu-

reninger, hvor der indgår fugle, idet vi skal orienteres, hvis der bliver rapporteret forekomster af olieind-

smurte fugle, eller hvis der er risiko for, at der er nogen, der bliver forurenet. 

 Det, vi jo navnlig kan bidrage med, det er så at fortælle myndighederne, hvilke risici, der er lige 

netop i det område, og hvis olien spreder sig. Det har vi selvfølgelig en plan for. 

 Omkring selve håndteringen af olieforureningen bagefter, der har vi ikke nogen plan. Men vi ind-

går selvfølgelig gerne i et eller andet oprydningsberedskab i det omfang, man er parat til at håndtere 

frivillig arbejdskraft. 

 Det tror jeg desværre heller ikke, man er særlig godt rustet til i Danmark. Der er ikke noget bered-

skab i Danmark, der er klar til at håndtere 1.000 mennesker, der tilbyder sig som olieoprensere. 

 Det problem så vi ved Baltic Carrier, hvor mange mennesker tilbød sig, men hvor det - i hvert fald i 

den første lange periode - var meget dårligt organiseret. Det hjalp så lidt hen ad vejen.  

 Så skal vi lige huske på, at Baltic Carrier det var 2.000 tons, og nogle af de tilfælde, vi ellers taler om 

her, når vi bevæger os til udlandet, det er jo 10.000 og 100.000, og det største tilfælde er over 200.000 tons 

olie ved et enkelt uheld. Så man kan sige, at indtil videre har vi været forskånet for de alvorlige ting i 

Danmark. Men som jeg siger, så er risikoen for, at det sker, den er særdeles stor. 

 Hvis jeg også lige må runde af med en enkelt ting omkring konsekvenserne, så mener vi, at de 

langsigtede konsekvenser for naturen ikke alene er meget alvorlige for fuglene og naturen, men det er jo 

også de langsigtede konsekvenser der, som kan berøre turistindustrien og - kan man sige - Danmarks 

tiltrækningskraft på gæster udefra. 

 Der tror jeg så, man skal tage de her alvorlige oliekatastrofer i betragtning, men også de mange 

små uheld, som vi kortvarigt har været inde på her hen ad vejen her, de er jo også nok så alvorlige i det, at 

det er det, som turisterne næsten altid oplever, når de er ved Vestkysten. 

 Altså et stort antal udlejningssommerhuse ved Vestkysten, de har jo simpelt hen en dunk petrole-

um og en klud inden for døren, som man skal bruge, når man kommer hjem fra stranden for ikke at øde-

lægge gulvtæpperne i sommerhusene. Det billede, der så tegner sig for turisterne, når de så tager hjem fra 

sådan en sommerhusferie, det er jo, at man åbenbart er vant til olieforurening i Danmark, siden der altid 

står sådan en petroleumsdunk, man skal bruge til at tage olien af skoene med, når man kommer hjem. 
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Ordstyrer: 

Ja tak. Det var de sidste ord i denne del af høringen, Konsekvenser ved en olieulykke. Vi siger tak til de tre 

indledere, og foretager så et sceneskifte, hvor vi nu skal have fremlagt facts omkring omfanget af olie-

transporter ved Peter Søberg Poulsen, chef for havmiljøsektionen i Søværnets Operative Kommando, og 

Carsten Jürgensen, civilingeniør fra Cowi A/S. 

 Velkommen til de to nye indledere. Og vi kan jo lige så godt tage fat på det med det samme. Det 

drejer sig om omfanget af olietransporter, og Peter Søberg Poulsen, chef for havmiljøsektionen i Søvær-

nets Operative Kommando, starter. Værsgo, du har ordet. 

 

Omfanget af olietransporten 

Peter Søberg Poulsen (chef for havmiljøsektionen i Søværnets Operative Kommando): 

Ja, tusind tak for det, og jeg vil gerne ligesom alle de andre sige tak for indbydelsen til at deltage i denne 

her høring omkring olietransporter. Min opgave her er kort at fortælle omkring udviklingen af olietrans-

porter gennem de danske farvande. 

 Oplysninger om mængden af olie, der transporteres gennem de danske farvande, fås ved informa-

tioner modtaget i SOK-operationscentre via et såkaldt SHIPPOS-meldesystem. SHIPPOS-meldesystemer er 

et frivilligt skibspositionsmeldesystem adapteret af den Internationale Maritime Organisation, IMO, og 

udsendt som en rekommandation til skibsfarten, altså en anbefaling om, at skibsfarten melder ind til det 

såkaldte skibspositionssystem. 

 Formålet med SHIPPOS-systemet er at højne skibsfartens navigation og herigennem at reducere 

risikoen for kollisioner, grundstødninger og med deraf følgende forurening til følge. 

 SHIPPOS henvender sig til følgende skibe: Det er alle skibe på 20.000 t og herover; alle skibe med en 

dybgang på 13 m og herover; alle lastede olie-, gas- og kemikalietankskibe på 1.600 t og herover og alle 

skibe, der transporterer radioaktive stoffer i henhold til IMO klasse 7. 

 Alle disse meddelelser sendes til SOK via Lyngby Radio, og hver tredje time summerer vores opera-

tionscentre alle informationer sammen og udsender en SITREP til Lyngby Radio på civil VHF. Det bevirker, 

at dem, der lytter på det, kan se, hvor alle de andre skibe er, og således ændre navigationen i henhold til 

de andre skibe. 

 Samtidig med at vi udsender den situationsrapport, meddeler vi omkring navigationsadvarsler, 

det kan være sig drivende bøjer, bøjer, der er uden lys, fyr, der er uden lys osv., og endelig giver vi dem en 

vejrudsigt, så de er klar over, hvad det er for vejr, de kommer til. 

 I denne SHIPPOS-meddelelse, som vi modtager, modtager vi bl.a. følgende oplysninger: skibets 

navn, skibets kaldesignal, position, skibets forventede rute, skibets størrelse og dybgang, kurs og fart, 

hvor skibet kommer fra, og hvor skibet skal hen, om der er lods om bord, eller om der ikke er lods om bord, 

og endelig, hvilken last har de med sig. 

 Og jeg er desværre ked af at sige det, hr. formand, men vi er nødt til at kigge lidt på nogle statistik-

ker, så hvis I venligst vil slå op på side 31 og 32 i det, vi har fået udleveret? Her vil vi nemlig se antal ud- 

og indgående skibe i SHIPPOS-systemet for perioden 1995 til år 2001, og det skal her bemærkes, at der kun 

tales om tankskibe med fuld olielast. 

 Som vi ser på de to grafer, er antallet af udgående tankskibe stigende, og antallet af tankskibe over 

20.000 t øges i forhold til tankskibe under 20.000 t. Dvs. skibene bliver større, dem, der transporterer olien. 

 Samtidig ses det, at antallet for indgående tankskibe er faldende og er langt færre end antallet af 

de udgående skibe. Dette indikerer, at hovedparten af den olie, der bliver transporteret, transporteres ud 

af Østersøen.  
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 På den sidste graf ser vi selve olietransportforløbet fra 1995 til år 2002. Disse oplysninger, som er 

heri, er oplysninger, som vi har udtaget fra vores indkommende SHIPPOS-meldinger. Her ser vi helt klart, 

at mængden er jævnt stigende igennem hele perioden, og for år 2002 er vi oppe på 94,9 mio. t transporte-

ret olie gennem de danske farvande. 

 Og jeg skal afslutte med at sige her, at da det er et frivilligt meldesystem, så kan mængden af den 

transporterede olie godt være større end som angivet i denne her graf på grund af, at skibene ikke rappor-

terer til os, da det ikke er pligtigt. Tak. 

 

Ordstyrer: 

Ja tak. Og det var jo fint at få de her grafer, så det er ikke nogen belastning for høringen her, tværtimod. 

Det var jo netop en klar dokumentation af, hvad det er, der sker. Så tak for det indlæg. Og den næste er 

Carsten Jürgensen fra Cowi. Værsgo, du har ordet. 

 

Carsten Jürgensen (civilingeniør, Cowi A/S): 

Mange tak. Min opgave i dag er at tale om den fremtidige olietransport gennem de danske farvande, dvs. 

jeg samler op, hvor Peter Poulsen slap. Og det, jeg vil gøre, det er, at jeg koncentrerer mig på den olie-

transport, der kommer fra den russiske eksport af olie, fordi det er der, de store stigninger kommer. 

 Jeg vil desuden koncentrere mig på de store skibe, dvs. 100.000-t-klassen, fordi de store transporter 

fra Rusland vil fortrinsvis foregå med de store skibe, og de tal, vi lige har set i statistikken, peger jo også i 

den retning. 

 Vi har lavet en undersøgelse for EU for at undersøge miljøeffekterne af den russiske eksport af olie 

gennem Primorsk-havnen oppe ved Sankt Petersborg og ud igennem Østersøen. Det har vi lavet omkring 

år 2000, hvor vi blev færdige. 

 På det tidspunkt var planen for Primorsk havn, at den i løbet af 17 år skulle op på et throughput, 

som det hedder, altså en eksport på 20 mio. t om året, det var planen for 3 år siden. Det har nu vist sig - nu 

var jeg i Rusland i sidste uge, og da fik jeg de nyeste tal - og det viser sig, at Primorsk havn er godt på vej. 

Vi skal ikke vente til år 2017, men allerede i år er vi oppe på 12 mio. t, dvs. vi er allerede 60 pct. af vejen på 

den gamle plan, som er den, vi har undersøgt vore miljøkonsekvenser på. Med andre ord: De gør det, og de 

er alvorlige med det, og de er på vej. 

 Det andet nye tal, jeg fik, som heller ikke er med i det skriftlige materiale, fordi jeg fik det så sent, 

det er, at planen har også ændret sig i mellemtiden. Nu drejer det sig ikke om 20 millioner mere, men om 

50 millioner, dvs. vi er vidne til en dramatisk udvikling på forudsigelsesfronten der. Og hvis vi kigger på, 

hvor alvorligt de har været med at omsætte deres planer, så må vi nok tage disse planer rimelig alvorligt. 

En anden indikation er også, at da Primorsk blev indviet i år 2001, da var det selveste Putin, der kom og 

klippede snoren, så det er indikationer på, at de mener det. 

 Hvis de er oppe på virkelig 50 millioner, som planen er, om 10-15-20 år, så svarer det til, at vi har 

mellem en og to 100.000-toner, der passerer ud gennem de danske farvande om dagen. Og en 

100.000-toner er jo en, der er ca. 300 m lang og 40 m bred og stikker 13-14 m. Så det er alvorlige konstruk-

tioner, vi har sejlende derude, og vi har mange af dem. 

 Det er de planer, der er, der har været, og der er nu. Dvs. de gamle planer var 20 millioner, vi er 

oppe på de 12, og de nye planer er 50 millioner fra Primorsk alene. Hvad betyder det nu for vores danske 

farvande? Vores analyse, som vi lavede dengang for EU, fremkom jo også bl.a. med en fin risikofordeling 

for de indre danske farvande, og den kan jeg måske give videre, for den er i farver og zoomet op, ikke 

sort-hvid som i det skriftlige materiale, hvor man kan se, hvordan risikoen er i de danske farvande for den 

eksisterende trafik, og hvordan den vil være, hvis vi får den russiske eksport, for den russiske eksport 
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alene. Og det, man kan se, det er, at vi har risikotal og farveområder, som er sammenlignelige, altså af 

samme størrelsesorden. 

 Konsekvensen for de danske farvande er for det første: Vi har en meget stor trafikintensitet i de 

danske farvande. For det andet: Vi har meget vanskelige besejlingsforhold i de danske farvande; løbene 

er smalle, og der er mange knæk på dem. Og for det tredje: Vi har særlige miljøforhold - det har vi hørt 

tidligere fra hr. Flensted - miljøforhold, hvor det vigtigste, hvis jeg lige skal konkretisere miljøforholdene 

generelt, det vigtigste er de vandfugle, vi har, hvor vi har en stor andel af verdens population af visse 

arter, enten overvintrende eller på gennemtræk i de danske farvande, hvor selv mindre spild kan have en 

truende effekt for hele artens overlevelse. 

 Af de tre grunde, som jeg lige nævnte, er det meget, meget vigtigt, at der gennemføres... at vi skal 

undgå, at vi får oliespild, forebyggende foranstaltninger, at vi forøger vores forebyggelse.  

 Den fulde rapport, som vi har lavet, som er meget gennemgående, altså meget omfattende med 

mange forskellige aspekter af hele miljøområdet i Østersøen, miljøtruslen i Østersøen, er offentlig til-

gængelig. Den bliver udgivet af os for Tacis-Programmet i EU, og hvis man vil have den... den fylder 50 cm 

på hylden, men man kan også få en lille cd-rom, og den kan man rekvirere hos mig. 

 

Ordstyrer: 

Tak for de to indlæg. Og nu den første spørger. Det er Keld Albrechtsen. 

 

Keld Albrechtsen (EL): 

Mange tak for redegørelserne. Jeg synes jo på baggrund af de oplysninger, at der er meget, der taler for, at 

den politiske indsats burde målrettes imod at få en aftale med Rusland omkring de skibe, der kommer fra 

Rusland, lodspligt på de skibe og måske en ordning med obligatorisk tilmelding til dette registreringssy-

stem, som vi fik forklaret jo er frivilligt på nuværende tidspunkt.  

 Man kunne måske også forestille sig, at der blev aftalt med russerne, at de skibe skulle udstyres 

med en attest, når de sejlede fra Rusland, således at vi kunne være sikker på, at de teknisk set er i orden 

osv., men det vil jeg ikke forlange, I skal kommentere, det ligger jo mere ovre i det politiske. 

 Men det, jeg godt ville spørge om som baggrund for en vurdering af, på hvilket grundlag vi eventu-

elt kunne forhandle med russerne, det er: Hvor mange skibe, om man har en fornemmelse af - fordi du 

sagde, Peter Søberg Poulsen, at I jo har nogle skibe igennem, som I ikke får ind i systemet, fordi det er et 

frivilligt system - men har I nogen som helst fornemmelse af, hvor mange skibe der kommer igennem, og 

har I nogen fornemmelse af, hvor stor en andel af specielt dem, der kommer fra Rusland, der sejler igen-

nem uden at tilmelde? Og specifikt også - du nævnede, at I havde en opgørelse over, hvor mange der har 

tilmeldt sig med lods - har I nogen fornemmelse af, hvor stor andelen, der ikke sejler igennem med lods, 

er? 

 Det synes jeg er væsentlige spørgsmål at få belyst, for det er jo klart, at risikoen formentlig er stør-

re, når der er tale om skibe, der ikke tilmelder sig, og især større, når der er tale om skibe, der heller ikke 

har bedt om lods. 

 

Ordstyrer: 

Ja tak, og det var jo kontante spørgsmål til Peter Søberg Poulsen. 

 

Peter Søberg Poulsen: 

Ja tak. Jeg kan godt svare på spørgsmålet omkring, hvor mange af skibene der har lods eller ikke har lods. 

For år 2002 for udgående skibe, som melder sig til SHIPPOS-meldesystemet, der er det 50,7 pct. af skibene, 

der har lods om bord. Og for indgående - jeg skal lige rette, det var forkert, det var indgående skibe - ind-

gående skibe har 50,7 pct. Af de udgående, som er hovedparten, har 46,3 pct. af skibene lods om bord. 
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 Og som Keld Albrechtsen sagde tidligere: De andre spørgsmål tror jeg skal ligge op til det politiske. 

 
Ordstyrer: 

Ja, det må vi så drøfte for os selv ved en intern høring i udvalget. Er der nogle fra salen, der har spørgsmål? 

Er der nogle eksperter her, som kunne uddybe nogle af de ting, der har været? 

 

Hans Christensen (vicedirektør i Søfartsstyrelsen): 

Jeg vil gerne lige kvalificere et af de svar. Det er det, der går på lods. Det er jo således, at der er en anbefa-

ling fra IMO om at tage lods, og det, der gælder i dag, det er skibe, der har en dybgang større end 13 m, og 

den anbefaling bliver pr. 1. december ændret til skibe, der har en dybgang på 11 m. Og jeg tror, men det er 

sådan set et spørgsmål til dig, jeg tror, de procenter, du angav, det er alle skibe. Det er ikke specielt den 

gruppe, jeg taler om her. Så jeg synes, det svar bør kvalificeres. Tak. 

 

Peter Søberg Poulsen: 

Det er korrekt, det er for alle skibene. 

 

Ordstyrer: 

Et spørgsmål nede fra salen. Vi får lige en mikrofon derned. 

 

Bente Fabæk (Fødevaredirektoratet): 

Det blev nævnt her, at SOK har oplysninger om skibenes last. Jeg var interesseret i, hvor specifikke oplys-

ninger man har, har man kemisk sammensætning af lasten? Fordi hvis man en dag skal interessere sig 

for fødevaresikkerhed, og det gør vi jo, så er det vigtigt at vide, hvad fisk er forurenet med. 

 

Peter Søberg Poulsen: 

Nej, vi har ikke den kemiske sammensætning af det, de transporterer. Vi har kun mængden, og hvad det 

er for noget, de transporterer. Men er der et behov for det i tilfælde af et uheld, vil vi altid kunne få disse 

oplysninger via skibets reder. 

 

Thorkild Førby: 

Jeg vil gerne lige spørge til den graf der med udgående og indgående skibe. Er det kun fartøjer med last, 

som registreres i det SHIPPOS-system? Altså fartøjer uden last er de ikke med?  

  
Peter Søberg Poulsen: 

Som grafen indikerer og beskriver, er det kun fartøjer med fuld last. 

 

Thorkild Førby: 

Det næste spørgsmål kunne jo selvfølgelig være: Hvorfor er det kun fartøjer med fuld last, man registre-

rer? 

 

Peter Søberg Poulsen: 

Det er, fordi høringen er omkring olietransporter, så derfor har jeg valgt kun at tage dem med fuld last på, 

da jeg ikke så, de andre var interessante i denne her sammenhæng. 

 

Thorkild Førby: 

Tredje spørgsmål kunne jo så være: Jamen de tomme fartøjer udgør jo en risiko for de lastede fartøjer 

også, når de skal forbi hinanden under passage i de danske farvande. 
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Peter Søberg Poulsen: 

Jeg tror gerne, jeg vil sige til Thorkild Førby, at vi kan tage det her bagefter, fordi jeg har en stabel med af 

grafer, og jeg tror, at jeg også har det med, som du er ude efter. 

 

Ordstyrer: 

Det er bilateralt, det bliver klaret. Og så er det Hans Christensen. 

 

Hans Christensen: 

Det var det der med SHIPPOS og det frivillige system, og det er faktisk mit indtryk, at det fungerer ud-

mærket. Men det var Keld Albrechtsen, der stillede spørgsmålet, og der synes jeg, man skal være op-

mærksom på, at der kommer et senere indlæg, der taler om overvågningssystemer, AIS-systemerne, som 

faktisk indhenter SHIPPOS-systemet i hvert tilfælde på visse punkter, og jeg synes, man skal afvente be-

svarelsen, til det indlæg er hørt. 

 

Finn Bro Rasmussen (professor ved DTU):  

Jeg kan godt forstå, at høringen drejer sig om, når den drejer sig om transporter, at den drejer sig om de 

store mængder. Men jeg vil godt lige vende tilbage til det spørgsmål, der blev rejst: Hvad er et stort ud-

slip? Vi har erfaringer for, at udslip i størrelsesordenen fra få hundrede ton, 500 t, har givet store skader i 

danske farvande, når vi går tilbage til 1970'erne og 1980'erne f.eks.  

 Så jeg vil egentlig gerne vide, i hvilken udstrækning, når Cowi kommer med en rapport som den, 

der foreligger her, man også har statistikker og fremskrivninger for det, der er de små udslip. Jeg kan for-

stå, at det, der ligger i øjeblikket, er 10.000 t og over. Det synes jeg bestemt ikke vil være tilfredsstillende, 

hvis man nøjes med det. 

 

Ordstyrer: 

Findes der statistik for de små udslip? 

 

Carsten Jürgensen: 

Ja, det gør der. Den er faktisk også på det ark, der går rundt, altså spild på mindre end 100 t, så vidt jeg 

husker, er det ikke det, der står? Så de er også analyseret, men de viser ikke, at den nye russiske eksport 

vil bidrage signifikant til risikoen inden for den gruppe. Fordi den store russiske eksport foregår med de 

store skibe. Men det er inddraget. 

 

Mogens von Jessen: 

Som daglig bruger af SHIPPOS-systemet kan jeg da sige, at vi har altså et system, som altså giver os en 

indikation - jeg er lods som bekendt - vi har et system, som klart giver os, hvilke skibe vi har på vej ned 

igennem farvandene, og der kan vi så... meget ofte er det jo simpelt hen en kollega, jeg kalder op på for-

navn og så siger, at jeg reducerer farten lidt, så vi ikke lige mødes de smalle steder. Så der er et godt, vel-

fungerende system. 

 

Hans Christensen: 

Jeg har et spørgsmål, der vedrører mængden af udskibning, fordi der var faktisk nogle oplysninger fra 

Carsten Jørgensen, der var nye for mig. 

 Jeg vil gerne vide, om du har oplysninger, om der er sket nogen neddrosling af udskibning fra de 

baltiske lande, fordi det var faktisk vores indtryk, at der var også en betydelig vækst på det der område. 

For det er således, at udskibningerne flytter meget mellem de forskellige baltiske udskibningshavne og 
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Primorsk. Og har du et eller andet bud på, hvor er det, mængden sker, og sker der så en reduktion et andet 

sted? Fordi det er jo totalmængden, der er interessant for de danske farvande. 

 

Carsten Jürgensen: 

Jeg har ikke en aktuel opgørelse over, hvor de store udskibninger sker for øjeblikket. Det er rigtigt, det 

skifter, men jeg ved, at der bygges havne både i den russiske del og også i de baltiske lande, altså olieter-

minaler, mange steder. Altså således at vi har en meget stor eksportkapacitet. 

 Hvor meget de så vil bruge den, ved jeg ikke. Men jeg ved også, at de bygger nye pipelines, dvs. de 

transporterer mere olie derhen fra Uralbjergene.  

 

Ordstyrer: 

Et lille spørgsmål, kort og et kort svar. 

 

Søren Nordshøj (Dansk Amatørfiskerforening): 

Den olietransport igennem danske farvande er det råolie, der kommer igennem, altså tung olie, eller er 

det raffineret olie, som vi kan forvente, hvis der sker en katastrofe, igen vil forsvinde op i luften? 

 

Carsten Jürgensen: 

Vi må forvente, at det meste af det er forholdsvis tung olie eller råolie, der kommer, der eksporteres ud fra 

de russiske havne. 

 

Ordstyrer: 

Så slutter vi denne del af høringen, som drejede sig om omfanget af olietransporter, og nu er der altså 

frokost imellem 12 og 13, og så mødes vi igen her kl. 13, og vi skal snakke om eksisterende lovgivning og 

regulering, nationalt og internationalt. 

 

_____ 

 

Frokostpause. 

_____ 

 

Eksisterende lovgivning og regulering – nationalt og internationalt 

Ordstyrer: 

Så lægger vi op til at starte anden del af høringen efter frokosten, og det drejer sig om eksisterende lov-

givning og regulering, nationalt og internationalt. 

 Der er lige et par praktiske ting, som jeg synes det er vigtigt at få sagt. For det første må man altså 

ikke gå frit og alene rundt i Folketinget her, når der er pause, eller hvis man stikker af under høringen, 

fordi der er så stor sikkerhed nu og folk kaster maling på hinanden herinde, så derfor er sikkerheden 

skærpet. Så derfor må man altså ikke gå frit rundt, man må godt gå udenfor, men ikke rundt i huset her. 

 Det var den ene ting. Og så den anden ting, det er nok mere til dem, der sidder både her i panelet og 

til indlederne: Man skal tale ind i mikrofonen - det skal jeg så også gøre - så man kan høre det rundtom-

kring det, der bliver sagt. Det er jo vigtigt, at vi alle sammen kan høre det. 

 Og så vil jeg ydermere sige, at jeg startede med at sige, at der er nogle, der går, og nogle, der kom-

mer, og der skal jeg så sige, jeg selv er nødt til at forlade som ordstyrer her om en halv time, men så tager 

Teknologirådet over i den time, jeg er væk, så kommer jeg tilbage igen. 
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 Og så starter vi. Der er byttet lidt rundt på rækkefølgen, men ikke så meget, fordi Hans Christensen, 

vicedirektør i Søfartsstyrelsen, starter. Værsgo, du har ordet. 

 

Hans Christensen (vicedirektør i Søfartsstyrelsen):  

Tak. Indledningsvis vil jeg gerne takke for, at Søfartsstyrelsen er indbudt til at komme og tale ved denne 

høring. Vi har her at gøre med et emne, der i den senere tid har optaget alle politikere, miljøorganisatio-

ner, skibsfarten, olieselskaber og naturligvis ikke mindst borgerne. 

 Som repræsentant som den første af de tre danske myndigheder med ansvaret for søfartsområdet - 

de to andre er Miljøstyrelsen og Forsvarsministeriet, som vi har et tæt samarbejde med - vil jeg indlede 

med at give et overblik over reguleringen på søfartsområdet. Jeg vil desuden komme ind på det nationale 

regelgrundlag, som Søfartsstyrelsen administrerer. Derefter vil jeg redegøre for, hvordan olietransport 

reguleres, og hvilke nye tiltag der er på vej. 

 Reguleringen på søfartsområdet finder sted på tre niveauer, globalt i FN's søfartsorganisationen, 

IMO, regionalt - og det kan f.eks. være EU - og så nationalt. Og det er vigtigt, at man skelner mellem de tre 

forskellige niveauer. 

 Fordelen ved IMO, altså den globale regulering, er bl.a., at globale regelsæt medfører, at tredjelan-

des skibe, der sejler transit i farvandene ud for vores kyster - og det er jo dem, vi taler om her - underka-

stes samme krav, som vi stiller til vore egne skibe. Dertil kommer, at skibsfarten opererer i forskellige 

dele af verden og derfor nyder godt af ensartede regler. Dette er bl.a. en væsentlig forudsætning for, at vi 

kan udføre det, der hedder havnestatskontrol. Og jeg bør også tilføje, at eksistensen for dansk skibsfart er 

helt afhængig af, at der er international regulering, idet det giver såvel forpligtelser, men det giver også 

rettigheder.  

 EU har siden slutningen af 1980'erne suppleret IMO-reglerne med EU-regler på søfartsområdet. Det 

skyldes to forhold. For det første et ønske om at dække de få områder, hvor der ikke er IMO-regler, for det 

andet et ønske om at sikre harmoniseret gennemførelse af de eksisterende IMO-regler. Og den væsentlige 

årsag til, at EU har en styrke på det her område, er, at i EU kan man sikre sig gennem retssystemerne, at 

reglerne bliver håndhævet. 

 De internationale regler og for så vidt også de regionale regler suppleres også med nationale regler, 

men problemet med de nationale regler er, at sådanne regler i al væsentlighed kun gælder for danske 

skibe. Søfartsstyrelsens nationale lovgrundlag udgøres hovedsagelig af lov om sikkerhed til søs. Loven er 

en rammelov, og den har til formål at sikre et højt sikkerheds- og sundhedsniveau til søs og gennem ski-

bes konstruktion og drift og at beskytte havet mod forurening. 

 Ud fra denne lov kan internationale - og vi taler her om ofte meget teknisk komplicerede og meget 

omfattende regler om beskyttelse af menneskeliv og beskyttelse af miljøet - der kan man gennemføre 

disse regler, og det sker gennem tekniske forskrifter, fordi det giver en smidig tilpasning til nye krav. 

  

 Danmark er ved sin ratifikation af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv 

til søs, den hedder populært set SOLAS og den internationale konvention om forebyggelse af havforure-

ning, den går under navnet MARPOL, der er vi forpligtet til at gennemføre konventionens regler i dansk 

ret. 

 SOLAS-reglerne er gennemført ved lov om sikkerhed til søs, som administreres af Søfartsstyrelsen. 

MARPOL-reglerne er gennemført dels i lov om beskyttelse af havmiljøet, som hører under Miljøstyrelsens 

område, og det hører vi så mere om senere og dels i lov om sikkerhed til søs. Altså begge love kommer ind 

på miljøbeskyttelsen. Det betyder ... eller det er den fortolkning, man har anlagt, at skibssiden i praksis 

bliver den administrative skillelinje mellem de to lovgivningsområder, hvor det der ligger inden for 

skibssiden hører under Søfartsstyrelsen, mens det der ligger uden for skibssiden hører under Miljøstyrel-
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sen. Og som eksempel på det kan jeg nævne skibes konstruktion. Vi taler jo her om enkeltskrog og dob-

beltskrog, hvorimod udtømningskriteriet hører under Miljøstyrelsen. 

 Hvordan reguleres olietransporten, og hvilke tiltag er på vej? MARPOL-konventionen stiller detal-

jerede krav til skibes tekniske indretning i miljømæssig henseende og krav om en løbende til-

standskontrol i form af periodiske syn. Konventionens overordnede sigte er at undgå forurening af 

havmiljøet.  

 Det er således MARPOL-konventionen, som indeholder de internationale bestemmelser om udfas-

ning af de enkeltskrogede tankskibe. Der gælder en lang række internationale regler, som regulerer skibs-

trafikken i de danske farvande. De internationale søvejsregler indeholder reglerne om trafikreguleringen, 

og i praksis regulerer de alt lige fra lystbåden til supertankeren. På den måde sikrer man sig, at der er de 

samme færdselsregler over hele verden.  

 Lov om sikkerhed til søs finder anvendelse på danske skibe, uanset hvor de opererer og på uden-

landske skibe i danske havn eller danske farvandsområder i det omfang, at det er foreneligt med interna-

tional ret.  

 Folkeretten begrænser Danmarks muligheder for at fastsætte nationale særkrav til udenlandske 

skibe. Vi kan ikke håndhæve krav, som går videre end de internationale krav over for skibe i transitpas-

sage. Vi kan derfor ikke nationalt indfører bestemmelser om lodspligt eller krav om dobbeltskrog for 

udenlandske skibe, der er i transitsejlads.  

 Spørgsmålet om øget beskyttelse af de danske farvande har fået stor opmærksomhed som følge af 

Prestiges forlis. Det er ikke mindst relevant, fordi antallet af sejladser gennem de danske stræder forven-

tes at stige som følge af transport af olie fra Rusland, og det har vi hørt om i de tidligere indlæg.  

 Under det danske formandskab vedtog man i EU et sæt konklusioner, der skal bidrage til at fore-

bygge fremtidige olieulykker. Ud over et forbud mod transport af tung olie i enkeltskrogede tankskibe og 

en fremskyndet udfasning af enkeltskrogede tankskibe, er der fire elementer, der er værd navnlig at hæf-

te sig ved.  

 Det første element er, at forhandlinger med de nye EU-lande samt nabolande til EU, herunder Rus-

land for at få disse lande til at indføre lignende ordninger om forbud og udfasning i relation til enkelt-

skrogede tankskibe. Og det forbud, jeg talte om her, var transport af tung olie i enkeltskrogede tankskibe. 

 Det andet element er tidlig implementering af en række skærpede bestemmelser om havnestats-

kontrol af blandt andet tankskibe, helst allerede inden 1. januar 2003, og der vil jeg da godt nævne, at 

man i Danmark indførte denne bestemmelse eller denne praksis den 1. januar 2003, og så vidt jeg ved, 

var vi det første land, der gjorde det.  

 Det tredje væsentlige element i Rådskonklussionen er hurtig identifikation af særlige nødområder 

for skibe i vanskeligheder. Det er hensigten, at EU-landene senest den 1. juli i år skal have udarbejdet 

planer for disse nødområder. Og endelig det fjerde element er vedtagelsen i IMO eller subsidiært i EU af 

en supplerende fond til erstatning i forbindelse med olieforureningsulykker, som bør have en dæknings-

ramme på 1 mia. euro. Fonden forventes vedtaget på en diplomatisk konference i IMO, der foregår netop i 

denne uge, og jeg er kendt med, at der er repræsentanter fra Folketinget, der også har deltaget som obser-

vatører i de forhandlinger.  

 Som sagt indgik fremskyndet udfasning af enkeltskrogede tankskibe og forbud mod transport af 

tung olie i rådskonfessionerne. Vi forventer, at de nye regler herom vil træde i kraft i løbet af sommeren. 

  Reglerne kommer til at indeholde følgende: For det første et forbud mod transport af tung miljø-

skadelig olie i enkeltskrogede tankskibe til og fra havne, terminaler og opankringspladser i EU. 

 For det andet en fremskyndet udfasning af enkeltskrogede tankskibe med en slutdato for de ældste 

tankskibe - det er dem, der går under benævnelsen kategori 1 skibene - senest i 2005 mod i dag 2007 og 

for de nyere og mindste tankskibe - kategori 2 og 3 skibene - senest 2010 mod i dag 2015. 
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 Og for det tredje så kommer reglerne til at indeholde krav om, at alle enkeltskrogede tankskibe, 

som er mere end 15 år gamle, skal gennemgå en særlig tilstandsvurdering med sigte på at afsløre kon-

struktionsmæssige svagheder. 

 Af hensyn til forsyningssikkerheden er der også enighed om en overgangsordning, hvorefter for-

bud mod transport af tung olie i mindre tankskibe, det er et emne, der tidligere har været debatteret i 

pressen, hvilket vil sige, tankskibe med en tonnage mellem 600 og 5.000 tons først finder anvendelse i 

2008. 

 Også nationalt er der blevet iværksat tiltag. Den 12. marts 2003, da fik økonomi- og erhvervsmini-

ster Bendt Bendtsen tilsagn fra søfartserhvervet og industrien om, at de aktører, som de repræsenterer, 

kun chartrer og anvender dobbeltskrogede tankskibe til transport af tung olie til og fra dansk havn, 

off-shore terminaler eller opankringspladser under dansk jurisdiktion. 

 Tilsagnet er en smidig form for en tidlig implementering af nye miljømæssige standarder, som der 

er grund til at hilse velkommen. Når EU-forordningen træder i kraft, og det var jo altså her sent på som-

meren eller først på efteråret, der bliver tilsagnet overflødigt og falder derfor bort. 

 Da forbuddet mod transport af tung olie først træder i kraft i 2008 for de mindre tankskibe, og det 

var så det, jeg var inde på, da har vi nationalt suppleret forordningen med en række operative forholds-

regler, der skal minimere risikoen for olieforurening ved bunkersoperationer, dvs. påfyldning af skibes 

brændstof til søs samt overførslen af olielast i danske farvande. Der sker nemlig det, at store tankskibe, 

meget store tankskibe, de bliver toppet op af mindre skibe, der ikke er så små endda, og de ligger i vores 

farvande, mens det sker. 

 Og dette er sket ved en ændring af en bekendtgørelse om bunkring af skibe, og ændringen blev 

udsendt den 12. maj - altså for få dage siden - og den vil træde i kraft den 21. maj, altså i år. 

  Som gennemgangen viser, vil beskyttelsen af de danske farvande nu blive yderligere forøget, især 

fordi hele Østersøområdet - dog bortset fra Rusland - efter EU-udvidelsen vil have de samme strenge krav 

til transport af tung olie og enkeltskrogede tankskibe. 

 Hvis og når Kommissionen får forhandlet en aftale på plads med Rusland om at følge de samme 

krav som resten af EU, vil de danske farvande være effektivt lukkede for transport af tung olie i større 

enkeltskrogede tankskibe. Det siger sig selv, at vi fra dansk side presser på for at få en sådan aftale på 

plads. Fra 2008 vil der også være lukket for transport af tung olie i mindre enkeltskrogede tankskibe. 

  Tak for opmærksomheden, og jeg ser frem til at svare på eventuelle spørgsmål. 

 

Ordstyrer 

Ja, tak for det indlæg. Og vi går så videre i rækken af indledere til Helle Pilsgaard fra Miljøstyrelsen. 

 

Helle Pilsgaard (underdirektør i Miljøstyrelsen): 

Tak for initiativet til høringen og tak for invitationen til Miljøstyrelsen. 

 Oliespild på havet truer jo både havmiljøet i bred forstand, natur, havorganismerne og fuglene, 

fiskeriet og turisme, som vi har hørt. Og det har jo konsekvenser, hvad enten der er tale om mindre ulov-

lige udledninger eller de store katastrofer, der kan ske ved uheld. Derfor skal vi gøre alt for at forebygge 

både de ulovlige udledninger, og de store katastrofer. 

 Når vi snakker om olieforurening, vil jeg godt lige inden vi ... selv om det ikke er hovedemnet, lige 

nævne de mindre ulovlige udledninger af olie. Ifølge Kommissionen fører hundredvis af mindre ulovlige 

olieudledninger fra skibe hvert år til større problemer for Europas havmiljø end de store opsigtsvækkende 

oliekatastrofer. 

 Derfor er det vigtigt, man ikke glemmer den del af olieproblematikken, selv om det selvfølgelig 

ikke er hovedemnet. Og i den forbindelse vil jeg også lige nævne, at udgifterne til strandrensning ikke er 
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helt ubetydelige. Staten har refunderet sidste år knap 700.000 kr. til kystkommuner, som har været så 

uheldige at få forurenet deres kyster med olie. Det er dog et beløb, der tilsyneladende er for nedadgående; 

f.eks. var det i 1999 så stort som 5,1 mio. kr. 

 Og som Hans Christensen var inde på i sin præsentation, så er der som sagt tre ministerier, der har 

forskellige ansvar i forhold til at forebygge olieforurening af farvandene. Og det er Økonomi- og Er-

hvervsministeriet, Forsvarsministeriet og Miljøministeriet. 

 Som den forrige taler også var inde på, at reguleringen foregår både på globalt niveau, på regionalt 

niveau og på nationalt niveau. For miljødelen er det som sagt ligesom på søfartsområdet den internatio-

nale søfartsorganisation, IMO, der er det vigtigste internationale samarbejdsforum, og den danske hav-

miljølov, som ligger under Miljøministeriets ressort, er derfor også bygget op om IMO-konventionen 

MARPOL 73/78. 

 I forhold til de regionale samarbejdsfora vil jeg fremhæve HELCOM, som er østersølandenes forum 

til at beskytte havmiljøet, og det er jo vigtigt her at være opmærksom på, at Rusland er med i HELCOM, 

Bonn Agreement, der er en overenskomst om samarbejde vedrørende foranstaltninger mod olieforurene-

re i Nordsøen, og den såkaldte Københavnsaftale, der er en nordisk overenskomst om samarbejde vedrø-

rende foranstaltninger mod olieforurening på havet. 

 Og så vil jeg også nævne EU, der i stadig stigende omfang regulerer på søfarts- og dermed også på 

havmiljøområdet. Ofte er det sådan, at EU-reguleringens formål dels er at dække de huller, som den in-

ternationale regulering efterlader, og dels at presse på for at få medlemslandene til så hurtigt som muligt 

at gennemføre de allerede vedtagne internationale regler. 

 Hvis vi så kigger på den nationale lovgivning, så kan jeg sige, at den første havmiljølov kom i 1980, 

og den havmiljølov, vi har i dag, er fra 1993. Og den opdateres jo løbende, seneste i denne her måned i 

anledning af, at Danmark er undervejs med at ratificere De Forenede Nationers havretskonvention eller 

»havets grundlov«, som det ofte hedder. 

 Havmiljølovens formål er at forebygge og begrænse forurening af havmiljøet, og hvis man ser 

sådan firkantet på det, så er der fire hjørnestene i havmiljøloven. Kapitlerne 2-7 angiver de internationalt 

vedtagne beskyttelseskrav både i relation til olie, flydende stoffer, faste stoffer, kloakspildevand og af-

fald; kapitlerne 9, 10 og 16 indeholder de generelle forbud mod dumpning, mod anden forurening og mod 

udledning i havet af stoffer og materialer, og kapitel 8 fastlægger forpligtelserne til, at der skal laves 

modtagefaciliteter til affald, og kapitel 11 indeholder reglerne om det beredskab, som skal kunne afværge 

og afhjælpe konsekvenserne af udtømning. Og så er der selvfølgelig regler om tilsyn, indgreb, klagead-

gang, strafferegler osv. 

 Beredskabet og håndhævelsen af havmiljølovens bestemmelser for så vidt angår skibene hører 

under Forsvarsministeriets ressort, så det skal jeg ikke snakke nærmere om. 

 Havmiljøloven har jo som sagt til formål at hindre, at farlige stoffer ikke havner i havet på ufor-

svarlig vis. Allerede i dag er det derfor helt forbudt at udlede olie på dansk søterritorium, som går ud til 12 

sømil eller 22,5 km. Uden for søterritoriet er bestemmelserne om udledning forskellige, afhængigt af om 

havområdet er udpeget som et særligt havområde eller ej. Hvis det er et særligt havområde, er udled-

ningskriterierne endnu strengere, og alle havområder omkring Danmark er af FN's IMO udpeget som 

særlige havområder, hvilket betyder, at et skib maksimalt må udtømme noget, der ligner 15 l olie i en 

million l vand, og det kan man simpelt hen ikke se med det blotte øje. 

 Og som nævnt så er der jo kravene om, at alle havne skal have et anlæg, der kan modtage alt affald 

fra et skib, herunder olieaffald. Det er vores erfaring, at jo lettere det er for skibene at komme af med de-

res affald, jo mindre er risikoen for, at de vælger at tømme det ud på havet. 

 Derfor ser vi som den vigtigste opgave for Miljøministeriet at være behjælpelige med at opdatere 

de internationale regler om forebyggelse mod forurening af havmiljøet og rådgive om, hvordan de kan 

omsættes i dansk ret. 
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 På miljø- og transportrådsmøderne i december 2002 under det danske formandskab blev det be-

sluttet, at problemstillingerne om forebyggelse af forurening af havet skal prioriteres højt, og så er vi på 

vej til et af de nye initiativer, nemlig at HELCOM og de nordiske miljøministre har besluttet at samarbejde 

om at undersøge, hvorvidt hele eller dele af Østersøen fremover kan udpeges som et særlig følsomt hav-

område. Det er altså endnu mere restriktivt end de såkaldt særlige havområder, det, jeg nævnte tidligere. 

Det kalder man med en forkortelse PSSA, som står for Particularly Sensitive Sea Area. 

 Hvis man skal have sådan et område, skal det godkendes i FN's Internationale Søfartsorganisation, 

IMO, som afgør, om forholdene i området opfylder de retningslinjer, man har vedtaget, for at udpege 

dem. Det skal opfylde visse betingelser, f.eks. at have et unikt eller sjældent økosystem, være særlig udsat 

for nedbrydning som følge af naturbegivenheder eller menneskelige aktiviteter. Hvis området udpeges, 

får Danmark og de øvrige østersølande meget bedre muligheder for at regulere de maritime aktiviteter i 

området f.eks. ved at fastlægge sejlruter, give pålæg til skibe om særligt udstyr, bl.a. for olietankere, samt 

installation af elektroniske trafikovervågningssystemer. Alle sådan nogle foranstaltninger skal godken-

des i IMO. 

 Desuden bliver sådan et særlig følsomt havområde indtegnet på de søkort, der findes over områ-

det, så skibsfarten bliver opmærksom på, at nu nærmer man sig sådan et område, hvor der kræves speciel 

bevågenhed af skibsfarten. Hidtil er der kun udpeget fem sådanne særlig følsomme områder, Great Bar-

rier Reef i Australien, et skærgårdsområde ved Cuba, Malpelo Island i Colombia, området omkring Florida 

Keys i USA og så hele vadehavsområdet. Desuden er det sådan, at Frankrig, Spanien, Portugal, England og 

Irland netop har fremsendt et forslag om at udpege en meget stor del af deres kystvande som særlig føl-

somt område, og det skal behandles i IMO's miljøkomité i juli. Og det bliver en vigtig prøvesten for, om 

Østersøen også vil kunne godkendes, fordi de hidtidige områder har været mindre og inden for eget søter-

ritorium, og her har vi tale om for første gang et meget stort område. 

 Som sagt så vil jeg sige, at der er tre ministerier, der arbejder sammen, og det er også de tre mini-

sterier, der nu er primus motor i arbejdet med at udpege sådan et område i Østersøen som særlig følsomt 

område. Tak. 

 

Ordstyrer: 

Den næste i rækken er Knud Borck, direktør i Farvandsvæsenet. Værsgo. 

 

Knud Borck (direktør i Farvandsvæsenet): 

Ja tak. Også jeg vil begynde med at sige tak for, at Farvandsvæsenet fik lejlighed til at medvirke i denne 

høring. 

 Så vil jeg sige, at jeg har brugt en smule spalteplads på i det skriftlige supplement at omtale Far-

vandsvæsenets rolle i denne her sammenhæng. Og som man vil kunne se der, så har de ansvar og opga-

ver, som vi er pålagt, direkte og tydelig relevans også for dagens emne og måske navnlig for den 

forebyggende del af problematikken. 

 Under overskriften »Eksisterende lovgivning og regulering« vil jeg omtale fire forhold. Tre af dem 

tilhører, hvad man kunne kalde Farvandsvæsenets kerneydelser, de har direkte betydning for sejladssik-

kerheden og derfor til forebyggelse af ulykker, og den fjerde er et udviklingsprojekt, som, når det er fær-

digt, vil have samme effekt. 

 De tre ydelser, vi producerer og jeg vil tale om, er afmærkning, det er lodsning, og det er søopmå-

ling samt sejladsinformation, og det udviklingsprojekt, som jeg vil omtale, har man sikkert allerede gæt-

tet er det automatiske identifikationssystem, også kendt under den korte titel AIS. 

 Først om afmærkningen. I loven om sikkerhed til søs er det fastsat, at etablering og vedligeholdelse 

af navigationssystemer og afmærkning til hjælp for pladsbestemmelse og sejlads i hoved- og gennemsej-
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lingsfarvandene og til sikker ankerplads skal udføres for statens regning og ved Farvandsvæsenets foran-

staltning. Den samme lov fastsætter, at kontrollen med navigationssystemerne og afmærkningen ligger 

hos forsvarsministeren, og ved en bekendtgørelse er fastsat, at Farvandsvæsenet udøver denne kontrol på 

hans vegne. Her er også fastsat i øvrigt, at der ikke må etableres, ændres eller nedlægges afmærkning 

eller andre hjælpemidler for navigationen uden tilladelse fra eller godkendelse af Farvandsvæsenet. 

 Gennem vores tilsyn med afmærkningen tilgodeses bl.a., at systemet i Danmark følger internatio-

nal praksis, som det er anbefalet af den internationale organisation, der tager sig af den slags ting; den er 

kendt under forkortelsen IALA. Vores afmærkning omfatter landfaste eller til søs bundfaste fyr og fly-

dende afmærkning i form af tønder og vagere, og afmærkningen hjælper navigatøren med pladsbe-

stemmelse, herunder især ved at vise ham, hvor skibet befinder sig i forhold til grunde, vrag eller andre 

hindringer, og så kan man selvfølgelig bruge afmærkning til at vise ruter for sejladsen. 

 Der var tidligere på dagen et spørgsmål om motorveje. Jeg ved ikke, om sammenligningen er så 

god, men vi har da visse steder i vores farvande noget, vi kalder trafikseparering, hvor trafikken er ensret-

tet for begribeligvis at hindre, at modgående skibe skulle møde hinanden. Om den slags meget udpræge-

de kanalisering af trafikken kan man jo sige, at den rummer altså den bagside, at megen trafik, som ikke 

behøvede sejle der, af psykologiske årsager eller af anden grund føler sig tilskyndet til at søge ind i denne 

separering og rutning, således at intensiteten der ofte bliver højere, end man egentlig havde tiltænkt fra 

starten. 

 Selv om afmærkningen i danske farvande vurderes generelt hensigtsmæssigt og fyldestgørende, så 

bliver den jævnlig gennemgået også for at konstatere eventuelle behov for ændringer. Forslag fra skibs-

farten og fra lodserne indgår heri. Også risikoanalyser kan føre til afmærkningsrevision, og inden for de 

sidste år er vi begyndt at afmærke 17-m-dybdekurven, som er vigtig for besejlingen, med sømærker, og 

den vises nu også i søkort i kritiske områder. Farvandsvæsenet holder i øvrigt løbende skarpt fokus på 

afmærkningens karakter og placering i særlig kritiske områder. Indførelse af AIS, dette projekt, jeg omtal-

te, kan få betydning for afmærkningen. 

 Det næste, jeg vil tale om, er lodsning. Lodsloven fra 1989 fastsætter vilkår og rammer for lodsvirk-

somhed i Danmark. Loven bestemmer bl.a., at lodsning i dansk territorialfarvand kun må udføres af 

Lodsvæsenet eller autoriserede havnelodser, og at Farvandsdirektøren er pålagt at fastsætte nærmere 

regler for lodsningers udførelse og føre kontrol og tilsyn med Lodsvæsenets lodserier. Vi holder den mål-

sætning for øje, at hvert skib, der ønsker det eller skal tage lods i danske farvande, også kan få en kvalifi-

ceret lods til det tidspunkt, skibet ønsker sig, og for en rimelig betaling. 

 Det er generelt anerkendt, at lodsning er et virksomt middel til styrkelse af sejladssikkerheden, og i 

det omfang, Danmark selv har kunnet bestemme, er muligheden for at øge sikkerheden gennem lodsning 

udnyttet. Lodsloven foreskriver nemlig lodspligt ved besejling af indre og ydre territorialfarvand for ski-

be, der fører særlig farlige laster. Men skibe, der gennemsejler danske farvande, kan ikke pålægges at tage 

lods, som vi just har hørt. Ved traktaten om afskaffelse af sundtolden fra 1857 har Danmark forpligtet sig 

til for det første at lade skibsfartens brug af lods være frivillig og for det andet at sikre, at den skibsfart, 

som på den anden side ønsker at tage lods, også tilbydes denne service. 

 Ved international ret er fastsat, at gennemsejlingerne af Lillebælt, Storebælt og Øresund alle har 

karakter af internationale stræder, hvor den internationale skibsfart nyder ret til uskadelig gennemfart. 

Og uskadelig gennemfart betyder en gennemfart, der ikke er til skade for kyststatens, altså Danmarks, 

sikkerhed, fred og orden. Hvis gennemfarten er udskadelig, har kyststaten Danmark hverken grundlag 

eller anledning til at påtvinge skibsfarten begrænsninger eller særlige pligter såsom at tage lods. Sådan er 

det i øjeblikket. 

 Men den internationale søfartsorganisation under FN, som vi har hørt om, IMO, har allerede i 1985 

udstedt en anbefaling om, at besejling af Øresund med lastede olietankskibe med dybgang på 7 m og 

derover og med andre skibe med visse farlige laster uanset deres størrelse skal ske med lods om bord. I 
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1987 anbefalede samme IMO, at også anden besejling af adgangsvejene til Østersøen med skibe med en 

dybgang med 13 m og derover sker med lods om bord. Denne anbefaling følges af skibsfarten i endog 

meget stort omfang, og flere af dem, som undlader at tage lods, føres af skibsførere, der har stor erfaring i 

besejling af de danske stræder. 

 Og her vil jeg gerne i tilknytning til den statistik, vi tidligere omtalte, nemlig om SHIP-

POS-meldingerne og hvor mange SHIPPOS-meldte skibe der tog lods, sige, at der er en anden statistik, der 

drejer sig om de skibe, der er underkastet IMO-anbefalinger. Og der er det sådan, at for hele 2002 da pas-

serede i Storebælt 20.635 skibe via Østerrenden, 790 via Vesterrenden, i alt 21.500 godt og vel. 609 af dem 

var omfattet af IMO's lodsanbefalinger, og heraf har Søfartsstyrelsen i 17 tilfælde haft grund til at indbe-

rette skibsføreren for manglende opfyldelse. Der var tale om 434 tankskibe, men kun i 6 tilfælde var der 

behov for at indberette skibsføreren. I det nye år januar-april 2003 er det oplyst, at 6.371 skibe passerede 

Østerrenden og godt 200 Vesterrenden. Af dem var 215 skibe omfattet af IMO's anbefalinger, og Søfarts-

styrelsen har kun fundet anledning til at indberette 7. Af dem var der 143 tankskibe imellem, og kun 3 af 

dem undlod at tage lods. 

 Helsinkikommissionen har vi strejfet tidligere - kendt som HELCOM - forsætter bestræbelserne for 

at styrke sikkerheden. Kommissionen har anbefalet, at alle lande ved Østersøen orienterer skibe, der an-

løber østersøhavne, om IMO's anbefalinger og til relevant national myndighed, her i landet SOK, indbe-

retter, hvorvidt skibene faktisk benytter lods. Et nyt HELCOM-initiativ er under overvejelse af muligheder 

for at indføre lodspligt i Østersøen som et såkaldt særlig sensitivt område, inkluderende også specielle 

højrisikområder, altså vanskelig navigable områder, og Farvandsvæsenet har på opfordring påtaget sig 

formandskab i en arbejdsgruppe, der indgår i dette arbejde. 

 Om lodsning må man derfor fremdeles konstatere, at der trods Danmarks vedholdende bestræbel-

ser ikke er hjemmel til endnu at pålægge gennemsejlingstrafikken pligt til at føre lods. I HELCOM overve-

jes etableret nye kriterier, f.eks. at udpege særlig sensitive områder eller High Risk Areas, der kan hjemle 

obligatorisk lodsning, og i mellemtiden følges altså IMO's anbefalinger i ganske stort omfang. De stram-

mes yderligere ved udgangen af dette år til skibe med dybgang på 11 m og derover. 

 To ord om søopmåling og sejladsinformation. Der er lovgrundlaget knap så klart, men man kan 

sige, at ifølge international havret og praksis er søopmåling og søkortlægning et udtryk for den uafhæn-

gige kyststats suverænitet over de tilstødende omkringliggende farvande. Derfor er det Danmarks inte-

resse og pligt, at farvandene ved Danmark, Grønland og Færøerne er opmålt og kortlagt. For en væsentlig 

forudsætning for sikker sejlads er naturligvis sikker dybde, og med indsættelse af skibe med stadig større 

dybgang bliver også kravene til søopmålingens nøjagtighed større. 

 Selv om den meget omtalte ulykke med »Tern« og »Baltic Carrier« ikke skyldtes en grundstødning, 

gav den anledning til opmærksomhed også på søopmåling og søkort. Man ville sikre sig, at der også på 

det område blev gjort, hvad der er muligt for at forebygge ulykker. Og på det ekstraordinære ministermø-

de i HELCOM her i København den 10. september 2001 opfordrede kommissionen nationerne til at gøre 

en øget indsats også på opmålings- og kortlægningsområdet. Der blev udviklet en plan for genopmåling 

af skibsfartens hovedruter for at tilgodese, at sikkerheden i hvert fald ikke blev forringet på grund af util-

strækkelige opmålinger, og denne genopmåling bliver nu udført med meget høje krav til nøjagtighed. 

Den er udviklet i øvrigt, opmålingsplanen, i samarbejde med de omkringliggende lande. 

 Danmark lægger opmålingsindsatsen primært i hovedgennemsejlingsruten gennem Kattegat, 

Storebælt og Kadetrenden og i hovedsejlingsruten gennem Kattegat og Øresund og så i løbene ind til de 

vigtigste havne. Dette arbejde forventes tilendebragt i løbet af 5 år, og så vil man gentage indsatsen med 

ca. 10 års interval for at kontrollere, alt er i orden. 

 Jeg nævnede kort sejladsinformation. Det har vi hørt om tidligere, og det kan være alt fra efterret-

ninger til søfolkene, men også mere påtrængende advarsler til skibsfarten om anomalier i området. 
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 Og til allersidst det meget omtalte AIS. Det er et elektronisk udstyr, der installeres i hvert enkelt 

skib. Herfra transmitteres automatisk og kontinuerligt skibets identitet, dets type, dets position, kurs og 

fart og andre sikkerhedsmæssigt interessante informationer. Transmissionerne kan modtages af andre 

skibe, landstationer og fly, der har det nødvendige udstyr. 

 Indførelse af AIS skrider meget hastigt frem drevet bl.a. af IMO's krav. IMO foreskriver, at AIS skal 

forefindes i alle skibe over 300 t bygget efter den 1. juni 2002 samt i visse ældre skibe, f.eks. tankskibe og 

passagerskibe, ikke senere end 1. juli i år. For de resterende skibe er fastsat terminer, sådan at AIS er fuldt 

indført i alle skibe senest i løbet af 2004. AIS vil også kunne installeres på udvalgte elementer af søaf-

mærkningen, på tønder og bundfaste fyr og derved lette deres identifikation. 

 Herved tilføres skibsfarten efter min opfattelse et enestående teknisk hjælpemiddel, der både kan 

overhale, som vi tidligere hørte om, SHIPPOS, men også som kan muliggøre løbende overblik og rettidig 

varsling, sådan at kritiske situationer kan forebygges og undgås. 

 I Danmark forestår Farvandsvæsenet under Forsvarsministeriet i samarbejde med andre involve-

rede instanser etablering af den landbaserede del af AIS-projektet. Via landorganisationen vil man kunne 

opnå overblik over trafikken, og man vil kunne identificere særlige trafikmønstre, efterfølgende tilpasse 

sine foranstaltninger dertil, og så vil man i øvrigt kunne identificere og recordere enkeltskibes sejlads i 

området. 

 Den første landstation i Danmark forventes etableret allerede i år, og hele den landbaserede del af 

AIS i Danmark forventes færdig i 2005. I forbindelse med arbejdet i HELCOM er Farvandsvæsenet udpeget 

til at stå for indsamling af alle data i Østersøen. 

 Og her kommer jeg så til afslutningen af mit indlæg. De tre områder og AIS-projektet er alle gen-

nemregulerede, enten pr. national lov, international ret eller sædvane og ved ganske stærke anbefalinger 

og krav fra internationale instanser. Mens den eksisterende regulering af afmærkning og søopmåling 

m.v. synes at sætte hensigtsmæssige rammer og vilkår for disse ydelser og deres videre udvikling og den 

foreskrevne indførelse af AIS vil betyde en forbedret sikkerhed, så må Danmark altså stadig væk tilstræbe 

opnåelse af international tilslutning til øget anvendelse af lods gennem danske farvande. Tak. 

 

Ordstyrer: 

Tak for denne grundige indføring i gældende lov og regulering. Vi har små 10 minutter til uddybende 

spørgsmål, og der er allerede tre, der har markeret, og Elsebeth Gerner Nielsen var den første, værsgo. 

 

Elsebeth Gerner Nielsen (RV): 

Tak. Jeg har fem spørgsmål. Det første er for at følge op på noget, jeg har stillet spørgsmål om tidligere, det 

er det her med fart. Altså hvilke muligheder har vi for at stille specifikke krav til, hvor mange sømil man 

må sejle i timen i dansk farvand? Og kunne man lave sådan nogle særlige krav, så skibe, der ikke har lods 

om bord, men som burde have lods om bord, skal sejle med sneglefart gennem danske farvande? 

 Det andet er spørgsmålet om bøde og retsforfølgelse. I hvor høj grad er vi faktisk i stand til at 

komme efter dem, der ikke opfører sig ordentligt? Hvor ofte bliver der udskrevet en bøde, og hvor høj kan 

bøden maksimalt blive, altså hvordan er lovgivningen på det område? Min fornemmelse er, at det er 

meget sjældent, at der er nogle, der rent faktisk overhovedet får en bøde. Hvorfor er det sådan? Hvorfor er 

det ikke sådan, at bøden altid står mål med den forurening, som skibet har forårsaget, også selv om der 

eventuelt er tale om en lille forurening, så vi simpelt hen opgjorde miljøomkostningerne og sagde, at det 

var bødens størrelse? 

 For det tredje: Hvilke muligheder har vi for at opbringe skibe, som vi mener ikke er forsvarlige, som 

vi altså har på fornemmelsen udgør en risiko for de danske kyster, og som er en potentiel forurenings-

trussel? 
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 Og for det fjerde: Det er, som om dobbeltskrogede skibe nu står som det, det hele drejer sig om. Men 

når man undersøger, hvad er baggrunden for de oliekatastrofer, vi rent faktisk har oplevet, og som I også 

har været inde på, ja, så er problemet ofte navigationsfejl og manglende kommunikation mellem kaptaj-

nen og officererne. Hvad gør vi ved det, altså hvordan løser vi den type problemer? Var det ikke måske 

bedre og billigere at gå efter at få løst de problemer i stedet for at gå efter de dyre løsninger, nemlig flere 

dobbeltskrogede skibe? For vi kan jo mangedoble skrogene på skibene, uden at vi dermed løser proble-

merne. 

 Og endelig for det femte: Kunne det være en idé - og det ved jeg godt er utrolig svært at svare på for 

embedsmænd - at samle ansvaret for hele det her område i et ministerium? Fordi jeg har oplevet - eller 

jeg har ikke oplevet, jeg har læst mig til - at i andre lande er det sådan, at kaptajnen på et skib har den her 

fornemmelse af, at den, der ringer op til mig, mens jeg stadig er i fart ude på vandet, faktisk er den sam-

me, som jeg møder inde på havnen, hvis jeg altså går i havn. Og det giver i sig selv sådan en indre disci-

plin, at man altså har en fornemmelse af, det er en og samme person eller institution, man taler med, 

uanset hvor man er. 

 Sådan er det næppe inden for de danske grænser. Der er der mange forskellige ministerier og man-

ge forskellige styrelser, der har ansvaret, og det er måske også årsagen til, at vi faktisk f.eks. laver utrolig 

få kontrolopkald. Og det er så mit sidste spørgsmål, og dermed blev det til seks: Hvordan kan det være, at 

vi ikke har en lovgivning - eller ikke en lovgivning, det burde jeg jo selv tage ansvaret for - men hvorfor er 

det ikke sådan, at alle skibe, som vi sådan har lidt en fornemmelse af kunne udgøre en fare, at de får et 

kontrolopkald, så de altså har en fornemmelse af, at der er nogle, der sidder inde på land og holder øje 

med, hvad der sker? 

 

Ordstyrer: 

Jeg skal bede Hans Christensen om at prøve at fatte sig i rimelig korthed her. 

 

Hans Christensen: 

Ja, for det første det med fart. Jeg er ikke kendt med, at fart, altså hvor høj fart har været et problem for 

skibe, og det er faktisk sådan, at for lav fart for skibe kan være et alvorligt navigationsproblem. Det er lidt 

forskelligt fra skib til skib, men skibet skal gøre en vis fremdrift, for at det kan manøvrere sikkert. Og jeg 

har ikke indtryk af, at når man sejler igennem de danske farvande, fordi det er manøvreringsmæssigt ret 

svært, så har jeg ikke indtryk af, at fart er et problem. Jeg har aldrig været indblandet i sådan en sag i de 

25 år, jeg har beskæftiget mig med det. 

 Spørgsmålet om bøde det vil jeg lade Miljøstyrelsen svare på, fordi det har et miljøsigte. 

 Med hensyn til at opbringe skibe og stoppe skibe der har der været om end ganske få tilfælde. Jeg 

husker i hvert fald ét tilfælde, hvor vi har stoppet skibet med assistance fra marinen, fra Søværnet, og vi 

har i mange tilfælde stoppet skibe, som har fået skader ved grundstødning eller på anden måde, at de 

måtte ikke sejle videre, før vi var sikre på, at de kunne sejle videre på en sikker måde. 

 Så vi har altså fulde muligheder, når vi kommer om bord på skibet, så har vi fulde muligheder til at 

gribe ind, fordi passagen ikke mere er uskyldig. De privilegier, som skibet har, har de ikke mere. Det er 

vigtigt, at man ligesom holder fast i det der princip, altså forpligtelser og privilegier. 

 Med hensyn til dobbeltskrog: Det vil jeg godt kommentere lidt på, fordi altså dobbeltskrog løser 

ikke alle problemer. Det er ligesom, når man læser i pressen, så tror man, at dobbeltskrog er dobbelt så 

godt, og det er altså ikke tilfældet. Dobbeltskrog, hvis man skal ligesom veje fordele og ulemper op, så 

giver dobbeltskrog uden al tvivl en sikkerhed mod miljøforurening, men det giver også nogle ulemper. 

Men jeg vil dog, når jeg vejer det, så vil jeg sige, så skal dobbeltskrog foretrækkes, og det er også besluttet. 

Men det løser ikke alle problemer; det skal man ikke tro, hvis der er nogle, der tror det. 
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 Med hensyn til det der med broen. Jeg har jo godt fulgt de der artikler, der har været i et bestemt 

fagblad om instrumenter og om indretning af bro og kommunikationen på broen. For det første vil jeg 

sige, at der findes regler. I de internationale regelværker findes et antal regler, der bestemmer, hvordan 

en bro skal indrettes, og hvordan den skal være udstyret. Der findes også en række anbefalinger, som 

man ligesom kan bruge som basis, altså det er både standarder og anbefalinger, når man indretter sin 

bro, og Danmark har faktisk været særldeles aktiv inden for det her område igennem årene. Så det er ikke 

et område, der er ureguleret i dag. 

 Men vi har lavet en analyse af det. Det var faktisk de artikler, der fik os til at gøre det, og konklusi-

onen der, hvis jeg må læse op fra den, jeg har den faktisk med her: Altså »... på baggrund af ovenstående 

må det konkluderes, at fejlbetjening af broudstyr ikke ses at have spillet en væsentlig rolle i forbindelse 

med de analyserede søulykker«. Jeg vil også nævne, at der inden for de senere år er blevet indført et sy-

stem for det, der hedder »sikker skibsdrift«. Det er noget, der beskriver de procedurer, der skal følges om 

bord i skibet på en lang række områder og også på broen. Og vi har ikke set den fulde effekt af de syste-

mer i dag; der vil komme en gevinst fra de systemer, som vi ikke har set endnu. Så det er altså et område, 

der på mange felter fortsat er under udvikling og også vil være det i de kommende år. 

 Det der med forslaget om en enkelt styrelse der vil jeg starte med at sige, at det kan ikke være en 

embedsmands opgave at forholde sig til, hvordan ressortfordelingen er. Det er regeringens privilegium, 

og det er vel statsministeren, der i sidste ende afgør det. Men jeg vil dog nævne, at vi har altså et udmær-

ket samarbejde med de andre styrelser. 

 Men i årene fremover på en række områder og også på miljøområdet bliver der selvfølgelig behov 

for et endnu større samarbejde, og der må man selvfølgelig måske fra politisk hold tage stilling til, om 

man vil organisere det på en anden måde. Men det er et politisk spørgsmål, det er ikke et embedsmands-

spørgsmål. Vi kan lave udredningerne, men det er politikerne, der træffer beslutningerne. 

 

Ordstyrer: 

Tak. Knud Borck med et meget kort svar. Der er stadig to panelspørgsmål. 

 

Knud Borck: 

Den tidligere taler har jo svaret så udmærket på næsten alle spørgsmål. Jeg vil dog tage fat på det, der 

hedder bøder og retsforfølgning. Vi har faktisk nogle ikke så forfærdelig gamle eksempler på en skibsfø-

rer, der ankom til Århus uden lods, og som fik besøg fra politiet og fik et bødeforlæg. Og vi havde et andet 

eksempel, hvor et skib besejlede Sundet uden lods, og hvor vi også via den lokale politimester rejste et 

bødeforlæg imod den pågældende. 

 Hvis jeg også skal svare på, hvor store bøderne var, så bliver jeg nødt til at spørge min bisidder, for 

det kan jeg ikke huske. Kan du det, Per Sønderstrup? 

 

Per Sønderstrup (lodsinspektør, bisidder for Knud Borck): 

Den i Sundet var 10.000 kr. Det er mange penge for en polsk skibsfører, vil jeg sige, så den er nok lidt stør-

re end i danske, kan man sige, øjne i hvert fald. 

 

Knud Borck: 

Jeg vil tilslutte mig, hvad Hans Christensen sagde om samarbejdet imellem os, som også fra min stol ser 

udmærket ud, og jeg vil gerne afstå fra yderligere besvarelse af det spørgsmål og til sidst om kontrolop-

kald sige, at det sker jo rutinemæssigt fra VTS-Storebælt, som passer på den faste forbindelse over Store-

bælt. Så de bliver opkaldt, og det er bl.a. disse opkald, der ligger til grund for Søfartsstyrelsens muligheder 

for at gøre indberetninger til flagstater, når de forsømmer sig. 
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Ordstyrer: 

Tak. Hvis jeg lige må få Pernille Blach Hansen på med sit spørgsmål, og så kan Helle Pilsgaard også lige nå 

at komme på der. 

 

Pernille Blach Hansen (S): 

Jeg vil godt følge lidt op på det sidste omkring kontrol og overvågning, fordi det kan godt være, det bare er 

mig, der ikke har hørt ordentlig efter, men jeg er lidt usikker på, hvem der egentlig har myndighedsan-

svaret for lige nøjagtig den del af det. Er det også splittet ud mellem forskellige? Fordi det var jo også det, 

jeg kunne høre fra Søværnets Operative Kommando før og lidt fra Farvandsvæsenet nu. Så jeg er lidt 

usikker på, hvor snitfladen ligger og hvem det reelt er, der har ansvaret. 

 Og det andet, jeg gerne vil spørge om i den forbindelse, det er: Hvis man ser på det indlæg, der bl.a. 

ligger fra Dansk Navigatørforening i det, vi har fået tilsendt, så står der jo - det er i hvert fald det indtryk, 

jeg får - at kontrollen og overvågningen af skibe i de danske farvande er mindre end i farvandet i andre 

lande. Vi har en overvågning og en kontrol og et opkald, men det er mindre end det, man møder i andre 

lande. Så det vil jeg gerne have be- eller afkræftet. 

 Og så vil jeg gerne høre, om det ikke er en af de muligheder, vi så har for nationalt set at tage fat på 

at stramme op, fordi der er vi så ikke ramt af nogen internationale begrænsninger. 

 Så vil jeg gerne spørge til det, som Hans Christensen sagde angående aftalen med de danske redere, 

fordi jeg er nemlig lidt usikker på, hvad der helt præcis ligger i det. Som jeg har forstået det, så er det også 

vigtigt i den her sag at feje for egen dør, så vi ikke kun snakker om de der russiske tankskibe, fordi jeg har 

forstået, at danske redere også disponerer over skibe, som er enkeltskrogede, som sejler under bekvem-

melighedsflag, og som har udenlandsk besætning. Det kan godt være, man ikke ejer dem, men man di-

sponerer over dem hos danske rederier styret fra Danmark. 

 Det, jeg så ikke helt forstår, det er, om den aftale, som Bendt Bendtsen har lavet med erhvervet, 

fuldstændig udelukker den mulighed i fremtiden, eller om det kun gælder, når man sejler til og fra dansk 

havn, om det kun gælder, hvis man sejler til og fra EU-havn, eller om det gælder generelt og i alle sam-

menhænge, at nu er der lukket for, at også danske redere disponerer over enkeltskrogede skibe, som sejler 

eksempelvis under bekvemmelighedsflag med en udenlandsk besætning? 

 

Knud Borck: 

Jeg ved ikke, om spørgsmålet egentlig var rettet alene til mig, men jeg følte mig inspireret til at tage hul 

på det i hvert fald og sige, at når Dansk Navigatørforening siger, at kontrollen i Danmark er anderledes og 

muligvis mindre end i andre lande, det har jeg ingen mulighed for at enten bekræfte eller det modsatte. 

Og overvågningsopgaven her hos os ligger jo udpræget hos SOK. 

 Men jeg vil sige om overvågningen i fremtiden, den bliver jo betydelig tættere og bedre, i og med at 

AIS bliver indført her i landet; det udestår blot at afgøre, hvilken myndighed der skal passe overvågnin-

gen via AIS. Og det drøftes stadig, og det kan jeg ikke forudskikke nogen løsning på i øjeblikket. 

  

Helle Pilsgaard: 

Jeg vil bare kommentere det med bøder og retsforfølgelse osv. Det er min opfattelse, at havmiljøloven, 

som har reglerne, at bestemmelserne sådan set er strenge nok. Man kan i princippet retsforfølge alle de 

olieudslip, man vil. Det kræver selvfølgelig, at man kan skaffe dokumentation, og det er ofte der, det kan 

halte. 

 I forhold til at retsforfølge de udenlandske skibe så ligger begrænsningerne i havretskonventionen, 

og der er det sådan, at inden for søterritoriet kan man straffe med bøde, og man kan straffe med fængsel, 

hvis forseelsen er alvorlig og forsætlig. I den økonomiske zone, som går helt ud til 370 km, kan man straf-

fe med bøde, men ikke med fængsel. Og så er det selvfølgelig op til domstolene at afgøre bødeniveauet. 
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 For så vidt angår hvordan det går at finde dem, så er det en af de kompetencer, der er overført fra 

Miljøministeriet til SOK at lave selve opsporingen og retsforfølgningen af skibene, men det er mit ind-

tryk, at netop de nye metoder og det, at man har andre, kan man sige, midler til rådighed, gør, at man 

faktisk har bedre muligheder i dag, end man har haft for at finde og opspore dem, der forsømmer sig. 

 
Hans Christensen: 

Det var det med aftalen. Det er jo ikke en aftale; det er et tilsagn, der er givet til Bendt Bendtsen fra indu-

strien. Og jeg kan læse op fra den pressemeddelelse, der blev sendt ud: 

Der anvendes kun »dobbeltskrogede tankskibe til transport i bulk af tung olie, hvis der sejles til og fra 

havne, off-shore terminaler eller opankringsområder under dansk jurisdiktion« (konf.). 

 Så det omfatter altså ikke skibe uden for Danmark, når vi snakker om tilsagnet. Og tilsagnet falder 

væk - jeg mener, jeg nævnte det i mit indlæg - det falder væk, når EU-forordningen kommer, altså her på 

sensommeren eller på efteråret. Så eksisterer det tilsagn ikke mere.  

 

Ordstyrer: 

Vi siger tak til dette panel og laver et hastigt sceneskift, fordi vi skal nu snakke vurdering af risiko for 

ulykker. Og de to paneldeltagere her er Niels Jørgen Bagge, som er kommitteret i Søfartsstyrelsen, og det 

er Søfartsstyrelsen, som står for det overordnede ansvar for sejlsikkerheden. Og så har vi Mogens von 

Jessen med, som er formand for Danske Lodser og sejler derude, og det er det, vi gerne vil høre lidt om, 

hvordan sikkerheden så er. 

 Jeg siger først og fremmest velkommen til Niels Jørgen Bagge og giver ham ordet, hvis han er nået 

på plads. Værsgo. 

 

Vurdering af risiko for ulykker 

 

Niels Jørgen Bagge (kommitteret i Søfartsstyrelsen): 

Jeg vil sige tak for at måtte deltage i denne høring i Miljø- og Planlægningsudvalget, og jeg vil især be-

skæftige mig med sejladssikkerhed og i den forbindelse også omkring den risikoanalyse, der er blevet 

foretaget. 

 Danske farvande forbinder landsdelene med søvandstransportmuligheder. De er tillige den pri-

mære transportvej til og fra Østersøen kun suppleret af Kielerkanalen og indre vandveje, der giver stærke 

begrænsninger i skibsstørrelser.  

 De væsentligste sejladsmuligheder er Storebælt og Sundet, der begge har status af internationale 

stræder med særligt regime. Det giver fordele for skibsfarten, men også visse begrænsninger. Det har vi jo 

hørt tidligere i dag omkring specielt lodspligt. 

 Først i 1970'erne blev der fra Kattegat gennem Storebælt til Østersøen oprettet en transitrute, rute 

T, som vi kalder den for skibe med en dybgang ned til 17 meter. Tilsvarende blev der oprettet en rute gen-

nem Sundet til skibe med en dybgang ned til cirka 7 meter, og der er det altså Drogden, der er tærsklen, 

hvor uddybningen er til 8 meter i den gravede rande.  

 Begge ruteforløbene blev suppleret med lodstjeneste, som vi har hørt, meldesystemet SHIPPOS, 

afmærkning, sejladsoplysninger, forbedrede søkort og mange andre ting. Ruteforløbene, trafikseparerin-

ger, særlige dybvandsruter og lodsanbefalinger blev fremført og vedtaget i den Internationale Maritime 

Organisation, IMO, det er en FN-organisationer, og vi må siger: med 150 medlemslande, så er alle søfarts-

nationer repræsenteret der.  
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 Internationale vedtagelser er nødvendige, da skibsfarten i danske farvande er international og en 

væsentlig del af trafikken foregår med skibe fra flaglande uden for Østersøen. Senere er ruteforløbene 

blevet forbedret efter de erfaringer, der igennem årene er indhøstet. Der kan her nævnes udgravning af 

skråruten ved Hatter Barn, etablering af VTS-systemet, VTS står i øvrig for Vessel Traffic Service i Store-

bælt i forbindelse med bygning af broforbindelserne. Og så er der sket en stadig justering af farvandsaf-

mærkninger med tilsvarende sejladsoplysninger. 

 Den 29. marts 2001 kolliderede olietankskibet Baltic Carrier med bulkskibet Tern i farvandet ud for 

Møn. Herved opstod det største olieudslip, der er sket i vores farvande, cirka 2700 tons. Uanset at skibene 

havde en begrænset dybgang, valgte begge skibe at sejle i den relativt smalle dybvandsrute nordøst for 

Gedser. Da der så opstod en teknisk fejl, et styremaskinesvigt, så var skibene derfor relativt tæt på hinan-

den, hvorfor fejlen medførte de katastrofale konsekvenser.  

 Efter Søfartsstyrelsens opfattelse kunne kollisionen ikke være afværget gennem foranstaltninger, 

myndighederne normalt har mulighed for at tage i anvendelse til sikring af sejladsen. Ulykken rejste 

naturlig betydelig offentlig og politisk opmærksomhed med fokus rettet imod sejladssikkerheden i dan-

ske farvande.  

 Ulykken medførte, at der på dansk initiativ blev afholdt en ministerkonference om sejladssikker-

hed i Østersøområdet i det såkaldte Helsingforskommissions regi, HELCOM, som vi populært kalder det, 

og det skete på dansk initiativ i København den 10. september 2001, og samtlige Østersølande var repræ-

senteret. Landene vedtog på konferencen den såkaldte Københavns deklaration, som indeholdt en række 

foranstaltninger til forbedring af sejladssikkerheden i Østersøen.  

 Flere foranstaltninger var allerede internationalt vedtaget i IMO, men deklarationen foreskrev i 

visse tilfælde en tidligere iværksættelse eller forbedring af forslagene. Jeg kan her nævne, at Østersølan-

dene har besluttet inden den 1. juli 2005 at etablere overvågningssystemer baseret på det automatiske 

identifikationssystem, AIS, som vi hørte om, og som alle skibe skal være udstyret med ved udgangen af år 

2004. Systemet, der oprindeligt var baseret på skib-til-skib-situationer kan således også anvendes til mo-

nitorering og overvågning af trafikken, herunder til at følge særlige risikoskibe. Det er samtidig aftalt, at 

der skal være mulighed for at indhente data fra de øvrige Østersølande, således at man i princippet kan 

indhente AIS-data fra hele Østersøområdet. 

 Af andre foranstaltninger aftalt under HELCOM-ministermødet kan nævnes brug af elektroniske 

søkort, de såkaldte ECDIS, hvor oplysningerne til stadighed er opdateret, og advarsler til skibsfarten kan 

udsendes.  

 Der er også aftalt oprettelse af en særlig hjemmeside, hvor oplysninger om sejladsforeskrifter m.v. 

kan findes. Søfartsstyrelsen har i samarbejde med Farvandsvæsenet etableret og opdateret en hjemmesi-

del, og adressen er i øvrigt HELCOM.dk, hvor relevante sejladsvejledninger, herunder IMO's regler og vej-

ledning for sejlads i danske farvande kan hentes.  

 Som eksempel på den løbende justering af sejladsforløbet gennem de danske farvande blev der i år 

2000 aftalt forlængelse af den såkaldte dybvandsrute ind i trafiksepareringen med ved Kadetrenden syd 

for Gedser. Forslaget blev støttet af IMO og blev iværksat i januar 2002. Selve det tiltag var foranlediget af 

flere grundstødninger, som skyldtes, at visse store skibe forsøgte at skære et hjøne af under passage af 

området. Der har ikke været grundstødninger af denne art i området siden.  

 Sammen med de øvrige Østersølande har Danmark fået skærpet IMO-anbefaling om anvendelse af 

lods under sejlads gennem de danske farvande. Således vil grænsen for, hvornår store skibe anbefales at 

tage lods i Storebælt blive nedsat for skibe med en dybgang på 13 m og derover til skibe med en dybgang 

fra 11 m. Og endelig vil Østersølande etablere et såkaldt early warning scheme, hvorefter havnemyndig-

hederne i de øvrige Østersølande vil gøre skibene opmærksomme på IMO-anbefalinger om sejlads gen-

nem de danske farvande og specielt med hensyn til lodstagning. 
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 Som udløber og nationalt supplement til Københavnsdeklarationen indgik Farvandsvæsenet og 

Søfartssystelsen i efteråret 2001 i fællesskab en kontrakt med det rådgivende ingeniørfirma COWI A/S 

om ud fra en costbenefitvurdering at foretage en analyse af sejladssikkerhed i risikoområderne i de dan-

ske farvande. Analysen skulle også indeholde en vurdering af behovet for at gennemføre nye risikoredu-

cerende og forureningsforebyggende initiativer. Risikoanalysen forelå i juni 2000 og pegede på som fire 

af de mest interessant på følgende risikoreducerende projektmuligheder: 

 Den første det var den gravede rande, den del af Drogden rande, som ligger i Øresund ud for Kø-

benhavn, at den gøres dobbelt så bred. Den er i dag 300 m, og det vil betyde meget, hvis den bliver dobbelt 

så bred med hensyn til skibsfarten. Det andet forslag, det er i Hatter området, og det vil sige sejlruterne 

omkring Hatter Barn øst for Samsø, at det indlemmes i det såkaldte VTS-Storebælts overvågningsområde. 

 Det tredje er skråruten ved Hatter Barn, hvilket vil sige den sydlige sejlrute ved Hatter Barn uddy-

bes til 19 m, således at man ikke med de store skibe skal rundt knækket ved Hatter Rev.  

 Og det fjerde det er indførelse af et VTS-center for området omkring Drogden gravede rande.  

 Efter tankskibet Prestiges forlis ud for den nordspanske kyst i november 2002 blev der endvidere 

rejst tvivl om sejladssikkerheden i den sydlige del af Storebælt, hvor dette skib havde passeret for udgå-

ende. Det blev derfor besluttet at udvide den oprindelige risikoanalyse med en særlig analyse af sejlads-

forholdene omkring Agersø Flak. Dette tillæg til risikoanalysen blev udarbejdet i perioden december 2002 

til februar i år, men ændrer ikke ved den oprindelige prioritering.  

 Prioriteringen af forslagene i risikoanalysen er foretaget på grundlag af, hvad det for hvert enkelt 

projekt vil koste at forebygge et olieudslip. Og der forudsætter man et olieudslip på cirka 500 tons.  

 I år 2001 vil forebyggelsen af et udslip således koste mellem 50 og 68 mio. kr. Herefter reduceres 

rentabiliteten gradvist i takt med gennemførelse af de allerede iværksatte internationale initiativer, her-

under indførelsen af AIS-systemet. Og så anvendelse af elektroniske søkort, de såkaldte ECDIS, og udfas-

ning af enkeltskrogede tankskibe.  

 I år 2008 vil omkostningerne ved forebyggelse af et enkelt udslip således være steget til mellem 91 

og 135 mio. kr. Med andre ord vil en øget sikkerhed blive mere bekostelig, efterhånden som de allerede 

iværksatte tiltag indarbejdes. Til sammenligning vurderes i risikoanalysen, at de økonomiske følgevirk-

ninger ved et typisk olieudslip i det danske farvand, altså de 500 tons, det vil beløbe sig til cirka 50 mio. 

kr.  

 En gennemførelse af et eller flere af forslagene er på baggrund heraf ikke forekommet hensigts-

mæssigt ud fra en økonomiske betragtning. Miljøministeren har i medio februar 2003 meddelt, at han 

ikke på baggrund af risikoanalysen og rapporten, herunder tillægsrapporten fra Agersø Flak, på nuvæ-

rende tidspunkt finder, at der er særlige miljøhensyn, der taler for at gennemføre et eller flere af de priori-

tere forslag. 

 Beskyttelse af havmiljøet mod forurening har høj prioritet, og efter Prestiges forlis er der iværksat 

en række yderligere initiativer til imødegåelse af forureningsulykker til søs. Disse tiltag vil imidlertid 

ikke overflødiggøre en fortsat indsats for sejladssikkerheden i de danske farvande, hvor transporter med 

olie er stigende.  

 Det forekommer på denne baggrund mest hensigtsmæssigt at pege på løsningsmuligheder, som er 

økonomisk overskuelige, samtidig med at de fokuserer på forebyggelse af uheld, hvor især større risiko-

skibe er involveret, og det er netop det, som konferencen her drejer sig om, tankskibe.  

 I risikoanalysen nævnes således mulighederne for ændring af sejladsafmærkningen i den nordlige 

del af Øresund, i Hatterområdet samt ved Agersø Flak. Farvandsvæsenet, som vi har hørt, er i færd med at 

undersøge i hvilket omfang de nævnte ændringer kan udføres og dermed gavne søsikkerheden. 

 Som jeg har nævnt er der truffet beslutninger om inden den 1. juli 2005 at etablere et landbaseret 

overvågningssystem baseret på skibenes AIS-systemer. Dette system kan umiddelbart anvendes til at 

identificere og følge gennemsejlende skibe, som led i den almindelige farvandsovervågning. Systemet 
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kan eventuelt også anvendes til en mere aktiv overvågning af skibe, som udgør en særlig høj risiko, ek-

sempelvis tankskibe med stor dybgang. Muligheden herfor må bero på en nærmere undersøgelse.  

 Med henblik på at anvende mulighederne ved en øget overvågning af risikoskibe er Forsvarsmini-

steriet og Søfartsstyrelsen i øjeblikket ved at fastlægge rammerne for en nærmere undersøgelse af de 

organisatoriske og ressourcemæssige konsekvenser heraf.  

 Jeg vil sige tak for at have fået ordet. 

 

Ordstyrer: 

Tak til Niels Jørgen Bagge, og så vil jeg give ordet til en af søens folk, Mogens von Jessen 

 

Mogens von Jessen (formand for foreningen Danske Lodser): 

Jeg vil selvfølgelig også sig mange tak for indbydelsen i dag. Vi er glade for at være med. Vi har jo deltaget 

meget i debatten, vi lodser, primært ved mig. 

 Det var efter at Prestiges forlis, der har sejladsmyndighederne jo rigtig været oppe i de danske me-

dier, og jeg fundet det helt naturligt, at vi fra lodsernes side også er ude og komme med vores del af det. 

Det er jo os, der står med den praktiske erfaring.  

 Jeg står jo også sådan lidt med det håb, at når jeg til sin tid går på pension, så vil jeg da gerne kunne 

sige, at i den tid jeg var lods, der skete der i hvert fald ikke nogen uheld med skibe igennem danske far-

vande. Det ligger os meget på sinde set fra lodsernes side. 

 Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at jeg er lods, og at det altså er de praktiske forhold, jeg ser 

på. Mine betragtninger er empiriske. Jeg er har 20 års erfaring som lods og de sidste 13 år som lods igen-

nem gennemsejlningsfarvandet, altså det er de store tankskibe, jeg har sejlet. Jeg sejler også store tank-

skibe til Stigsnæs, til deres kulhavn nede i Stigsnæs, hvor vi har skibe med 17 meters dybgang. Det er 

altså noget af det største vi tager ind igennem danske farvande. 

 Jeg mener, at sejladssikkerheden foregår på en god og fornuftig måde, men vi skal alligevel selv-

følgelig være opmærksomme på det. Jeg mener også, at der er plads til en stigning i sejladsen i trafikken 

gennem danske farvande.  

 En kollega, som jeg har drøftet mit oplæg med her til i dag, påpegede, at han havde set en svensk 

tv-udsendelse, hvor der havde været en undersøgelse af sejlads, hvor meget sejladsen ville stige i Øster-

søen, og der var en russisk viceminister og en svensk minister, der udtalte sig om det. De mente, at den 

ville stige med 300 pct. inden for den kommende årrække. Og der var så ikke noget umiddelbart, om det 

var inden for 10 år eller 15 år. Jeg har faktisk prøvet at få fat på den udsendelse. Jeg skrev til Sveriges Ra-

dio, men har altså ikke fået nogen bekræftelse på det, men min kollega er altså ret sikker på det. Men det 

er altså også det billede, vi ser, at trafikken stiger mere og mere og jo altså ikke mindst med hensyn til 

store tankskibe. 

 Jeg har glædet mig meget over den debat, der har været, ikke mindst fra mediernes side om at man 

er kommet lidt væk fra det her med grundstødninger. Grundstødninger er ikke ufarlige, der er altid en 

risiko, når der er grundstødning. Men de risici, der virkelig er, det er kollisioner, det er, hvor vi ligger og 

sejler meget tæt på hinanden, og hvor vi har to eller i hvert fald det ene tankskib fyldt, og så et godsskib, 

der kommer med kul eller korn, og hvor de to skibe er i en kollisionsrisiko, det er der, der virkelig kan ske 

den store forurening.  

 Det med at et skib sejler på grund op ved Hatter, og der så flyder 20.000 tons råolie ud, det er stort 

set utænkeligt, det kan selvfølgelig være sådan et som Erica, der blev sendt ud nede ved Jaibur, det kan 

måske være, at sådan et skib kunne brække over, det skal jeg ikke kunne sige, men det er altså ikke der, 

hvor vi har det.  
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 Oppe ved Hatter så vi et stort skib gå på grund for nogle år siden, og der skete overhovedet ikke 

noget. Der er en gang, for en del år tilbage, der var der et reeferskib, et køleskib, der var på vej til det da-

værende Leningrad med appelsiner, der løb på grund, og han kom altså med 24 knob, altså en kendelig 

hastighed, en stor hastighed, cirka den dobbelte hastighed af den hastighed vores skibe sejler med, og 

han formåede altså at flå sin skibsbund op, men olieforureningen var så vidt jeg erindringer relativ lille.  

 Vi havde for ... det sidste skib, der gik på grund nede ved Gedser, som har været et område, hvor 

mange skibe er gået på grund på, der var der måske en risiko, fordi vi så adskillige skibe, der var dernede. 

Der var mange skibe på siden af det, der var Miljøstyrelsens skibe, der var swicher-fartøjer på, og derud-

over havde vi altså også en helikopter hængende over det hele. Når man så ser på, at vi faktisk igennem 

de sidste, ja, 20 år, der har vi faktisk, altså ind til her for et par år siden, der har vi faktisk haft i hvert fald 

to skibe, der gik på grund nede ved Gedser om året, og der har ikke været nogle udslip mig bekendt. Det er 

en sandbund, der er dernede, men altså pludselig så var der en gevaldig fokus på det. 

 Et af de problemer vi står over for, vi lodser, og det er noget, der faktisk bør findes en løsning på, og 

det bliver så politikerne, der får, det er, hvis vi kommer i en kollision.  

 Hvis jeg kommer i en kollision oppe ved Asnæs, altså ud for Kalundborg, så får jeg flere problemer. 

Hvis vi nu forudsætter, at det er tankskib, hvor der så kommer et hul i, og der begynder at flyde olie ud. 

Jeg har brug for noget assistance, det er ikke nok, at jeg ringer til Søværnets Operative Kommando og 

kommer til at tale med en vagthavende, der måske har en god forestilling om tingene, god forestilling om 

havet, men jeg har virkelig brug for at få at vide: Hvad kan jeg gøre, og det mangler vi altså. Man taler om 

de her nødområder, men der er nok ikke ret mange, der har gjort sig bevidst om, hvad betyder de her nød-

områder egentlig.  

 Hvis jeg kommer med et skib som Prestige og får en kollision oppe ved Asnæs, hvad skal jeg så 

gøre? Det bedste, sådan vil mit umiddelbare bud være, det vil være, at den faktisk bliver slæbt ind på 

Kalundborg Fjord. Det vil indebære, at hele Kalundborg Fjord bliver stort set ødelagt, al fauna, al fisk vil i 

hvert fald blive ødelagt, fordi det er en meget forurenende olie, Prestige har.  

 Omvendt, hvis jeg kom med en tanke med let fuelolie, altså dieselolie til biler, jamen der vil det 

bedste formentlig være, at jeg blev ude i Storebælt, og så kunne olien altså få lov at lække ud i hele Store-

bælt og så altså drive hele vejen op, sådan at vi kunne få så stor en overflade som overhovedet muligt, så 

det kunne fordampe. Der er jo ofte fly, der smider olie ud også, hvis de skal ned og lande umiddelbart 

efter start, der må de ikke lande med al deres brændstof ombord, og der smider de så ud. Altså man får 

forureningen over hele landet, i stedet for at man bare får det i et enkelt område.  

 Det, der jo var kendetegnende ved Prestige, det var jo, at nede ved Spanien der var der ikke nogen, 

der ønskede skibet ind i den bugt. Der var en bugt, hvor man havde en idé om, at man kunne slæbe den 

ind, den bugt ville være blevet ødelagt, hvis Prestige var kommet derind, og derfor så blev skibet sendt til 

søs med det til følge, at den pågældende bugt blev ødelagt, men samtidig fik man altså også ødelagt alt 

det andet område, og det er det forhold, vi står overfor i Danmark.  

 Jeg har i et møde med Søfartsstyrelsen gjort opmærksom på, at jeg meget gerne vil være med til 

drøftelser omkring de her nødområder, fordi det bliver os lodser, sandsynligvis, der kommer til at stå med 

problemet på et tidspunkt.  

 Der er foretaget noget risikoanalyse, og de risikoanalyser er jeg ikke helt enig i. Som jeg ser risiko, 

og det er så igen det praktiske aspekt, jeg helt klart lægger ud på. Jeg drøftede risiko med en god ven, der 

er lufthavnsinspektør ved Sabena, og Gaston han sagde, at når man har 1.000 hændelser, så har man 1 

uheld. Når man har 1.000 uheld, så har man 1 alvorligt uheld. Og når man har 1.000 alvorlige uheld, så 

har man 1 katastrofalt uheld.  

 Det drøftede jeg i går, med baggrund i at jeg skulle herind i dag, der drøftede jeg med en af mine 

gode venner, der er luftkaptajn i SAS, og han stod, og vi drøftede det indgående, og han sagde, jamen det 

kunne han egentlig godt svare bekræftende på, det var altså også hans opfattelse. Og han kunne så sige, i 
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SAS har de haft to meget alvorlige uheld, et i Los Angeles, som jeg ikke husker, og så havde de så det uheld 

nede i Italien for få år siden, og jeg synes, at rapporten ser bort fra det.  

 Jeg har, et af de områder, som jeg betragter som det farligste område i danske farvande, det er nede 

ved Agersøområdet, og der har jeg inden for de sidste 2 år der har jeg været ude for tre hændelser, og den 

ene hændelse det var en hændelse, der kunne have resulteret i et uheld. Jeg var nødt til til sidst at dreje 

for det skib, som jeg var lige ved at have kollision med. Jeg er nødt til at sige, at det skib, jeg kom med, det 

var et 100.000 tons skib, så det var altså et stort skib og et stærkt skib, og det skib, der ville sejle ind i os, 

det var altså en mindre coaster. Så det, der kunne være sket, det var, at han havde lavet et hul i skibet på 

det skib, jeg var ombord i, og det kunne måske have betydet et udslip på 1 ton olie i timen eller den stør-

relse. Altså vi taler om mindre ting.  

 Store skibe eksploderer ikke, hvis de rammer en grund. Vi havde for et par år siden et skib, der gik 

på grund oppe i Øresund, den nordlige del af Øresund, og det blev altså slået op, som om nu var det lige 

før, at hele Øresund blev ødelagt. Altså skibe, der går på grund i danske farvande, der sker der meget sjæl-

dent noget. Vi har oppe ved Tønneberg Banke oppe ved Læsø, hvor der er risiko for, at der kan ske noget, 

fordi der er sten dér. Men ellers står skibene altså bare godt og sikkert på grunden, og der sker ikke noget.  

 Jeg vil, lige inden jeg slutter, så vil jeg da godt benytte lejligheden til at svare på et spørgsmål, som 

vi måske får fra Elsebeth Gerner Nielsen. Det er med hensyn til hastigheden, og jeg er nok den eneste, der 

kan svare på det. Men de hastigheder, vi taler om, de er altså ikke ret store, vi taler om 12 knob, 12-13 

knob med de store tankskibe, og det er altså ikke ret stort, når vi taler om 24 knob. Der vil opstå nogle 

gevaldige problemer, hvis vi begyndte at nedsætte hastigheden med det.  

 De skibe, jeg taler om, den størrelse dér med 300 meter lange skibe, når jeg skal dreje, hvis jeg hal-

verer hastigheden, så bliver min drejningscirkel ekstremt forøget, og det vil sige, jeg får altså en meget, 

meget større drejningscirkel. Så det er ikke uden, jeg har så nogle andre numre, jeg kan lave, fordi så kan 

jeg nemlig, hvis jeg er nede i hastighed, så kan jeg så øge hastigheden, og det kan så give mig en bedre 

drejningscirkel. Men ellers er der altså risiko for det.  

 Vi havde et skib, Arctic, der var meget omtalt i pressen for en del år siden, og han gik netop ned i 

hastighed. Han havde ikke lods, han havde en dybgang på 13 meter, han gik ned i hastighed nede ved 

Agersøområdet, jeg kom selv lige bag efter ham, var nødt til at reducere min hastighed, fordi han havde 

reduceret sin hastighed. Og han formåede netop at sætte skibet op på grunden ved Egholm Flak, og der 

stor han, så vidt jeg erindrer, 12 dage. Så der er altså risiko ved det. 

 Ja, jeg vil sige tak.  

 

Ordstyrer: 

Tak til Mogens von Jessen. Men jeg kunne forstå, at Elsebeth Gerner Nielsen havde et andet spørgsmål så. 

 

Elsebeth Gerner Nielsen (RV): 

Ja, nu vil jeg sige, jeg er jo bare ude efter at finde en eller anden sanktionsmulighed over for dem, som 

ikke vil tage lods ombord. Og derfor så havde jeg udtænkt den snilde tanke, troede jeg, at hvis man nu 

kunne få dem til at tvinge dem uden lods til at sejle 2 knob hele vejen fra Gedser til Skagen eller omvendt, 

så ville de ikke gide at lade være med at tage lods ombord. Men jeg kan godt høre, at det ikke er et godt 

forslag, så det vil jeg straks trække. Og jeg vil også sige, at jeg, som har sejlet folkebåd, jeg ved selvfølgelig 

alt om, hvor lidt fart i virkeligheden kan betyde.  

 Jeg har to spørgsmål. Det ene er: Hvilke muligheder vi har for stille elektronisk søkort gratis til 

rådighed for de skibe, som måtte sejle rundt med gamle søkort. Er det sådan, at vi uden videre kan overfø-

re dem elektronisk til skibe, som måtte gøre opmærksom på, at de ikke har søkortene ombord?  

 Og for det andet: Hvordan er reglerne omkring overførsel af information om et skib til andre lan-

de? Er det sådan, at når et skib bliver betragtet som farligt eller bare lidt farligt, det forlader dansk søterri-
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torium, fortæller vi så med det samme videre til det naboland, hvis søterritorum skibet nu er på vej ind i, 

at vi har de og de oplysninger om skibet, og at vi føler os nervøse omkring dets sejlads, eller hvordan er 

reglerne dér? 

 

Niels Jørgen Bagge: 

Ja, da jeg ikke selv måtte stille spørgsmål til det politiske panel, så er jeg jo nødt til at svare på de spørgs-

mål, som panelet stiller.  

 Med hensyn til det elektronisk søkort, ECDIS, der er jo flere ting i det. Den ene ting er, at vi fra 

dansk side anerkender ECDIS som et lige så godt søkort som papirsøkort. Og det næste det er, at der er en 

bestemt fase, hvor de store skibe skal være udstyret med ECDIS-søkort.  

 Jeg tror ikke, vi kan være i den situation, hvor f.eks. lodsen skal tage oplysningerne, altså enten en 

computer eller andet, ombord og forsyne den med ECDIS-søkort. Det kommer vi ikke i, fordi skibene ind-

henter det, ved at de bliver udstyret med det efter den konvention, det drejer sig om, og det er i øvrigt 

også SOLAS-konventionen, det er bestemmelserne under sejladssikkerhed.  

 Med hensyn til at give oplysninger til andre lande der er det jo sådan, jeg tror, Hans Christensen 

var inde på det, at vi har jo et udbredt system, hvorefter vi syner skibene, der kommer ind til havnene, og 

i det system er der altså også, hvor skibene sejler hen, om de sejler ind i de systemer, som har denne port 

state control eller havnestatskontrolmulighed så ved de, at et skib det er på vej derover.  

 Vi har også visse anmeldelsessystemer, fordi det kører på et stort databasesystem, det er, at der er 

særlige skibe, som vi mener, at vi er nødt til at informere modtagerlandet om, at nu kommer det skib, og 

der er altså problemer i den forbindelse. Og det gør vi faktisk.  

 

Mogens von Jessen: 

Omkring elektronisk søkort: Det er noget, der begynder at vinde mere og mere indpas, vi ser det oftere og 

oftere i skibene. Der er også nogle af mine kolleger, der er begyndt at medbringe det selv, og vi er måske 

nogle af de få lodser, der endnu ikke er udstyret med elektronisk søkort. Alle amerikanske lodser de har 

deres eget søkort med, når de går ombord.  

 Det kan umiddelbart lyde godt, der er også nogle risici forbundet med det. Hvis der sker noget, og 

mine handlinger er med baggrund i nogle andre oplysninger end dem, jeg har fået fra skibet, altså er jeg 

ombord på et skib, og deres materiel ikke virker, og der sker noget, nå ja, men så ligger fejlen altså hos 

deres materiel. Hvis jeg laver en fejlmanøvre, og det er begrundet i, at jeg kommer med noget udstyr ude-

fra, så kan det altså give nogle problemer. Så det er altså noget, vi også er meget opmærksomme på.  

 Omkring indberetning af farlige skibe, det var jo noget, der var meget debatteret på et tidspunkt, 

og jeg var sådan kommet lidt hurtigt ud, fordi vi er blevet pålagt nogle indberetninger. Det er jo sådan, at 

vi lodser har haft, siden 1981 der har vi haft indberetningspligt for skibe, der skulle til EU-lande, som vi 

mente var i en dårlig stand, og den er så blevet udvidet nu, og vi har fået en aftale med Søfartsstyrelsen, 

og den bliver fulgt.  

 

Nina Berrig: 

Når man taler om større sikkerhed, så synes jeg, jeg konkluderede ud fra de ting, der var anbefalet i den 

der risikoanalyse fra Cowi, at man ikke prioriterede de forslag op, men egentlig foreslog, at man satte 

fokus på en bedre, en ændring af sejladsafmærkningen.  

 Hvor meget skal der til for at lave en bedre sejladsafmærkning? Og når man samtidig nævner nog-

le strækninger, hvor der er behov for bredere sejlrender, dybere sejlrender, har man så også vurderet, at 

der er nogle særlige prioriterede sejlruter, hvor man kan sige, at ét er, at man så får måske en større trafik 

på de steder, men så kunne man dér måske også give en større overvågning og en større intensitet af 

sikkerhed. Hvad ligger der af vurderinger dér? 
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Ordstyrer: 

Tak. Jeg tror, vi starter med Niels Jørgen Bagge, og så vil Mogens von Jessen også gerne svare. 

 

Niels Jørgen Bagge: 

Ja, nu er der i materialet, som er udleveret her, der er en opdatering af selve rapporten. Jeg vil sige, rap-

porten er betydelig tykkere, end den er her, men jeg synes godt, man kan læse sig til det i den forbindelse.  

 Det er jo sådan, at også med den ekstra undersøgelse, der har været omkring Agersø Flak i Store-

bælt, så er der 15 forslag, der er prioriteret her, og det er de forslag, der primært er ført frem, og det er dem, 

der skal tages beslutninger om, om man skal investere i ét eller flere af de forslag her.  

 Det andet er jo, at man får jo ved analysen her, så får man et godt billede af, hvordan sejladssik-

kerheden er i de danske farvande, og der er man jo altså også faldet over mindre ting i den forbindelse, og 

der er Agersø Flak en af dem. Der er noget afmærkning, der er måske også en grund, man skal kigge på, 

skal den gnaves af. Der er også noget i den nordlige del af Øresund, og sådan har der været flere detaljere-

de ting, som man har sagt, og det er det, som Farvandsvæsenet i øjeblikket kigger på, da det er dem, der 

udlægger bøjer og kigger på den slags ting.  

 Men det vil jeg betragte som, hvad skal vi sige, en normal virksomhed, fordi det har vi jo gjort 

igennem årene. Jeg nævnte jo, at vi startede i 1970 med at oprette den såkaldte transitrute, t-rute, og 

siden den tid har vi stort samarbejde specielt med Farvandsvæsenet, der har vi gået tingene igennem, og 

for industrien og for erhvervet har vi fået nogle input, også lodser i øvrigt, med hensyn hvor der var pro-

blemer, og de blev rettet løbende undervejs.  

 Og så var det, jeg nævnte, at skråruten oppe ved Hatter den kostede jo altså næsten 30 mio. kr., at 

den blev foretaget i sin tid, fordi der var rigtig mange grundstødninger deroppe i det knæk, der ligger 

oppe ved Hatter Rev, og så også at man i forbindelse med brobyggeriet, og det er i virkeligheden for at 

beskytte Vesterrenden, den mindste af broerne derovre, det er ikke så meget for den store hængebro over 

Østerrenden, men altså så får vi også den tillægsgevinst, at vi kender trafikken, det er obligatorisk, at 

man skal melde sig til, og man kan kalde skibene op dér, at der får vi et langt bedre billede af, hvordan 

trafikken er i den del af vores farvand. 

 

Jørn Dohrmann (DF): 

Vil det sige, for jeg er godt bevidst om de der 15 prioriterede forslag, men det vil sige, jeg har fejlfortolket 

dig, ved at du ligesom sagde, at det var vigtigere at fokusere på afmærkninger før de andre forslag? Er det 

korrekt forstået? 

 

Niels Jørgen Bagge: 

Jeg tror, at man skal se det i et samlet hele, for ud over de store ting, vi foreslår her, det er bestemte steder, 

som man via rapporten har udvalgt. Altså man har set på, hvor sker søulykkerne, både, og det er specielt 

grundstødninger, vi har kigget på, men også hvor der er kollisionsfare, og der har man altså plukket de 

steder ud, det var faktisk oprindelig seks steder, som man så har udvidet ved forskellige tiltag, der er fore-

slået i selve rapporten. Jeg tror i øvrigt, vi kommer tilbage til det lidt senere ved høringen her, hvor vi får 

en teknisk gennemgang af de ting her. Så er det, man fokuserer på det.  

 Men samtidig har der været både interview og andre undersøgelser, som har sagt, jamen den bøje 

eller den afmærkning er måske ikke anbragt det bedste sted sikkerhedsmæssigt, og så har man kigget på 

den side af sagen.  
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Ordstyrer: 

Tak, Niels Jørgen Bagge. Lige inden Mogens von Jessen får det sidste ord, så direktør Knud Borck fra Far-

vandsvæsenet har jo også en aktie i denne rapport. Hvis du lige tænder for mikrofonen. 

 

Knud Borck: 

For at gribe en smule tilbage i vores drøftelser og min undskyldning for måske lidt utraditionelt at gøre 

en replik fra det ene panel til det andet, så vil jeg gerne sige til lodsernes formand, at det er nyt for mig, at 

lodserne føler sig så alene i en nødsituation.  

 Vi kan alle sætte os ind i, tror jeg, hvor rædselsfuldt det må være at stå med sådan en mellem hæn-

derne, og jeg tager budskabet med mig hjem og vil omgående sammen med andre involverede kigge på, 

hvad vi kan gøre for at støtte lodserne.  

 I mellemtiden mener jeg altså stadig væk, det er rigtigt, uanset hvad du mener om det, Mogens von 

Jessen, at ringe til den myndighed, der har ansvaret for ulykker i danske farvande. Ikke ansvaret for ulyk-

ker i de danske farvande, om forladelse, det mener jeg selvfølgelig ikke, men ansvaret for at bekæmpe 

nødsituationer i danske farvande og lade SOK gøre de første udfarende skridt.  

 Men vi skal i hvert fald gøre fra mit embede, hvad vi kan for, at lodserne bliver bedre påklædt til at 

håndtere den slags situationer og udrustet med allehånde forholdsordrer, og hvad der ellers måtte være 

behov for. 

 

Ordstyrer: 

Tak, Knud Borck, Farvandsvæsenet. Så får Mogens von Jessen det sidste ord i denne blok. 

 

Mogens von Jessen: 

Tak for det. Vi er jo ikke nogen, der ikke godt forstår at finde ud af tingene. Vi skal nok ringe til både Sø-

fartsstyrelsen og til Søværnets Operative Kommando. Søværnets Operative Kommando har vi ringet til i 

mange år. 

 Men med hensyn til spørgsmålet om den prioriteringsliste. Den prioriteringsliste er vi så meget 

tvivlende over for, vi lodser, for i den prioriteringsliste står nemlig Drogden som det farligste område. Det 

er rigtigt, Drogden er da uden tvivl et farligt område - jeg besejler i øvrigt ikke selv Drogden, så jeg skal 

ikke gøre mig klog på Drogden som lods. 

 Men Prestige sejlede gennem Drogden med 10.000 tons havvand i tankene som ballast, og den 

sejlede ud, og den sejlede forbi Storebæltsbroen og det område med 100.000 tons fuel, meget svært foru-

renende fuelolie. Det er det aspekt, jeg gerne vil have ind i, og det var det aspekt, som Carsten Jürgensen 

var inde i, at vi har altså en hovedvej igennem de danske farvande, og det er den hovedvej, der er den 

farlige. 

 

Ordstyrer: 

Tak til Mogens von Jessen og Niels Jørgen Bagge. Det er jo så slut på denne blok. Vi holder en kaffepause 

frem til 14.45, hvor vi kaster os over Tiltag for forbedringer af sikkerheden. Tak. 

_____ 

 

Kaffepause 

_____ 
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Tiltag for forbedringer af sikkerheden 

 

Ordstyrer: 

Ja tak, forhåbentlig lidt opkvikkede oven på kaffepausen så kan vi byde velkommen her til den sidste 

blok i dagens høring, hvor vi får nogle konkrete forslag og meninger om risikovurdering - eller Tiltag for 

forbedringer af sikkerheden - på bordet. 

 Denne bloks oplægsholdere er Andreas Friis-Hansen fra Cowi A/S, som har været involveret i den 

før omtalte rapport. Så har vi Fritz Ganzhorn, som er sekretariatschef i Dansk Navigatørforening, Knud 

Pontoppidan, som repræsenterer her og er formand for Danmarks Rederiforening - jeg håber, han er et 

sted - og til slut har vi så også Jacob Hartmann, som repræsenterer miljøorganisationerne her. 

 Desuden har vi placeret Hans Christensen fra Søfartsstyrelsen her. Han får ikke lov til at holde 

oplæg, for det har han gjort en gang, men han er her for at kunne besvare spørgsmål. Men jeg vil starte 

med at give ordet til Andreas Friis- Hansen. 

 

Andreas Friis-Hansen (civilingeniør, Cowi A/S): 

Tak fordi vi blev taget med på råd i denne her sag. Jeg vil starte med at sige, at det, jeg vil fortælle nu, det 

er ikke den samme rapport, som man jo henviste til, som den Carsten Jürgensen fortalte fra tidligere på 

dagen, men det er den samme rapport, som Niels Jørgen Bagge har talt om tidligere. Men jeg vil gå lidt i 

detaljer med hensyn til den cost-benefit-analyse, der er blevet lavet, fordi jeg vil fokusere på de tiltag, 

man kan gøre for at sikre - eller nedbringe sandsynligheden for - at skibe, der sejler i de danske farvande 

kommer galt afsted ved grundstødning eller kollision, mens de sejler igennem de danske farvande. 

 Så dels er der en identifikation af de tiltag, man kan gøre, som er gennemført ved at spørge rundt-

omkring i erhvervet, og dernæst en kvantificering dels af de omkostninger, der vil være forbundet med at 

gennemføre de tiltag, og en kvantificering af den risikoreduktion, som man vil kunne forvente ved gen-

nemførelsen af tiltagene. 

 Så det er en cost-benefit-analyse, hvor benefiten jo er risikoreduktionen. Det vil sige, en reduktion 

af det man kan forvente af antal udslip. Der er tale om en måde at finde ud af, hvor man får størst risiko-

reduktion for pengene, størst virkning for pengene.   

 Nu har vi hørt en del jo om lovgivning, og hvordan vi skal håndhæve lovene og sådan nogle ting, 

lidt om hvordan skibene måske kunne gøres lidt mere sikre i sig selv. Det her drejer sig om, hvordan man 

kan indrette sig med tiltag, overvågningstiltag eller afgravning, eller uddybningstiltag i renderne, som 

flere talere også tidligere har været inde på. 

 De 15 tiltag, som vi har analyseret, er fordelt på 6 lokaliteter rundt om i Danmark. Hvis vi kigger på 

side 62 i mappen, så er der et kort over, hvor de ligger. Vi har allerede hørt Drogden og Hatter, men der er 

også nogle andre - Kadetrenden og Sundet Nord, Agersø Flak. 

 De 15 tiltag falder primært i de to kategorier, der hedder enten overvågning, det kan være 

AIS-overvågning, altså Automatic Identification System, eller VTS, som er Vessel Traffic Service, hvor der 

er en meldepligt og en radarovervågning. AIS er sådan set uden meldepligt. 

 Men der er den principielle forskel mellem overvågning og afgravningstiltagene, at overvågning 

kræver døgnbemanding af et operatørrum, det vil sige, der er driftsomkostningerne dominerende. Det 

koster selvfølgelig også noget at etablere et overvågningssystem, men det er ikke så meget i forhold til, 

hvad det koster at drive det over en længere årrække. 

 Omvendt er det ved afgravning meget dyrt at uddybe render eller gøre render bredere, til gengæld 

er der stort set ingen driftsomkostninger. Så hvis man udelukkende kigger på etableringsomkostninger, 
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så skal man ikke grave, men lave overvågning, men hvis man kigger på det over en lidt længere tidshori-

sont, så kan det altså godt være lige så omkostningseffektivt at grave. 

 Når det er sagt, så skal man jo også kigge på, hvad risikoreduktionen er, man kan få, og holde de to 

ting op mod hinanden.  

 En anden forskel mellem de to typer tiltag er, at afgravning er en passiv form. Det virker for alle 

skibe, der passerer, uanset besætningens uddannelse og hvilket elektronisk udstyr, de har om bord, om 

det er enkelt- eller dobbeltskrog eller hvad. Det giver bedre plads til alle. 

 Jeg skal også huske at sige, at det er ikke kun for at undgå grundstødning, man vil give mere plads. 

Det er simpelt hen for at give mere plads, sådan så skibene ikke så let kommer til at sejle ind i hinanden 

og ikke kommer så tæt på hinanden og giver farlige situationer. 

 Risikoreduktionen, som vi havde kigget på, bliver opgjort i antallet af undgåede udslip. Det vil sige, 

der er en risiko nu, hvor man må forvente et antal udslip. Man må forvente et antal kollisioner og grund-

stødninger nu med den indretning, man har nu, for man kan ikke lave et system, det er fuldstændig umu-

ligt at lave fejl i. 

 Men man kan forbedre forskellige forhold ved det og derved nedsætte sandsynligheden for, at der 

sker noget. Det er så den risikoreduktion, vi kigger på, og den måles i forventede antal udslip. 

 Når man laver det regnestykke, hvor man holder omkostningerne op imod risikoreduktionen, så 

kan man få den prioriterede liste over de 15 tiltag, som vi har snakket om tidligere, og som også står i 

høringsmappen. Den står på side 60 i sin fulde længde, hvor den måde, det er billigst at undgå udslip på, 

det er, som vi også har hørt tidligere, at gøre Drogdenrenden bredere. 

 Som nummer to kommer der en overvågningsløsning af Hatterområdet, og det viser sådan set - for 

det er så en overvågningsløsning på andenpladsen og en udgravningsløsning på førstepladsen - at man 

ikke kan sige på forhånd, at den ene type er bedre end den anden. Når man kigger på omkostningseffek-

tiviteten og tager risikoreduktionen i regning, så kan man ikke på forhånd vide, hvad der vil være mest 

omkostningseffektivt. 

 Analysen har dels fundet nogle hotspots, nogle sorte pletter på danmarkskortet, hvor der sker 

mange ulykker, kvantificeret den eksisterende risiko og givet et bud på, hvad den forventede risikoreduk-

tion vil være ved at indføre forskellige tiltag, hvad omkostningerne er ved at indføre de her tiltag, og det 

har så givet anledning til den her prioriterede liste med hensyn til omkostningseffektiviteten. 

  

Ordstyrer: 

Tak til Andreas Friis-Hansen fra Cowi. Jeg kan se, det ser sådan lidt klemt ud deroppe med de mange bre-

de skuldre, så hvis Fritz Ganzhorn kan kæmpe sig frem til mikrofonen, så værsgo. 

 

Fritz Ganzhorn (sekretariatschef i Dansk Navigatørforening): 

Det lykkedes. Vi takker også gerne fra Dansk Navigatørforening for, at vi må komme og give vores bud. Vi 

er jo blevet placeret i et ekspertpanel. Vores udsagn bygger ikke på de store undersøgelser, men bygger på 

de erfaringer, vi indhøster gennem vores medlemmers færden i dansk og internationalt farvand, og så 

det bygger selvfølgelig også på mine egne erfaringer som sømand. 

 Men det er rigtigt, at Navigatørforeningen repræsenterer jo dem, der sejler skibene, og vi må være 

hudløst ærlige og bekende, at navigatørstanden har en stor del af skylden for de ting, der sker. Det er 

klart, at kollision sker jo ikke bare af sig selv. Det sker ved tekniske svigt, men det sker i stort omfang også 

ved, at man enten sejler den forkerte vej, eller at man sejler ind i hinanden. 

 Så der er selvfølgelig et stort punkt her, som hedder uddannelsen af de folk, der sejler skibene, og 

der kan man sige, at det er jo rigtigt, at vi har et internationalt bestemt uddannelsessystem i en konven-

tion, STCW-konventionen, som fastsætter nogle uddannelseskrav. 
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 Så kan man sige, og det har jeg gjort i mit skriftlige oplæg, at man også kan sammenligne det at 

sejle lidt med det at køre bil, og hvis man skal simplificere det meget, så får en navigatør et kørekort, og 

det klarer næsten alle størrelser. 

 Hvis man har de store papirer, så kan man, hvis man snakker olie, transportere lige fra 4.000 tons 

til 400.000 tons. Der er jo ikke noget krav om, at man for at mønstre ud i en stor supertanker skal have en 

erfaringsbasis i lige nøjagtig supertankere. 

 Man kan diskutere, om der så er spørgsmål om muligheder for at øge efteruddannelsen af naviga-

tører til at klare kritiske situationer. Mange af de ting, der sker, sker jo ikke nødvendigvis, fordi man ikke 

kan finde vej, altså det man har lært, og nødvendigvis heller ikke fordi man ikke kender søvejsreglerne og 

sådan noget, mange af tingene sker også - og det er igen det, vi kender, fra når vi kører bil, hvis vi skal 

finde på arbejdet her uden for København og ind til det indre København, det ville være nemt nok at fin-

de vej, den kender vi.  

 Risikoen for at få en kollision med et andet køretøj eller en »near miss« er næsten lig nul, hvis man 

er alene på vejen. Det er, når man er flere i trafikken, at problemerne opstår. Det gør det også til søs. 

 Der er noget, der hedder »human factors«, menneskelige fejl også i forbindelse med betjeningen af 

skibene, og der er også - jeg mener ikke, det er helt rigtigt, som Hans Christensen sagde, at vi ikke har 

nogen erfaringer med at definere, hvad menneskelige fejl og betjeninger er. 

 Men Tycho Brahe sejlede ind i broklappen oppe i Helsingør, vi har den der sejlede en fiskekutter 

ned, fordi radarudstyret måske ikke var godt nok, og fordi man ikke læste radarudstyret godt nok. Marti-

na S blev sejlet ned heroppe nord for Helsingør igen i usigtbart vejr med stillingtagen til, om man nu også 

havde holdt behørigt udkig og derunder tolket sin radar godt nok. 

 Så der er et indsatsområde her, og jeg mener også, at vi i Danmark gør meget for at påvirke, at ud-

dannelserne af søfolkene bliver så gode som mulig. Danmark forsøger at sætte en høj standard på 

STCW-konventionen, og Danmark har også, synes jeg, udgjort et godt stykke arbejde omkring hvidlisten, 

altså den gensidige anerkendelse af certifikaterne fra forskellige landes søfolk.  

 Det er jo en verden, hvor vi i Danmark sejler med alle mulige nationaliteter på skibene, og de skibe, 

der besøger dansk farvand, har jo også alle mulige nationaliteter og kombinationer i retning af ejerskab, 

flag, hvem der ejer lasten, hvem der om bord sejler det, og hvem der er agent. Det er et internationalt 

erhverv på godt og ondt. 

 Så spørgsmålet er, hvad skal vi gøre lige her og nu? Der må vi i hvert fald erkende, at vi i Danmark 

har et farvand, som er svært navigerbart, når skibene er store, på grund af at vi ikke har så meget vand-

dybde, og som flere har været inde på, der er flere knæk, der er nogle trafiksepareringszoner, der er nogle 

broer, man skal sejle uden om osv., osv., osv. 

 Der er selvfølgelig nogle muligheder for at arbejde med lodspligt. Der er nogle muligheder for at 

udvide VTS. Det bakker vi op om. Der er også nogle muligheder for at udvikle, og vi får, har vi hørt, AIS, 

som gengiver nogle flere tekniske informationer. 

 Meget af det her er jo internationalt bestemt og styret af nogle regler, og hvis vi skal give et bud fra 

vores side om, hvad vi kan gøre nationalt her og nu, så er ordet kontrol og overvågning, og det er baseret 

på, at de erfaringer vi har fra vores egne medlemmer, som sejler i verden, er, at der er et større fokus nogle 

steder. 

 For ligesom at kunne eksemplificere tingene og forsøge på at vise udvalget, hvad det er, vi mener, 

har vi taget en lille ting med. Det er et søkort, ikke et søkort, man kan som sådan sejle i, men det er, hvad 

jeg vil kalde det verdenskendte kort 5500. Det er et kort, som ligger på kortbordet på rigtig mange skibe, 

der sejler igennem Den Engelske Kanal. 

  Der er en kort besked i det kort om, hvordan man skal sejle osv., osv., og jeg skal ikke gå i dybden 

med det, men det beskriver alle de obligatoriske og frivillige meldesystemer og franskmændenes egne 



Olietransport gennem danske farvande  høring d. 14. maj 2003   

 

 

 
 

59

regler om, at man skal sejle mindst 7 mil af land, når man har et tankskib osv., osv. Og det er noget, som 

man kort kan sige, at det er pensum for navigatørerne, når man skal igennem Den Engelske Kanal. 

  Det, som er det gode ved det, og som måske skærper opmærksomheden hos navigatørerne, næsten 

uanset hvilken nationalitet man har, det er, at der sidder nogen og kigger i noget overvågning, om man 

nu også gør, som man skal, som der står i kortet. 

 Og for lige at fortælle en lillebitte historie, så blev jeg ringet op af et medlem forleden dag, som 

havde skullet rundt om Frankrigs allernordvestlige punkt, Ile d’ouessant, han skulle forbi med et meget, 

meget lille tankskib, og der, som det fremgår af kortet, er nogle regler for, hvilke tankskibe må sejle i hvil-

ke baner. Da han så var bange for, at han ikke nødvendigvis havde det helt opjusterede kort, plus han var 

bekendt med, der var kommet nogle små justeringer, så valgte han så at sejle helt uden om trafiksepare-

ringen. Det var sådan en god idé. 

  I forbindelse med, at han skulle af vejen for nogle fiskeskibe, så kom han lidt tæt på separerings-

zonen igen, den yderste af dem. Og bang ... så blev han kaldt op inde fra Frankrig, hvor han blev advaret 

om, at der var en »possible violation« af den her regel 10 om sejlads i trafiksepareringszoner. 

  Det blev hans overstyrmand gjort opmærksom på, og man blev så bedt om, at kaptajnen kom på 

broen, man kunne få noteret hans navn og adresse. Fik en besked på, at de gerne så, at man sejlede or-

dentligt resten af vejen, og at han muligvis kunne få besøg i næste havn, han anløb til. Det var så dansk 

havn, han har ikke fået besøg. 

 Det er jo ikke sikkert, beskeden er kommet hjem fra Frankrig endnu, det tager jo lidt tid, det ved vi 

erfaringsmæssigt. 

  Man kan sige omkring vores medlemmer og straffesager for sejladsmæssig forkert angriben af 

tingene, er i min tid i foreningen primært været udenlandske sager. 

 Jeg skrev mit oplæg i to punkter, det ene gik jo på kontrollen, og det andet gik på det andet lille 

sømandsmæssige råd omkring bjergning, og der synes jeg og var glad, da jeg slog op og læste i de her 

scenarier 1 og scenarier 2, som var opstillet, da vi startede dagen. 

 Det, som jeg mener med overvågning, er meget godt illustreret i scenarie 1. Der har vi et tankskib, 

fuldt lastet med 95.000 tons og en servicefart på 14 knob, og det hedder »Suspect«. 

  Ud over, at jeg vil stille tvivl til, om han kan nøjes med 8 m dybgang, så må vi nok antage, at han i 

hvert fald har måske en dybgang på 13 m eller 11 m eller sådan et eller andet i den stil, men det, som er 

det interessante, det er jo, at de forpligtigelser, han har, der skal han melde. 

  Når han afgår fra en Østersøhavn skal han melde til SOK, og i henhold til ref. b så skal et skib, når 

det afgår og ankommer til og fra en EU-havn melde til SOK. Men der er en transit, så han er ikke forpligtet 

til at melde; han vælger så at gøre det, og han vælger også at bruge SHIPPOS-systemet, men i princippet 

kunne han vælge de sidste to systemer fra. 

 Så kommer han længere frem i systemet, og oppe ved Hatter Barn, der vælger han så at sejle ind i 

dybvandsruten. Det er jo helt hul i hovedet at sejle ind i dybvandsruten, hvis man nu, som der står i sø-

kortet, kan sejle ligeud med 15 meters dybgang. 

 Havde vi haft et system, hvor vi ..., og det får vi måske i forbindelse med AIS, hvor vi overvåger 

skibstrafikken, så havde vi muligheden for her - ligesom måske som en flyveleder og ligesom man gør 

nede i Frankrig - i hvert fald havde en gardering på, der måske var en, der sad og holdt øje med det og så 

kunne give det her skib og den vietnameser, som måske skal igennem, at det er meget bedre at sejle lige-

ud, der er ikke nogen knæk, og der er masser af vand. 

 Hvad gør man så i Dammark? Nu har jeg jo givet det her kort, og der kan jeg sige, at der er ikke 

sådan et kort i Danmark. Der er sådan en folder her, som også beskriver næsten de samme ting. Min poin-

te er lidt, at det er lidt mere gennemtænkt, det vi har nede i Kanalen. Det kort ved jeg, at det ligger frem-

me i rigtig mange skibe, og jeg har hørt fra Mogens von Jessen, at han har set den her ligge ude i skibene. 

Men det er langt fra alle skibe, den ligger på. 
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 Og den måde, man griber det an andre steder, det er jo, at man fortæller direkte skibene jo, hvad 

man skal. I denne her har vi optrykt IMO-resolution 620 igen til den måske vietnamesiske kaptajn, der 

skal igennem. Og vi har valgt at optrykke det sådan, at der starter med, at »the assembly recording« arti-

kel sådan og sådan og »being aware of nothing og nothing also and nothing further« osv., osv., osv., slutte 

op med at skrive, at man »recommender« så et eller andet, og så kommer der så, hvad vi i Danmark »re-

commender«. 

 Spørgsmålet er, om man i Danmark ikke bare kan give en ren »plain« information om, hvad man 

synes, der er bedst, og så lade det være op til skibene og ham skibsføreren, der sejler, at have sit jurisdikti-

onsproblem. Det kan da godt være, at vi vælger at rapportere frivilligt nede i Kanalen. Men det er bare 

min opfattelse, at når skibsføreren, den enkelte ude på skibet, bliver kaldt op, så svarer man beredvilligt, 

og man hører efter, hvad de siger i land, og man tager det med på råd og vejledningen. Man går ikke så 

meget op i jurisdiktionen ude i beslutningsprocessen ude om bord. Der er myndighed myndighed. Det har 

vi lært rundt omkring i en hel masse lande. Og myndigheder dem svarer man. Så skulle man måske lade 

det være op til flagstaten at sige, hvis vi i Danmark gør noget, der er forkert. 

 Så hovedpunktet er, at vi fra Dansk Navigatørforenings side plæderer for, at AIS-systemet gøres til 

det aktive overvågningssystem og ikke til et passivt overvågningssystem, hvor man blot vil bruge syste-

met til at fange syndere, og også at man, fordi det er jo ikke kun, hvordan man sejler. Det er jo også det 

omkring skibenes stand osv., osv., osv. Og der vil jeg gentage, som jeg har skrevet, at det er vores opfattel-

se andre steder, at man har arrangeret sig i myndigheder, hvor man har flere af områderne, vi i dag har 

spredt ud, det, der med et bredt ord hedder »coast guards«, rundt omkring. 

 Kort om et andet punkt: Det var det omkring bjergning. Det passer også udmærket ned i scenarie 2 

her, og det var kun, hvis vi skal være eksperter, så fylder det også lidt i vores dagligdag om, hvad gør man 

så ude om bord i skibene, når tingene endelig går galt, og det er for at sige, at der er nogle bjergningsreg-

ler, og det er nogle udmærkede regler, for det redder værdier. Jeg mener bare, at vi som Danmark også 

skal være klar på, hvad der foregår ude omkring vores kyster i de her bjergningsoperationer, for historien 

viser, altså nogle gange forløber det ikke helt så godt, som det skal, eller skibet venter med at starte sin 

bjergningsoperation i gang. Så det er ment som en lille henvisning til en problemstilling, som jeg mener 

man ikke er så klar over.  

 Men altså, der bliver drøftet i juraen, om man har muligheder som kyststat til at gå ind og foretage 

enten passiv kontrol eller gå mere aktivt ind i bjergningsoperationer, og det er igen en diskussion også 

om beredskabet, når uheldet kommer, for vi mener også, at det nok vil komme. Tak. 

 

Ordstyrer: 

Ja, tak for det. Og den næste er Knud Pontoppidan, formand for Danmarks Rederiforening. Værsgo. 

 

Knud Pontoppidan (formand for Danmarks Rederiforening): 

Tak siger jeg, formand, og jeg vil også gerne sige tak for at få lov at være med i dag og se, om vi kan bidra-

ge konstruktivt til de overvejelser, man gør sig.  

 Den danske handelsflåde, som jeg jo repræsenterer her i dag, har igennem de sidste 10-15 år været 

igennem en meget positiv udvikling. Og det kan jeg så kvittere for ved at sige, at det skyldes jo ikke 

mindst den positive interesse, der har været her i Folketinget for at give vores skibsfart gode rammebe-

tingelser. Og derfor markerer den danske handelsflåde sig også stærkt internationalt. Ses der bredt på de 

danske rederiers aktiviteter, herunder de forretninger, vi gør med indchartret tonnage og indlejet tonna-

ge, som det måske bedre forstås, så er vi blandt de ti største søfartsnationer i verden. Og som sagt, vi er jo 

et stort eksporterhverv i dag med en indtjening i størrelsesordenen 100 mia. kr. 
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 Men ikke alene har vi en størrelse; vi har også en kvalitet. Kvalitet er jo et kendetegn for dansk 

skibsfart. Vi har den mest moderne handelsflåde i verden med en gennemsnitsalder på 6 år. Og det skal 

så sammenlignes med verdenshandelsflådens 13 år. 

 Hvis vi kommer til tankskibene, for det er jo det, vi taler om her i dag, så kan vi også sige, at også 

her er vores flåde teknisk set helt up to date. Den danske handelsflåde, vi opererer i hvert fald i den, hvor 

jeg kommer fra i Danmarks Rederiforening, kun dobbeltskrogede tankskibe. Og vi har også en praksis 

blandt vores medlemmer, det gælder også det rederi, jeg kommer fra, at vi kunne aldrig drømme om at 

indchartre et skib, der ikke er et dobbeltskroget tankskib. Så vi opererer kun dobbeltskrogede tankskibe. 

 Skal vi lige dvæle et øjeblik ved det internationale, så er det klart, at der er jo næsten ikke noget 

erhverv, (det skulle måske være luftfarten ?), som er lige så internationalt reguleret som skibsfarten er. 

Og der har jo her i løbet af seminaret eller høringen her været en god gennemgang af alle de internationa-

le regler, der er lavet i IMO. Og det, jeg synes er vigtigt også at sige, det er, at disse regler de bliver løbende 

opdateret, sådan at vi jo hele tiden er oppe på up to date-regler. 

 Og det internationale skal jeg derfor bare forholde med nogle enkelte korte sætninger: For det før-

ste så er det utrolig vigtigt, at vi har internationale på området, og i den forbindelse er der vigtigt at note-

re sig, at IMO, som jo er det organ, som laver disse regler, er et særdeles effektivt organ.  

 Der stilles af og til spørgsmål ved: er nu IMO hurtige nok til at lave de regler, når der skal laves 

ændringer? Men historien har jo vist, at IMO  er hurtigere. Da vi havde Erika-forliset her for et par år siden 

og der skulle laves regler, og IMO ... og det begyndte i EU, så viste det sig, at inden det var færdigt, så hav-

de IMO overhalet EU, og var faktisk hurtigere færdige med reglerne ovre i London, end der er regler, der 

stadig ikke er færdige i Bruxelles endnu. Så man kan i hvert fald sige, at IMO har vist sig, at når der er 

noget, der skal gøres noget ved, så kan man gøre noget ved det. 

 Skibsfarten er forøvrigt underlagt en omfattende kontrol, der udøves af alle mennesker, og f.eks. på 

tankskibene de får sikkert besøg af inspektører af den ene eller den anden art omkring en ti gange om 

året. Og det er jeg sikker på, at vores navigatørvenner kan bekræfte, at så snart de er i havn, så kommer 

der nogen og forstyrrer dem med alle mulige inspektioner. Så det er ikke sådan, at der ikke inspiceres i 

skibene. 

 Det er vigtigt, at de nye regler også, der nu skal laves efter Prestige, bliver internationale og bliver 

lavet i IMO. Vi tog initiativ til sammen  med Erhvervsministeriet, at få lavet sådan en forretningsmæssig 

aftale om ikke at anløbe danske skibe med enkeltskrogede tankskibe. Og det så vi som en hurtig måde at 

reagere på og en hurtig måde at få lavet noget, der nu så senere jo så forhåbentlig bliver erstattet af in-

ternationale regler her meget hurtigt 1. juli. Og jeg skal komme tilbage til det lille projekt, specielt når vi 

taler om, hvad der kan gøres. 

 Når vi ser på, og der er jo fornuftigt, i dag fokuserer vi jo lige på havene omkring Danmark, og der 

er det helt klart, at, og det tror jeg også er kommet godt frem, at vi har to typer af olieudslip her: Det ene 

kan være ulykker som følge af en kollision eller en grundstødning, og på den anden side så har vi udled-

ning af olierester, ulovlig udledning af olierester. 

 Ulykken på Baltic Carrier nede syd for Møn det er klart, det gav en helt ny opmærksomhed om-

kring forureningssager her i Danmark. Og det gav en anden fokus på det, end der tidligere har været. Det, 

der faktisk rent faktisk er sket globalt ved ulykken med Prestige. Og der blev hurtigt taget konsekvens, og 

det er allerede redegjort for, hvilke aftaler der blev lavet.  

 Jeg vil i øvrigt gerne sige, at internationalt er der en stor anerkendelse af den måde, forureningen 

dernede blev håndteret på af de danske myndigheder. Det vækker, når man ser på, og jeg kan komme lidt 

tilbage til, hvordan Prestige er blevet håndteret af de spanske myndigheder, så vil man sige, at så respon-

derede man det fantastisk flot og fik klaret det område. Og det er jo også nævnt i flere papirer, at det sund 

og det vand dernede det er nu tilbage til, som det var. 
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 Hvis vi skal se på, hvad der kan gøres, så er det klart, der tales om lodspligt, og der tales om andre 

ting: øget overvågning, og det er klart, at disse ting de vil hjælpe. Og det er meget fornuftigt: farvandsaf-

mærkning, ruteafmærkning. 

 Jeg mener, hvis jeg skal sige sådan fra Rederiforeningen, så mener jeg, der er to ting, der skal gøres. 

Det første det er det med de tunge olier. Altså den aftale, som vi lavede med besejlingen af danske ... med 

danske havne, installationer og danske rederier, med enkeltskrogede tankskibe med de tunge olier, det er 

ligesom, det findes ikke til de danske havne i øjeblikket. Og det er de tunge olier, der virkelig sviner. Og 

historisk set af en eller anden grund så er de altid blevet sejlet i de ældste tankskibe til de dårligste rater, 

mens flybenzin, der ikke forurener, det går i de fint nye dobbeltskrogede tankskibe, fordi det dyrere. Og 

der forurener ikke spor, ved jeg, ikke spor, men det fordamper jo det meste af det, hvis det går ned. 

 Så derfor har der været en ond cirkel, at det har været de ældste skibe, der har transporteret de 

mest forurenende olier. Og det er det, vi gør op med med den aftale herhjemme, og det er det, EU og for-

håbentlig IMO gør. Den aftale, vi har lavet her hjemme, den er jo god nok, men jeg tror, der var en i pane-

let, der spurgte, jamen hvad med dem, der sejler igennem? Og det er jo klart, de er jo ikke omfattet, fordi 

Rusland ikke er omfattet. Jeg tror, det var formanden, der var i radioen i morges.  

 Og det er helt klart, at det er helt afgørende at få fat i Rusland på det her punkt her, at få en aftale 

med Rusland om, at de ikke lader de enkeltskrogede tankskibe sejle igennem med tunge olier. De må 

gerne lade deres enkeltskrogede tankskibe gå igennem, men de skal bare ikke lade dem gå igennem med 

de tunge olier. 

 Som der er flere her, der har sagt, så er det jo ikke vejr og vind, der slår tingene i stykker, grund-

stødning osv. De er normalt jo renlige, fordi det er sandbund det meste af det det. Men altså de tunge olier 

sviner, og dem skal man have fat i. 

 Jeg har haft lejlighed til at drøfte det her med Loyola de Palacio, vicepræsidenten i Kommissionen, 

og Kommissionen er opmærksom på det. Men altså der er mange, der skal i gang med det her, og jeg me-

ner, at det må være en prioritet for Danmark at lede det arbejde i Østersøregionen, eller hvor man nu har 

mulighed for det, til at få en dialog med russerne og få dem til at acceptere, at de ikke vil laste tung olie. 

 Det er klart, at det synspunkt, de vil komme tilbage til med jer, det er, det vil gøre vores eksport af 

olie dyrere for Rusland, end det vil gøre det for Saudi-Arabien eller andre steder, og det må I jo så forholde 

jer til i diskussionen, at det her det er politisk problem, som vi simpelt hen må have løst. Og så stor er 

fragten altså heller ikke, at det ikke skulle være muligt at få dem at acceptere det forhold. 

 Så er der det andet og det andet forslag, jeg har, og det er så det mere brede. Og det er, at vi mener, 

at med den nye teknologi, der er på vej, så er der mulighed for en stærkere præventiv indsats. Vi taler om 

WTS; vi taler om AIS og de elektroniske søkort. Og der mener jeg, at man må se mere på en integreret 

løsning her i landet. Og det, som jeg rent faktisk vil foreslå, det var, at man iværksatte en systemanalyse, 

altså gennemgik alle de systemer, der er, og så lavede man en procesoptimering og fandt ud af, hvordan 

koordinerer vi de her processer, så det virkelig bliver effektivt, ikke baseret på, hvordan det er i dag. Men 

efter sådan en systemanalyse og sådan en procesoptimering så må der kunne laves en plan for, hvordan 

vi vil indrette os i fremtiden.  

 Og her, hvor der er tale om, skal det være den ene eller den anden myndighed, jeg mener, alle 

myndigheder, der har med det her at gøre, skal integreres i denne her analyse, og alle de processer, der 

har vi med at gøre her, lige fra overvågning til elektroniske søkort, mailpligt, kommunikation, det er rig-

tigt, jeg har selv været med på nogle af vores Mærsk-skibe, når de sejler igennem Kanalen, man bliver 

holdt øje med én hele tiden, og med de her nye systemer, der kommer, hvis der sidder sådan en elektro-

nisk device i skibet, så kan man jo sidde i et eller andet stede ved en radarkontrol og følge det skib, og så 

snart det slår ud af kursen, så kan man ringe til skibet og sige, hov, er I faldet i søvn deroppe, eller snakker 

I for meget med lodsen, hvis nu det er lodsen, de står og snakker for meget med. Altså så kan de få det 

hele tilbage igen. 
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 Så jeg mener - spøg til side - men jeg mener bare, at der skal sådan et analysearbejde i gang, og så 

må alle de berørte institutter og myndigheder de må så igennem en sådan procesoptimering. Det tror jeg 

vil kunne give, at vi får noget fremadrettet. 

 Og så, hvorfor ikke, og lad mig tage det med også, lave et mål for det? For eksempel at sige, at vi vil 

have den samme grad af sikkerhed. Om igen: Vi vil have samme udgifter som det, vi har i dag, men vi vil 

have 30 pct. bedre sikkerhed. Hvordan opnår vi det? Hvad skal der til i optimeringer? Hvad skal der til i 

systemer? Det er jo sådan, vi gør i vores virksomheder, når vi skal se, om vi kan gøre det lidt bedre end 

det, vi gør det i dag: sætte et frisk mål for det her, at det må ikke koste mere end det, det koster i dag, men 

det skulle gerne være 30 pct. billigere. 

 Så vil jeg gerne til sidst sige, vi havde også det dér lige indledningsvis omkring ulovlig udledning af 

olierester, og der vil jeg bare sige, fra Rederiforeningens side der støtter vi naturligvis alle de bestræbelser 

og også sanktioner, der kan pålægges kriminelle osv., og der kan sikkert også gøre yderligere for at effek-

tivisere det dér. 

 Til sidst, og det har der også været inde på, det er spørgsmålet om disse nødpladser. Jeg tror, det var 

lodsen, der var inde på det før. Jeg mener, det er vigtigt, at man får udpeget safe area, hvor man kan gå 

ind. Det var helt klart, at det var det, der skete ved Prestige, at der havde man ikke modet, og det er heller 

ikke nemt for politikerne at tage det der, for hvem vil gerne have sådant et skib ind i sin valgkreds? Altså 

det er jo ikke sikkert, man bliver genvalgt næste gang. Det er jo rarere, hvis det går til Kalundborg, end 

hvis det går til Kerteminde.  

 Men altså, der må man altså tage tyren ved hornene, og så må man finde ud af, hvor er det rigtigt 

at lave de her nødområder. Og så må man samtidig, og det er jo så den anden side af sagen, når man nu 

har begrænsende ressourcer til flydespærrere og alt muligt andet, så må de selvfølgelig ligge de steder, 

som man betragter som nødhavn, så man kan komme til stede på et øjeblik. Så der er nogle hårde beslut-

ninger, som udvalget må ind og ind i, og det må man jo så gøre for sig selv og så prøve at finde ud af, 

hvordan gør vi det her optimalt.  

 Men det er helt klart, og det er jo ikke sådan et, vi har jo ikke sådan de store klimatiske ting her i 

Danmark, så det er jo ikke så, det kan bliver svært nok i Danmark, men det er jo klart, i EU og andre steder, 

det her det er et kæmpeemne. Og skibsfarten og skibsførerne, altså det er jo helt utilfredsstillende, at en 

græsk skibsfører, der gjorde, hvad han kunne for at komme i nødhavn i Spanien, ender i fængsel og sidder 

indelåst. Det er jo fuldstændig urimeligt. Og han gjorde absolut sit bedste. Der var ikke nogen, der kunne 

holde det skib flydende ude i det søgang, de var ude i. 

 Så det er ligesom mine konkrete bud på, tak. 

 

Ordstyrer: 

Ja, tak til Knud Pontoppidan. Og så er den sidste indleder under det her punkt, det er Jacob Hartmann fra 

Greenpeace. 

 

Jacob Hartmann (kampagneleder, miljøorganisationerne v/Greenpeace): 

Ja, tak. Jeg skal på vegne af de grønne organisationer Danmarks Naturfredningsforening, WWF, Dan-

marks Ornitologiske Forening, Dansk Botanisk Forening og Friluftsrådet og så selvfølgelig Greenpeace 

fremlægge det, vi mener er vores bud på ting, der kunne indgå som elementer i øget sikkerhed i Østersø-

en. 

 Vi har et panel af politikere heroppe i dag, og det, som jeg har savnet i dag, det har sådan set været 

snakken om det vigtige instrument, det er at få erklæret Østersøen som PSSA-område, particulary sensiti-

ve sea area. Det er vores reelle arbejdsredskab i forhold til at få indført de tiltag, der er nødvendige i Øster-

søen. Det er vigtigt, at vi efter sådan en lang dag i dag, hvor vi har snakket meget om intern sikkerhed i 
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danske farvande, at vi ikke glemmer det store billede. Vi er faktisk en del af Østersøen, og vi kan blive 

nøjagtig lige så udsatte for ting, der sker uden for de danske grænser. 

 Der er altså en politisk proces i gang. Lige nu i den her uge der afholdes der møde i Helsin-

ki-kommissionen, hvor man er ved at forberede eller gøre sig klart, om man helt præcist vil sende en an-

søgning af sted omkring klassificering af Østersøen som særlig følsomt område. Det er den ansøgning, der 

skal fyldes ud med nogle relevante og meningsfulde tiltag, og det skal I ikke tage fejl af. 

 Derudover så skal der selvfølgelig gøres nogle ting i de danske farvande, og det har vi snakket en 

masse om i dag. Det er sådan noget som afgravning og øget VTS og alle de her ting. 

 Men dér, hvor vi har chancen for at overkomme den hurdle, som alle tilsyneladende løber ind i, 

nemlig at vi ikke må regulere skibsfarten i internationalt farvand, den har vi mulighed for at komme 

over ved at få klassificeret Østersøen som særlig følsomt område. 

 Nogle af de ting, vi forestiller sig, man kunne putte ind i sådan en ansøgning, det er sådan noget 

som at kigge på skibenes tilstand, kigge på, hvad er det for nogle skibe, vi har med at gøre? Er der nogen, 

der skiller sig dårligt, særlig dårligt ud i forhold til de andre? Der opererer man allerede med, at man laver 

kontrol af skibene og giver dem nogle anmærkninger, hvis ikke det er skibe af en ordentlig kvalitet, og 

der kunne man jo sagtens forestille sig, at et skib med særlig mange anmærkninger det får en form for 

karantæne fra Østersøen. 

 Der er også en endnu grovere art end anmærkninger. Så kan man blive tilbageholdt. Man kunne 

forestille sig, at skibe, der har været tilbageholdt inden de sidste 12 måneder, at de ikke lades ind i Øster-

søen. 

 Og der har også været en masse snak om relevante certifikater. Der er flere i dag, der har nævnt 

nødvendigheden af at få strammet op på de certifikater, der gives, og måske øge uddannelsen af de sø-

folk, der er her. Man kunne forestille sig, at gyldighedsperioden, fordi der er en masse relevante certifika-

ter, man allerede har, men man kunne måske forestille sig, at gyldighedsperioden på de certifikater den 

blev sat ned, sådan at man er sikker på, at de ting, man skal kunne for at sejle i Østersøen, de står i frisk 

erindring, hvis man sejler herop med farlig last.  

 Der har også været tale om - ikke i dag, men i andre fora, at der er altså nogle lande, som har nogle 

særlig tvivlsomme flag, »flags of convenience«, søfartsnationer, som rask væk giver certifikater væk uden 

egentlig at sikre sig, at de nødvendige kvalifikationer følger med. Og den diskussion tror jeg godt man 

kunne komme videre med. Altså jeg tror også inden for skibs-/søfartsindustrien at der er en vis irritation 

over, at der er nogle »flags of convenience«, der ødelægger det for andre ved simpelt hen at dele certifika-

ter ud til højre og venstre. Og vi ved godt nogen lunde, hvem det er. Og der tror jeg godt, man kunne 

komme lidt videre ved at få skovlen under nogle af de lande. 

 Ser man på deciderede tiltag i Danmark, så er der selvfølgelig nogle passive tiltag såsom afgrav-

ninger. Og det er klart, at hvis man i Langelandsbæltet skal ændre kurs 10 gange, så giver det nogle navi-

gationsmæssige problemer, og det rent fysisk det kan vi gøre noget ved.  

 Der er jo også de aktive tiltag, som vi har snakket en masse om: AIS-systemerne. Og der er vi jo 

fuldstændig på linje med Rederiforeningen om, at det er klart, at vi skal få de forskellige systemer: VTS'en 

og AIS'en og for den sags skyld SHIPPOS-systemet til at snakke rigtig godt sammen. Og jeg synes også, 

Ganzhorn sagde, at fra navigatørerne, snakkede om, at det var vigtigt, at det blev et aktivt system, at det 

ikke bare bliver et system, der står og recorder, og optager, hvordan sejler folk? Det skal selvfølgelig være 

sådan, at man følger med; der skal være et menneskeligt element af overvågning i den, så man kan bruge 

det til aktivt at gribe ind, når man ser, skibe de kommer ud af kurs. Altså vores AIS, alt vores isenkram, alt 

vores elektronik det skal gøres til et aktivt system, så vi ikke bare står bagefter og ved, hvem vi skal sende 

regningen til, men at vi rent faktisk også kan gribe ind i tide og undgå ulykkerne. 

 En ting, som vi har gjort meget ud af, det er erstatningsansvaret, tanken om at øge erstatningsan-

svaret til et fuldt erstatningsansvar, så man kan følge regningen og sende den videre i systemet, altså 
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ikke bare skibsejeren eller de nærmest implicerede, men rent faktisk også helt frem til brugeren, ham, der 

- eller hende, der bestiller olien, så der inden for den branche i sig selv vil være en interesse i at sejle med 

sikre højkvalitetsskibe. Så altså: fuldt erstatningsansvar, så vi er sikre på, at der falder en økonomisk 

hammer, der gør ondt, og at der også er penge til at få ryddet op. 

 Retsforfølgelsen har jeg været lidt inde på. Karantænetankegangen: Er der et skib med for mange 

detentions eller anmærkninger? Har det været tilbageholdt for mange gange, eller har det for mange 

anmærkninger, så ...? overveje, om det er et skib, der er kvalificeret til at sejle ind i Østersøen. 

 Jeg synes, vi hører alt for lidt om skibe, der opfører sig fuldstændig uforsvarligt op igennem vores 

farvande. Hvad er det egentlig, der sker af konsekvenser dér? Der sker stort set ikke noget. De får lov til at 

forlade de danske farvande, og så er det sådan set det. Og så kan vi sende et brev til de respektive myn-

digheder og sige, det var heller ikke så godt. Men der sker jo ikke noget ud over det. 

 Synliggørelse af overvågningen er et andet punkt, vi har sat på. Det sås, efter at Søværnets Opera-

tive Kommando kopierede Greenpeace's overvågning nede i Kadetrenden. De var dernede, efter at vi 

havde været dernede en måned. Og de gjorde sig deres egne erfaringer. Og lige så snart man begynder at 

snakke til skibene, så begynder de faktisk at opføre sig betydeligt pænere. Og det har noget at gøre med, 

at lige så snart at overvågningen bliver synlig, jamen så begynder folk automatisk at opføre sig bedre.  

 Og det kunne jeg godt forestille mig, at man kunne udbygge videre til at lave en form for »hand 

over«, altså når de forlader dansk farvand, hvorfor er så, at der ikke lige kommer en svensk myndighed 

ind over og siger: velkommen til Sverige. Ved ...? her der gælder nogle andre regler i Sverige. Vi vil godt 

have, I gør sådan og sådan. I skal lige være opmærksom på, at der ligger en og roder rundt deroppe. I har 

den dér indledende kontakt og så sender bolden videre, så man laver den der form for meget bedre kom-

munikation. 

 Til sidst så vil jeg gentage det her med særlig følsomt område for Østersøen. Processen er sådan, at 

der nu i år frem til cirka jul der skal den her ansøgning den skal udfyldes med nogle meningsfulde tiltag. 

Og det er selvfølgelig det, jeg håber der er kommet nogle gode input til i dag til jer som politikere. Ansøg-

ningen den skal udfyldes. Men det er hamrende vigtigt, at denne her ansøgning den bliver lavet, så den er 

vandtæt. Den må ikke falde. Det er vores redskab til at få virksomme reguleringer i Østersøen. 

 Hvis vi til gengæld har lavet en god ansøgning, og hvis vi har gjort vores hjemmearbejde godt og 

fået landene omkring Østersøen med på det på forhånd i Helsinki-kommissionen i HELCOM-regi og også 

meget gerne selvfølgelig den store knast Rusland, så har vi til gengæld forberedt os så godt, som vi over-

hovedet kan på at få det banket igennem i IMO. Og det er det, der kræves, før vi kan få løst det her. Så en 

ordentlig ansøgning, der er tænkt igennem sammen med landene omkring Østersøen, så står vi stærkt i 

de forhandlinger, der skal være for at få det vedtaget i IMO. Tak. 

 
Ordstyrer: 

Ja, tak. Og nu er der så fem, der kan blive stillet spørgsmål til. Og den er første, der har bedt om ordet, i 

politikerpanelet det er Pernille Blach Hansen. 

 

Pernille Blach Hansen (S): 

Ja, det var jo utrolig mange spændende indlæg med mange gode ideer. Jeg vil bare lige koncentrere mig 

om det, jeg spurgte til før, som Knud Pontoppidan kommenterede, nemlig den aftale, man har lavet med 

Bendt Bendtsen. Jeg synes, det er meget fornuftigt at tage kontakt til russerne og finde ud af, om ikke vi 

kan få de tunge olier væk fra de enkeltskrogede tankskibe. Men hvorfor ikke starte med at feje for egen 

dør først? Så inden vi tager kontakt til russerne, så sikrer vi, at det gælder samtlige skibe, som danske 

rederier disponerer over. Kunne det ikke være et sted at starte? I stedet for kun at gøre det ved skibe, der 

anløber danske havne, så gøre det ved samtlige skibe, som de danske rederier disponerer over. 
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Knud Pontoppidan: 

Jeg sagde bare, at vi har ingen. I Danmarks Rederiforening og vores medlemmer har ikke og opererer ikke 

andet end dobbeltskrogede tankskibe.  

 Så hvis du har hørt om nogle andre, så er det nogle rederier, som ikke er danske rederier og som 

ikke er herhjemme, og som jeg altså ikke kender til. Men jeg skal da ikke udelukke, at der findes en eller 

anden dansker, der bor et eller andet sted eller ... Men altså der er ikke nogen medlemmer i Danmarks 

Rederiforening eller store danske tankskibsrederier, der ejer eller disponerer enkeltskrogede tankskibe. 

 

Ordstyrer: 

Det var et klart svar. Så er det Keld Albrechtsen. 

 

Keld Albrechtsen (EL): 

Ja, jeg siger også tak for de mange forslag.  

 Og det kan nok undre mig lidt, at sådan forslag omkring vores egne sejlrender og sådan noget, at 

der ikke, at det går måske lidt langsomt.  

 Men det, jeg godt vil spørge om, det er det mere overordnede, det er, at jeg hørte et forslag fra 

Greenpeace, som går på de forhandlinger omkring at få Østersøen anerkendt, som skulle være nøglen. Og 

så hører jeg et forslag også fra Rederiforeningen om en aftale med Rusland. Men det, jeg godt vil spørge 

om, det er, at som jeg forstår den politiske øvelse, så er det jo i virkeligheden én og samme sag. Jeg kan se, 

der nikkes. Så har jeg muligvis forstået noget af det. Men forudsætningen for, at man kan få godkendt en 

sådan beskyttelse af Østersøen, det er jo en aftale med Rusland, som jeg har forstået det. Og det, vi bør 

kunne få russerne til at acceptere, det er, at de ikke sender disse skibe med tung olie ind uforsvarligt i 

enkeltskrogede skibe igennem vores farvande. Vil det følge automatisk af, at man får Østersøen aner-

kendt som særlig følsomt område? 

 Og så er det ikke helt identiske forudsætninger. Men det kunne I måske forklare sammenhængen 

så. Altså det er vigtigt med det her spørgsmål, synes jeg, fordi at vi skal jo politisk diskutere, hvilket udspil 

som der fra dansk side vil være mest effektivt for at kunne opnå de aftaler med Østersølandene, som vil 

være bedst mulige, herunder med Rusland. 

 

Ordstyrer: 

Ja, jeg ved ikke, hvem som vil ... 

 
Knud Pontoppidan: 

Ja, jeg kan godt lige prøve på at forklare det, og så vi er jo flere, der kan uddybe det. Det er også muligt, at 

jeg tager fejl. 

 Men du har sådan set rigtigt. I realiteten er det den samme proces. Det, der skal til i IMO, hvis vi 

laver et internationalt forbud, altså EU-Kommissionen har foreslået et generelt forbud mod anløb af disse 

enkeltskrogede tankskibe i Europa. Det er nu ført over til IMO, så det bliver et generelt forbud mod at 

transportere tunge olier i enkeltskrogede tankskibe. Det er klart derovre, hvis det bliver vedtaget i IMO, så 

binder det selvfølgelig også Rusland. Så det vil sige, så får vi den dér ind. 

 Det er klart, hvis Rusland vil det, så kan det være, de vil gå endnu mere og tage sådan et »sensitive 

area«. Jeg skal ikke gå langt ind i de her sensitive area, fordi jeg ved, det er vist også foreslået for Nordat-

lanten osv., så der er andre, der har den idé. Vi skal bare huske, at de her sensitive area i havretskonventi-

onen gik jo egentlig på koralrevene og andre ting ude omkring de australske øer. Hvis alle mulige 

mennesker nu pludselig vil til at lave deres alle deres ... Det Atlantiske Hav som sensitive area, så kan det 

jo godt være, det volder nogle problemer og bliver svært ved at få 150 lande til at sige, at det synes vi er en 

god idé. 



Olietransport gennem danske farvande  høring d. 14. maj 2003   

 

 

 
 

67

 Men altså hvis man, jeg synes, den hurtige vej og den korte vej til at løse det øjeblikkelige problem 

det er, som du siger, det er at få en forhandling med Rusland, og enten vil de, eller også vil de ikke. Men 

det er klart, at når forslaget nu kommer til at køre i IMO, så vil det binde dem, hvis det bliver vedtaget i 

IMO. Så det er den hurtigste. 

 Men i øvrigt så har jeg sagt, der er forslag om at gøre dele af den, af Atlanterhavet op langs med De 

Britiske Øer, det tror jeg, det kan Hans Christensen bedre end jeg, til sensitive areas. Og at lægge et forslag 

frem for Østersøen det kan godt være, det er en god idé.  

 I øvrigt er jeg meget enig meget af det, som Jacob Hartmann har sagt. Jeg tror ikke, der er den store 

forskel på det, vi mener om det her. 

 

Jacob Hartmann : 

Jeg kan lige supplere med at sige, at når man laver de her udpegninger af områder som særlig følsomm-

me områder, så er det selvfølgelig vigtigt, at området rent faktisk kvalificerer sig til at være det. Men det 

er der ingen tvivl om, at det gør Østersøen. Østersøen er et særlig følsomt område. Og jeg ser det også me-

get som supplerende tiltag, og det kunne være starten, det, som Pontoppidan foreslår. Men for at få det 

ind i PSSA-kravene, så kræver det, at man skriver det ind i ansøgningen, at man allerede nu lægger det 

frem, at det er noget af det, som gerne skulle være effekten af PSSA-klassificeringen. 

 

Ordstyrer: 

Vil Hans Christensen også, ja. 

 

Hans Christensen (vicedirektør i Søfartsstyrelsen): 

Ja, jeg vil egentlig, fordi det tror jeg der er behov for ligesom at gøre klart, hvad er det, der foregår med 

Rusland i øjeblikket? Der var et møde mellem Rusland og EU den 15.  april, altså her for en halvanden 

måneds tid siden i regi af Samarbejdsrådet, altså Corporation Council. Og der blev man enige om at øge 

deres samarbejde om sejladssikkerhed inden for IMO med det formål at forhindre ulykker og dermed 

også forurening. Og her kom forslaget om fremskyndelse af udfasning og også det der forbud mod at bru-

ge enkeltskrogede tankskibe til transport af tunge olier. Det er med i det her. Men det er EU-proces, der 

foregår. Det er den ene ting. 

 Den anden ting er, at den samme proces den foregår fra Helsinki-konventionen. Og det er faktisk, 

det er to steder, Rusland presses fra, at man har fra Helsinki-konventionen, som Rusland jo er medlem af, 

der har man sagt, vi synes, det er en god idé, at vi får de her regler på plads om at bruge enkeltskrogede ... 

eller dobbeltskrogede skibe til det her formål. 

 Så tilbage til - jeg er måske ikke helt kvalificeret til at svare på det spørgsmål; det er Miljøstyrelsens 

område - det med særlig sensitive områder. Men jeg er overbevist om, eller jeg er sikker på, at det har 

intet med dobbeltskrog- og enkeltskrogsproblematikken at gøre. Det har formentlig heller ikke noget, det 

har jeg i hvert fald aldrig hørt om, noget med lods at gøre, altså at vi kan pålægge lods. Der er nogle mere 

overordnede principper, der vil slå igennem dér. Det har først og fremmest noget med, at så må man 

overhovedet ikke udlede noget. Men jeg er sikker på, at Miljøstyrelsen kan kvalificere kravene til de sær-

lige følsomme områder bedre, end jeg kan. 

 

Ordstyrer: 

Ja, mens Miljøstyrelsen lige tænker, så: Knud Pontoppidan. 

 

Knud Pontoppidan: 

Ja, bare  kort. Uanset jeg er helt enig i det, Hans Christensen siger, der er ikke noget forgjort ved, at de det 

danske Folketing i sine kontakter med de russiske parlamentarikere tager det her spørgsmål op. Natur-
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ligvis, jo mere pres de får fra alle sider, jo bedre. Så jeg er helt sikker på, at der findes muligheder for jer 

også i jeres regi til at tage det her op og hjælpe med i processen. 

 

Ordstyrer: 

Så skal jeg spørge Helle Pilsgaard: Er det sådan, at ... 

 

Helle Pilsgaard (underdirektør i Miljøstyrelsen): 

Jeg tror, det enkleste er, at vi lige giver det videre til bisidderne, som sidder med det konkret. 

 

Ivan Andersen: 

Ja, altså det er sådan, at i et sådant PSSA, som man laver dér, der kan man lave forskellige tiltag. Og det er 

jo så lidt afhængig af, hvorledes man så laver de her tiltag, man kan sætte ind i den. Og nogle af de ting, 

man kan lave ind den, det er sejladsruter for de her skibe, der kommer, og det er forskellige anmeldesy-

stemer; det er tvangsruter; og i enkelte specielle eller specifikke områder kan man også lave lodstvang. 

Men det er alt sammen nogle ting, man skal medtage i den ansøgning, man laver til IMO. Og på baggrund 

af den ansøgning og de tiltag, man nævner deri, er det så noget, der er et spørgsmål op til IMO, om de vil 

anerkende, at de ting, man har nævnt heri, også kan anvendes i den her PSSA. 

 Så det er ikke bare sådan lige noget, man umiddelbart kan gøre. Det er noget, der skal godkendes 

derovre, for at alle kan blive enige om, hvad det er for noget, der skal være. 

 
Ordstyrer: 

Ja, tak. Så fik vi vel nogenlunde det på plads. Så er det Elsebeth Gerner Nielsen. 

 

Elsebeth Gerner Nielsen (RV): 

Hvor mange enkeltskrogede skibe går der igennem dansk ... nej, ikke så meget enkeltskrogede ... hvor 

mange skibe går der igennem dansk farvand, som I mener burde tage lods om bord - og ikke gør det? Og 

der vil jeg specielt gerne vide, hvor mange russiske skibe, der er. 

 Og så ville jeg også gerne vide, jeg ved ikke, om der er en af jer, der kan svare på det: Hvad koster 

det i gennemsnit at have en lods om bord? Og det kan være, at der er andre i panelet, der bedre kan svare 

på det. Vi har jo virkelig eksperterne til rådighed nu. 

 

Ordstyrer: 

Ja, nu bruger vi hele spektret, Knud Borck. 

 

Knud Borck: 

Ja, for at tage det sidste først: Et par repræsentative taksteksempler for lodsning fra Skagen til Bornholm: 

Med et skib på 100.000 tons, som stikker 15 meter, er prisen 70.000 kr. Og fra Skagen til Sundet Nord med 

et skib på 30.000 tons, der stikker 7,5 meter, er prisen 18.000 kr. Og sådan kunne jeg blive ved, men det 

giver forhåbentlig et indtryk af størrelsesordenen. 

 

Elsebeth Gerner Nielsen (RV): 

Er det mulig at skulle lave et gennemsnit? 

 

Knud Borck: 

Et gennemsnit? 
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Elsebeth Gerner Nielsen (RV): 

Ja. 

 

Knud Borck: 

Ja, det er meget vanskeligt at svare på. For disse lodstakster er strikket sammen på en ganske kompliceret 

facon, som der som parametre har distancen og skibets størrelse og dybgang, sejladsens sværhedsgrad. 

Hvad mere, ...? Det er de ting, der er. Der er ikke mere. Men og derfor er det ikke så nemt at forklare, hvor-

dan ... at give et gennemsnit. For så må du også spørge mig: et gennemsnit for hvilken strækning med 

hvilket skib? 

 

Ordstyrer: 

Så er det Elsebeth Gerners spørgsmål om, hvor mange skibe der gik igennem, som var russiske og som var 

enkeltskrogede. Var det ikke sådan? 

 

Elsebeth Gerner Nielsen (RV): 

Nej. 

 

Ordstyrer: 

Nå, så må du selv stille det. 

 

Elsebeth Gerner Nielsen (RV): 

Hvor mange går der igennem danske farvande, som burde tage lods om bord, og hvor mange af disse er 

russiske? 

 

Hans Christensen: 

Ja, jeg ved, vi havde jo tallene fremme lidt tidligere. Jeg kan ikke selv huske dem. Men altså der blev jo 

nævnt nogle tal om, hvor mange skibe havde vi igennem på rekommandationen, og hvor mange tog så af 

dem tog så lods. Jeg kan ikke lige huske tallene. Jeg mener, det var dem, Niels Bagge kom med, eller som 

Knud Borck kom med. Det kan vi sikkert få senere. 

 Men jeg vil da gerne bidrage med at sige, at når vi diskuterer de her tal, så skal vi være klar på, hvor 

er det så, vi har målepunkterne. Og min opfattelse er, at det er Storebælt der er målepunktet for nogle af 

tallene i hvert fald. Og det vil sige, vi har et lodsningsområde, men flere lodsningsdistancer. Det vil sige, 

man kan vælge, om man vil have lods hele vejen eller man kun vil have lods under broen for at sige det, 

som det er. Altså min opfattelse er, at vi har ikke et billede over, fuldt over, hvor mange burde tage måske, 

og hvor mange store får vi forbi Skagen, og hvor mange af dem tager det. Det kan vi da høre, om vi har 

tallene. Det kan godt være, de er der. 

 Antallet af russiske skibe synes jeg man kan lave en interessant kommentar. Det er i hvert fald, 

hvad jeg hører, det er jo, at man må huske, at i forbindelse med Sovjetunionens opløsning skete der nogle 

ændringer derovre. Det er min opfattelse, at man tidligere sejlede meget i statsskibe, og det vil sige, at 

man sejlede ind, ud fra Rusland og hjem til Rusland, og derfor var ganske gode russiske søfolk, som sejle-

de de her skibe. Så derfor var det ikke, mener jeg ikke, et spørgsmålet, om det er et russisk skib - længere. 

Det er jo ikke dem, der er de farlige efter min opfattelse.  

 Det er, fordi at nu er det blevet markedsvilkår i Rusland. Det vil sige, man tager tonnagen ind fra 

spotmarkedet. Al russisk olie skal over spotmarkedet i Rotterdam. 

 

Elsebeth Gerner Nielsen (RV): 

Hvorfor er russiske skibe så ikke farlige? 
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Hans Christensen: 

Jamen jeg mener ikke, interessen er så meget for de russiske skibe. Man behøver ikke interessere sig for, 

om de er russiske eller ej. Jeg tror, at man skal konstatere, at det er en bred vifte af internationale skibe, 

der kommer, og sige, der er andre flag end russiske, som er risikoskibe. Jeg opfatter mange gange et rus-

sisk skib som også et ganske udmærket og sundt skib. 

 

Ordstyrer: 

Ja, vi har to, som gerne vil sige noget her også: Mogens von Jessen. 

 

Mogens von Jessen (formand for Danske Lodser): 

Ja, det var lige den snak, der er omkring russiske skibe. Jeg vil godt lige lægge en dæmper på det, fordi det 

er altså ikke russiske skibe, der som sådan er det store problem. Det er altså skibe på vej til Rusland. Men 

altså  det ville være en lidt forfejlet debat, hvis man tager det som, at det er de russiske skibe. 

 Der er en tendens til, for nylig har jeg set, altså jeg taler om for et år til halvandet, at vi ser en del 

kinesiske skibe komme med en meget stor dybgang, og de går igennem uden lods og har altså ikke været 

her forinden.  

 

Knud Borck: 

Ja, tak. Blot for at genopfriske en del af det, jeg læste op tidligere: Nemlig for hele 2002 var der i Storebælt 

434 tankskibe, men kun i seks tilfælde var der behov for at indberette skibsføreren. Og for det første kvar-

tal af dette år var der 143 tankskibe, men kun i tre tilfælde var der behov for at indberette skibsføreren. 

 Men det er ganske rigtigt, at VTS-Storebælt ser jo kun et øjebliksbillede, og den registrering her 

siger ikke noget om, hvorvidt skibet har haft lods hele vejen fra Skagen til Gedser Øst, som 

IMO-anbefalingen omhandler.  

 Men statistik har en vis mand skabt. Og vi vender og drejer den jo på mange forskellige måder.  Der 

er en anden en her, som måske har interesse, nemlig fordelingen af skibe opført efter dybgang, hvor 

mange af dem, der tager lods. Og der er det sådan, at når vi er nede på 15 meter, så er der 0 procent skibe, 

der ikke tager lods. Med andre ord: Alle tager lods, når de kommer igennem med den dybgang - ifølge den 

her statistik. 

 Og så fortaber det sig lidt, men holder sig under de 10 procent, når vi opererer med dybder på om-

kring 11 meter. Så der er en ganske god lodsdækning, når vi taler om disse store dybgange. 

 

Knud Pontoppidan: 

Bare ganske kort. Ja, lods er udmærket. Og jeg synes også, hvis man gerne vil have det for ligesom at gøre 

det ydermere,  kan man godt lave lodspligt. Det har jeg ikke nogen ting imod.  

 Men hvis man tager et tankskib f.eks., der sejler i fast rute til Sankt Petersborg og sejler igennem 

Sundet seks gange, otte gange om året sejler igennem Storebælt, så mener jeg, han kan sikkert sejle lige 

så godt igennem, uanset ... og han behøver da ikke at have lods om bord for min skyld. Altså lods tager 

man, hvis ikke man kan farvandet, hvis ikke man kan sejle det. Vi skal da nødig have f.eks., at DFDS, hver 

gang de skal sejle mellem København og Oslo, at de skal have lods med hele vejen frem og tilbage. Han 

sejler det skib lige så godt, som lodsen gør. Det håber jeg lodsen kan bekræfte. Han har sikkert kollegaer, 

der sejler de skibe dér.  

 Så vi skal ligesom bare, hvis vi skal til at lave sådan en lodspligt, så må vi samtidig lave en ordning, 

og det har vi jo også til forskellige i danske områder, når vi går ind i terminalerne her i Danmark, at altså 

skibe går ind til terminalerne, at naturligvis, hvis man har en erfaring i at sejle i det pågældende område, 

så behøver man ikke at tage lods. Så vi er ret tæt på at tage de lodser, der skal tages. 
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 Men for at få det sidste med synes jeg, det kan være en god idé at lave en lodspligt. Men så må man 

bare sørge for, at de folk, der er rutinerede, at de kan få lov til at sejle uden. 

 

Jacob Hartmann: 

Ja, man skulle næsten tro, at Pontoppidan han gik og fiskede efter et job i Greenpeace. Det er forbavsende, 

så enige vi er i dag.  

 Der har også tidligere, Knud Flensted snakkede også om det, at man kunne sagtens forestille sig, at 

skibe, der f.eks. havde været igennem 50 gange eller 10 gange, eller hvor meget det nu er, grænsen skal 

sættes ved, at der kunne man begynde at lempe reglerne. Det kunne man jo sagtens forestille sig. Det 

vigtige er, at man tænker tanken ind, at de folk, der sejler igennem, de skal være kvalificerede; deres cer-

tifikater de skal være i orden, og de skal være nyligt opdaterede. Det skal ikke være 10 år gamle certifika-

ter, som man får én gang, og så har man dem for livstid. 

 Vedrørende det dér med de russiske skibe, det er rigtigt. Problemet det er jo besejlingen af de russi-

ske havne, ikke specielt russiske skibe. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at komme med et lille 

eksempel, der foregår lige nu, bare for at bringe det ned, hvor vi alle sammen kan være med også: 

 Der er et skib på vej nu til Ventspils i Letland. Det hedder Novo Russiska? Det er over 200 meter 

langt enkeltskrogsskib. Og det har fået inden for de sidste 2 år har det fået 19 anmærkninger for dårlig 

skibsførsel, alt fra navigationsfejl, brud på Marpol-konventionen, certificeringen af skibet og besætnin-

gen. Det er altså den type skrammelkasser med dårligt uddannet besætning, der lige nu ligger og besejler 

- ikke Rusland, Letland godt nok, men russisk skib. 

 

Hans Christensen: 

Jeg føler, at der er behov for at nævne, at der her den 22. juni, tror jeg det er, der bliver der, der træder der 

et nyt EU-direktiv i kraft om port state kontrol. Og det indeholder forskellige udvidede forpligtelser. Port 

state har, det har eksisteret siden 1979, mener jeg, det var. Men det nye direktiv det indeholder nogle 

udvidede forpligtelser. Blandt andet så skal visse tankskibe, det er tankskibe, der er over  15 år og ikke er 

synet inden for de sidste 12 måneder, det bliver måske nedsat nu til 6 måneder, de skal gennemgå et 

udvidet syn, der er meget omfattende og meget besværligt. Det er den ene ting.  

 Den anden ting er, at der kommer faktisk også blacklistning af skibe, skibe, der ikke må anløbe 

EU-havne. Og det er altså en alvorlig ting for de her skibe.   

 Rusland er i første omgang ikke med det, men da man har et meget effektivt samarbejde på M.. ? 

området, så er jeg sikker på, at inden for meget kort tid, så vil Rusland være med i det her system, selv om 

det så bliver uden om EU. 

 Men der er altså allerede i dag det, som der efterlyses her. Der er blacklistning; der er udvidet kon-

trol på de her skibe. Tak. 

 

Ordstyrer: 

Så er det Jørn Jespersen. 

 

Elsebeth Gerner Nielsen (RV): 

Jeg fik ikke svar på mit spørgsmål. 

 

Ordstyrer: 

Nej, men du får ordet lige om lidt, når Jørn har stillet et spørgsmål. 
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Jørn Jespersen (SF): 

Tak. Nu lyder det jo meget, som om at hele det her værktøj, der hedder de særligt sårbare havområder, at 

hvis det kommer igennem, at så er en meget stor del af det løst. Men jeg vil gerne spørge jer, hvordan 

vurderer I den politiske proces omkring det? Fordi det er jo ikke givet,  at det bare glider meget nemt 

igennem. Min erfaring siger mig, at det faktisk ganske svært en gang imellem at få nogle af de aftaler.  

 Så jeg kunne godt tænke mig at spørge Jacob om, hvordan du vurderer den politiske situation både 

omkring HELCOM og omkring IMO efterfølgende. Og hvad er det for lande, der ligesom driver processen, 

og hvor er der nogle, der eventuelt blokerer det, og så vi kan vide, hvor man skal trykke og ikke trykke og 

sådan noget, og også meget gerne en kommentar fra jer andre, i det omfang at I har indtryk af det. 

 Og så vil jeg spørge: Er det virkelig rigtigt, at Danmarks Rederiforening er enig med de grønne or-

ganisationer i alle de ting, som man har nævnt, man gerne vil have inddraget i bestemmelserne omkring 

de her særligt følsomme? I jo højere grad af enighed, jo bedre er det jo. Så det ville da være dejligt at kun-

ne henvise til det.  

 Har I andre nogen kommentarer til de ting, de grønne organisationer har foreslået at få inddraget? 

 

Ordstyrer: 

Ja, Jacob Hartmann, det var dig, der blev spurgt. Men jeg skal lige sige, at vi nærmer os slutningen af hele 

høringen her. Så det er mere, der er Elsebeth Gerner Nielsen på talerlisten nu, og det er ikke fordi, der ikke 

må komme flere, men det er bare, vi skal jo også slutte på den tid, vi har planlagt. Så, Jacob. 

 

Jacob Hartmann: 

Ja, i forhold til at få PSSA-sagen igennem så er det klart, det kommer ikke til at gå af sig selv, og det bliver 

med hiv og sving. Det er allerede nu nemt at udpege Rusland som den store knast. De baltiske lande er 

måske lidt nemmere at få med, i og med at de i forvejen bejler kraftigt til at blive medlem af EU. Så jeg 

tror godt allerede nu, at vi kan udpege Rusland som dem, der skal fokuseres på.  

 Og det er klart, at de samtaler, der foregår allerede nu i HELCOM, det er dér, vi har en chance for 

indledningsvis at få en forståelse for, at PSSA-området er nødvendigt.  

 Og det var jo også derfor, at jeg i mit indlæg startede med at sige, at det er skidevigtigt, at vi får 

lavet en ordentlig ansøgning og får lavet så meget, at vi får løst så mange problemer med Rusland, før vi 

sender den ud og forsøger at få den igennem, hvor den endelig skal vedtages, nemlig i IMO.  

 Men jeg kunne sagtens forestille mig, at Knud Pontoppidan havde noget mere erfaring med, hvor-

dan er det egentlig, man banker ting igennem i IMO? 

 

Knud Pontoppidan: 

Det tror jeg Hans Christensen er bedre til end mig. 

 

Ordstyrer: 

Så får Hans Christensen muligheden. 

 

Hans Christensen: 

Jamen jeg har ikke stor erfaring i den, under den komité, der behandler det. Det er MEPC-komiteen, og der 

er Miljøstyrelsen; de er mere kvalificerede til at svare på det. 

 Men der har været sådan en stigende tendens, nu blev der peget på England, men der også andre 

områder i verden, hvor man gerne vil have de her særlige følsomme naturområder udpeget. Og i hvert 

tilfælde så er det min overbevisning, at det bliver ikke en nem proces. Men jeg tror, at det er rigtigt identi-

ficeret at sige, at for Østersøens vedkommende der bliver det Rusland, der bliver den store knast; det tror 

jeg er rigtigt. Tak. 
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Jakob Hartmann: 

 Ja, tak. Jeg kan ikke lade være med at sige en enkelt ting her, hvor vi nærmer os afslutningen, nemlig at 

man som iagttager af denne her proces der har man jo kunnet registrere, hvordan at man under den for-

rige regering der havde vi en opposition, som var meget ivrig for at få skærpet oliereglerne. Nu er det så 

den forrige opposition, der er ved regeringsmagten og, kan man sige, at kendetegnende er det jo, at alle 

synes, at det her er et alvorligt problem, som der bør tages hånd om, og der er kommet mange gode for-

slag til, hvad der bør gøres. 

 Det, som jeg først og fremmest synes at politikerne skal tænke på efter i dag, det er, at Danmark 

bør være et foregangsland på det her område - af to grunde: for det første fordi at Danmark har en unik 

placering søfartsmæssigt; vi ligger i et meget snævert farvand med meget stor trafik og med meget vigti-

ge værdier, der kan rammes af olieforurening. Og den anden grund det er, at Danmark er en meget stor 

søfartsnation. Så vores eksempel kan spille en stor rolle. 

 Så derfor synes jeg, at det er vigtigt, at man, hvad kan man sige, at Danmark bliver bannerfører for 

de her ideer og ikke lægger sig i baghjul på internationale aftaler, som nok skal komme hen ad vejen, 

men presser på, for at de kommer så hurtigt som muligt. 

 

Ordstyrer: 

Tak. Og så Helle Pilsgaard havde en lille kort bemærkning. 

 

Helle Pilsgaard (underdirektør i Miljøstyrelsen): 

Jamen jeg vil bare kort supplere om områderne og i forhold til Rusland: Det er jo rigtigt, at det vil blive 

knasten. Men det, der er interessant at notere sig, det er, at indtil nu har Rusland været med i og enig i 

HELCOM-beslutningen så langt, som den er kommet, om at udpege Østersøen som PSSA. Men der, hvor 

det bliver svært, det er selvfølgelig at blive enige om, hvad det så er for nogle initiativer og tiltag, der skal 

følge med i pakken, som Jacob Hartmann pegede på. Tak. 

 

Ordstyrer: 

Ja, tak. Og så er der to, der er de sidste to spørgere. Nu synes jeg, vi kan tage, du havde et lille spørgsmål, 

Jørn, og så Elsebeth Gerner bagefter. 

 
Jørn Jespersen (SF): 

Jo, nu fik jeg at vide, hvem der er knasten. Kunne man også sige noget om, hvem man med troværdighed 

kan forvente er drivkraften i det her arbejde? 

 

Elsebeth Gerner Nielsen (RV): 

Ja, jeg vil pokkers gerne vide, hvor mange skibe er det, der går igennem danske farvande, som burde have 

lods om bord, men ikke tager lods om bord?  

 Og jeg tror, jeg gerne vil spørge Mogens von Jessen og Niels Jørgen Bagge og Knud Borck - og for så 

vidt også Peter Søberg Poulsen, som ellers er ved at pakke sammen. Og hvis der er andre, der føler sig 

kompetent til at svare på det, så vil jeg gerne have deres svar også. 

 

Ordstyrer: 

Jamen vi får et kort svar på Jørns. Og så får vi fire korte svar fra de fire, der er udpeget af Elsebeth Gerner 

Nielsen. 
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Jacob Hartmann: 

Jamen det er rigtigt; jeg glemte faktisk at pege på vores allierede i den her sag. Dem, der troværdigt snak-

ker omkring klassificeringen af Østersøen som særligt følsomt område, det er Sverige, men også Finland.  

 Finland har en stor interesse i at få rettet op på denne her situation, for de ligger så dybt inde i 

Østersøen, så konsekvenserne virkelig vil kunne mærkes for dem. Det er også dem, der slås med skibe, jeg 

vil ikke sige: russiske tankere. Det er så nemt at komme til at sige russiske tankere hele tiden, men skibe, 

der besejler de russiske havne, hvor man ser enkeltskrogede skibe, der ligger og bryder is, på trods af at de 

ikke har den nødvendige isklassificering til den slags ting.  

 Så Finland og Sverige er vores samarbejdspartnere i det her. 

 

Ordstyrer: 

Tak. Og så Mogens von Jessen, du kan starte, og så kan det være, at de andre vil sige det samme, og så 

behøver de ikke at sige det. 

 

Mogens von Jessen: 

Ja, Elsebeth Gerner, hvis jeg skal svare på det sådan ud fra en helt klar vurdering af, hvad jeg synes, og der 

taler jeg så altså ikke om, at denne her IMO-rekommendation den taler om, at de skal have lods fra Ska-

gen til Gedser etc., etc., så taler jeg om, jamen der vil jeg vurdere, at vi taler om fra 2 pct. til 5 pct. af skibe-

ne, der burde have taget lods, som ikke har gjort det. Og det kan faktisk også godt, det kan så også godt 

være et mindre skib, altså ikke nødvendigt et skib, der er ... at det er en IMO-rekommendation, men sim-

pelt hen et skib, som er af en ældre type og der aldrig her været her før. 

 

Elsebeth Gerner Nielsen (RV): 

Jeg kan godt selv regne det ud, men hvor mange skibe er det, der går igennem i alt. Så kan jeg nemlig godt 

tage 5 pct. af det. 

 

Ordstyrer: 

Jamen vi går videre i talerækken. Fordi Niels Jørgen Bagge ville også gerne sige noget ... 

 

Niels Jørgen Bagge: 

Ja, jeg kan holde mig til de oplysninger, vi får fra VTS-centret i Storebælt. Det er dér, vi får vores oplysnin-

ger. Og der var det, som blev nævnt tidligere, 215 skibe er omfattet af rekommandationen i år i de 4 første 

måneder, og i syv tilfælde har vi haft grund til at skrive til flagstaten. 

 

Ordstyrer: 

Så tager vi Knud Borck. Så kan det være, at det efterhånden begynder at hjælpe på det. 

 

Knud Borck: 

Ja, jeg ville ønske, at jeg kunne tilvejebringe den ønskede forståelse. Men nu kan jeg da supplere med, 

hvor mange skibe det drejer sig om, idet det totale antal skibe gennem danske farvande i 2002 var 94.031. 

Ja. 

 

Ordstyrer: 

Hvad så, Elsebeth, skal vi tage flere med? Var det ... Mogens von Jessen vil godt igen. 
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Mogens von Jessen: 

Ja, jeg vil gerne svare så klart på det som muligt. Jeg kan godt se, at når vi taler om 94.000 skibe, der 

kommer igennem så er det altså ikke 94.000 skibe, som jeg går ud fra at der er 2-5 pct. af dem, der burde 

have taget lods. Altså den procentdel, vi taler om, det er vel en ... eller det antal skibe, vi taler om, ... altså 

hvor jeg har set, jeg er jo ikke på vagt hver dag, jeg vil umiddelbart mene igennem Storebælt, at vi taler 

om 50 skibe på årsbasis, vi ser.  

 Men så tager jeg altså ikke hensyn til, om det er nogle, der er omhandlet af rekommandationerne 

eller ej; jeg simpelt hen tager, jamen det er nogle skibe som måske et mindre skib, der undervejs har op-

trådt på en sådan måde, at han gav klart udtryk for, at han ikke kendte farvandet. Så jeg vil sige: en 50 

skibe går igennem danske farvande, gennemsejlingsfarvande uden at benytte lods og burde have benyt-

tet lods. 

 

Ordstyrer: 

Ja, så er der vist ikke flere, som vil sige noget. Og fordi nu er tiden også gået. Og så synes jeg, vi skal stoppe 

konferencen her. Og der vil jeg så godt sige, at det blev faktisk lige netop den meget gode, saglige kvali-

tetsbetonede konference, vi havde håbet på i udvalget. 

Da vi første gang snakkede om, hvad vi ville holde denne konference, havde vi selvfølgelig nogle 

ideer om, hvordan det skulle være, og sammen med Teknologirådet, som jeg gerne vil takke her for at 

have arrangeret det her for os, så har vi fået lagt et program med nogle indledere, som er så varieret og så 

kvalitativt godt, at det også er blevet en fantastisk god konference.  

 Jeg synes også, at det har vist, at hvis der er nogen, der tror, at der bliver taget let på denne her sag i 

Danmark, så synes jeg, alle her om bordet har forklaret deres udgangspunkt, og hvor alvorlig denne her 

situation kunne være, hvis ikke at vi alle sammen gør en indsats på området. Og når selv Greenpeace og 

Rederiforeningen er ved at slå sig sammen, jamen så må man sige, at så har denne her konference slet 

ikke været så dårlig, fordi så er der vel også en vilje til at arbejde sammen og nå nogle resultater. 

 Så jeg vil godt sige: tak for i dag. Og det, vi vil gøre nu i udvalget, det er selvfølgelig på baggrund af 

den her, den høring her så vil vi tage et punkt på dagsordenen, drøfte, hvordan vi kan komme videre med 

de her ting, fordi vi skal jo ikke bare være sådan en festlig lejlighed i dag, at vi drøfter de her ting; vi må 

komme videre med det og tage det på udvalgets dagsorden og drøfte, hvordan vi kan bruge alle de her 

værdifulde oplysninger, vi har fået her. 

 Vores hovedintention her som enden på den her konference var jo egentlig at finde ud af: Hvad 

kan vi gøre for at gøre det bedre? Og det synes jeg også vi har fået nogle gode indlæg på. Så tak for i dag. 
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Program 

 
 

Folketingshøring om olietransport gennem danske farvande 
Onsdag den 14. maj 2003 
i Folketingets Fællessal 

 
Høringen har til formål at belyse og vurdere risikoen og konsekvenserne ved uheld for olietransporter 
gennem danske farvande.  
 
Ordstyrer: Eyvind Vesselbo (V), formand for Miljø- og Planlægningsudvalget. 
 
9.00-10.30: Registrering og kaffe 
På grund af skærpet adgangsbetingelser til Christiansborg, bedes deltagere møde mindst 1-1½ time før 
høringens start. 
 
Program for høringen 
10.30-10.35: Velkomst v/ordstyrer Eyvind Vesselbo (V), formand for Miljø- og Planlægningsudvalget. 
 
10.35-11.30: Konsekvenserne ved en olieulykke - ulykkesbeskrivelser 
Hvad er effekterne på natur, miljø og industri ved 2 forskellige olieulykker? Alle indlæg tager udgangs-
punkt i et scenarieoplæg for ulykkernes omfang udarbejdet af Søværnets Operative Kommando. 

• Knud N. Flensted, biolog, miljøorganisationerne v/Dansk Ornitologisk Forening 
• Niels-Henrik Larsen, chefkonsulent i Danmarks Turistråd 
• Thorkild Førby, formand for Danmarks Fiskeriforening 

 
11.30-12.00: Omfanget af olietransporten 
Hvilke skibe, hvor mange og hvad bringer de kommende år? Søværnets Operative Kommando giver et 
øjebliksbillede, mens Cowi tegner den fremtidige udvikling. 

• Peter Søberg Poulsen, chef for havmiljøsektionen i Søværnets Operative Kommando  
• Carsten Jürgensen, civilingeniør, Cowi A/S 

 
12.00-13.00: Frokost 
 
13.00-13.45: Eksisterende lovgivning og regulering – nationalt og internationalt 
Hvad er lovgrundlaget og hvordan reguleres olietransporten? Hvilke tiltag er på vej. 

• Helle Pilsgaard, underdirektør i Miljøstyrelsen, m. bisidder Ivan Andersen og Lone Aggersbjerg 
• Hans Christensen, vicedirektør i Søfartsstyrelsen  
• Knud Borck, direktør i Farvandsvæsenet, m. bisidder Jens Peter W. Hartmann, chef for Farvands-

inspektoratet og Per Sønderstrup, lodsinspektør. 
13.45-14.30: Vurdering af risiko for ulykker  
Hvor stor er risikoen for en ulykke, og hvor tit er det lige ved? Hvordan vurderes den generelle sejlsikker-
hed, og hvordan opleves den i praksis? 

• Niels Jørgen Bagge, kommitteret i Søfartsstyrelsen, m. bisidder Michael Bager 
• Mogens von Jessen, formand for foreningen Danske Lodser 
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14.30-14.45: Pause 
14.45-15.55: Tiltag for forbedringer af sikkerheden 
Hvad kan vi gøre bedre, herunder hvad får vi får pengene? Forskellige forslag til en forbedret lovgivning 
og indsats på området. 

• Andreas Friis-Hansen, civilingeniør, Cowi A/S, m. bisidder Dan Olsen, afdelingschef 
• Fritz Ganzhorn, sekretariatschef i Dansk Navigatørforening 
• Knud Pontoppidan, formand for Danmarks Rederiforening 
• Jacob Hartmann, kampagneleder, Miljøorganisationerne v/Greenpeace 

 
Hans Christensen, vicedirektør i Søfartsstyrelsen medvirker i panel. 
 
15.55-16.00: Afslutning: v/ordstyrer Eyvind Vesselbo (V), formand for Miljø- og Planlægningsudvalget. 
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Politisk spørgepanel 

Inger Støjberg (Venstre) 
Pernille Blach Hansen (Socialdemokratiet) 
Jørn Dohrmann (Dansk Folkeparti) 
Nina Berrig (Det Konservative Folkeparti) 
Jørn Jespersen (Socialistisk Folkeparti) 
Elsebeth Gerner Nielsen (Det Radikale Venstre) 
Keld Albrechtsen (Enhedslisten) 
Mogens Nørgård Pedersen (Kristeligt Folkeparti) 
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Præsentation af oplægsholdere 

Knud N. Flensted, biolog, Dansk Ornitologisk Forening 

Cand.scient. i biologi ved Københavns Universitet 1993. 
Biolog, fredningskonsulent i Dansk Ornitologisk Forening - BirdLife Danmark siden 1990. 
  
Knud N. Flensted arbejder primært med fugle- og naturbevarelse, naturovervågning og naturforvaltning. 
  
Dansk Ornitologisk Forening er den danske partner i BirdLife International, der er repræsenteret i over 
100 lande og har over 2 mio. medlemmer. I Danmark har DOF ca. 13.000 medlemmer, der er organiseret i 
12 lokalafdelinger. Foreningen har siden 1984 årligt medvirket ved optællinger af oliefugle langs de dan-
ske kyster. Resultaterne af disse optællinger er publiceret af Miljøstyrelsen. Desuden har foreningen 
medvirket ved kortlægninger af vandfuglene i de danske farvande. 
 
 

Niels-Henrik Larsen, chefkonsulent i Danmarks Turistråd 

Samfundssproglig student 1976, Højere Handelseksamen 1978, Bibliotekar 1981, HD 1983. Projektkoordi-
nator i Danmarks Turistråd i 1985, Konsulent i Ministeriet for Kommunikation og Turisme i 1992, konsu-
lent i Erhvervsministeriet i 1994, Chefkonsulent i Danmarks Turistråd i 1996. 
 
Niels-Henrik Larsen har igennem de sidste 18 år beskæftiget sig med næsten alle aspekter vedrørende 
dansk turisme, herunder miljø og fysisk planlægning. 
 
 

Thorkild Førby, formand for Danmarks Fiskeriforening 

Født 17.03.1947 i Hamborg - beliggende på Hanstholmen. 
 
Skolegang: 8 år Rær Centralskole, Fiskeskipperuddannelse af 3. grad efterår/vinter 1967-1968. 
 
Medejer i partsrederi fra 1/3 1968 til 31/12 1997. 
Bestyrelsesformand i Hanstholm Havns Indkøbsforening 1982 - 1992. 
Medlem af bestyrelsen for Hanstholms Havns Fiskeriforening 1991. 
Formand for Hanstholm Havns Fiskeriforening 1992 til 2003. 
Medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks Havfiskeriforening 1992 - 1994. 
Medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening 1994 
Medlem af Viborg Amts Erhvervsudvalg fra 1997. 
Bestyrelsesmedlem i Fiskeribanken fra 1997. 
Havneråds/bestyrelsesmedlem for Hanstholm Havn 1992 - 2003. 
Bestyrelsesmedlem Hanstholm Udviklingsselskab 
Formand for Danmarks Fiskeriforening 12/4 2003. 
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Peter Søberg Poulsen, chef for Havmiljøsektionen, Søværnets Operative Kom-
mando 

Uddannet som søofficer ved Søværnets Officer Skole 1981 
 
1981 – 1984: Missil Torpedobåd Eskadren  
  Navigationsofficer, Tredje- og Næstkommanderende. 
 
1984 – 1992: Søværnets Operative Kommando (SOK) 
 Vagthavende officer i SOK Operationscenter  
 
1992 – 1994: Chef for transportskibet SLEIPNER 
 
1994 – 1997: SOK  
 Daglig leder af Operationsrummet  
 
1997 – 1998: Vessel Traffic Service Centre (VTS) Store Bælt 
 Midlertidig Chef  

 
1998 – 1999: Dansk Olie og Naturgas (DONG) 

sikkerhedschef i forbindelse med lægning af ny gasledning i Nordsøen 
 
1999 –  SOK 

Chef for Havmiljøsektionen     
 
 

Carsten Jürgensen, civilingeniør, Cowi A/S 

Carsten Jürgensen er civilingeniør med en Ph.D. grad i fysisk oceanografi fra Danmarks Tekniske Univer-
sitet. Gennem sine 19 års erfaring fra ansættelser ved DTU, Dansk Hydraulisk Institut, Fyns Amt, Syd-
dansk Universitet og COWI A/S har Carsten Jürgensen oparbejdet stor erfaring i vurdering af 
miljøpåvirkninger af store anlægsprojekter indenfor vandbygning og oceanografi. Hovedsageligt har han 
arbejdet med projekter i transportsektoren og olie- og gassektoren, bl.a. var Carsten Jürgensen projektle-
der for TACIS-projektet "Baltic Sea Environmental Study", det biologiske overvågningsprogram for Store-
bæltsforbindelsen og for miljøundersøgelserne for en Fehmarn Belt forbindelse. Carsten Jürgensen har 
siden 2001 ledet miljøundersøgelserne for en 30 km lang bro over Kuwait Bugt. Ud over i Danmark har 
han arbejdet i Albanien, Canada, Grønland, Irland, Kuwait, Namibia, Norge, Rusland, Serbien, Sverige og 
Tyskland.  

 

Helle Pilsgaard, underdirektør i Miljøstyrelsen 

Helle Pilsgaard blev i 1984 uddannet som cand.scient. i kemi og biokemi med speciale i biokemisk toksi-
kologi. Helle Pilsgaard har siden 1984 været ansat i Miljøstyrelsen, hvor hun bl.a. har arbejdet inden for 
kemikalieområdet, affaldsområdet og renere teknologiområdet. Helle Pilsgaard har i perioden fra  1993-
2001 været kontorchef for Miljøstyrelsens Udviklings- og datakontor, som bl.a. beskæftiger sig med tvær-
gående emner inden for miljøpolitikken.  
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I december 2001 blev Helle Pilsgaard udnævnt til underdirektør for Miljøstyrelsens 3. afdeling, der arbej-
der med udvikling og data, tilsyn og lov, spildevand og vandforsyning, jordforurening samt havmiljøom-
rådet 
 
Helle Pilsgaard er medlem af bestyrelsen i Danmarks & Grønlands Geologiske Undersøgelse samt med-
lem af ledelsesgruppen for det Strategiske Miljøforskningsprogram.  
 

 

Hans Christen Christensen, vicedirektør i Søfartsstyrelsen 

Praktisk uddannelse: 
Udlært som skibstømrer hos N.P. Jensen og Søn i Esbjerg i perioden 1. august 1956 til 31. marts 1959 og 
Helsingør Skibsværft og Maskinfabrik i perioden 1. april 1959 til 31. marts 1960 
 
Teoretisk uddannelse: 
Realeksamen fra Boldesager Skole, Esbjerg i 1956 
Ingeniør i skibsbygningsteknik fra Helsingør Skibsteknikum i 1963 
Merkonomstudiet i følgende flerårige fagkombinationer: databehandling, organisation, drift, intern og 
ekstern regnskab og finansiering suppleret med forskellige overbygningskurser, herunder en hovedop-
gave afholdt i perioden 1977 til 1981 
Forskellige efteruddannelseskurser i skibstekniske og ledelsesmæssige  forhold 
 
Nuværende ansættelse: 
1. maj 1978 - 
Arbejdsgiver: Skibstilsynet/Søfartsstyrelsen 
Titel: Vicedirektør 
Ansvarsområde: Deltagelse i styrelsens overordnede ledelse, med særligt ansvar for områderne der ved-
rører sikkerhed, beskyttelse af det ydre miljø, levevilkår, sundhed og arbejdsmiljø 
 
 

Knud E.J. Borck, direktør i Farvandsvæsenet 

Knud E. J. Borck har været ansat i stillingen siden 1. marts 2000.  
 
Knud Borck er søofficer af profession og begyndte i Søværnet i 1959.  Hans tjeneste  der var meget varieret 
og omfattede adskillige  poster til søs;  i de unge år som chef for torpedobåde, senere som  inspektions-
skibschef i grønlandske farvande og senest som chef for, efter tur, fregatterne HERLUF TROLLE og PEDER 
SKRAM.  Landtjeneste udførte han bl.a. i Forsvarskommandoen og ved det daværende NATO hovedkvar-
ter i Kolsås ved Oslo i Norge. 
 
Knud Borck gennemgik stabsskole ved Royal Naval Staff College i Greenwich, London og senere uddan-
nelser ved US Naval War College og US Naval Postgraduate School i  henholdsvis Newport, Rhode Island 
og Monterey, Californien.  
 
Et af Farvandsdirektørens seneste embeder i Søværnet var posten som Chef for Søværnets Operative 
Kommando i Århus 1989 - 1995.      
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Niels Jørgen Bagge, kommitteret i Søfartsstyrelsen 

Født den 21. marts 1942, søfartsskoleophold på Kogtved Søfartsskole 1959-60, 
sejlads med lastførende skoleskib Fenja Dan og efterfølgende sejltid i udenrigs- 
fart i 3 år.  Styrmands-og skibsførereksamen fra Københavns Navigationsskole, 
1965, 2 år i Søværnet sluttende med uddannelse og tjeneste som søløjtnant, og 
2 år som skoleofficer på DFDS' lastførende skoleskibe.  Hjælpelærer ved naviga- 
tionsskolerne 1970-71, eksamen ved DTH som navigationslærer.  Sagsbehandler  
i Handelsministeriets søfartsafdeligg fra 1974, kontorchef for nautisk kontor 1979- 
84.  Direktør for Søfartsuddannelserne 1984-88 og herefter vicedirektør i Søfartssty- 
relsen. Fra 2003 kommitteret i Søfartsstyrelsen. 
 
Niels Bagge har deltaget i talrige internationale konferencer og møder og er pt.  
formand for Skibstilsynsrådet, Handels-og Søfartsmuseet på Kronborg og Søspor- 
tens Sikkerhedsråd og medlem af bl.a. Lodsrådet, Redningsrådet og Isbrydningsrådet. 
 

Mogens von Jessen, formand for foreningen Danske Lodser 

Lods siden 1. december 1982, hvoraf de første 7 år var som lods på Isefjorden. Siden 1989 har Mogens von 
Jessen haft sit virke i gennemsejlingslodseriet. Han indtrådte i bestyrelsen for Danske lodser 2002 og 
overtog posten som formand for bestyrelsen. 
 
 

Andreas Friis-Hansen, civilingeniør, COWI A/S 

Andreas Friis-Hansen er civilingeniør indenfor skibs- og havteknik og Ph.D. i anvendelse af probabi-
listiske modeller indenfor det maritime område. Hans primære ansvarsområde hos COWI er analyser af 
maritim sikkerhed, herunder analyser af risiko for skibsstød mod offshore vindmølleparker og 
olie/gasinstallationer samt broer.  
 
Andreas har endvidere medvirket ved udvælgelse og kommentering af videnskabelige artikler til World 
Maritime Technology Conference, San Francisco, Oktober 2003. Han er sejler og yachtskipper med erfa-
ring fra nordiske farvande, Middelhavet og Atlanten. 

 

Fritz Ganzhorn, sekretariatschef i Dansk Navigatørforening 

Uddannet skibsfører fra Fanø Navigationsskole i 1989 efter aspirantuddannelse i Rederiet A. P. Møller 
med sejlads i gas- og produkttankskibe.  
 
1989-1990 Værnepligtig officer i Søværnet. Tjeneste ved Grønlands Kommando og miljøskibet Gunnar 
Thorson. 
 
1990-1991 Styrmand i Rederiet A.P. Møller - Supertanker og produkttankskib. 
 
1991-1994 Overstyrmand i Terkol-rederierne – Kemikalietankskibe 
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1999 Juridisk kandidateksamen fra Aarhus Universitet 
 
1999 – Sekretariatschef i Dansk Navigatørforening. Faglig organisation for skibsførere, styrmænd, skippe-
re, lodser samt navigatører ansat i land. 

 

Knud Pontoppidan, formand for Danmarks Rederiforening 

Studier: 
1962-68 Cand. jur., Københavns Universitet 
1971-72 Driftsøkonomi, Göteborgs Universitet 
1980 Advokat 
 
Beskæftigelse: 
1969-71 Sälén Rederierne, Stockholm 
1971-72 Broström, Göteborg 
1973-91 Danmarks Rederiforening 

(Direktør 1986-91) 
1991- A.P. Møller 
 
Eksterne ansvarsom- 
råder inkluderer: 
Medlem af bestyrelsen for den europæiske rederiforening ECSA (Formand 1999 – 2001) 
Formand for bestyrelsen for Danmarks Rederiforening og Skibsfartsnævnet. 
 
 
 

Jacob Hartmann, kampagneleder, Greenpeace 

Civilingeniør med speciale i miljøplanlægning, (Aalborg Universitet 1995). Ansat i Greenpeace siden 1997 
som kampagneleder på miljøgiftskampagnen, med fokus på PVC, affaldsforbrænding, affaldseksport, 
kemi og olieudslip. 
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Scenarie 1 

Søværnets Operative Kommando 

1. Scenarie 
Den 10. april 2003 kl. 0800 afgår tankskibet SUSPECT fra udskibningscentralen i Primorsk i Rusland. Ski-
bet SUSPECT er et fuldt lastet tankskib på 95000 tons. Servicefart ca. 14 knob. SUSPECT forventer at nå 
Bornholm 12. april 2003 kl. 0800 og forlægger videre gennem Fehmarn Bælt, Storebælt, Kattegat og videre 
ud i Skagerrak. 
 
2. Forpligtelse. 
a. Helcom recommendation 23/3, Early Warning System. 
b. Lov nr. 476 af 30/06/1993, Indberetning af oplysninger om farligt gods eller forurenende gods om 

bord I skibe. 
c. Ship Reporting System, SHIPPOS. 
 
I henhold til ref. a. skal et skib, når det afgår fra en Østersø havn, melde til SOK. 
I henhold til ref. b. skal et skib, hvis det afgår/ankommer fra/til en EU-havn, melde til SOK. Da SUSPECT er 
i transit er skibet ikke forpligtet til at melde, jfr. ref b. 
I henhold til ref. c. kan en skib melde til SHIPPOS, når det sejler gennem de danske farvande.  
SUSPECT har valgt at melde til alle 3 meldesystemer. 
 
3. Hændelsesforløb. 
Den 12. april kl. 1800 forlægger SUSPECT nordover gennem rute T og videre op gennem DW-ruten ved 
Hatter. SUSPECT er uopmærksom i et kort øjeblik og når ikke at dreje til styrbord og følge DW-ruter i 
knækket ved Hatter. Dette medfører, at SUSPECT fortsætter sin sejlads lige ud og grundstøder på Hatter 
Rev kl. 1900 med 14 knobs fart.  
 
4. Oplysninger. 
Position for grundstødning: 55 54´4 N – 010 49`3 E, (Hatter Rev) 
Skibets dybgang inden grundstødning: 8 meter 
Skibets dyggang agter efter grundstødning: 3 meter 
Skibet har dobbeltbund 
Vind: NE 5 – 6 m/s 
Strøm: W 3 knob 
Skader: 2 tanke er blevet revet op, og har direkte adgang til havet. Indhold: 20000 tons råolie. 
 
Følsomme områder: 
Generelt er området Øst for Samsø et fredet område. Samtidig er det af EF udpeget til fugle- og Ramsar 
område. 
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Scenarie 2 

Søværnets Operative Kommando 

1. Scenarie 
En tanker, som er lastet med 25.000 tons råolie har fået et ”black out” (strømsvigt) mellem Bornholm og 
Christiansø. Tankeren driver ind mod Bornholm.  
På grund af ”black outen” kan skibet ikke anvende sine ankre. Det nærmeste større bugserfartøj er ca. 3 
timer sejlads fra haveristen. 
Såfremt tankeren ikke får skaden udbedret inden for 30 minutter, vil skibet ramme Bornholms klippekyst 
mellem Hammeren og Gudhjem. 
Vejret i området er østlig kuling 20 m/s med dårlig sigtbarhed. 
På baggrund af ovennævnte er der er risiko for, at tankeren vil forlise, når den rammer klippekysten. 
 
2. SOK har iværksat følgende: 
• Alarmeret miljøskibe i København. Enhederne er estimeret til området som følger: 

METTE MILJØ ca. 16 timer efter alarmeringen. 
GUNNAR THORSON mellem 16 og 32 timer efter alarmeringen. 

• Anmodet enheder fra den svenske kystbevogtning om assistance. Disse enheder kan være fremme 
om ca. 8 timer. 

• Anmodet andre større civile skibe om gå til assistance. (Forsøge at hindre/forsinke at produkttanke-
ren driver ind på klippe kysten). 

• Anmodet Beredskabsstyrelsen Bornholm om at iværksætte afværgeforanstaltninger til at begrænse 
et udslip fra tankeren, hvis den rammer kysten. 

• Politiet Rønne orienteret, og  anmodet om at klargør en Kommandostation på Rønne politigård.  
• Politiet er endvidere blevet anmodet om at underrette de kommunale miljømyndigheder, statsskov-

distriktet og det kommunalberedskab.  
• Marinehjemmeværnsfartøjet i Rønne og redningsbåden fra Neksø er afsejlet mod området.         
 
 
3. Ca. 45 minutter efter, at tankeren har udsendt nødmeldingen, ramte skibet klipperne 3 sømil syd for 
Allinge.  
I forbindelse med tankeren ramte klipperne, er der slået hul på en lasttank indeholdende 5000 tons tyk 
flydende råolie. 
I henhold til SOK driftberegninger vil udslippet indenfor 6 timer have bredt sig langs kysten fra  Hamme-
ren i nord og til Gudhjem i syd. Bredden af forureningen vil være ca. ½ sømil. 
Det vurderes, at der er en betydelig risiko for, at tankeren vil total forlise indenfor de næste 6 – 12 timer. 
Herved er der en risiko for, at de resterende 20.000 tons olie vil forurene havet.                
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De danske farvande er ekstremt følsomme over for 
olieforurening 

- vurdering af to simulerede uheldsscenariers effekter på fuglelivet 
og naturen 

 

Knud N. Flensted, biolog, miljøorganisationerne v/Dansk Ornitologisk Forening 

På vegne af organisationerne Danmarks Naturfredningsforening, Dansk 
Ornitologisk Forening - BirdLife Danmark, Friluftsrådet, Greenpeace Danmark 
og WWF Verdensnaturfonden 
 
De danske farvande er karakteriseret ved at være kystnære, lavvandede og beliggende i et flaskehals-
område mellem Østersøen og Nordsøen. Derfor er næsten alle vore farvande meget produktive og fra 
naturens side er der en rig natur med en mangfoldighed af dyr og planter. Ikke mindst fuglelivet er i in-
ternational sammenhæng helt enestående. I størrelsesordenen mindst 10 millioner vandfugle yngler 
eller raster hvert år i de danske farvande. Kun ganske få områder i verden rummer tilsvarende koncentra-
tioner af vandfugle. 
 
Også på andre områder rummer havet store naturværdier, og de danske kyster er naturligvis et meget 
værdifuldt aktiv for befolkningen og for turisterne. 
 
Nedenfor skal jeg give et kvalificeret bud på de naturmæssige skader ved to simulerede uheld med store 
olieforureninger til følge.  
 
 
Scenarie 1. Hatter Rev øst for Samsø 20.000-95.000 tons råolie – 10. april 2003. 
 
Scenariet beskriver et af de værst tænkelige uheld, der kan ske i dansk farvand; men det er desværre på 
ingen måde usandsynligt. Der er mange gange sket grundstødninger på Hatter Rev og Hatter Barn, og 
flere gange har der været betydelige olieudslip. Året rundt er der mange fugle og marsvin i området, og 
der er tale om Ramsar-områder, EF-fugle- og habitatbeskyttelsesområder. I marts-april måned er der tale 
om over 100.000 dykænder og andre vandfugle samt store tætheder af ynglende marsvin. 
 
Afhængigt af vindretning og vejrforholdene i øvrigt vil der i de følgende uger efter et stort udslip være 
meget stor risiko for spredning af olieforureningen til Bælthavet og den sydlige del af Kattegat, der også 
rummer meget store koncentrationer af vandfugle. Det må anses for højst sandsynligt, at et uheld af den 
beskrevne størrelse, vil medføre døden for mellem 50.000 og 200.000 vandfugle inden for en radius af ca. 
100-200 km. Mange af de arter, der vil blive berørt af olieforureningen er arter, der har en stor andel af 
deres totale internationale bestande i de danske farvande i en kortere eller længere periode hvert år. For 
trækfuglenes vedkommende vil ingen arter formentlig blive udryddelsestruede, men det vil kunne tage 
mindst 10-20 år, før arterne er oppe på bæredygtigt niveau igen, og arterne vil i denne periode være eks-
tra sårbare over for andre trusler og evt. nye olieforureninger. 
 
Lokalt vil et stort olieudslip i april nær det internationale og nationale naturbeskyttelsesområde Stavns 
Fjord og Sejerø Bugt resultere i noget nær total udslettelse af de store lokale ynglebestande af fx ederfugle 
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og tejster. Disse bestande vil formentlig kunne genopbygges, men kun over en meget lang tidshorisont 
(20-30 år). 
 
For de øvrige arter af fisk, bunddyr, planter etc. vil der være tale omfattende skader specielt på lavt vand. 
Som en sekundær effekt vil nedgangen i antallet og mængden af disse arter betyde forringede fødebetin-
gelser for andre arter fx for fisk, fugle og havpattedyr. 
 
Skaderne opstår dels på grund af oliens fysiske og kemiske effekt, og dels på grund af den omfattende 
ødelæggelse i forbindelse med den efterfølgende oprydning. I fx et område som Stavns Fjord vil store 
værdifulde geologiske og landskabelige værdier blive kraftigt negativt berørt ved bortgravning af olie-
forurenet kystnært materiale. 
 
 
Scenarie 2. Nordøst for Bornholm 5.000-25.000 tons råolie – april 2003. 
 
Grundstødning af en olietanker på Bornholms nordkyst vil medføre omfattende forurening af de meget 
svært tilgængelige kyststrækninger. Det specielle dyre- og planteliv her vil lide omfattende skader, som 
det vil tage lang tid for naturen at genoprette. Det skyldes bl.a., at det vil være meget vanskeligt at fjerne 
olien fra klipperne, hvorfor en stor del af den ilanddrevne olie formentlig må efterlades til naturlig ned-
brydning, der kan tage adskillige år (i størrelsesordenen 2-5 år). Området er enestående i national sam-
menhæng på grund af de særegne geologiske og biologiske forhold. Med hensyn til sæler og marsvin er 
disse arter meget fåtallige omkring Bornholm. For fuglenes vedkommende rummer området store fore-
komster af international interesse. Området ved Ertholmene (Christiansø) er udpeget som Ramsar- og EF-
fuglebeskyttelsesområde. 
 
Afhængigt af vejret vil der være meget stor risiko for, at olien spredes til området omkring Hammeren og 
Ertholmene. Specielt farvandet omkring Ertholmene rummer store fuglekoncentrationer i sommerhalv-
året (marts-august). Hvis olien når herud, og det er der stor risiko for, vil der efter al sandsynlighed ske en 
nærmest total udslettelse af den danske ynglebestand af alkefuglene lomvie og alk samt af en af landets 
største ynglekolonier af ederfugl (ca. 3.000 par). Genopbygning af disse bestande vil tage mange år. For 
alkefuglenes vedkommende vil en genopbygning fra nogle få par til de nuværende bestande tage op 
imod 100 år, idet disse arter formerer sig meget langsomt. Genopbygning af edderfuglebesanden kan tage 
20-40 år afhængig af, hvor mange af den oprindelige bestand, der overlever samt naturligvis under ind-
flydelse af hvordan andre bestandregulende faktorer udvikler sig (jagt, bifangst i fiskegarn, sygdomme 
etc.). På Ertholmene og Hammeren yngler næsten hele den danske bestand af baltiske sildemåger (ca. 10-
15 par). Den baltiske sildemåge vil hermed være i stor risiko for næsten totalt at forsvinde som dansk 
ynglefugl, og det er tvivlsomt om den vil komme tilbage, idet arten er i hastig tilbagegang i hele sit balti-
ske udbredelsesområde. 
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Konsekvenserne for dansk turisme i tilfælde af et 
olieudslip 

Niels-Henrik Larsen, chefkonsulent  i Danmarks Turistråd 

1. Fakta om dansk turisme 
Turismen inkl. de individuelle forretningsrejser  udgør med en årlig omsætning på 49 mia. kr. og be-
skæftigelseseffekt svarende til 70.000 fuldtidsjob en vigtig faktor for det danske samfund. 
 
Der blev i 2002 registreret 42 mio. turismeovernatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser, van-
drehjem og i feriehusene. Hertil kommer mellem 2-3 mio. éndagsturister  fra Sverige, Tyskland og Norge. 
 
En meget stor del af ferieturismen er koncentreret i juli og august. I alt 20 mio. overnatninger finder sted i 
årets 3. kvartal. 
 
90% af turisterne i kommer fra Tyskland, Sverige, Norge og Holland og Danmarks selv. 
 
Turismen til og i Danmark kan deles op i følgende fire forretningsområder: 
 
Kystnær ferie størst 
Kystnær ferieturisme er det største forretningsområde i dansk turisme. I 2001 stod det for 34,7 mio. over-
natninger og skabte en omsætning på 11 mia. kr. Kystnær ferieturisme er defineret som ferieophold i 
feriehuse, på feriecentre, på campingpladser samt ferieophold på hoteller uden for større byområder. 
Lejet feriehus, camping og feriecenter står for 32,1 mio. overnatninger og skaber en omsætning i 2001 på 
9,1 mia. kr. Derudover vurderes, at 2,6 mio. hotelovernatninger, svarende til en omsætning på ca. 2 mia. 
kr., hører til forretningsområdet. 
 
Aktiv/temaferie 
Aktiv/temaferie er ligeledes et stort forretningsområde inden for ferieturisme og det er til en vis grad en 
delmængde af kystferie. Det er estimeret, at der var 9,7 mio. overnatninger i 2001, og en omsætning på 
2,7 mia. kr. Aktiv/temaferie er defineret som ferieophold, hvor fysiske aktiviteter og specielle temaer 
udgør et væsentligt rejsemotiv eller et væsentligt indhold i ferien. 
 
Erhvervsturisme 
møder, kurser, belønningsrejser (incentives), konferencer, kongresser, messer, udstillinger samt faglige 
studierejser i Danmark. MICE-turismen er for 2001 opgjort til 2,1 mio. overnatninger og en omsætning på 
ca. 3,3 mia. kr. 

 
Byturisme 
Byturisme er en hotelbaseret ferieform med hovedcentre i især København, men også i Aalborg, Århus og 
Odense. Denne ferieform er estimeret til at omfatte ca. 1 mio. overnatninger i 2001 og en omsætning på 
1,7 mia. kr. (Antallet af city break overnatninger er estimeret på baggrund af TØBBE undersøgelsen på 
hoteller 2000/01 suppleret med estimater fra Odense, Aalborg og Århus for city break andelen af hoteltu-
rismen i de respektive byer. 
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2. Natur- og miljøværdierne udgør et væsentligt grundlag for dansk turisme 
Det er en kendsgerning, at vi som turister ikke rejser på grund af spændingen ved transport eller det inte-
ressante ved at overnatte fremmede steder. Turister rejser grundlæggende for at få oplevelser og nye 
indtryk og impulser. Det kan fx være rekreativ familieferie i smukke naturomgivelser, byferie med fokus 
på kulturoplevelser eller det kan være en aktiv ferie, hvor man dyrker en hobby som eksempelvis lystfi-
skeri eller golf. 
 
Undersøgelser1 viser, at en rig og varieret natur udgør et meget væsentligt motiv for turisternes besøg i 
Danmark. Især når det drejer sig om kystturisme og aktiv ferie er naturens oplevelses- og aktivitetsmu-
ligheder det væsentligste rejsemotiv for turisterne.  
 
Langt hovedparten af de 215.000 sommerhuse samt en stor del af de 720 feriecentre- og hoteller samt  550 
campingpladser er lokaliseret i kystområderne. Kystområderne udgør endvidere grundlaget for en lang 
række turistaktiviteter og oplevelser, der bl.a. spænder over, natursightseeing, strandliv og badning, lyst-
fiskeri, sejllads og sportsaktiviteter. 
 
3. Konsekvenserne for dansk turisme i tilfælde af et olieudslip 
Det kan være svært generelt at udtale sig om de turismemæssige konsekvenser af et olie udslip i de dan-
ske farvande. Mange forskellige faktorer vil have betydning for konsekvenserne som fx: 
 
- Lokaliseringen af olieudslippet 
- Tidspunktet for olieudslippet 
- Omfanget af olieudslippet 
- Karakteren af olieudslippet 
- Effekten af olieudslippet på badestrande, vandkvalitet, flora og fauna 
- Effektiviteten i forureningsbekæmpelse, rensning og genopretning 
- Kommunikation og medieomtale 
 
Fx vil et større olieudslip, der rammer Jammerbugten i juni måned have langt større negative konsekven-
ser for turismen end et tilsvarende udslip i Køge Bugt i oktober måned. Jammerbugten er et af Danmarks 
primære ferieområder og et olieudslip i juni på tærsklen til højsæsonen vil formentlig skræmme de fleste 
turister væk fra området. Køge Bugt er derimod et forstadsområde til København med en begrænset tu-
risme – og især i oktober. En nedgang i turismen ved Jammerbugten på fx 70% som følge af et massivt 
olieudslip vil økonomisk og  ramme hårdt i regionen. Først og fremmest i de virksomheder som fx ferie-
hoteller, campingpladser og attraktioner, der har turisme som forretningsgrundlag, men også i fx restau-
ranter og detailhandel, der har turismen som en vigtig indtægtskilde. For mange af de små virksomheder 
er turismen ofte den indtægtskilde, der marginalt er afgørende for om virksomheden overlever eller ej. 
Det er imidlertid ikke kun virksomheder, der lever af turismen, der vil blive ramt. Hele fødekæden af 
virksomheder, der forsyner turismevirksomhederne med varer og tjenesteydelser vil blive berørt. 
 
En større oliekatastrofe ved fx Jammerbugten, vil ikke kun have lokale og regionale konsekvenser. De 
udenlandske medier vil omtale olieforureningen som værende sket på den danske Nordsøkyst, i Jylland 
eller i Danmark. På den baggrund må store dele af turismen i først og fremmest Vestjylland, men også det 
øvrige Danmark forventes at blive ramt. 
  
Det store udbud af rejsemål overalt i verden, gør at turisterne utrolig nemt kan vælge eller fravælge et 
rejsemål. Erfaringerne viser, at krig, miljøkatastrofer og sygdomsepidemier er faktorer, der lynhurtigt kan 

                                                                        
1 Danmarks Turistråd, Naturrådet, Forskningscentret for Skov- og landskab 
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få efterspørgslen til at falde. Et turismeland som Tyrkiet, der i 2002 oplevede sit bedste turismeår nogen-
sinde var således i foråret 2003 præget af gabende tomme feriecentre- og hoteller som følge af krigen i 
Irak. 
Tilsvarende, når det gælder miljøkatastrofer som en større olieforurening. Erfaringerne fra olietankernes 
Erika´s og Prestige´s forlis ved henholdsvis Bretagne i Frankrig og Galicien i Nordspanien viste, at ikke 
kun miljøet, dyre- og planteliv og fiskerierhvervet lider skade. Olieforureningen betød også et meget be-
tydeligt fald i turismen med negative effekter for regionens forretningsaktivitet, omsætning og beskæfti-
gelse. 
 
Erfaringerne vedrørende de turismemæssige effekter af et olieudslip i de danske farvande er heldigvis 
beskedne. I 2002 oplevede vi det hidtil største olieudslip i Danmark. Den 29. marts lækkede olietankeren 
”Baltic Carrier” ca. 2400 tons tung brændselsolie (nærmest tjære) i Grønsund mellem Falster og Møn. 
Olieudslippet forårsagede en omfattende forurening af kyststrækninger begge steder. Olieudslippet fik 
imidlertid kun begrænset negativ konsekvens for turismen. Det faktum at udslippet skete i marts kom-
bineret med en effektiv forureningsbekæmpelse gjorde, at de fleste synlige skader var udbedret allerede i 
højsæsonen juli-august. Men havde udslippet været større, og var udslippet sket i juli, ville konsekven-
serne have været fatale for turismen på Nordfalster og Møn. 
 
Hvis der forekommer et stort olieudslip i de danske farvande vil det helt sikkert få negative konsekvenser 
for turismen og dermed for omsætning og beskæftigelse. Det nedenstående reaktionsmønster fra turi-
sterne vil være en umiddelbar konsekvens: 
 
- Turister fravælger det forureningsramte ferieområde på forhånd 
- Turister, der allerede har booket ferieophold i ferieområdet afbestiller 
- Turister fravælger og afbestiller rejser til Danmark som helhed fordi de ikke kan skelne mellem det 

turismeområde, der konkret er ramt af olieudslippet og resten af Danmark 
- Turister, der ikke kan/vil afbestille får en meget dårlig ferieoplevelse og ønsker sandsynligvis aldrig 

at vende tilbage til området eller Danmark.. 
- Ferieområdet og Danmark får et dårligt internationalt image, der også på længere sigt vil få negative 

konsekvenser for turismen til og i Danmark. 
 
4. Scenarie. Olieudslip ved Bornholm 
 

En tanker, som er lastet med 25.000 tons råolie har fået et strømsvigt mellem Bornholm og Christiansø kl. 
02.00 den 19. juli 3003. Ca. 45 minutter efter rammer skibet klipperne 3 sømil syd for Allinge og der er 
slået hul på en lasttank indeholdende 5000 tons tyk flydende råolie. Udslippet vil indenfor 6 timer have 
bredt sig langs kysten fra  Hammeren i nord og til Gudhjem i syd. Bredden af forureningen vil være ca. ½ 
sømil. Tankeren total forliser 10 timer efter og de resterende 20.000 tons olie forurener havet.                

 
Fakta om turismen på Bornholm 
Turismen er et af Bornholms hovederhverv med en årlig omsætning på ca. 1,2 mia. kr. Et stort antal dan-
ske og udenlandske turister gæster hvert år øen for at opleve den bornholmske natur med den impone-
rende klippekyst i nord, de fine, hvide sandstrande i syd, de smukke kystnære bymiljøer og de mange 
historiske og kulturelle attraktioner. Turisterne foretager 1,6 mio. overnatninger  på øens  100 hoteller, 
feriecentre og pensionater, 20 campingpladser, 8 vandrerhjem og 3500 sommerhuse.  
 
Olieudslippets konsekvenser for Bornholms turisme 
19-20 juli 2003 



Olietransport gennem danske farvande  høring d. 14. maj 2003   

 

 

 
 

96

På det tidspunkt, hvor olietankeren går på grund syd for Allinge er det højsæson for turismen på Born-
holm. Ca. 25.000 danske og udenlandske turister ligger i deres senge på øens mange hoteller, pensionater, 
campingpladser, vandrehjem og lystbådehavne. 
Da de skønsmæssigt 10.000 overnattende turister på nordkysten vågner om morgenen den 20. juli kan de 
mærke, at alt ikke er som det plejer. Der kan høres konstant støj fra helikoptere og der er en heftig trafik 
med lastbiler, militærkøretøjer og politibiler. Da gæsterne på Hotel Klippen syd for Allinge kommer ned i 
receptionen spørger de om der er militærøvelse, men får af en meget alvorlig receptionist at vide, at en 
olietanker er gået på grund én km. oppe ad kysten. Radio Bornholm kører i baggrunden og hotelgæsterne 
kan hører en mand fortælle, at man er ved at få overblik over situationen, at der er hjælp på vej fra resten 
af Danmark og Sverige, men at der ikke er tvivl om, at dette er en katastrofe for Bornholm. 
 
Hotelgæsterne tager på cykel ned til kysten ved Helligdomsklipperne og Bornholms Kunstmuseum – og 
får et chok  Hele kysten er dækket af et tykt lag olie, mange fugle flakser rundt indsmurt i olie og havet 
ligger dødt og sort. En mand fortæller, at et russisk tankskib er gået på grund lidt længere oppe af kysten 
– og man frygter at hele lasten på 25.000 tons olie vil strømme ud i havet. På vej tilbage til hotellet er føler 
turisterne, at der er en stemning af katastrofe over det hele. Politiet foretager afspærringer og lastbiler fra 
bl.a. Bornholms Værn og Bornholms Beredskabscenter er de eneste der slipper igennem. Tilbage i hotelre-
ceptionen står et tysk tv hold og spørger om ledige værelser, men får at vide, at alt er optaget. I det samme 
ringer telefonen og receptionisten modtager en afbestilling fra en københavnsk familie, der skulle an-
komme næste dag. Det er den femte afbestilling, som receptionisten har modtaget i løbet af formiddagen. 
Et ungt par meddeler, at de tager hjem to dage før beregnet, og om receptionisten vil gøre regningen klar. 
I hotellets opholdsstue er fjernsynet sendt. Både DR og TV2 sender direkte nyhedsudsendelser, og på 
skærmen kan man se en ung pige, totalt indsmurt i olie, stå og græde med en døende fugl i hænderne. 
 
I Rønne Lufthavn er Peter Hansen på vej til København. Han kom til Sandvig i forgårs for at slappe af, 
nyde naturen og kikke på fugle. Da han trådte ud på Strandhotellets balkon om morgenen tog det ham 
kun et sekund at træffe beslutningen om at tage hjem. I lufthavnen ser han miljøministeren og en skare 
af embedsfolk og pressefolk haste ud til taxaholdepladsen. 
 
19 august 2003 
Olietankeren ligger totalt forlist. 25.000 tons olie er strømmet ud i havet og hele kysten mellem Ham-
mershus og Gudhjem er fortsat forurenet påtrods af en stor og effektiv indsats fra myndigheder og miljø- 
og naturorganisationer. 
 
Oliekatastrofen har i måneden efter været udsat for en massiv mediedækning. Umiddelbart efter hæn-
delsen var udslippet en hovedhistorie i de danske og internationale medier med fokus på de store skader 
for naturen og miljøet. En uge efter var hændelsen stadig en stor historie i medierne, men nu med fokus 
på bekæmpelsesarbejdet og omstændighederne omkring forliset. En måned efter hændelsen er udslippet 
stadig en historie i de danske medier, hvor fokus er udslippets negative konsekvenser for det bornholm-
ske samfund. 
 
Den 19. august vil normalt være den absolutte højsæson for turismen på Bornholm. Det er i juli og august 
at de mange turismevirksomheder skal hente den del af omsætningen, der gør virksomheden rentabel. 
Det er ikke ualmindeligt, at mange virksomheder i de to måneder henter hele 50-60% af omsætningen. 
Den 19. august 2003 er anderledes. Samlet er overnatningerne i august faldet med 65% i forhold til året 
før. Værst er det gået ud over virksomhederne på den olieramte kyststrækning. Disse virksomheder ligger 
nærmest tomme hen, bortset fra de hoteller og pensionater, der huser redningsmandskab fra den øvrige 
del af Danmark. En lang række virksomheder har helt valgt at lukke. Ejeren af røgeriet i Allinge lukkede 
allerede den 21. juli for som ejeren bittert udtalte til Bornholms Tidende ”Der er ingen kunder. Og der 
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kommer heller ikke nogen foreløbig. Og, hvem skulle også have lyst til at spise fisk på det lokum som 
Allinge er blevet til”.    
 
Turismevirksomhederne på resten af øen har også mærket en kraftig tilbagegang. En hotelejer fra Due-
odde udtaler til Bornholms Radio ”Vi har modtaget rigtig mange afbestillinger, på trods af at vi har fortalt 
kunderne, at vi ikke har olieproblemer i Dueodde. Det er kun oppe nordpå. Strandene hernede er lige så 
hvide og fine som de altid har været. Men folk har jo via medierne fået det indtryk, at det er hele Born-
holm, der er ramt”. 
 
I regionkommunen har borgmesteren samlet en række embedsmænd for at gøre status over konsekven-
serne over olieudslippet. Borgmesteren skal til møde i København dagen efter om en krisepakke til Born-
holm. Chefen for erhvervsafdelingen gør status ”Turismen er hårdt ramt. Vi forventer et samlet fald i 
turismen i 2003 på 50%, hvilket svarer til et fald i den samlede omsætning på 600 mio. kr. Bornholmstra-
fikken melder om et markant fald i passagertallet. En række små sæsonvirksomheder især på restaurati-
onsområdet er allerede lukket og vi må frygte, at inden for de kommende måneder vil vi se endnu flere 
virksomheder lukke eller gå konkurs. Også detailhandlen er ramt. Flere dagligvareforretninger har meldt 
om en omsætningsnedgang sammenlignet med året før på mellem 25 og 30%. Det har også slået igennem 
på beskæftigelsen. Den sidste opgørelse viser 500 flere ledige alene i hotel- og restaurantsektoren sam-
menlignet med året før. 
 
19 juli 2004. 
På årsdagen for forliset bliver Turistchefen interviewet af Bornholmsradio. Han udtaler. ”Det er virkelig 
op ad bakke. Selvom næsten alle spor af forliset er slettet, så forbinder folk stadig Bornholm med olieforu-
rening. Selvom vi i foråret har gennemført en massiv markedsføringskampagne i Danmark, Sverige og 
Tyskland, så tyder alt på en turismesæson, der ligger 15-20% under niveauet i 2002, året før olieudslippet. 
Det er ikke godt. Det har også andre negative konsekvenser fx kender jeg en ejer af et meget veldrevet 
hotel, der på grund af alder ønsker at sælge. Men det er umuligt. Der er ingen, der ønsker at investere i 
hotelvirksomhed på Bornholm i dag”. 
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Konsekvenser ved en olieulykke 

Thorkild Førby, formand for Danmarks Fiskeriforening  

Indledning 
Vi har heldigvis ikke mange erfaringer med oliekatastrofer i Danmark. Derfor vil dette oplæg omhandle 
en generel beskrivelse af de biologiske skadevirkninger med fokus på fisk, inddrage erfaringer fra Alaska 
og Grønsund, samt beskrive konsekvenserne ved de to scenarier som SOK har fremsendt.  
 
De direkte konsekvenser af et olieudslip er ødelagte fiskeredskaber og fangster (døde fisk), og at fisken 
forsvinder fra området. De mere indirekte konsekvenser er ødelagte gyde- og opvækstområder, såvel som 
ødelæggelse af æg og fiskelarver, som ikke kan svømme væk fra olien. De langsigtede effekter er vanske-
lige at overskue, da den toksiske effekt af olieudslippet ofte først ses et stykke tid efter udslippet f.eks. ved 
rekrutteringssvigt i næste generationer. 
 
Størrelsesordenen af de biologiske skader som følge af et olieudslip, er ikke kun afhængig af mængden af 
olie, der slipper ud. Omfanget af de biologiske skader afhænger også af årstiden, lokaliteten og olietypen 
ved udslippet. F.eks. kan et lille oliespild i et gydeområde midt i en gydeperiode give en større og mere 
langvarig skade end et stort oliespild om vinteren. 
 
Biologiske skadevirkninger 
Olie er en blanding af en række organiske forbindelser. Oliekomponenterne påvirker mange aspekter af 
fiskens biologi, f.eks. DNA forstyrrelser, cellemembran disfunktion, ændring i vækst og reproduktion 
samt lavere sygdomsresistens. Den komponent i olien, som er mest alvorlig for det marine økosystem er 
de polyaromatiske hydrocarboner (PAH). 
 
Forskellige forsøg i laboratoriet og felten viser at PAH kan give alvorlige langtidsskader på fisk og fiske-
larver. Undersøgelser viser af PAH kan: 
hæmme normal seksuel udvikling hos hanfisk (målt på laks og fladfisk) 
nedbryde det immunologiske forsvar hos fisk ved lav koncentration (ppb) 
forårsage kromosomale afvigelser (målt hos sild og laks) ved meget lave koncentrationer (ppb) 
øge dødeligheden og reducere fiskelarvers vækst 
forårsage misdannelser, reduceret størrelse ved klækning og unormal svømmeadfærd hos fiskelarver 
 
Fisk indtager PAH især via føden, men det kan også ske gennem hud og gæller. F.eks. vil torsken, der fin-
der sin føde på bunden, indtage PAH fra bundfaunaen. Fisk har evnen til at nedbryde PAH, men der 
mangler forskning i hvordan PAH-nedbrydningen påvirker fisken. Muslinger ophober derimod PAH i 
kroppen (bioakkumalation).  
 
Nogle mikroorganismer (bakterier) er i stand til at fordøje PAH. Nedbrydningshastigheden i havet af-
hænger bl.a. af indholdet af mikroorganismer og vandtemperaturen. 
 
Erfaringer fra Alaska 
Den 24. marts 1989 slap 36.000 tons råolie ud i Alaska efter grundstødningen af "Exxon Valdez". Olien 
spredte sig 150 km fra grundstødningspositionen. Erfaringen fra denne miljøkatastrofe har vist, at det 
tager længere tid at genoprette økosystemet end man troede. 
genoprettelse af muslingebanker tog ca. 2-3 år. Nogle er endnu ikke fuldt genoprettet 
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sildebestanden var ikke genoprettet 12 år senere 
12 år efter katastrofen var 60 % af strandområderne stadig forurenet med olie på mindre end 100 m dyb-
de i sedimentet, heraf var ca. 20 % stærkt forurenet 
 
Erfaringer fra Grønsund 
Det hidtil største uheld i Danmark var den 29. marts 2001 i Østersøen hvor "Baltic Carrier" stødte sammen 
med "Tern" og 2700 tons råolie slap ud. På grund af dårligt vej kunne myndighederne ikke iværksætte 
oprydningen med det samme og man fik derfor kun opsamlet 1100 tons råolie på havet, resten endte 
langs kysterne i Grønsund. Bundgarnsfiskeriet er dominerende i Grønsund og der skete bl.a. stor skade på 
de faststående redskaber. Bundgarnsnet er passive fangstredskaber, der er placeret langs kysten og er 
sårbare i tilfælde af et olieudslip, da de ikke hurtigt kan fjernes fra området. Der hvor redskaberne ikke 
blev tilsmudsede forsvandt fiskebestanden helt fra området. 
 
Danmarks Fiskeriforening har af havaribureauet Theo Koch og Co. fået oplyst, at 9 fiskere har fået udbe-
talt erstatning for ødelagt grej og tabt fiskeri. Erstatningen er primært udbetalt til bundgarnsfiskere. Der 
er udbetalt 750.000 kr. for ødelagt grej og 510.000 kr. for tabt fiskeri. 
 
Efter et stort oprensningsarbejde i området kan fiskerne oplyse, at situationen i dag tilsyneladende er 
tilbage til normal hvad angår fangster i området. De første 5-6 måneder efter olieudslippet var der ingen 
fangster, men efter ca. 8 måneder begyndte bestanden at vende tilbage til området igen. Det er endnu for 
tidligt at spå om langtidseffekter. Generelt er de synlige tegn på et olieudslip, f.eks. oliepletter, typisk er 
langt hurtigere væk end de giftstoffer, der er ophobet i miljøet i f.eks. organismer og sedimentet. 
 
Efterfølgende monitering er derfor vigtig. Danmarks Fiskeriforening er bekendt med at Storstrøms Amt 
har udarbejdet en omfattende rapport efter olieudslippet i Østersøen i samarbejde med DMU og RUC. Den 
slags rapporter er vigtige værktøjer for at opsamle erfaringer og formidle viden. Ligeledes har Miljøstyrel-
sen udarbejdet en rapport vedr. beredskab ift. oliekatastrofer. 
 
I forbindelse med udslippet oplevede fiskerne, at det er særdeles vigtigt med klare udmeldinger fra myn-
dighederne. Endvidere er det vigtigt at miljø- og fødevaremyndighederne arbejder sammen, og kommer 
med de samme meldinger til fiskerne omkring håndtering af redskaber og fisk, bl.a. om garnene skulle 
op, var fisken giftig/uspiselig, destrueres og hvordan.  
 
Desværre kunne man i "Baltic Carrier"-sagen i pressen et år efter udslippet læse, at forskellige myndighe-
der var uenige om hvorvidt, der stadigvæk var et olieproblem i området. Det er en meget uheldig situati-
on for både fiskerne og for forbrugernes opfattelse af fødevaresikkerheden. 
 
Danmarks Fiskeriforening har i de to næste afsnit prøvet at redegøre for de mulige konsekvenser for fi-
skeriet i de to tænkte scenarier, som er udarbejdet af SOK. Se evt. disse oplæg. 
 
1. Scenarie- Kattegat 
Olieudslippet vil påvirke både vandsøjlen, kysten og havbunden. Olien vil først ligge som et lag på over-
fladen, siden vil den synke mod bunden og opblandes i vandsøjlen. Så længe olien findes på overfladen 
vil fiskene kunne flygte fra det forurenede område, mens organismer, der ikke kan bevæge sig ved egen 
hjælp typisk vil dø, f.eks. æg og fiskelarver. 
 
I forhold til de to drivmodeller afhænger konsekvenserne af udslippet af, hvor meget olie man når at 
opsamle på havet, inden det synker til bunds eller når kysten. En del af olien vil fordampe og andet vil 
blive omdannet af havets mikroorganismer. Fordampningen vil formodentlig være lille pga. lav tempera-
tur. Fordampningshastigheden afhænger også af hvilken olietype der er tale om (f.eks. let/tung råolie). 
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Ved den løbende udsivning vil olien spredes til et stort område, og dermed nå at påvirke flere organismer. 
Hvis udslippet er på en gang, vil det være nemmere at afskærme udslippet med f.eks. flydespærring og 
begrænse skaderne. 
 
I det centrale Kattegat foregår der i april måned et omfattende fiskeri med f.eks. trawl, garn og snurrevod 
efter sild, torsk og fladfisk mm. Der er bundgarnsfiskeri ved bl.a. Røsnæs og i Århus Bugt. Efter olieudslip-
pet vil der være ødelagte redskaber og manglende fangster (fisken dør eller svømmer væk fra området) og 
ødelagte opvækstområder, der vil skade fiskeriet på lang sigt, da gydebestanden, ægproduktionen og 
rekrutteringen vil blive reduceret. 
 
Fiskeområdet vil være lukket i en kortere eller længere periode. Det kan betyde at fiskerimønstret ænd-
res, hvorved fiskeripresset på bestande uden for det olieforurenede område øges.  
 
Nedenstående tabeller viser værdien af fangsten i Kattegat i år 2002 og antallet af berørte fartøjer i de 
nærliggende havne.  
 

Artsgruppe Landinger i kr. 

Anden Fisk 27.656.676 
Ferskvandsfisk 12.401 
Fladfisk 57.549.742 
Industriart 23.876.817 
Krebs/Bløddyr 87.011.658 
Torskefisk 36.062.478 
I alt 232.169.773 

Tabel 1. Den officielle danske fiskeristatistik. Værdi af landinger fra Kattegat i 2002. 
 

Fartøjsregistreringsbogstav Antal fartøjer 

AS (Århus) 167 
FA (Frederica) 14 
HK (Kalundborg, gl.) 3 
HO (Horsens) 8 
KA (Kalundborg) 143 
MI (Middelfart) 21 
NG (Odense, gl.) 2 
O (Odense) 89 
VE (Vejle) 41 
Total 488 

Tabel 2. Fiskeridirektoratet fartøjsregister. Antal aktive fartøjer pr. 31/12-2002  
fordelt på fartøjsregistreringsbogstav.  
 
Olieudslippet vil få store økonomiske konsekvenser for fiskeriet. Vi kan ikke opgøre de nøjagtige økono-
miske konsekvenser, men til sammenligning kan det oplyses, at der er afsat 20 millioner kr. som kom-
pensation til fiskerne i Østersøen for et trawlstop i 6 uger. I Kattegat vil fiskene være forsvundet i 
væsentlig længere tid end 6 uger. 
 
2. Scenarie- Bornholm 
Olieudslippet vil påvirke både vandsøjlen, kysten og havbunden. Olien vil først ligge som et lag på over-
fladen, siden vil den synke mod bunden og opblandes i vandsøjlen. Så længe olien findes på overfladen 
vil fiskene kunne flygte fra det forurenede område, mens organismer, der ikke kan bevæge sig ved egen 
hjælp typisk vil dø. 
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Da der er tale om tyktflydende råolie vil kun en mindre del fordampe, da olien kun indholder en mindre 
mængde lette fraktioner. Det er vigtigt at iværksætte foranstaltninger så kysten sikres, men også at fjer-
ne de resterende 20.000 tons råolie fra tankeren. Området skal hurtigst muligt afspærres med flydeaf-
spærring. 
 
Klippekysten besværliggør den efterfølgende oprensning, da olien kan ligge i "lælommer" mellem klip-
perne. Olie der ikke fjernes fra disse beskyttede områder, kan være en kilde til langvarig forurening af 
andre områder. I forhold til det marine økosystem er det isoleret set at foretrække, at olien findes på land 
fremfor i havet. Til gengæld er rensning på stranden sværere og kræver ofte kemikalier, der ligeledes er 
skadelige for miljøet. 
 
Forår og sommer er gydetid for sild og torsk i Østersøen. En olieforurening af kystzonen i gydeperioden vil 
påvirke en fiskeårgang betydeligt. Når olien opblandes i sedimentet vil der ske en mere langvarig påvirk-
ning af bunddyr, som igen påvirker fødetilgængeligheden for fisk. Udslippet kan derfor få langsigtede 
biologiske og økonomiske konsekvenser. Der er ligeledes risiko for at olien spredes til et større område da 
uheldet i scenarie 2 sker ved kuling. 
 
Der er 200 fiskere på Bornholm, men desuden kommer der mange fiskere fra hele landet i området. Især 
fiskere fra Gilleleje og det sydlige Sjælland har Østersøen som deres væsentligste fangstområde. Det dre-
jer sig flere hundrede både. Det er primært trawl- og garnfiskeri der foregår. Der er ikke bundgarnsfiskeri 
ved Bornholm, og derfor ikke nogen passive fangstredskaber langs kysten fra Hammeren til Gudhjem. 
Der er tilgengæld netbure i havet til opdræt af laks ved Nexø, som evt. kan blive berørt af katastrofen.  
 
Som nævnt under scenarie 1 vil fiskeområdet være lukket i en kortere eller længere periode. Det er ikke 
til at sige hvor langt fra kysten man skal, før der igen er fisk af fange. Det kan dog betyde at fiskerimøn-
stret ændres, hvorved fiskeripresset på bestande uden for det olieforurenede område øges.  
 
Nedenstående tabeller viser værdien af fangsten i Østersøen i år 2002, samt antallet af berørte fartøjer i 
de nærliggende havne. 
 

Artsgruppe Landinger i kr. 

Anden Fisk 37.921.210 

Ferskvandsfisk 183.828 

Fladfisk 16.063.510 

Industriart 39.130.905 

Krebs/Bløddyr 1.210.251 

Torskefisk 151.515.392 

I alt 246.025.096 

Tabel 3. Den officielle danske fiskeristatistik. Værdi af landinger fra Østersøen i 2002. 
 

Fartøjsregistreringsbogstav Antal fartøjer 

H (Helsingør) 161 
ND (Næstved) 302 
NF (Nykøbing Falster) 259 
R (Rønne) 193 
SE (Rønne, gl.) 3 
Total 918 
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Tabel 4. Fiskeridirektoratet fartøjsregister. Antal aktive fartøjer pr. 31/12-2002 fordelt på fartøjsregistre-
ringsbogstav.  
 
Olieudslippet vil få store økonomiske konsekvenser for fiskeriet. Vi kan ikke opgøre de nøjagtige økono-
miske konsekvenser, men til sammenligning kan det oplyses, at der er afsat 20 millioner kr. som kom-
pensation til fiskerne i Østersøen for et fiskestop i 6 uger. Ved Bornholm vil fiskene være forsvundet i 
væsentlig længere tid end 6 uger. Endvidere vil et længerevarende fiskestop også få store konsekvenser 
for servicevirksomheder og forarbejdningsvirksomheder på Bornholm. 
 
Nye initiativer 
Med øget skibstrafik i de danske farvande vil der altid være en risiko for ulykker, grundstødning, kollisio-
ner mm. Grundstødning kunne eventuelt reduceres med lodspligt i særligt følsomme områder. Danmarks 
Fiskeriforening er bekendt med at miljøministeren har udtalt, at der skal være en række restriktioner for 
de skibe, der sejler gennem Østersøen. Det kan dreje sig om lodstvang, krav om dobbelskrogede skibe eller 
bestemte sejlruter. Danmarks Fiskeriforening kan kun støtte disse tiltag.  
 
Ligeledes kan Danmarks Fiskeriforening foreslå, at skibsførere har gennemgået tillægskurser før de kan 
besejle de danske farvande med olielaster. 
 
Danmarks Fiskeriforening kunne endvidere forestille sig "opsamler-skibe" der sejler ud til de store tanke-
re for at opsamle spildolie, fremfor at de skal sejle til havn. Det kan måske forhindre ulovlig udtømning af 
spildolie på havet. 
 
Afslutning 
Danmarks Fiskeriforening vil godt understrege vigtigheden af, at forebygge og undgå oliekatastrofer, 
men hvis skaden er sket så er det Danmarks Fiskeriforenings synspunkt at følgende er påkrævet: 
 
- et tilstrækkeligt beredsskab til at inddæmme olien/skaden hurtigt 
- effektive kommando og kommunikationslinier 
- at der ikke udstedes fiskeforbud med mindre der er saglige grunde dertil 
- at der moniteres på fisken ift. fødevaresikkerheden, men også for at imødegå rygter om at fisken er 

"giftig" 
- erstatning til fiskerne for tabt fiskeri og ødelagt grej 
 
Afslutningsvis er Danmarks Fiskeriforening endvidere bekymret over den kontinuere eksponering af 
PAH'er og andre stoffer der foregår i forbindelse med off-shore olie- og gasindustrien i Nordsøen. Her kan 
man tale om en kronisk olieforurening der ikke er meget fokus på, og de langsigtede effekter fra denne 
industri er ikke undersøgt. 
 
Kilder 
• Oil in the Sea III: Inputs, Fates and Effects 2002. Committee on Oil in the Sea: Inouts; Fates and Effects, 

Nateural Reserach Council 446 pages, The National Academic Press. 
• The Baltic Carrier Oil Spill. Monitering and Assesmnet of Environmental Effects in Grønsund (DK). 

Storstrøms County 2002, 158 pages 
• Fiskeri og havmiljø. Carsten Krog. 1993, CEC Gad, 200 sider 
• Strandrensning III (udkast). Miljøstyrelsen, Miiljøministeriet 2003, 162 sider 
• www.oilspill.state.ak.us 
• www.afsc.noaa.gov/abl/OilSpill/oilspill.htm 
• www.swan.ac.uk/biosci/empress/overview.htm 
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• pers. komm. Sigrún Huld Jónasdóttir, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afd. for Havøkologi og akva-
kultur  
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Antal ud- og indgående skibe i Shippos-systemet samt 
olietransporter 1995-2002 

Peter Søberg Poulsen, chef for havmiljøsektionen, Søværnets Operative Kom-
mando 
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Fremtidig olietransport gennem de danske farvande 

Carsten Jürgensen, civilingeniør, Ph.D., COWI A/S 

Det følgende baserer sig på resultaterne fra "Baltic Sea Environmental Study" som blev udført for 
EU/Tacis. Studiet blev udført i perioden 1998 til 2000 som en del af projektet "Baltic Pipeline System" 
(BPS). BPS omfatter en oliepipeline mellem oliefelterne ved de nordlige Ural-bjerge og havnebyerne Pri-
morsk ved St. Petersburg og Poorvo i Finland. En del af den transporterede olie raffineres og forbruges 
undervejs i selve Rusland mens resten eksporteres. Olien sejles gennem Østersøen og Danmark til større 
havne i f.eks. Vesteuropa. Systemet skal gradvis udbygges til 42 millioner tons om året i 2017. Af de 42 
millioner skal 21 millioner eksporteres. Miljøvurderingen BPS blev finansieret af EU således at projektet 
opfylder miljøkravene for eventuel vestlig finansiering af selve pipeline projektet.  
 
Miljøvurderingen "Baltic Sea Environmnetal Study" er udarbejdet for Østersøen på strækningen fra Pro-
morsk og Poorvo til linien mellem Skagen og Norges sydspids. Dermed omfatter den de danske farvande. 
 
Olietransport 1997-2017 
Olietransport er her defineret som transporten af mængden af olie samt af antallet af store tankere. 
Transporten af olie i Østersøen og de danske farvande i året 1997 er beregnet på baggrund af en beskri-
velse af skibstrafikken i Østersøen gennem de foregående 20 år. Fremskrivningen til år 2017 er gennem-
ført med en årlig tilvækst som er beregnet til ca. 1,4 %. Trafikken mellem alle olieterminaler og større 
havne i Østersøen indgår i analysen. Af særlig interesse er den virkningen som den russiske olieeksport 
fra BPS vil have på trafikmønstret og de dermed følgende konsekvenser for risiko og miljøpåvirkning. Det 
påregnes at olietransporten vil være fuldt udbygget i året 2017. Forskellige pressemeddelelser gennem de 
sidste år tyder på en hurtig udbygning af pipeline projektet og af Primorsk terminalen. Terminalen blev 
taget i brug i vinteren 2000-2001. 
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Figur 1 viser en illustration af fordelingen af olietransport i Østersøen fremskrevet til år 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 1 Den totale olietransport (millioner tons) fremskrevet til år 2017 inklusiv BPS. 

Figuren viser at den største transport foregår i de danske farvande. Det fremgår ligeledes af kortet at de 
danske farvande er langt mere vanskelig at besejle end resten af Østersøen på grund af sejlrutens mange 
skarpe sving. Begge forhold viser at de danske farvande er særlig udsatte. 
Trafikanalysen fokuserer specielt på effekten af den russiske olieeksport fra BPS. Det er antaget at den 
øgede olietransport fra BPS vil blive transporteret i tankere af 100.000 DWT klassen. Dette vil i 2017 resul-
tere i 210 årlige passager af lastede tankere ud gennem de danske farvande, svarende til fire fuldtlastede 
100.000 DWT tankere hver uge, året rundt. Lige så mange tankere vil sejle ind i Østersøen (i ballast) og 
dermed øge trafikintensiteten i farvandene. Hovedresultaterne af trafikanalysen er sammenstillet i Tabel 
1. 
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Tabel 1 Effekten af fremskrivningen af olietransporten til året 2017 samt af BPS 
 

 Total transportere 
oliemængde 

Oliemængde gennem 
Storebælt 

Antal lastede tankere 
store end >100,000 
DWT gennem Store-
bælt 

1997 
 

264 Mt. 67 Mt. 242 

Fremskrivning 2017 
eksklusiv BPS 
 

352 Mt. 85 Mt. 348 

BPS 
 

21 Mt. 21 Mt. 210 

Fremskrivning 2017 
inklusiv BPS 

373 Mt. 106 Mt. 558 

Tilvækst fra 1997 til 
2017 inklusiv BPS  

41 % 58 % 230% 

 
Transporten indebærer at der i 2017 årligt vil passere 558 tankere af 100.000 DWT-klassen i lastet tilstand 
gennem de danske stræder (Storebælt). Dette svarer til 1-2 tankere om dagen. Sammenlignet med situati-
onen i 1997 er passagerne af de store skibe øget med en faktor på 2,3. BPS alene giver ca. en fordobling af 
den nuværende trafik, svarende til 3 tankere om ugen af 100.000 DWT-klassen.  
 
Det bemærkes at BPS vil udgøre en signifikant del af den totale olietransport i Østersøen, især af den del 
der transporteres i store tankere. 
 
Stigning i trafikken og risiko for udslip i de danske farvande 
Den geografiske fordeling af oliespildsrisiko er illustreret i nedenstående Figur 2 og 3 der viser situatio-
nen med den eksisterende trafik i 1997 i øvre panel og situationen for fuld udbygget BPS alene (dvs. uden 
anden trafik) på nedre panel. For det internationale farvand (Storebælt) viser kortene at størrelsesorden 
(farven) og fordelingen (mønstret) er meget ens i de to situationer. Dette betyder, at BPS alene vil fordoble 
den eksisterende risiko.  
Med hensyn til risiko for olieudslip påpeges det at den foreliggende analyse bygger på antagelsen om at 
transporten for BPS gennemføres med 100.000 DWT tankere, som antages at være udstyret standard-
mæssigt. Hvis transporten foretages ved små og gamle tankere øges risikoen for uheld betydeligt. 
 
Specielle forhold for de indre danske farvande 
Analysen af miljøforholdene viser tydeligt at trafikken med olie vil være størst og tættest i de danske 
farvande, sammenlignet med resten af Østersøen. Derudover viser analysen at havmiljøet i de danske 
farvande især om vinteren er mest sårbart på grund af de mange trækkende og overvintrende havfugle. 
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Hovedresultaterne af "Baltic Sea Environmental Study" er gengivet i listen nedenfor: 
 
• Områder for søfugle (især i vintersæsonen), marsk områder og beskyttede arealer er de mest miljøføl-

somme områder. 

• Risikoen for at følsomme områder påvirkes er størst i Danmark, den vestlige Østersø syd for Sverige 
og den finske Golf vest for Porvoo. 

• Det gennemsnitlige oliespild i Østersøen angivet som langtidsmiddel vil øges med 10 %, svarende til 
170t/år på grund af BPS. 

• Risikoen for oliespild mindre end 10.000 tons vil ikke øges signifikant på grund af BPS projektet, så 
længe der anvendes store tankere (100.000 DWT) 

• Risikoen for spild mellem 10,000 and 100,000 tons vil øges fra 1/75 år til 1/50 år for hele Østersøen på 
grund af BPS projektet dermed øges risikoen med 35 %. 

 
En CD-ROM med den fulde rapport "Baltic Sea Environmental Study" kan bestilles hos ahh@cowi.dk eller 
hos forfatteren (se side 1). 
 
 

Figur 2 Risiko for udslip i de danske farvande 1997, spildkategori 10.000 til 100.000 t 

Traffic scenario: 1997
Spill category: 10,000-100,000t

Frequency per nm² per year
1,0E-10 -  1,0E-9
1,0E-9 -  1,0E-8
1,0E-8 -  1,0E-7
1,0E-7 -  1,0E-6
1,0E-6

Accumulated spill risk for the region
Spill size

Offshore Grounding Total
<100t 2 5 6

100-1,000t 0,25 0,69 0,94
1,000-10,000t 0,03 0,04 0,07

10,000-100,000t 2 E-3 0,01 0,01
>100,000t 0 E+0 1 E-5 1 E-5

Spill per year (t) 287 648 936

Offshore Grounding Total
<100t 0,6 0,2 0,2

100-1,000t 4 1,5 1,1
1,000-10,000t 31 26 14

10,000-100,000t 458 160 119
>100,000t - 92753 92753

1,0×10-10 -  1,0×10-9

1,0×10-9 -  1,0×10-8

1,0×10-8 -  1,0×10-7

1,0×10-7 -  1,0×10-6

1,0×10-6
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Figur 3 Risiko for udslip i de danske farvande for BPS, spildkategori 10.000 til 100.000

Traffic scenario: BPS
Spill category: 10,000-100,000t

Frequency per nm² per year
1,0E-10 -  1,0E-9
1,0E-9 -  1,0E-8
1,0E-8 -  1,0E-7
1,0E-7 -  1,0E-6
1,0E-6

Accumulated spill risk for the region
Spill size

Offshore Grounding Total
<100t 0,04 0,13 0,17

100-1,000t 2 E-3 5 E-3 0,01
1,000-10,000t 1 E-3 2 E-3 4 E-3

10,000-100,000t 8 E-4 3 E-3 3 E-3
>100,000t 0 E+0 2 E-5 2 E-5

Spill per year (t) 31 90 120

Offshore Grounding Total
<100t 24 8 6

100-1,000t 516 204 146
1,000-10,000t 879 423 285

10,000-100,000t 1183 398 298
>100,000t - 54121 54121

1,0×10-10 -  1,0×10-9

1,0×10-9 -  1,0×10-8

1,0×10-8 -  1,0×10-7

1,0×10-7 -  1,0×10-6

1,0×10-6



Olietransport gennem danske farvande  høring d. 14. maj 2003   

 

 

 
 

111

Regulering på havmiljøområdet af relevans for olie-
transport inden for Miljøministeriets ressortområde 

Helle Pilsgaard, underdirektør i Miljøstyrelsen 

Indledning 
Dette notat beskriver eksisterende national lovgivning og international regulering på havmiljøområdet 
af relevans for olietransport. Endvidere beskrives hvilke nye tiltag, der er under forberedelse med det 
formål at forbedre mulighederne for mere sikker olietransport.  
 
Reguleringen på havmiljøområdet foregår i vid udstrækning via internationale og regionale aftaler. Bag-
grunden  herfor er, at forurening af havmiljøet er grænseoverskridende, og således meget svært reguleres 
af nationale regler alene. Søfartsområdet er også grænseoverskridende, hvorfor søfartsområdet ligeledes 
overvejende er baseret på internationale regler med henblik på at sikre ensartede krav til alle verdens 
skibe.   
 
International regulering på havmiljøområdet 
IMO2, FN´s internationale søfartsorganisation, er det vigtigste forum for diskussion og fastsættelse af 
internationale regler på søfartsområdet. De internationale regler, som gennem tiden er blevet vedtaget 
via IMO, har haft stor betydning for udformningen af dansk ret på havmiljøområdet. Den danske havmil-
jølov er således i sin oprindelige form bygget op omkring en IMO konvention, nemlig MARPOL 73/78 
Konventionen, som er nærmere beskrevet nedenfor. 
 
Regional regulering 
Udover internationale, altså verdenomspændende, regler har de enkelte regioner i verden også fundet 
det relevant at vedtage regulering, som specifikt er udarbejdet til at tage hånd om netop de problemer, 
som findes i den konkrete region. Danmark indgår således i samarbejder med de lande, som vi deler hav-
områder med.   
 
Af regionale aftaler på havmiljøområdet af betydning for Danmark kan især nævnes: 
• HELCOM, der er Østersølandenes forum til beskyttelse af havmiljøet, 
• Bonn Agreement, der er en overenskomst mellem Nordsølandene om bekæmpelse af olieforurening i 

Nordsøen, og  
• Københavns Aftalen, der er en nordisk overenskomst om samarbejde vedrørende foranstaltninger 

mod olieforurening af havet. 
 
EU 
EU har indtil for nylig været tilbageholdende med at regulere søfartsområdet, idet man har accepteret 
bl.a. IMO som hovedaktør med hensyn til fastsættelse af regulering på søfartsområdet. Denne politik er 
ved at ændre sig, og antallet af EU regler på området er stigende. Formålet med EU reguleringen er at 
dække eventuelle huller, som den internationale regulering måtte efterlade. Endvidere er formålet at 
fremskynde medlemslandenes gennemførsel af allerede eksisterende internationale aftaler.  For modsat 

                                                                        
2 International Maritime Organization.  
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internationale og regionale aftaler er de enkelte lande juridisk forpligtet til at implementere EU regule-
ringen.   
 
National regulering 
Internationale og regionale aftaler har som sådan ikke juridisk gyldighed og retskraft i det enkelte land. 
For at få det skal aftalen implementeres i national ret. Den danske retstilstand på havmiljøområdet er i 
det væsentligste en afspejling af den internationale og regionale regulering, som Danmark har været 
med til at vedtage. På havmiljøområdet er der kun få nationale regler, der ikke har rod i et internationalt 
eller regionalt regelsæt. Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter og strandrensningsbe-
kendtgørelsen er eksempler på sådanne.  
 
Eksisterende national og international regulering på havmiljøområdet af relevans for olietransporter 
I det følgende gennemgås den nationale og internationale regulering på havmiljøområdet som er rele-
vant for olietransport. 
 
Det er i den forbindelse relevant at nævne, at man skelner mellem uden for og inde på søterritoriet. Inde 
på søterritoriet er skibene underlagt det konkrete lands suverænitet, her vil det sige dansk regulering. 
Søterritoriet er ud til 12 sømil fra kysten, det vil sige ca. 22 km. I den eksklusive økonomiske zone, som 
strækker sig ud til 200 sømil eller ca. 370 km. kan havmiljølovens regler også håndhæves over for uden-
landske skibe, men kun i det omfang det er foreneligt med international ret. På det åbne hav er der ikke 
mulighed for at retsforfølge udenlandske skibe.  
 
 
MARPOL 73/78 
Den internationale Konvention til Forebyggelse af Forurening fra Skibe (International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships, 1973), ændret ved Protokollen dertil fra 1978 (MARPOL 73/78) har som 
formål at minimere og eliminere forurening fra skibe.  
 
MARPOL 73/78 dækker to hovedemner:  
 
1. specielle regler for konstruktion og udstyr til forebyggelse af forurening, og 
2. forhold under hvilke udledning i havet er tilladt.  
 
Konventionens parter repræsenterer omkring 90 % af den totale tonnage for verdens skibsfart.  
 
Konventionen indeholder en række bestemmelser og pålægger de kontraherende parter forpligtelser.  
 
De kontraherende parter er således forpligtet til at indarbejde bestemmelserne fra MARPOL 73/78 i de 
nationale lovgivninger.  
 
MARPOL 73/78 kræver, at parterne samarbejder i opsporingen af overtrædelser og i retsforfølgning af 
overtrædere.  
 
MARPOL 73/78 er i Danmark implementeret dels i lov om sikkerhed til søs, der administreres af Søfarts-
styrelsen, dels i lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet (havmiljøloven), der administre-
res af Miljøstyrelsen.  
 
Søfartsstyrelsen tager sig af reglerne om skibenes konstruktion og udstyr til forebyggelse af forurening, 
mens Miljøstyrelsen tager sig af de forhold, under hvilke udledning i havet er tilladt. Som en tommelfin-
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gerregel kan man sige, at skibssiden er skillelinien mellem Søfartsstyrelsens og Miljøstyrelsens ansvars-
områder.  
 
Havmiljøloven 
Havmiljølovns hovedsigte er at forebygge og begrænse forurening og anden påvirkning af havmiljøet.  
 
Havmiljøloven har i udpræget grad karakter af en rammelov. Derved gøres det i videst mulig omfang 
muligt løbende at implementere den i mange henseender meget detaljerede internationale regulering.  
 
Havmiljøloven regulerer først og fremmest udledning til havet Det er således i henhold til havmiljølo-
vens § 11 forbudt at udtømme olie på søterritoriet, uanset hvor i skibet olien hidrører fra.  
 
Uden for søterritoriet er bestemmelserne for udledning forskellige afhængig af, om havområdet er udpe-
get som ”særligt område” eller ej. 
 
Alle farvande omkring Danmark er udpeget som ”særlige områder”. Det betyder, at olieudtømning fra et 
skibs lasttankområde, inklusive pumperum er forbudt.  
 
Olieudtømning fra maskinrum fra olietankere af alle størrelser og andre skibe på 400 bt og derover er 
forbudt undtagen når:  
1. skibet fortsætter på ruten, og  
2. olien i spildevandet uden fortynding ikke overskrider 15 ppm ( hvilket svarer til 15 liter olie i en mil-

lion liter vand), og 
3. skibet har et oliefiltreringsudstyr i brug med en automatisk 15 ppm stopmekanisme, og  
4. bundvand ikke blandes med nogen olierester eller lastpumperumsvand (på olietankere). 
 
Olieudtømning fra maskinrum på skibe, der er mindre end 400 bt. på nær olietankere er forbudt, undta-
gen når olien i udledningen uden fortynding ikke overskrider 15 ppm. 
 
Herudover blev Vadehavet i oktober 2002 udpeget som et ”særligt følsomt område”.  Hvad en sådan ud-
pegning indebærer er nærmere beskrevet senere.   
 
Det bemærkes, at Forsvarsministeriet den 1. januar 2000 overtog ressortansvaret for den statslige mari-
time miljøovervågning og håndhævelse samt den statslige maritime forureningsbekæmpelse til søs. 
Forsvarsministeriet  er således ansvarlig for den udøvende virksomhed på ressortområdet, der dog ikke 
omfatter installationer til havs3, som stadigvæk henhører under Miljøministeriets ressort.  
 
Miljøministeriet er fortsat ansvarlig for administrationen af lovgivningen på hele området.  
 
Sammenfatning 
Som det fremgår af ovenstående gennemgang, regulerer havmiljøloven kun i meget begrænset omfang 
olietransporten. Havmiljøloven regulerer, hvor meget der må udledes til havet. Og eftersom det på søter-
ritoriet er helt forbudt at udlede olie, og i de øvrige farvande omkring Danmark tilnærmelsesvis forbudt ( 
15 liter olie i en million liter vand), kan yderligere tiltag på dette område ikke ventes.  
 
Det vigtige her er således at sikre en effektiv håndhævelse af de gældende regler.  
 
Nye tiltag under forberedelse 

                                                                        
 
3 Her olie- og gasplatforme. 
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Ekstraordinært ministermøde 
Den 10. september 2001 blev der i København afholdt et ekstraordinært ministermøde inden for Helsing-
fors Konventionen (HELCOM) vedrørende initiativer til styrkelse af skibs- og sejladssikkerheden og bered-
skabet mod olieforurening af havet.  
 
Ministermødet fandt sted med baggrund i den omfattende olieforurening, der fulgte efter kollisionen 
mellem de 2 skibe BALTIC CARRIER og TERN den 29. marts 2001 i Kadetrenden ud for Nordfalster/Møn. 
 
På det ekstraordinære ministermøde blev følgende initiativer til styrkelse af skibs- og sejladssikkerheden 
og beredskabet mod olieforurening i Østersøen vedtaget:  
 
- forbedring af eksisterende sejladsruter i Østersøen, øget brug af lods i Storebælt og Øresund,  
- hydrografiske undersøgelser,  
- fremme brugen af elektroniske søkort (ECDIS),  
- højne brugen af AIS (Automatisk identifikations System),  
- udfasning af enkeltskrogede olietankskibe,  
- overholdelse af søsikkerhedslovgivningen,  
- nødberedskab og samarbejde med EU-Kommissionen.  
 
Østersølandene er i gang med at implementere de enkelte tiltag.   
 
Særligt følsomme havområder 
Helsingfors Kommissionen har endvidere besluttet sig for at undersøge behovet for yderligere tiltag ved 
intensiveret indsamling og udveksling af data for at afdække ændringer i trafikmønsteret, som grundlag 
for yderligere risikoanalyser, at afdække eventuelle fordele ved at erklære dele af Østersøen som et ”sær-
lig følsomt område” ( Particularly Sensitive Sea Areas eller i daglig tale forkortet som PSSA). 
 
De nordiske miljøministre har på deres sidste møde i februar 2003 i København vedtaget, at de i samar-
bejde med HELCOM vil arbejde for, at Østersøen udpeges som et særlig følsomt område, og det forventes 
således, at miljøministrene fra HELCOM på det fælles miljøministermøde i juni i år beslutter at fremsende 
en ansøgning herom til IMO. 
  
Det er IMO som afgør, om forholdene i det område, der ansøges om at måtte blive udpeget som særlig 
følsomt område, opfylder de i resolution A927(22) vedtagne retningslinier for udpegelse af disse områder 
i henhold til MARPOL 73/78. Ifølge disse retningslinierne skal et område opfylde en eller flere af følgende 
betingelser for at kunne udpeges som et særlig følsomt område: Økologiske betingelser (være et unikt 
eller sjældent økosystem, være særlig udsat for nedbrydning som følge af naturbegivenheder eller men-
neskelige aktiviteter), sociale, kulturelle og økonomiske betingelser (bl.a. områdets betydning for rekrea-
tiv turisme) og videnskabeligt og uddannelsesmæssigt betingelser (biologisk forskning eller historisk 
værdi). 
 
Udpeges et område som særlig følsomt medfører det, at den pågældende kyststat får videre beføjelser til 
at regulere de maritime aktiviteter i området bl.a. ved fastlæggelse af sejlruter, pålæg til skibe om særligt 
udstyr, bl.a. for olietankere samt installation af elektroniske trafikovervågningssystemer. Foranstaltnin-
gerne skal godkendes af IMO, inden de iværksættes.  
 
Et særlig følsomt havområde bliver endvidere indtegnet på de søkort, der findes over området, således at 
skibsfarten bliver opmærksom på, at man nu nærmer sig et område, hvor der kræves speciel bevågenhed 
fra skibsfarten.  
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Hidtil er der kun udpeget fem særlige følsomme områder: Great Barrier Reef, Australien, Sabana-
Camagüey skærgården i Cuba, Malpelo Island, Colombia, Around Florida Keys, USA og det 
dansk/tyske/hollandske Vadehav.  
 
Endvidere kan det nævnes, at Frankrig, Spanien, Portugal, England og Irland netop har fremsendt et for-
slag til det kommende MEPC møde i IMO om at udpege store dele af deres kystvande som særlige føl-
somme områder.   
 
Nødområder 
EU har på baggrund af ERIKA –ulykken tilbage i 1999  besluttet, at alle EU-lande skal udpege såkaldte 
nødområder. Formålet/hensigten med et nødområde er, at tilvejebringe et sted, hvor et nødstedt skib for 
at undgå en yderligere forværring af sin situation får mulighed for, om nødvendigt at omlade sin last 
eller bunkers, og om muligt få foretaget forebyggende reparationer af en skade. Et nødområde kan i prin-
cippet være enten et beskyttet område, en ankerplads eller en havn. 
 
Disse nødområder skal udpeges på grundlag af IMO guidelines i medfør af artikel 20 i det nye overvåg-
ningsdirektiv ( Direktiv 2002/59/EC om etablering af et trafikovervågning, montering, og informations-
system for skibe) som blev vedtaget af EU i september 2002.  
 
Der arbejdes for øjeblikket, på embedsmandsniveau, på en national redegørelse om udpegning af nødom-
råder. I denne arbejdsgruppe deltager relevante myndigheder, herunder Søfartsstyrelsen, Forsvarsmini-
steriet og Miljøstyrelsen.  
 
Den nedsatte arbejdsgruppe forventer inden for kort tid at kunne aflevere en rapport til regeringens vide-
re foranstaltning med henblik på, at der bliver taget politisk beslutning om udpegning af nødområder. 
 
Opsummering 
Beskyttelsen af havmiljøet har i de senere år fået øget opmærksomhed, desværre især på grund af nogle 
voldsomme olieulykker, senest Prestige´s forlis ud for den spanske kyst i november 2002. 
 
Det er imidlertid især forebyggelsen i form af et skibs konstruktive indretning og sikring af sejladsen, der 
er de primære hjørnestene. Havmiljøloven, der regulerer udledninger til havet skal først og fremmest 
være opdateret dels på udledningssiden, dels på sanktionssiden, således at de håndhævende myndighe-
der kan gå i aktion, når en ulykke ér sket.  
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Eksisterende lovgivning og regulering under udarbej-
delse – nationalt og internationalt 

Hans Christensen, vicedirektør i Søfartsstyrelsen 

 
Eksisterende lovgivning og regulering  under udarbejdelse – nationalt og internationalt. Hvad er lov-
grundlaget, og hvordan reguleres olietransporten? Hvilke tiltag er på vej?  
 
 
Reguleringen på søfartsområdet finder især sted på følgende tre niveauer: Globalt i FN’s Søfartsorganisa-
tion (IMO), regionalt  for eksempel i EU og nationalt. Fordelen ved regelfastsættelse i IMO er, at et globalt 
regelsæt vil medføre, at tredjelandes skibe, der er i transit i farvandene ud for de europæiske kyster, un-
derkastes de samme krav. Dertil kommer, at skibsfarten opererer i skiftende dele af verden. EU har i sta-
dig stigende grad siden slutningen af 1980erne suppleret de globalt fastsatte regler i IMO med EU-regler 
på søfartsområdet. Dette har hovedsageligt været begrundet ud fra et ønske om enten at dække de få 
områder, hvor der ikke er IMO-regler, eller for at sikre harmoniseret gennemførsel af eksisterende IMO-
regler. 
 
De internationalt fastsatte regler kan derudover suppleres med nationale regler, hvilket er særligt rele-
vant i tilfælde, hvor det endnu ikke er lykkedes at opnå international enighed om ønskede sikkerheds-
standarder.  
 
Det nationale lovgrundlag udgøres hovedsageligt af lov om sikkerhed til søs. Lovens hovedsigte er – som 
navnet siger - at sikre et højt sikkerhedsniveau til søs, ligesom der ved skibes konstruktion skal tages 
mest mulig hensyn til beskyttelse af havet mod forurening. Loven omfatter således skibes bygning og 
udstyr samt det menneskelige element såvel om bord på skibe som i de tilknyttede landbaserede funkti-
oner. Loven afspejler, at der udover skibes bygning og konstruktion skal være fokus på mere operationel-
le forhold såsom uddannelse, træning og sikring af arbejdsforholdene for besætningen, samt 
veldokumenterede sikkerhedssystemer. Derudover indgår også bestemmelser, der ikke retter sig direkte 
imod skibene, men som har betydning for sikkerhed til søs. Dette gælder eksempelvis bestemmelser om 
tilsyn med klassifikationsselskaber.  
 
Lov om sikkerhed til søs er karakteriseret ved at være en rammelov, der i første række sikrer grundlaget 
for at kunne gennemføre internationalt vedtagne og ofte teknisk komplicerede regler om beskyttelse af 
menneskeliv og forureningsbeskyttelse til søs gennem administrative forskrifter. Søfartsstyrelsen ud-
færdiger løbende et større antal såkaldte tekniske forskrifter om skibenes tekniske konstruktion, eksem-
pelvis om materialedimensioner og udstyr. Herved er der åbnet mulighed for en smidigere tilpasning til 
nye krav på området, som måtte følge af den tekniske udvikling eller af internationale forskrifter. Dan-
mark er nemlig gennem ratifikation af henholdsvis den internationale konvention om sikkerhed for 
menneskeliv til søs  (SOLAS) og den internationale konvention om forebyggelse af havforurening (MAR-
POL 73/78) forpligtet til at gennemføre konventionernes regler i dansk ret. 
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Hvor SOLAS-reglerne i det hele er gennemført ved lov om sikkerhed til søs, som administreres af Søfarts-
styrelsen, er MARPOL-reglerne  gennemført dels i lov om beskyttelse af havmiljøet, som hører under Mil-
jøstyrelsens område, men i vidt omfang administreres af Forsvarsministeriet, dels i lov om sikkerhed til 
søs. MARPOL-krav til selve skibet reguleres i lov om sikkerhed til søs, hvorimod udledningskriterier m.v. 
ligger i havmiljølovens regi. Skibssiden bliver således i praksis den generelle administrative skillelinje 
mellem de to lovgivningsområder.  
 
Hvordan reguleres olietransporten og hvilke tiltag er på vej? 
På hvert af de tre niveauer, som har indflydelse på regelfastsættelsen på søfartsområdet, er der stor op-
mærksomhed omkring olieforurening af havet. Omdrejningspunktet i forhold til fastsættelse af kon-
struktive krav til skibe med henblik på at undgå forurening med olie eller andre typer af skadelige stoffer 
er MARPOL-konventionen.  Denne konvention indeholder omfattende og meget detaljerede krav til ski-
bes tekniske indretning i miljømæssige henseende og en løbende tilstandskontrol. Det er således i MAR-
POL-konventionen, at de internationale bestemmelser om udfasning af enkeltskrogede tankskibe samt 
krav om dobbeltskrog for nye skibe, der forebygger olieforurening ved kollision eller grundstødning, fin-
des. EU har efter vedtagelsen af MARPOL reglerne tillige fastsat regler herom. Disse er et konkret eksem-
pel på, at man i EU har valgt at sikre en ensartet implementering af de internationale regler ved 
vedtagelsen af en forordning. 
 
Lov om sikkerhed til søs samt forskrifter, der udstedes i medfør heraf, finder anvendelse på danske skibe, 
uanset hvor de måtte operere. Loven finder tillige anvendelse på udenlandske skibe, der befinder sig  i 
dansk havn eller i danske farvandsområder, i det omfang det er foreneligt med international ret.   
 
Der gælder en lang række internationale regler, som regulerer skibstrafikken i  de danske farvande. Vig-
tigst at nævne er de internationale søvejsregler, som indebærer, at alle skibe - fra jollen til supertankeren 
- er underlagt de samme færdselsregler over hele verden.  
 
Den internationale ret begrænser Danmarks muligheder for at fastsætte nationale særkrav til udenland-
ske skibe. Overfor skibe i transitpassage kan der således ikke håndhæves krav vedrørende konstruktion, 
bemanding eller udstyr, som er mere vidtgående end de internationale krav. Det er derfor ikke muligt for 
staten alene at indføre bestemmelser om lodspligt eller konstruktionskrav (krav om dobbeltskrog) for 
udenlandske skibe i transitsejlads, der ikke anløber danske havne.. 
 
Kyststaterne har dog inden for rammerne af de konventioner, som for eksempel regulerer søvejsreglerne, 
mulighed for at gennemføre visse  regler og tiltag for at supplere de generelle regelsæt, for eksempel ved-
rørende de trafiksepareringssystemer, som anvendes i trafikknudepunkter hvor skibe er nødt til at sejle 
tæt på hinanden. Sådanne skal for at få gyldighed for skibe i transit, forelægges og godkendes af IMO.  
 
Spørgsmålet om sejladssikkerhed og beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med transport i danske far-
vande har fået øget opmærksomhed  som følge af PRESTIGEs forlis ud for den spanske kyst i november 
2002. Set ud fra et dansk synspunkt er dette yderst relevant på grund af den forventede stigning i antallet 
af sejladser gennem de danske stræder, ikke mindst forårsaget af transport af olie fra Rusland. 
 
Under det danske formandskab vedtog Rådet (søtransport) et sæt konklusioner den 6. december 2002, 
som navnlig sigter på at forebygge fremtidige ulykker svarende til PRESTIGE. Søtransportministrenes 
konklusioner er senere fulgt op af konklusioner fra Rådet (miljø) den 9. december 2002 samt konklusioner 
fra Det Europæiske Råd henholdsvis den 12.-13. december 2002 og den 20.-21. marts 2003.  Udover et for-
bud mod transport af tung olie i enkeltskrogede tankskibe samt accelereret udfasning af enkeltskrogede 
tankskibe, som vil blive gennemgået nedenfor, fokuserer rådskonklusionerne navnlig på: 
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• Forhandlinger med de nye EU lande samt nabolande til EU, herunder Rusland, for at formå disse lan-
de til at indføre lignende ordninger om forbud og udfasning  i relation til enkeltskrogede tankskibe. 
Dette kan have gavnlig virkning på den transport af olie, der foregår i transit gennem de danske far-
vande, hvor modtager/afgangshavnen ikke er en EU havn, og som derfor ikke er omfattet af EU regu-
lering.  

 
• Tidlig implementering af en række skærpede bestemmelser om havnestatskontrol af blandt andet 

tankskibe, helst allerede inden 1. januar 2003, hvilket blev tilfældet i Danmark. Det fremgår af en 
meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd den 20.-21. marts 2003, at kun  Danmark, Tysk-
land og Spanien havde kunnet imødekomme denne del af konklusionerne. 

 
• Hurtig identifikation af særlige nødområder for skibe i vanskeligheder. Medlemslandene skal efter 

rådskonklusionerne snarest muligt og senest den 1. juli 2003 udarbejde planer for særlige nødområ-
der. 

 
• Vedtagelse i IMO eller subsidiært i EU af en supplerende fond til erstatning i forbindelse med oliefor-

ureningsulykker, som bør have en dækningsramme på 1 mia. EUR. EU-landene ønsker, at den nye 
ordning skal gælde inden udgangen af 2003. Fonden forventes vedtaget på en diplomatisk konferen-
ce i IMO fra den 12.-16. maj 2003. 

 
Derudover indgik en fremskyndet udfasning af enkeltskrogede tankskibe samt forbud mod transport af 
tung olie i Rådets konklusioner af 6. december 2002. Den 27. marts 2003 nåede Rådet (søtransport) til 
enighed om en generel indstilling til et forordningsforslag om fremskyndet indfasning af tankskibe med 
dobbeltskrog samt forbud mod transport af tung, miljøskadelig olie i enkeltskrogede tankskibe. Den sam-
lede løsning indebærer på de væsentligste punkter følgende: 
 
• Forbud mod transport af tung, miljøskadelig olie i enkeltskrogede tankskibe til og fra havne, termina-

ler og opankringspladser i EU. 
 
• Fremskyndet udfasning af enkeltskrogede tankskibe med en slutdato for såkaldt kategori 1 tankskibe 

senest i 2005 mod i dag 2007 og for såkaldt kategori 2 og 3 tankskibe senest i 2010 mod i dag 20154). 
 
• At alle enkeltskrogede tankskibe, som er mere end 15 år gamle, skal gennemgå en særlig til-

standsvurdering med sigte på at afsløre konstruktionsmæssige svagheder. 
 
Af hensyn til forsyningssikkerheden nåede Rådet herudover til enighed om en overgangsordning, hvoref-
ter forbudet mod transport af tung olie i mindre tankskibe (en tonnage mellem 600-5.000 tons) først fin-
der anvendelse i  2008.  
 
Sagen afventer nu resultatet af Europa-Parlamentets 1. læsning, som forventes at foreligge ultimo maj 
2003. Derefter skal Rådet på basis af Europa-Parlamentets udtalelse søge at nå til politisk enighed om 
forslaget på rådsmødet den 5.-6. juni 2003. 
 
Parallelt hermed er EU-landene påbegyndt bestræbelser for at få gennemført lignende regler på interna-
tionalt niveau i IMO. 
 

                                                                        
4)  Kategori 1 tankskibe: Større tankskibe hovedsageligt bygget i perioden før 1983.  
 Kategori 2 tankskibe: Større tankskibe hovedsageligt bygget i perioden 1982-1995.  
 Kategori 3 tankskibe: Tankskibe med en dødvægttonnage over 5000 tons, men mindre end kategori 1 og 2. 
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Også på nationalt plan  er der tiltag undervejs. Den 12. marts 2003 fik økonomi- og erhvervsminister 
Bendt Bendtsen tilsagn fra søfartserhvervet og industrien om, at de aktører, som de repræsenterer, kun 
chartrer og anvender dobbeltskrogede tankskibe til transport af tung olie til og fra dansk havn, off-shore 
terminaler eller opankringsområder under dansk jurisdiktion. Tilsagnet anses for en smidig form for tidlig 
implementering af nye miljømæssige standarder. Når EU-forordningen træder i kraft, falder tilsagnet bort. 
 
Derudover vil en ændring af bekendtgørelse om bunkring af skibe og overførsel af olielast mellem skibe 
på dansk søterritorium snarest blive udstedt.5  Dette tiltag er tænkt som et supplement til EU-
forordningen i perioden indtil 2008, hvor forbudet mod transport af tung olie i mindre tankskibe som 
nævnt finder anvendelse. 
 
Bunkringsbekendtgørelsen indebærer, at der for (mindre) bunkersskibe og skibe, som anvendes ved skib-
til-skib overførsel af olielast,  og som vil blive omfattet af overgangsreglerne i EU forordningen, allerede 
nu indføres regler om, at de  skal være lastet således, at der efter en grundstødning ikke løber olie ud gen-
nem en eventuel skade i bunden. Metoden, som benævnes hydrostatisk lastning, er en operationel for-
holdsregel, som ækvivalerer anvendelse af dobbeltbund. Yderligere indeholder bekendtgørelsen en række 
andre forholdsregler, der skal minimere risikoen for olieforurening ved bunkersoperationer og overførsel 
af olielast i danske farvande. 
 
Sammenfatning 
På baggrund af ovennævnte internationale, regionale samt nationale tiltag, som enten allerede er sat i 
kraft eller er på vej, vil beskyttelsen af de danske farvande mod den risiko, der er forbundet med olie-
transport, blive øget.  
 
EU-forordningen om forbud mod transport af tung olie til og fra EU-havne i enkeltskrogede tankskibe vil 
efter EU-udvidelsen betyde, at de øvrige Østersølande bortset fra Rusland vil skulle indføre lignende reg-
ler. I praksis betyder det, at det eneste land, hvorfra eller til der fortsat kan komme større enkeltskrogede 
olietankskibe med tung olie, vil være Rusland. Såfremt det lykkes Kommissionen at forhandle en aftale 
på plads med Rusland om at følge de retningslinier, der følger af EU-forordningen, vil de danske farvande 
effektivt være lukket for transport af tung olie i større enkeltskrogede tankskibe. Fra 2008 vil der også 
være lukket for transport af tung olie i mindre enkeltskrogede tankskibe, som dog indtil da vil skulle 
opfylde en række operative krav, der mindsker risikoen for olieudslip i tilfælde af ulykker. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
5 Der skelnes mellem bunkringsoperationer, som er  påfyldning af skibes brændstof til søs, og lægtringsoperation, som er 
skib-til-skib lastoverførsel til søs.  
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Olietransport gennem danske farvande 

Knud Borck, direktør i Farvandsvæsenet 

 
Farvandsvæsenets grundlag 
Farvandsvæsenet er oprettet ved Finansudvalgets aktstykke nr. 362 af 28. marts 1973. Udvalget til-trådte 
oprettelsen pr. 1. april 1973 mod samtidig nedlæggelse af Søkortarkivet, Fyrvæsenet, Lods-væsenet og 
Redningsvæsenet. 
 
Farvandsvæsenet er en civil virksomhed under Forsvarsministeriet. 
 
Mission 
Farvandsvæsenets mission er at bidrage til sejladssikkerheden i danske, færøske og grønlandske far-
vande. 
 
Sejladssikkerhed udgøres af flere elementer og tilvejebringes af adskillige bidragydere.  Farvands-
væsenets bidrag omfatter især sådanne, som har at gøre med farvandene og deres beskaffenhed, med 
hjælpemidler til navigationen, med støtte til og vejledning af trafikken og anden aktivitet på søen og 
med redning af nødstedte på havet.    
 
Hovedformål  
I Farvandsvæsenets mission indgår otte hovedformål. De er:  
 
• sejladsinformation 
• afmærkning, navigationssystemer og nautisk overvågning, 
• oceanografi, 
• kystredning, 
• lodsning, 
• myndighedsopgaver, 
• hjælpefunktioner samt 
• generel ledelse og administration. 
 
De første seks af ovennævnte hovedformål tilgodeses gennem virksomheden inden for respektive fagom-
råder. Denne virksomhed er i hovedsagen operativ og rettet imod brugerne af Farvandsvæ-senets ydelser.   
Flere af disse hovedformål har klart sigte mod forebyggelse af uheld og ulykker.  De sidste to hovedformål 
varetages som støttevirksomhed i stort omfang indadrettet på tværs af og for hele virksomheden.  
 
Opgaver 
Hovedformålene tilgodeses primært ved udførelse af respektive afledte, konkrete opgaver, der omfatter: 
  
• etablering, vedligeholdelse og hvor muligt udvikling og forbedring af registre og data samt lø-bende 

formidling, eller tilvejebringelse efter særlige behov, af oplysninger af betydning for de søfarende og 
andre, der anvender vore farvandsområder; i opgaven indgår udgivelse af nautiske publikationer og 
udsendelse af advarsler samt regelmæssigt ”Efterretninger for søfarende”,   

• etablering og vedligeholdelse af fast og flydende afmærkning af sejlruter og sejladshindringer samt 
radionavigationshjælpemidler,  
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• indhentning, bearbejdning og samling af oceanografiske data og samlinger af data samt løbende 
formidling, eller tilvejebringelse efter særlige behov, af oceanografiske oplysninger for de sø-farende 
og andre, der benytter vore farvandsområder; i opgaven indgår søopmåling i samarbejde med Sø-
værnet samt ydelse af oceanografisk støtte til sømilitære formål, 

• opretholdelse af beredskab ved Kystredningstjenestens stationer og deltagelse i den samlede danske 
søredningstjeneste, 

• overordnet ledelse, tilsyn og kontrol med virksomheden i Lodsvæsenets lodserier, 
• godkendelse af visse aktiviteter på dansk søterritorium og tilstødende områder, samt tilsyn med 

efterlevelse og eventuelt påtale af overtrædelser af regler og forordninger.  
 
Beredskab  
Farvandsvæsenet opretholder døgnvagt 
• ved nautisk overvågningsfunktion, hvor en vagthavende navigatør og en vagthavende tekniker   

bestrider telefonvagt og 
• ved fyr med kystudkigstjeneste 
 
Ved Kystredningstjenestens 21 redningsstationer opretholdes døgnet rundt et udrykningsberedskab på 
20 minutter. 
 
Lods kan rekvireres døgnet rundt. 
 
Samarbejde 
Farvandsvæsenet indgår i kontraktligt samarbejde med f.eks. havne om etablering og vedlige-holdelse af 
afmærkning og med skibsværfter om bygning og vedligeholdelse af skibe og fartøjer.   
 
Også andet samarbejde med adskillige parter i ind- og udland indgår i Farvandsvæsenets virk-somhed, i 
flere tilfælde fastlagt ved konkrete samarbejdsaftaler, i andre tilfælde gennem medvirken i netværk mel-
lem myndigheder og andre samarbejdspartnere med fælles interesser og fagmæssige snitflader.  Søfarts-
styrelsen, Søværnet, Kort og Matrikelstyrelsen, Danmarks Meteorologiske Institut, Kystdirektoratet og 
Fiskeridirektoratet samt Danmarks Rederiforening, Dansk Sejlunion og Søsportens Sikkerhedsråd er blot 
enkelte blandt Farvandsvæsenets talrige samarbejdspartnere.    
 
Farvandsvæsenet opretholder nære forbindelser og tæt samarbejde med tilsvarende organisationer i 
Danmarks nabolande, herunder især de nordiske lande.   
 
Farvandsvæsenet deltager i løsning af opgaver, der følger af The Helsinki Commission’s (HELCOM) arbej-
de, og er engageret i The International Maritime Organization (IMO), European Maritime Radio Navigati-
on Forum (EMRF) samt det planlagte europæiske satellitnavigations-system GALILEO.  Farvandsvæsenet 
varetager Danmarks medlemsskab i Den Internationale Hy-drografiske Organisation (IHO) og i dennes 
regionale kommissioner.  I IHO tegner farvandsdirek-tøren som national hydrograf den danske repræsen-
tation. Også i Den Internationale Sammen-slutning for Hjælpemidler til Navigationen og Fyr (IALA) vare-
tager Farvandsvæsenet Danmarks medlemskab. Tillige varetager Farvandsvæsenet posten som 
generalsekretær i Baltic Pilot Authorities Commission (BPAC).  
 
Vision  
Det er Farvandsvæsenets vision, baseret på brugernes behov og myndighedernes krav, til stadighed at 
bidrage bedst muligt og mest effektivt til sejladssikkerheden i danske, færøske og grønlandske farvande.  
Det forudses, at dette sker i konstruktivt samarbejde med andre involverede, under udnyt-telse af mo-
derne teknologi og i respekt for miljøet samt under stadig tilpasning af kapaciteten til, hvad der er nød-
vendigt og tilstrækkeligt og under iagttagelse af god økonomi. 
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OM UDVIKLINGEN 
 
Skibsfartens omfang, sammensætning og aktivitetsmønster 
I en redegørelse om navigation i det 21. århundredes første årti pegede Farvandsvæsenet bl.a. på, at tra-
fikken gennem danske farvande omfatter stadig større skibe. Bl.a. HELCOM rapporten, ”Statistical Analy-
ses of the Baltic Maritime Traffic” (november 2002), bekræfter denne tendens og antyder både en 
fremtidigt stigende trafikintensitet og en forøgelse af den tonnage, der passerer gennem dansk farvand.  
 
Disse tendenser er væsentlige og har betydning for kravene til Farvandsvæsenets ydelser til de sø-
farende.  
 
Miljø 
Farvande og kystområder er sårbare miljøer. 
 
I sejladssikkerhed indgår et betydeligt miljøaspekt. Udover de umiddelbare konsekvenser for de direkte 
involverede rummer typiske ulykker til søs som kollisioner og grundstødninger ofte en miljømæssig kon-
sekvens til skade for de berørte hav- og kystområder og disses fauna og flora. 
 
Dertil kommer, at hele dette område må forventes fremdeles at ville påkalde sig stor og utvivlsomt vok-
sende offentlig og politisk bevågenhed og engagement. 
 
Fortsatte og intensiverede bestræbelser på at minimere risici for ulykker til søs, herunder miljømæs-sige 
ulykker, vil utvivlsomt kendetegne og påvirke udviklingen.   
  
OM OLIETRANSPORTER 
 
Risiko 
Risikoen for ulykker med skibe, der transporterer olie, er for så vidt den samme som for alle andre skibe.  
Men konsekvenserne af ulykker med tankskibe - og for den sag skyld andre skibe, der medfører andre 
miljøfarlige laster eller store kvanta brændstof til eget forbrug, - er ofte omfattende. Oprydning og retab-
lering af miljø er tids- og ressourcekrævende. 
 
Farvandsvæsenet vurderer, at nedenstående foranstaltninger kan medvirke til yderligere at begrænse 
risikoen for sådanne ulykker.  
 
Søopmåling og oceanografi        
Søopmåling foretages i samarbejde med Søværnet og har afgørende betydning for sikker sejlads. En nøj-
agtig og opdateret søopmåling er et vigtigt grundlag for fremstilling af søkort, placering af afmærkning, 
fastlæggelse af ruter, etc. For at tilgodese forøget sejladssikkerhed i vore farvande har Farvandsvæsenet i 
2003 igangsat en 5-årsplan for ny- og kontrolopmåling af de skibsruter, der normalt benyttes til gennem-
sejling af danske farvande. Opmålingerne agtes herefter kontrolleret regelmæssigt.  
 
Baseret på oceanografiske observationer og andre data leverer Farvandsvæsenet prognoser for en even-
tuel olieforurenings udbredelse og bevægelse på havoverfladen til brug for Søværnet i dettes bekæmpelse 
af forureningen. 
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Lodsning 
Som støtte og vejledning for skibsførerne er lodsning en vigtig foranstaltning til styrkelse af sikkerheden. 
Ved besejling af dansk territorialfarvand er der lodspligt for lastede olietankskibe, visse kemikalietank-
skibe, gastankskibe og skibe med radioaktiv last. Pligten gælder dog ikke skibe, som ifølge international 
aftale eller i medfør af folkeretlige regler har ret til sejlads i danske farvande uden at tage lods om bord. 
 
IMO har anbefalet, at skibe med dybgang på 13 meter og derover bør bruge lods under besejling af ad-
gangsvejene til Østersøen, og selv om lodspligt ikke foreligger, ses anbefalingen at blive fulgt i endog 
meget stort omfang.  Lastede olietankskibe med en dybgang på 7 meter og derover gennem Øresund an-
befales ligeledes at anvende lods. 
 
 Imidlertid har IMO i forlængelse af det ekstraordinære ministermøde i HELCOM i september 2001, som 
blev gennemført på baggrund af olieudslippet ved kollisionen i marts 2001 mellem ”BALTIC CARRIER ” og 
”TERN”, udstedt anbefaling om, at skibe i T-ruten fra Skagen til Gedser øst med dybgang på 11 meter og 
derover bør tage lods om bord. Denne anbefaling effektueres med virkning fra 1. december 2003. 
 
Ud over at rådgive skibsførerne om sejladsforhold skal lodserne generelt iagttage regler og bestemmelser 
for sejlads i danske farvande, herunder de internationale søvejsregler. Endvidere skal ske indberetning, 
hvis en lods bliver opmærksom på fejl eller mangler ved skibet, som kan være til fare for sikkerheden 
under sejladsen eller til risiko for skade på havmiljøet. Hvis en lods bliver opmærksom på overtrædelse af 
sejladsforskrifter i henhold til lov om sikkerhed til søs, skal Søfartsstyrelsen underrettes så hurtigt som 
muligt herom. En generel indberetningspligt går tilbage til henstillingen i IMO’s resolution A. 485 fra 
1981.       
 
AIS 
Indførelse af AIS i skibe vurderes at tilføre skibsfarten et nyt redskab til forbedring af sikkerheden til søs 
Ifølge IMO skal AIS i de nærmeste år indføres gradvist i alle skibe over 300 bruttotons begyndende med 
nye - og de sikkerhedsmæssigt mest kritiske - skibe.  Farvandsvæsenet har fået ansvaret for i samarbejde 
med Søværnet at etablere 1. etape af et dansk landbaseret ”Automatic Identification Systems” (AIS) net, 
som skal være færdigudbygget medio 2005. 
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Risikovurdering af sejladssikkerheden i danske far-
vande 

Niels Bagge, kommitteret i Søfartsstyrelsen  

 
I marts 2001 kolliderede tankskibet BALTIC CARRIER med bulkskibet TERN i dybvandsruten nordøst for 
Gedser med et større olieudslip til følge. Uanset, at kollisionen skyldtes en teknisk fejl om bord i det ene af 
de to skibe, og således ikke kunne være afværget gennem de foranstaltninger, som søfartsmyndigheder-
ne normalt har mulighed for at tage i anvendelse til sikring af sejladsen, medførte uheldet, at der blev 
rettet betydelig offentlig og politisk opmærksomhed mod sejladssikkerheden i de danske farvande.  
 
Der er siden taget en række initiativer med henblik på at fremme sejladssikkerheden i både de danske 
farvande og i hele Østersøområdet. Dette er primært sket på baggrund af beslutninger i IMO (FN’s sø-
fartsorganisation) og under ministerkonferencen om sejladssikkerhed i Østersøområdet (HELCOM-
konferencen), som på dansk initiativ blev afholdt i København den 10. september 2001.  
 
Som nogle af de væsentligste kan der peges på følgende: 
  
Østersølandene har aftalt at etablere nationale overvågningssystemer baseret på de Automatiske Identi-
fikations Systemer (AIS), som alle større skibe skal udstyres med senest den 31. december 2004. De land-
baserede overvågningssystemer skal etableres inden den 1. juli 2005. Der vil i princippet være mulighed 
for at hente data fra andre Østersølande, så der kan  etableres et dækkende billede af skibstrafikken i hele 
Østersøområdet. 
  
Østersølandene er nået frem til fælles retningslinier for, hvordan skibe skal informeres om FN’s Interna-
tionale Maritime Organisations (IMO) vejledninger for sejlads til og fra Østersøområdet. I Danmark er 
disse sejladsinformationer samlet på en hjemmeside på adressen www.helcom.dk. 
 
I januar 2002 blev den såkaldte dybvandsrute forlænget ind i Kadetrenden syd for Gedser. Ændringen 
skal sikre at de store skibe fastholdes i den dybe del af trafiksepareringen og blev formelt godkendt af 
IMO’s maritime sikkerhedskomité i maj måned 2002.  
 
Danmark har sammen med de øvrige Østersølande fået skærpet to IMO anbefalinger om sejlads gennem 
de danske stræder. Grænsen for, hvornår store skibe bør anvende lods i Rute T (Storebælt m.v.) sænkes fra 
13 til 11 meter og alle skibe opfordres til at indføre og anvende elektroniske søkort (ECDIS). Ændringerne 
træder i kraft den 1. december 2003. 
 
Østersølandene vil også etablere et såkaldt ”Early Warning Scheme”, hvorefter havnemyndighederne i de 
øvrige Østersølande skal gøre skibene opmærksomme på IMOs lodsanbefalinger, før de sejler mod danske 
farvande, samt melde til Søværnets Operative Kommando, at de er på vej.  
 
I efteråret 2001 indgik Farvandsvæsenet og Søfartsstyrelsen herudover i fællesskab en kontrakt med det 
rådgivende ingeniørfirma COWI A/S om - ud fra cost-benefit vurderinger - at foretage en analyse af sej-
ladssikkerheden i risikoområderne i de danske farvande samt en vurdering af behovet for at gennemføre 
nye risikoreducerende og forureningsforebyggende initiativer.  
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Risikoanalysen forelå i juni 2002 og pegede som det mest interessante på følgende 4 risikoreducerende 
projektmuligheder: 
 
• Den gravede del af Drogden rende, som ligger i Øresund ud for København, gøres dobbelt så bred (fra 

300 m til 600 m). 
• Hatter-området (hvilket vil sige sejlruterne omkring Hatter Barn øst for Samsø) indlemmes i VTS-

Storebælts overvågningsområde. 
• Skråruten ved Hatter Barn (hvilket vil sige den sydlige sejlrute ved Hatter Barn) uddybes til 19 m. 
• Indførelse af et VTS-center for området omkring Drogden rende. 
 
Efter tankskibet PRESTIGEs forlis ud for den nordspanske kyst i november 2002 blev der endvidere rejst 
tvivl om sejladssikkerheden i den sydlige del af Storebælt. Det blev derfor besluttet at udvide den oprin-
delige risikoanalyse med en særlig analyse af sejladsforholdene omkring Agersø Flak. Denne er udarbej-
det i perioden december 2002 til februar 2003 og ændrer ikke ved den oprindelige vurdering. 
 
Indrangeringen er foretaget på grundlag af, hvad det for hver enkelt projekt vil koste at forebygge et olie-
udslip. I år 2001 ville forebyggelsen af et udslip således koste mellem 50 og 68 mio. kr. Herefter reduceres 
rentabiliteten gradvis i takt med gennemførelsen af de allerede iværksatte internationale initiativer – 
herunder indførelsen af automatiske identifikationssystemer på skibene (AIS), øget anvendelse af elek-
troniske søkort (ECDIS) samt udfasning af enkeltskrogede tankskibe. I år 2008 vil omkostningerne ved 
forebyggelse af et enkelt udslip således være steget til  mellem 91 og 135 mio. kr.  
 
Til sammenligning vurderes i risikoanalysen, at de økonomiske følgevirkninger ved et typisk olieudslip i 
de danske farvande vil beløbe sig til ca. 50 mio. kr.  
 
En gennemførelse af et eller flere af de ovennævnte projektforslag er på baggrund heraf ikke forekommet 
hensigtsmæssig ud fra økonomiske betragtninger. Miljøministeren har medio januar 2003 meddelt, at 
han ikke på baggrund af rapporten, herunder tillægsrapporten, på nuværende tidspunkt finder, at der er 
særlige miljøhensyn, der taler for at gennemføre et eller flere af de prioriterede forslag.  
 
Beskyttelse af havmiljøet mod forurening har høj prioritet, og efter PRESTIGEs forlis er der iværksat en 
række yderligere initiativer til imødegåelse af forureningsulykker til søs. Disse tiltag vil imidlertid ikke 
overflødiggøre en fortsat indsats for sejladssikkerheden i de danske farvande, hvor transporter med olie 
er stigende. 
 
Det forekommer på denne baggrund mest hensigtsmæssigt at pege på løsningsmuligheder, som er øko-
nomisk overskuelige samtidig med, at de fokuserer på forebyggelse af uheld, hvor især større risikoskibe 
er involveret. 
 
I risikoanalysen nævnes således mulighederne for ændring af sejladsafmærkningen i den nordlige del af 
Øresund, i Hatter-området samt ved Agersø Flak. Farvandsvæsenet er i færd med at undersøge i hvilket 
omfang, de nævnte ændringer kan gavne sikkerheden. 
 
Som nævnt ovenfor er der truffet beslutning om inden 1. juli 2005, at etablere et landbaseret overvåg-
ningssystem baseret på skibenes AIS-systemer. Dette system kan umiddelbart anvendes til at identificere 
og følge gennemsejlende skibe som led i den almindelige farvandsovervågning. Systemet kan eventuelt  
også anvendes til en mere aktiv overvågning af skibe, som udgør en særlig høj risiko, eksempelvis tank-
skibe med stor dybgang; men muligheden herfor må bero på en nærmere undersøgelse. 
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Med henblik på at anvende mulighederne ved en øget overvågning af risikoskibe er Forsvarsministeriet 
og Søfartsstyrelsen i øjeblikket ved at fastlægge rammerne for en nærmere undersøgelse af de organisa-
toriske og ressourcemæssige konsekvenser heraf. 
 
Der vedlægges, som bilag, en oversigt over Søværnets registreringer af skibspassager i Lillebælt, Storebælt 
og Øresund i perioden 1971 – 2002. 
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    Den nordlige indsejling 
 Gennem Storebælt gennem Sundet 
 

År N-gående S-gående Total N-gående S-gående Total 
1971 15.876 15.181 31.057 23.902 23.921 47.823
1972 14.514 13.880 28.394 23.188 23.725 46.913
1973 10.792 10.427 21.219 22.412 22.992 45.404
1974 11.242 10.500 21.742 19.528 20.163 39.691
1975 11.071 11.014 22.085 17.680 18.011 35.691
1976 11.345 11.308 22.653 15.429 16.460 31.889
1977 10.912 10.624 21.536 14.824 16.558 31.382
1978 11.788 11.658 23.446 15.069 16.154 31.223
1979 10.614 10.784 21.398 13.826 14.973 28.799
1980 9.697 10.652 20.349 13.738 14.252 27.990
1981 9.920 10.691 20.611 12.991 13.337 26.328
1982 9.300 10.167 19.467 11.994 12.594 24.588
1983 10.058 10.578 20.636 12.819 13.291 26.110
1984 10.408 10.605 21.013 12.568 13.530 26.098
1985 11.021 11.936 22.957 11.359 12.052 23.411
1986 10.109 10.533 20.642 12.328 12.956 25.284
1987 10.671 10.938 21.609 11.457 12.397 23.854
1988 11.049 10.866 21.915 12.861 13.565 26.426
1989 10.731 10.878 21.609 11.857 12.851 24.708
1990 10.282 10.290 20.572 11.587 12.905 24.492
1991 9.442 9.352 18.794 11.673 12.544 24.217
1992 8.735 8.793 17.528 11.942 13.463 25.405
1993 8.901 8.515 17.416 12.299 14.094 26.393
1994 8.612 8.420 17.032 14.363 16.249 30.612
1995 9.294 8.476 17.770 16.048 17.687 33.735
1996 9.156 8.262 17.418 17.701 18.947 36.648
1997 9.550 8.717 18.267 19.513 20.425 39.938
1998 10.005 8.878 18.883 19.693 21.011 40.704
1999 9.518 8.348 17.866 20.303 21.367 41.670
2000 9.231 7.957 17.188 19.534 20.213 39.747
2001 9.232 7.797 17.029 18.475 19.151 37.626
2002 9.061 7.662 16.723 17.704 19.162 36.866
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Sejladssikkerhed gennem de danske farvande. 

Mogens von Jessen, formand for foreningen Danske Lodser: 

 
Den største del af skibspassagerne foregår med mindre skibe, der på grund af deres størrelse og dybgang 
ikke umiddelbart indebærer nogen større risiko for det søværts miljø. Men med den kraftigt stigende 
eksport af russisk råolie og den almindeligt stigende skibstrafik af store skibe, kan de danske farvande 
ikke længere betragtes som et område, der ikke vil kunne opleve store forureningskatastrofer. 
 
Den risiko, som skibene stiller vore farvande og kyster overfor, kan opdeles i to kategorier: 
 
1. Kollisioner  
 
2. Grundstødninger 
 
Hvor grundstødninger tidligere blev anset for den største risiko for forurening, er det i dag kollisioner, der 
frembyder den største fare for olieforurening. 
 
SKIBE I DANSKE FARVANDE: 
 
Der tales meget om dobbeltskrogede skibe kontra enkeltskrogede og dobbeltbundede skibe. For anskue-
lighedens skyld vil jeg beskrive forskellene på de nævnte skibe. Jeg vil endvidere påpege, at når jeg gene-
relt taler om skibe, vil det være store skibe, der kan laste ca. 50.000 tons og derover. 
 
Dobbeltskroget: Skibet har to skrog. Dette skal forstås således, at der mellem lasten og vandet vil være 2 
plader, adskilt af et luftrum af ca. 1 til 2 meter. Disse skibsplader er af mindre tykkelse end ved enkelt-
skrogede skibe, da der nu er 2 skibsplader. Den samlede styrke bliver totalt set større end ved enkeltskro-
gede skibe. 
Når skibet er dobbeltskroget, vil det også altid have dobbelt bund.  
 
Enkeltskroget : Skibet er bygget med een skibsplade, der på denne måde holder lasten adskilt fra vandet. 
Enkeltskrogede skibe har i mange tilfælde dobbelt bund, hvilket beskytter ved grundstødninger. 
 
Dobbelt bund: Skibet har to skibsplader i bunden med ca.1 til 2 meters adskillelse. Dobbeltbunden er ind-
delt i sektioner, hvoraf flere af sektionerne benyttes til brændstofsolie. 
 
Enkelt bund: Skibet har kun een skibsplade i bunden i lastsektionen. Under maskinrummet vil der nor-
malt være dobbelt bund af hensyn til brændstofolien. 
 
Tankskibe: Benyttes i alle ovennævnte kategorier. I dag ser vi dog kun dobbeltskrogede skibe anløbe dan-
ske havne. Anderledes stiller det sig med gennemsejling af danske farvande, hvor samtlige nævnte kate-
gorier forekommer. 
 
Bulk skibe: Disse skibe kaldes også massestykgodsskibe, og transporterer som oftest korn, kul og gødning. 
Denne type er sædvanligvis enkeltskroget med dobbelt bund. 
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Container skibe: Hurtigt sejlende skibstype. Når der nævnes større containerskibe, vil der være tale om 
skibe med store brændstofmængder i bundtankene, hvilket indebærer risiko for en ikke lille olieforure-
ning (størrelsesorden 1500 til 2000 tons olie) ved grundstødning.  
 
KOLLISIONER: 
 
Kollisioner vil sædvanligvis altid medføre forurening. Ved kollision mellem to bulkcarriere vil forurenin-
gen med olie normalt være stærkt begrænset, da dette sædvanligvis kun forekommer, hvis brændstof-
stankene udsættes for lækage.  
Anderledes stiller det sig ved kollisioner, hvor et tankskib er involveret. Her er risikoen for olieforurening 
umiddelbar, og det er her kun et spørgsmål om, hvor omfattende forureningen bliver.   
Ved dobbeltskrogede tankskibe yder skibspladerne en vis beskyttelse ved kollision, men sikkerheden 
herved skal ikke overdrives, da en kollision kan indebære en større eller mindre olieforurening. Ved kolli-
sionen mellem skibene Baltic Carrier og Tern øst for Gedser sejlede Tern nærmest vinkelret på Baltic Car-
rier, hvilket resulterede i en omfattende olieforurening, på trods af at Baltic Carrier er dobbeltskroget. 
 
GRUNDSTØDNING: 
 
Ved grundstødning i danske farvande oplever vi generelt ikke den store olieforurening. 
Dette skyldes flere faktorer: 
1. Havbunden er overvejende sand og ler  
2. Olien forbliver i skibet, bortset fra relativt små mængder. 
3. Indenfor Skagerrak er farvandet roligt 
 
1. Havbunden langs vore kystområder består af sand eller ler, hvor store sten kun findes i få, afgrænse-

de områder. 
2. Hvis skibsbunden bliver flået op på et tankskib uden dobbelt bund vil olien ikke løbe ud, da den bli-

ver presset op i skibet af vandet, (olie flyder oven på vand). Dette forhold betyder, at et moderne con-
tainerskib med store mængder brændstofsolie normalt ikke vil have det store udslip af olie ved en 
grundstødning. Indenfor Skagerrak har vi et roligt farvand, der ikke kan sammenlignes med Vancou-
ver området (Exxon Valdez) eller den engelske/franske kyst i kanalområdet, hvor vi har set adskillige 
skibe, der er blevet slået i stykker efter grundstødning (Torry Canon). Dette forhold er ikke aktuelt i de 
indre danske farvande og formodentligt heller ikke for Vestkystens vedkommende. 

 
VTS (Vessel Traffic Service): 
 
VTS  er en overvågningsstation, der er oprettet for at overvåge skibstrafikken i et nærmere defineret far-
vandsområde. I andre lande bemandes VTS stationerne sædvanligvis med lodser, - på grund af kendska-
bet til skibene. Dette er ikke tilfældet i Danmark, hvor VTS Korsør er bemandet med civile navigatører 
med direkte tilsyn af Søværnet. VTS overvågningen medfører, at sejladsdisciplinen øges kendeligt. 
Hvis et skib ønsker sejladsassistance, efter radiokontakt med VTS stationen, skal dette foretages af en 
hidkaldt lods. 
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SIKKERHEDEN I DE ENKELTE OMRÅDER: 
 
1. Tønneberg banke 
Det første sted et skib for indgående i danske farvande vil stå overfor et sikkerhedsmæssigt spørgsmål er 
ved Tønneberg banke. Det er et område, der er let at omsejle, men da der er en tendens til at korte ruterne 
af, har vi igennem årene set skibe gå på grund på Tønneberg banke. Det særdeles uheldige ved at gå på 
grund her er, at havbunden består af store sten, hvorfor vi har set, at skibsbunden på de grundstødte ski-
be er blevet flået op. Forureningen har, så vidt jeg er orienteret, været begrænset. 
 
2. Hatter  
Igennem årene har vi set adskillige skibe gå på grund i Hatter området, øst for Samsø. Stedet er til dels 
vanskeligt at besejle, men med baggrund i en udmærket afmærkning og adskillelse af store og små skibe 
i forskellige sejlrender, kan de fleste grundstødninger henregnes til dårligt sømandskab og manglende 
brug af lods.  
 
3. Storebæltsbroen 
Trafiksepareringen sammen med VTS overvågningen byder på nogle sejladsforhold, der må betegnes 
som udmærkede. Ved besejling af broområdet har jeg ikke til dato observeret uacceptable forhold. 
 
4. Agersø 
Sejladsområdet, der strækker sig fra Egholm Flak ud for Agersø, forbi Vengeance grunden og Agersø Flak 
over til Hov på Langeland, er det vanskeligste område at besejle i de danske farvande. Her er en blanding 
af store skibe, tværgående og medgående, små skibe samt mellemstore skibe, der fletter ind i dybvands-
ruten. Derudover er strømmen lige netop i dette område på tværs af skibene. Disse faktorer medfører en 
betragtelig øgning af trafikken på det smalleste sted. Når vi til dato ikke har set uheld af større betydning 
i dette område, må det tilskrives den øgede opmærksomhed, der udvises fra navigatørerne side. VTS sta-
tionen er brugbar til at få modgående skibes navn, men i de tætte sejladssitua-tioner kan VTS ikke hjælpe 
med assistance. 
 
5. Gedser rev 
Gedser rev er fra naturens hånd skabt som et område, der er vanskeligt at besejle samtidig med at der er 
en intens trafik af færger. 
Sejladsdisciplinen er blevet god efter den tidligere megen omtale. Der er i dag en vis overvågning fra tysk 
side, hvilket har bidraget til en forbedring af sejladsdisciplinen.  
Farvandsvæsenet ændrede afmærkningen for få år siden, således at der er blevet en klar og tydelig ad-
skillelse mellem storskibstrafikken og småskibstrafikken i området. 
Mulighederne for at forbedre sejladsforholdene i området er, bortset fra afgravning af Gedser rev, at op-
rette en stationær VTS station, eventuelt med overvågning i 2 til 3 måneder om året. 
 
6. Bornholm 
Sejladsen forbi Bornholm foregår normalt uden problemer, men ellers er kysten som bekendt en klippe-
kyst, hvor en grundstødning under ugunstige vejrforhold kan være katastrofal. 
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2001 2008
Bredere Drogdenrende 50 91
Hatter indlemmet i VTS Storebælt 54 125
Uddybning af Hatter skrårute 68 125
VTS Drogden 59 135
Langelandsbælt indlemmet i VTS Storebælt 61 140
Ren AIS-overvågning, Hatter indlemmet i 
VTS Storebælt - 144
Ren AIS-overvågning, Langelandsbælt - 167
Ren AIS-overvågning, Drogden - 177
Afgravning af Hatter Barn 126 227
Racon på M1 ved Sundet Nord 147 295
VTS Hatter (selvstændigt) 133 305

Afgravning af Vengeancegrunden 242 367
VTS Kadetrenden (selvstændigt) 357 818

Gentaget midlertidig overvågning af 
Kadetrenden 224 969
VTS Sundet Nord (selvstændigt) 429 983

Tiltag ordnet efter situation 2008

Omkostning pr. undgået udslip [mio. kr.]

Tiltag for forbedringer af sikkerheden 

Andreas Friis-Hansen, civilingeniør, Cowi A/S 

1. Konklusion 
Det overordnede formål med den gennemførte undersøgelse var at identificere og prioritere tiltag til 
reduktion af risikoen for udslip af olie, gas og kemikalier som følge af kollision og grundstødning med 
hensyn til deres omkostningseffektivitet. 
 
Undersøgelsen konkluderer, at af de 15 undersøgte risikoreducerende tiltag, der er fordelt på 6 lokaliteter, 
opnås størst risikoreduktion for pengene ved indførelse af tiltag, der vedrører Drogden gravede rende og 
Hatterområdet ved Samsø.  
 
Omkostningseffektiviteten for de enkelte tiltag er beregnet ud fra den estimerede risikoreduktion ved 
indførelse af tiltaget sammenholdt med omkostningerne. 
 
Det enkelte tiltags omkostningseffektivitet angives som prisen for at undgå et udslip ved hjælp af det 
givne tiltag. Listen af de undersøgte tiltag prioriteret efter omkostningseffektivitet er givet i Tabel 1.1. Lav 
omkostning pr. undgået udslip svarer til høj omkostningseffektivitet.  
 
De undersøgte risikoreducerende tiltag falder i to principielt forskellige typer, nemlig overvågning og 
uddybning/udvidelse af sejlrender. Overvågning kan foretages som Vessel Traffic Service (VTS) som det 
sker ved Storebæltsbroen i dag eller baseret på det automatiske identifikationssystem (AIS), der er ved at 
blive etableret. 
 
For uddybningstiltag er etableringsomkostningerne dominerende, mens der praktisk taget ikke er vedli-
geholdelsesomkostninger. Overvågningstiltag for lokale områder domineres af driftsomkostninger pga. 
døgnbemanding af operatørrum. 
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Tabel 1.1: Omkostning pr. undgået udslip ved forskellige risikoreducerende tiltag i situation 2001 og 2008. 
Årstallet angiver tidspunktet for tiltagets ikrafttræden. 
 
Dette betyder, at afgravningstiltagene med tiden bliver mere og mere omkostningseffektive i forhold til 
overvågningstiltagene. Derudover giver afgravning en passiv risikoreduktion, der er uafhængig af andre 
tiltag og som vil sænke risikoen uanset skibenes stand, udstyrsniveau og besætning. Tiltaget er således 
uafhængigt af, om skibene har det foreskrevne elektroniske udstyr ombord og ligeledes uafhængigt af 
besætningens evne til at betjene udstyr eller overholde eventuelle meldepligter. Det er et mere lavtekno-
logisk tiltag, og derfor meget pålideligt.  
 
På den anden side vil afgravning kun virke helt lokalt, mens overvågning kan indrettes til at omfatte 
større områder end de undersøgte lokaliteter. Herved vil man kunne opnå stordriftsfordele, dvs. bedre 
omkostningseffektivitet end angivet i Tabel 1.1. Dette skyldes, at overvågning af flere eller større områ-
der kan varetages fra samme operatørrum, hvorved omkostningerne ved udvidelsen kun vil stige margi-
nalt, mens risikoreduktionen vil stige proportionalt med summen af det forventede antal udslip for alle 
de omfattede lokaliteter.  
 
Det bør i denne forbindelse nævnes, at afgravningstiltag ikke kræver godkendelse i FNs søfartsmyndig-
hed International Maritime Organization (IMO), sådan som tilfældet er for overvågningstiltag. 
 
Prioritering af tiltagene med hensyn til omkostningseffektivitet som i Tabel 1.1 angiver en rækkefølge, i 
hvilken de bør indføres, hvis omkostningseffektivitet var det eneste kriterium. Andre kriterier såsom 
politiske mål, medfinansiering af tiltag fra andre interessenter, forsikringsordninger, hensyn til naturen, 
interesseorganisationer, erhverv og befolkning bør også indgå i overvejelserne. Endelig er der stor forskel 
på, hvor stor investering hvert tiltag kræver. 
 
2. Fremgangsmåde 
Først identificeres lokaliteter, der skal underkastes nærmere analyse. De udvælges på baggrund af ind-
samlet ulykkes- og trafikstatistik. Herefter beregnes det nuværende risikoniveau for de enkelte lokalite-
ter udtrykt som det forventede årlige antal udslip af olie, gas eller kemikalier. Dernæst identificeres 
relevante risikoreducerende tiltag for hver lokalitet, og den risikoreducerende effekt samt omkostninger 
ved etablering og drift af hvert tiltag vurderes.  
 
Ved at sammenholde omkostning og risikoreduktion fremkommer prisen for at undgå et udslip ved ind-
førsel af det pågældende tiltag. Når omkostningerne ved at undgå et udslip er beregnet for alle tiltag og 
alle lokaliteter, kan de tiltag vælges, der giver størst risikoreduktion for pengene. 
 
Indførelse af allerede planlagte tiltag som AIS, ECDIS og udfasning af enkeltskrogede tankskibe har stor 
betydning for omkostningseffektiviteten af de enkelte risikoreducerende tiltag. Derfor vurderes effekten 
af hvert tiltag i forhold til "situation 2001" dvs. inden indførelse af tiltag, samt i forhold til situationen, 
som den forventes at være, når de allerede planlagte tiltag har vundet indpas, "situation 2008".  
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3. Analyse 
 
3.1 Omfang 
Undersøgelsen omfatter følgende lokaliteter, der er udvalgt efter deres forventede bidrag til udslipsrisi-
koen (se også Figur 3.1): 
 

1. Drogden gravede rende, Øresund 
2. Langelandsbælt 
3. Hatter rev/Hatter barn ved Samsø 
4. Kadetrenden syd for Gedser 
5. Sundet nordlige del  
6. Agersø Flak i Storebælt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1: Kort der viser, hvor grundstødninger og kollisioner er indtruffet i de danske farvande i perioden 
1997-2001. Kun ulykker, for hvilke positionen er kendt, er vist. Numrene henviser til listen ovenfor. 
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3.2 Omkostninger 

Tabel 3.1 angiver etablerings- og driftsomkostninger ved de undersøgte tiltag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1: Oversigt over omkostningsestimater for de undersøgte tiltag. 

 
Tiltagenes omkostningseffektivitet beregnes ved at dividere omkostningerne i løbet af investeringens 
levetid med det forventede antal af undgåede udslip i samme periode.  
 
 

 

Resultaterne heraf ses af Tabel 1.1. 
3.3 Risikoacceptkriterier 
Generelt er det fordelagtigt at indføre et tiltag, hvis omkostningerne ved at undgå et udslip er mindre end 
omkostningerne, som et indtruffet udslip medfører.  
 
Et generelt kriterium for hvornår risikoreducerende tiltag skal indføres, er derfor:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Udover de direkte omkostninger ved at et udslip sker, bør medtages politiske og miljømæssige omkost-
ninger, der vurderes ikke at være uvæsentlige i forhold til de direkte omkostninger. Konsekvenser for 
erhvervsgrupper som fiskeri, havbrug og turisme bør heller ikke overses. 

Tiltag Etableringsomkostninger 
[mio. kr]

Driftsomkostninger, 
årlige [mio. kr]

Investeringens 
levetid [år]

Omkostninger i 
alt i 

investeringens 
levetid [mio. kr]

VTS Drogden 7,0 8,3 10 90,0
Ren AIS-overvågning, Drogden 4,0 6,5 10 69,0
Bredere Drogdenrende 350,0 0,3 50 366,0
Langelandsbælt indlemmet i VTS 
Storebælt 4,0 3,5 10 39,0
Ren AIS-overvågning, Langelandsbælt 
indlemmet i VTS Storebælt 2,0 2,5 10 27,0

VTS Hatter 8,0 9,0 10 98,0
Hatter indlemmet i VTS Storebælt 5,0 3,5 10 40,0
Ren AIS-overvågning, Hatter indlemmet 
i VTS Storebælt 2,0 2,5 10 27,0

Uddybning af Hatter skrårute 250,0 0,0 50 250,0
Afgravning af Hatter Barn 140,0 0,2 50 152,0
VTS Kadetrenden 8,0 9,0 10 98,0
Gentaget midlertidig overvågning af 
Kadetrenden 1,5 1,3 10 14,5

VTS Sundet Nord 20,0 10,0 10 120,0
Racon på M1 0,5 0,05 5 0,8
Afgravning af Vengeancegrunden 170,0 0,1 50 175,0

udslipundgåedeAntal
tiltagforOmkostningudslipundgåetprOmkostning =.

Risikoreducerende tiltag indføres, hvis følgende betingelse er opfyldt: 
 
Omkostning ved at undgå et udslip < F *Omkostning ved at et udslip sker 
 
hvor F er en "Forsikringsfaktor", der er større end 1 
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Tiltag for forbedringer af sikkerheden 

Fritz Ganzhorn, sekretariatschef i Dansk Navigatørforening 

 
Denne blok af høringen har overskriften tiltag til forbedring af sikkerheden – Hvad kan vi gøre bedre og 
hvad får vi for pengene.  
 
Jeg vil i mit indlæg ikke komme så meget ind på, hvad vi i Danmark kan gøre for at forbedre sikkerheden, 
hvis man vil vælge at forstå sikkerhed, som det at gøre noget for, at undgå uheld gennem tekniske krav, 
dobbeltskrog, sejladsregler, ruter osv, men koncentrere mig om to hovedemner: 
 
Danmarks kontrol og synlighed i vore farvande, og 
 
Danmarks beredskab til når uheldet er ude. 
 
 
 1. Kontrol, synlighed og myndighed. 
Skibsfart er som at køre på vejene. Jo bedre veje, biler og uddannede bilister jo færre ulykker. Det samme 
arbejde gøres også indenfor søfarten, med konventioner om alder på tankskibe, synsregler, uddannelse, 
sønæringsbeviser, sejladsrestriktioner osv., idet man dog må være opmærksom på, at der er forskel på at 
arbejde med international lovgivning og diplomati (skibsfart) og være herre over vore egne færdselsreg-
ler, hastighedsgrænser, bilsyn mv.  
 
Men som på landevejene kan vi heller ikke undgå at tekniske uheld, menneskelige fejl og ulovligheder til 
tider får alvorlige konsekvenser.  Indenfor skibsfarten er det også de menneskelige fejl, der er den hyp-
pigste ulykkesårsag. 
 
For at mindske menneskelige fejl og ulovligheder på landevejene er vores første indskydelse ofte mere 
politi på vejene kontrol. Vi ved godt, at der stadig køres for stærkt og politiet langt fra fanger alle – men vi 
kigger i bakspejlet på motorvejen eller efter suspekte hvide eller røde varevogne placeret i vejkanten. Vi 
ved politiet er der og vi (bilister) letter lidt på speederen.  
 
Når vi snakker transport af olie med skib gennem dansk farvand, er det  min opfattelse, at vi i Danmark 
kunne gøre mere på den forebyggende front gennem kontrol og synlighed. Ud fra egne erfaringer samt 
kontakten med vore medlemmer – danske skibsførere og styrmænd i fart på hele verden – er det min 
opfattelse, at andre lande har en langt større kontrol i deres farvande. Man har opfattelsen af at blive 
overvåget. Tankskibe bliver fx i den engelske kanal kaldt op af den franske kystvagt. Der bliver holdt øje 
med om man holder den rette afstand til land, man ser jævnligt kystvagt fly (som regel i lav højde), og 
man afgiver oplysninger om sin last selv om man kun er i transit forbi Frankrig. Det er ikke kun Frankrig 
men også fx Holland. Man har som sømand opfattelsen af, at ham man taler med over radioen også er 
ham der står på havnen og checker din last, papirer mv. En opfattelse af en og samme myndighed og at 
man tager sig af alle forhold vedrørende skib og last. 
 Det helt store eksempel er U.S. Coastguard. Stort set ethvert medlem i Dansk Navigatørforening, som har 
sejlet på USA ved hvad et andet medlemmer mener (og har været igennem) når han siger: ”og så kom 
coastguarden….”  
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Ikke at vi i erhvervet higer efter at få amerikanske tilstande herhjemme, men vi må erkende, at vi man 
ikke har den samme opfattelse af kontrol og myndighed når man sejler i dansk farvand. Man bliver fx 
ikke gennem rutineopkald checket hvem man er, hvad man har med og hvor man skal hen. Jeg mener 
ikke vi i Danmark aktivt søger, at have kontrol med hvilke tankskibe der passerer Bornholm og Skagen 
 
Når man ser på det, synes vi ikke i Danmark at have nogen overordnet og koordineret målsætning om, at 
løse vores interesser til søs. Der er mange ministerier med hver deres styrelse, væsen, enhed osv., som har 
hver deres opgaver. Miljøstyrelsen, Søfartsstyrel-sen, søværnet, VTS Storebælt, Farvandsvæsenet, lodsvæ-
senet, redningsvæsenet og politiet.  
 
Vi har end ikke i alle forhold defineret, hvem der har vagten. Når praktiske opgaver skal løses til søs har 
mange af myndighederne ikke egne skibe til at komme derud. Man har dog ofte indgået aftaler med sø-
værnet om, at de enten sejler med eller udfører de andre myndigheders opgaver. Men det sker ofte på 
bevilling fra det ene ministerium til det andet. Og man kan frækt sige, at når pengene er brugt går sø-
værnet tilbage til hovedopgaven med at forsvare Danmark. 
 
Der er behov for politisk overvejelse om vi gør det rigtigt. Kontrollen af den civile skibsfart er vigtig for os 
af såvel miljø- som sikkerhedsmæssige årsager. Så skibe i dårlig stand ikke føler sig sikre i vore farvande 
og havne, så vi kan gøre skibene opmærksom på IMO resolutioner om brug af lods, så vi kan hjælpe dem 
med måske øget brug af VTS og så vi ved hvad et grundstødt eller kollideret skib har i sine lastrum når 
uheldet er ude. 
 
Når vi snakker kontrol og monitering er det ikke kun nødvendigvis store tankskibe det handler om. En 
gammel rustbunke af et fragtskib kan også forårsage en kollision og slå hul i et stort tankskib. 
 
2. Når uheldet er ude. 
Den eller de myndigheder der har/får ansvaret for det der sejler og sker i vore farvande, skal også være 
forberedt på at handle når uheldet er ude. Et beredskab for hvad der bedst gøres i situationen, hvad man 
må gøre (jurisdiktion) overfor skibet og hvordan man samarbejder med det nødstedte/forurenende skib. 
 
I skibsfart er der mange penge på spil og tid er i særdeleshed penge. Derfor stopper man ikke bare og der-
for er bjærgning (redning af skib og last) en kommerciel virksomhed – en forretning.  
 
Man kan derfor komme i en situation, hvor et forlist, brændende ellerlækkende tankskib bliver reddet af 
private kommende fra et helt andet land. Og at vi i Danmark er tilskuere, selvom det foregår lige udenfor 
vores kyster. Vi må være parate til at gribe ind – vide hvornår vi må, hvornår vi kan og have planer for 
hvornår vi bare gør det. Historien har vist os forlis, hvor bjærgning ikke blev aftalt tidsnok, hvor bjærge-
ren ikke kunne løse opgaven eller hvor er slet og ret blev truffet forkerte beslutninger. 
 Fx da et stort russisk ejet tankskib i 1990’erne fik havari udfor Wales kyster. Rederen ville vente på et 
russisk bjærgningsfartøj og drev tættere og tættere på land. Til sidst måtte mindre engelske slæbebåde i 
gang, som besluttede at slæbe den i havn. Men de kunne ikke magte det store skib i det dårlige vejr, så det 
satte sig på tværs udenfor havnen med risiko og at knække.  
Den seneste med ”Prestige” forlis ud for Spaniens kyst, skabte også kritik af at man slæbte skibet ud til 
havs i stedet for ind i en bugt, hvor man måske bedre ville have kunnet styre olien. 
 
I Danmark er der ikke langt fra sejlruterne til vore kyster. Vi skal derfor have udpeget nødområder skibe 
kan gå til. Vi skal have et beredskab, der kan styre en sådan situation. Vi skal vide hvordan forskellige 
olier reagerer. Vi skal være klædt på til at handle og løse situationer. Vi kan ikke læne os tilbage og sige at 
vi klarede ”Baltic Carrier” sagen. Det var et lille udslip. 
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Hvis spørgsmålet er, hvor man får noget for pengene, er det min mening at der ikke kun skal satses på 
dobbeltskrog, uddybninger, lodstvang, VTS, flere syn af skibe osv. Vi skal også erkende, at uheldet nok vil 
ske, hvis ikke i morgen så om 50 år, og sørge for at vi er klar til at være klar når det sker.  
 
Men det kræver også, at vi ved hvad der sker i vores farvande. 
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Tiltag for forbedringer af sikkerheden 
 

Knud Pontoppidan, formand for Danmarks Rederiforening 

Indledning 
Danmarks Rederiforening er en arbejdsgiver- og brancheforening, der repræsenterer de større danske 
rederier og offshore operationer. 
 
Den danske handelsflåde markerer sig stærkt i det internationale erhverv, som søfart er, idet vi med 527 
handelsskibe med en lasteevne (dødvægtstonnage) på over 9 mill. tons. Denne udgør kernen i de danske 
rederiers aktiviteter, som samlet placerer os blandt de 10 største skibsfartsnationer i verden. Skibsfarten 
er Danmarks næststørste eksporterhverv med en indtjening i størrelsesordenen 100 mia. kr. Det overgås 
kun af den samlede industrieksport, men er større end landbrugets. 
 
I tillæg, er der tale om verdens mest moderne handelsflåde med en gennemsnitsalder under 7 år mod 
verdenshandelsflådens 13 år. Den består primært af skibstyper, der er nødvendige for mere avancerede 
transporter, så som produkttankskibe, gastankskibe, køleskibe, containerskibe, m.v. Det er værd at notere 
at alle større danske tankskibe er dobbeltskrogede, og de skibe, danske rederier indchartrer, er ligeledes 
dobbeltskrogede. Vi har længe satset på "kvalitetstransport". 
 
Forebyggelse af forurening til søs 
Der findes i dag et omfattende internationalt regelsæt, MARPOL-konventionen, der har til formål at for-
hindre, at forurening opstår, dels ved at stille en række krav til skibene, og dels ved at stille krav til lan-
dene om at etablere modtagefaciliteter i havnene, så det affald, det genereres ved et skibs drift, kan 
bortskaffes på en ordentlig måde. 
 
Erhvervet ønsker at undgå enhver form for olieforurening. Den skader miljøet, og har ofte store økonomi-
ske konsekvenser for de der berøres af forureningen, ligesom den belaster skibsfartens image som en 
effektiv og miljøvenlig transportform. 
 
Det omfattende regelsæt, som vi er underlagt, bliver løbende opdateret, så både de sikkerhedsmæssige og 
miljømæssige krav til skibsfarten er up-to-date. 
 
At dette også har en effekt, kan ses af: 
Statistik fra ITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation) samt statistik vedrørende olieud-
slip til søs fordelt på kilder. 
 
Det kan konstateres 
- at mængden af olieudslip fra skibe er faldende (- Figur 1) 
- at skibes olieudslip kun udgør ca.25% af det samlede udslip (- Figur 2). 
 
Havet omkring Danmark 
De danske sunde og bælter udgør vigtige ruter for skibstrafikken til og fra Østersøen. 
Med stærkt stigende olieudskibninger fra Rusland, er disse transporter kommet i fokus. 
Vore farvande er særegne, og i modsætning til f.eks. mere udsatte farvande og klippekyster, er risikoen 
fra så omfattende olieudslip, som det er set ved "Prestige" og "Erika" ulykkerne i Atlanterhavet ud for den 
spanske og franske kyst, begrænset som følge af, dels den beskyttelse for vind og sø, der er i de indre far-
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vande, og dels naturen af vore kyster og havbunde. Man vil normalt kunne sætte skibet på grund eller 
kaste anker i tilfælde af havari. 
 
De olieudslip, der kan forekomme, skyldes primært to forhold: 
 
- Olieudslip som følge af kollision eller grundstødning 
- Ulovlig udledning af olierester. 
 
De to forureningstyper kræver forskellige initiativer. 
 
For kun to år siden, så vi det store udslip af olie fra "Baltic Carrier" syd for Møn, og selv om vi i dag kan 
konstatere, at naturen atter er genskabt i de berørte områder ved Grønsund, så gav kollisionen og det 
efterfølgende olieudslip anledning til en række initiativer, der foregik i HELCOM regi (Helsinki Commis-
sion - arbejder for at beskytte havmiljøet i Østersøen). Et af disse var en myndigheds- og erhvervsaftale, 
som også Danmarks Rederiforening har tilsluttet sig i en aftale, der påpeger vigtigheden af at være kvali-
tetsbevidst, når man anvender skibe til olietransport. 
Et vigtigt element heri var også et "commitment" for danske importører. 
 
Rederiforeningens forslag til forbedringer 
Ulykker vil desværre aldrig helt kunne undgås, idet der kan ske såvel navigationsfejl som maskinstop. 
Disse ulykker vil kunne indtræffe ved gennemsejling af danske farvande eller anløb af danske havne. 
Herudover er der en risiko for oliespild i.f.m. bunkring. 
 
Det er med dette udgangspunkt, at der kan og skal gøres en stadig indsats for mindskning af risikoen for 
ulykker. 
 
Herudover må der gøres en indsats for at begrænse omfanget af forureningen, hvis ulykken er sket. 
 
Det må endvidere konstateres, at indsatsen overfor skibe i transit i danske farvande er det mest interes-
sante, fordi den omfatter hovedparten af de skibe, der besejler vore farvande. 
 
- Internationale krav er vigtige 
 
Som et internationalt erhverv, er det vigtigt med en international regulering, som vi har i IMO. Den har 
yderligere den fordel, at vi kan stille krav om, at de skibe, der blot gennemsejler vore farvande skal opfyl-
de de internationale krav. Derfor er det vigtigt løbende at højne den internationale standard. 
 
- Er de internationale krav gode nok? 
 
- Generelt må der svares ja hertil. Regelsættet er som nævnt yderst omfattende og indeholder krav til: 
 
- skibet og dets udrustning 
- besætningens kvalifikationer 
- rederiets kvalifikationer (ISM-kode). 
Det er i dag i højere grad overholdelsen og håndhævelse af reglerne, der er problemet. Derfor er den om-
fattende kontrol, der må gennemføres af især Flagstaten og derefter af havnestaten, utrolig vigtig. Ved 
havnestatskontrol er det vigtigt at "targetting" foregår optimalt, d.v.s. der fokuseres på de "dårlige" skibe. 
 
Men regelsættet kan forbedres. 
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- Hvilke forbedringer bør foretages internationalt? 
 
Som nævnt, er håndhævelse af regler vigtig, og arbejdet i IMO med at stille krav til en mere ensartet 
håndhævelse af reglerne fra Flagstaternes side bør støttes.  
 
Med hensyn til krav til tankskibe, finder vi, at forslaget om at de såkaldte "tunge" olieprodukter udeluk-
kende skal transporteres i tankskibe med dobbeltskrog bør gennemføres internationalt. Derfor har vi i 
første omgang også taget initiativ til og tilsluttet os den aftale Økonomi- og Erhvervsministeren har lavet 
herom vedrørende besejling af danske havne efter "Prestige’s" forlis. 
 
Det er vigtigt, at aftalen nu gøres bredere gennem IMO. 
 
- Hvad kan der gøres nationalt ? 
 
Kravet om lodsning dukker jævnligt op i den politiske debat. Uanset at den overvejende del af de skibe, 
der er omfattet af IMO’s anbefalinger også anvenvender lods, kan vi anbefale, at der arbejdes for lodspligt 
i en form, der er forenelig med de internationale aftaler - alternativt at Østersølandene, inklusive Rus-
land, finder en regional løsning om lodspligt. 
 
Lodspligt er dog ikke nogen garanti mod menneskelige fejl førende til navigationsfejl resulterende i 
grundstødning eller kollision. 
 
Andre værktøjer, som hver for sig forbedrer sikkerheden mod uheld og udslip er: 
 
- farvandsafmærkning 
- ruteopretning 
- overvågning. 
 
Vi finder imidlertid, at der med ny teknologi kan skabes mulighed for en langt mere aktiv og præventiv 
indsats ved udnyttelse af bl.a. VTS (Vessel Traffic Services) teknologi kombineret med AIS (Automatisk 
Identifikations System) og ECDIS (Elektronisk søkort) 
 
Vi vurderer, at der med en integreret løsning, som koordinerer alle eksisterende systemer og nuværende 
aktørers aktiviteter på området, kombineret med anvendelse af ny teknologi, vil kunne opnås en betyde-
lig højnelse af sikkerheden. 
 
En sådan løsning vil ikke nødvendigvis medføre store økonomiske udgifter, idet der helt sikkert vil være 
synergieffekter, som vil resultere i besparelser. 
 
Det er derfor vort forslag, at der med baggrund i det ovenfor anførte besluttes og iværksættes en system- 
og procesoptimerinsanalyse for hele området og med udgangspunkt heri udarbejdelse af forslag for et 
fremtidigt system for vurdering og beslutning. 
 
Vedrørende det såkaldte operationelle spild er Danmarks Rederiforening ikke bekendt med omfanget i 
danske farvande. Omfanget er dog givetvis reduceret og begrænset, men vi støtter overvågning og straf. 
Det vil også erkendes, at dette er et område, hvor modtagefaciliteterne i en række lande har ladet meget 
tilbage at ønske i mange år. 
 
Øget beredskab, når ulykken er sket ? 
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Nødhavn (Places of refuge) har været diskuteret i forbindelse med forliset af "Prestige". Danmarks Rederi-
forening støtter udpegning af sådanne steder som led i bestræbelsen på at mindske risici for forurening. 
 
Vi mener, at oprydningskapaciteten i Danmark formodentlig er tilstrækkelig - og det er vigtigt, at man 
ved planlægning af nødhavn kan sikre hurtig tilstedeværelse af flydespærringer og andet oprydningsma-
teriel. m.v. Beredskabsplanlægning er givetvis nøgleordet.   
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Danmarks Rederiforenings indlæg 
Figur 1 
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Olieforurening - krav til øget sikkerhed i Østersøen og 
Nordsøen 

Jacob Hartmann, kampagneleder, Miljøorganisationerne v/Greenpeace 

Truslen om olieforurening i Østersøen og Nordsøen er stigende. Der er for nylig blevet vedtaget en ud-
bygning af oliekapaciteten i Primorsk med det formål at øge eksporten af russisk olie til det vestlige mar-
ked. 

Planen om at udpege Østersøen som PSSA (Particularly Sensitive Sea Area) er på vej og den proces støtter 
miljøorganisationerne. Imidlertid er PSSA-udnævnelsen ikke noget værd, hvis ikke PSSA-rammerne fyl-
des ud på fornuftig vis. Her tales allerede om krav om dobbeltskrog, tankopdeling, automatisk identifika-
tionssytemer (AIS) og lodspligt. Disse krav skal være indført inden 2005, det foreliggende papir drejer sig 
om at supplere med yderligere relevante tiltag i PSSA regi.  

Det står klart at en række af de virkemidler en PSSA klassificering af Østersøen åbner op for, også er rele-
vante i Nordsøen, hvorfor lignende reguleringsmekanismer bør indføres for dele af Nordsøen.  

Udnævnelsen af PSSA i Østersøen understøtter og anerkender Helsinki-Kommissionens promovering af 
beskyttede havområder i Østersøen (Baltic Sea Protected Areas, BSPA) samt de af EU udpegede fugle- og 
habitatbeskyttelsesområder (Natura2000-områder). 

Det understreger at vores ønskeliste fokuserer specifikt på den annoncerede PSSA-ansøgning og  skibs-
sikkerhed, men også i en eller anden grad vedrører undgåelse af tilsigtede udslip og tankrensninger. 

Østersøen som PSSA område er et vigtigt værktøj. For at det kan  blive effektivt er det helt afgørende at 
det gælder hele Østersøen og at nedenstående forslag til virkemidler inddrages.   

 

Særlige vilkår for transport af olie:  

• Ingen tilbageholdelser (detentions) de sidste 36 måneder. 

• Et maksimalt antal anmærkninger (f. eks. 3)  ved Port State Controls de sidste 12 måneder 

• Kun dobbeltskrogsskibe (enkeltskrogsforbud bør udvides til også at omfatte leto-
lie/kemikalietankere). 

• Isbrydningsklassificering. For at undgå gentagelse af de tilbagevendende skrækkelige eksempler 
med uegnede skibe i isfyldt farvand. 

• Derudover skal oplysninger om shipping firmaets ”track record” skal være tilgængelige og der 
skal udføres obligatorisk Port State Control ved første anløb i Østersøhavn, udvidet med ISM (In-
ternational Safety Measures) og IOPP-kontrol (International Oil Pollution Prevention certificate). 
ISM skal sikre  at kommunikation mellem besætning og officerer er i orden og at sikre at checkli-
ster for nødstilfælde og vedligehold fungerer. IOPP har til formål at sikre, at der ikke forsvinder 
olie, at udstyr virker i motorrummet og at diverse oil records er til stede.  

• Udtømninger af enhver form og mængde af kemikalier, ballastvand og tankrensning skal ophø-
re. Brug af opsamlingsfaciliteter gøres obligatorisk.  

• Udelukkelse af skibe med særligt tvivlsomme flags of convenience . 
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Trafikkontrol:  

• Passivt: Undgå særligt følsomme steder ved at omlægge ruter  og uddybning af sejlrender på re-
levante steder. Forlængelser af trafiksepareringer og flere sammenhængende afmærkede ruter. 
Eksempel: I Langelandsbæltet skal der efter sigende ændres kurs 10 gange. Det er klart det giver 
navigationsproblemer.  

• Udbygning af Shippos-system med tvungen melding af sejlplaner, ved ruteændringer eller even-
tuelle defekter. 

• Aktivt: Trafikkontrol i hele Østersøen fx AIS (Automatic Identification System) kombineret med 
VTS-lignende overvågning. Med øget trafik opstår der en situation hvor trafikken i øget grad skal 
overvåges – i princippet nøjagtigt ligesom man overvåger luftrum. Afgørende vigtigt er det at det 
i potentielt farlige situationer er muligt at gribe ind. Menneskelig overvågning må inkluderes.  

 

Erstatningsansvar: 

• Fuldt erstatningsansvar i tilfælde hvor der kan påvises skyld. Et forsikringsregime der implemen-
terer princippet om at forureneren betaler og et revideret erstatningsregime i IMO, der tilskynder 
til sikker sejlads og at ejeren holder skibet i sødygtig og forsvarlig stand (mere om dette  i Green-
peace papir, Transportation of Oil and Hazardous Material By Sea for a Reform of the IMO Liabili-
ty and Compensation Regime). Ophævelse af defacto forbud mod at følge erstatningsansvaret 
videre. Ansvaret skal kunne følges videre fra skibsejer, til kaptajn, til ejer af lasten, firma der 
chartrer, og klassificeringen (classing body).  

• Samtidigt skal oliesporingssystem  op at køre sammen med en karantæneperiode ved forsætligt 
eller sløset olieudslip. Betydningen af stringent retsforfølgelse ved udslip kan ikke overvurderes 
og vil i sagens natur have en stor præventiv effekt. Der bør derfor etableres en effektiv procedure, 
hvor der indsamles olieprøver fra havet, fra strande og fra oliefugle. Prøverne skal straks analyse-
res med henblik på at fastslå kilden og retsforfølge synderen. 

• Konsekvent retsforfølgelse er et vigtigt element. Såvel frihedsstraf, bøder og frakendelse af drifts-
licenser bør indgå overfor både fysiske og juridiske personer. 

 

Andet:  

• Harmoniseret skibsindretning eller andet der vil gøre det lettere at komme som ny kap-
tajn/besætning på et skib. Forestil dig bare 4 forskellige elektroniske displays man skal finde ud 
af hvordan virker. Seneste har dette været debatteret i Ingeniøren.  

• Synliggørelse af overvågningen – hand-over til næste myndighed, dvs. når det forlader dansk far-
vand modtager skibet ny meddelelse om at nu er det i svensk farvand, der gælder de og de regler 
og kaldekanalen for information om hvad der er på dit og dat kanal. (Synliggørelse af overvåg-
ningen viste sig at have stor effekt ved overvågning af Kadetrenden). 

 

Beredskab: 

• Beredskab skal strammes op. Der er ikke tvivl om at beredskabet trænger til at blive strammet 
op. Man kan diskutere nytten af at alle amter og kommuner har deres eget beredskab – måske er 
det en specialiseret opgave for en topprofessionel bekæmpelsesledelse, der i et hug koordinerer 



Olietransport gennem danske farvande  høring d. 14. maj 2003 

 

 

 
 

147

vidensflow, egentlig indsats og inddragelse af lokal ressourcer og frivillige. Men dette falder lidt 
udenfor dagens diskussion 

 

2. maj 2003 

Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk Ornitologisk Forening – BirdLife Danmark 

Friluftsrådet 

Greenpeace 

WWF Verdensnaturfonden 

Dansk Botanisk Forening 
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1 Indledning  
Denne rapport er en opsummering af analyserapporten "Risikovurdering af sej-
ladssikkerheden i de danske farvande", som Søfartsstyrelsen og Farvandsvæse-
net har anmodet COWI A/S om at udarbejde. Arbejdet er udført i perioden ok-
tober 2001 til juni 2002.  

1.1 Formål 
Det er analysens formål at etablere et grundlag for beslutning om indførelse af 
tiltag, der kan reducere risikoen for olieudslip i de danske farvande. Desuden 
skal analysen give grundlag for at prioritere de enkelte tiltag i forhold til hinan-
den. Endelig skal der angives retningslinier for, hvor meget risikoreducerende 
tiltag må koste for at stå mål med risikoreduktionen. 

1.2 Baggrund 
Kollisionen mellem tankskibet Baltic Carrier og fragtskibet Tern sydøst for 
Møn den 29. marts 2001 medførte et udslip på ca. 2700 tons tung brændsels-
olie. Efterfølgende rejstes fra offentlighedens side spørgsmål vedrørende sej-
ladssikkerheden i de danske farvande samt til beredskabet i forbindelse med 
denne type uheld. 

I tiden derefter blev en række foranstaltninger iværksat til at forbedre sejlads-
sikkerheden generelt. I september 2001 afholdtes et møde i HELCOM-regi, 
hvor følgende initiativer blev besluttet: 

1. Dybvandsruten sydøst for Møn forlænges ind i trafiksepareringen ved Ka-
detrenden 

2. Forøget indsats for at øge brugen af lods i Øresund og Storebælt 

3. Vejen banes for brug af elektroniske søkort (ECDIS) 

4. Senest i 2005 etableres et landbaseret system, der gør det muligt at overvå-
ge trafikken i hele Østersøområdet. Dette er baseret på Automatic Identifi-
cation System (AIS) 

5. Udfasning af enkeltskrogede tankskibe fremskyndes 

6. Øget havnestatskontrol 



Risikovurdering af sejladssikkerheden i de danske farvande - oversigt 

P:\54380A\PDOC\Aflevering juni 2002\oversigt.doc 

3 

Derudover har Søfartsstyrelsen og Farvandsvæsenet igangsat nærværende un-
dersøgelse af sejladssikkerheden og risikoreducerende tiltag. 

1.3 Fremgangsmåde 
I analysen beregnes den risikoreducerende virkning ved at indføre forskellige 
tiltag, f.eks. oprettelse af VTS-centre. Risikoreduktionen beregnes i forhold til 
den nuværende sejladssikkerhed.  

Den nuværende sejladssikkerhed udtrykkes som det forventede årlige antal ud-
slip af olie, gas eller kemikalier. Risikoreduktionen af hvert tiltag kan således 
udtrykkes som et antal undgåede udslip ved indførelse af tiltaget.  

Omkostningerne forbundet med etablering og drift af hvert tiltag estimeres. 
Ved at sammenholde omkostningerne med antallet af undgåede udslip kan om-
kostningerne pr. undgået udslip beregnes. Dette tal udtrykker tiltagets omkost-
ningseffektivitet. Når omkostningerne ved at undgå et udslip er beregnet for 
alle tiltag og alle lokaliteter, kan man vælge de tiltag ud, der giver størst risiko-
reduktion for pengene. 

For at finde ud af hvor meget det er rimeligt at betale for at undgå et udslip, er 
foretaget en afvejning mod omkostningerne ved at et udslip sker. Disse om-
kostninger kan opdeles i direkte og indirekte omkostninger, hvoraf kun først-
nævnte vurderes i denne rapport.  

Indførelse af AIS (Automatic Identification System) og andre allerede planlagte 
tiltag har stor betydning for omkostningseffektiviteten af de øvrige risikoredu-
cerende tiltag. Dette skyldes, at den absolutte sikkerhedsmæssige gevinst (og 
dermed omkostningseffektiviteten) ved et tiltag mindskes, desto mindre den 
eksisterende risiko er. Da de planlagte tiltag indføres gradvist over en længere 
tidsperiode, vil omkostningseffektiviteten af de enkelte øvrige tiltag være afta-
gende i takt hermed. Derfor vurderes omkostningseffektiviteten både for situa-
tion 2001 og for en tænkt fremtidig situation (situation 2008). Dette årstal er 
valgt, da implementering af AIS på større skibe forventes at være tilendebragt i 
2008. Det skal dog nævnes, at der arbejdes internationalt på at implementere 
AIS tidligere.  

1.4 Afgrænsning og forudsætninger 
Første trin i analysen identificerer et antal lokaliteter i de danske farvande, der 
kan opfattes som "sorte pletter", på grund af en høj ulykkesintensitet. Se evt. 
Figur 5.1. Resten af analysen fokuserer udelukkende på disse lokaliteter.  

Analysen omfatter hændelsen udslip af farlig last eller brændstof som følge af 
skib-skib kollision eller grundstødning. Dette betyder, at ulovligt olieudslip 
som følge af tankrensning mm. ikke er medtaget. Udslipsrisikoen defineres som 
det forventede årlige antal udslip af olie (last eller brændstof), kemikalier eller 
gas.  
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Kun ulykker med skibe på over 50 bruttotons (BT) er medtaget. Kollisions-
ulykker er kun medtaget, såfremt begge implicerede skibe er over 50 BT. 

Analysen er baseret på antagelse af uændret trafikmønster i forhold til den nu-
værende situation. Dog tages der højde for, at trafikkens sammensætning er for-
skellig fra lokalitet til lokalitet. Desuden tages hensyn til, at der er forskellig 
udslipssandsynlighed for forskellige skibstyper.  

Omkostninger ved risikoreducerende tiltag er vurderet groft, og estimaterne 
skal således ikke opfattes som et budget. 

Der tages endvidere hensyn til beslutningen i IMO om, at større skibe skal ud-
styres med AIS, samt til beslutningen på HELCOM-konferencen om at indføre 
landbaserede overvågningssystemer i Østersølandene. Desuden tages hensyn til 
øget brug af elektroniske søkort (ECDIS) og udfasning af enkeltskrogede tank-
skibe. 
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2 Analyse 
Analysen falder i 8 trin, der beskrives herunder:  

2.1 Trin 1: Udvælgelse af lokaliteter for nærmere 
analyse 

Risikoreducerende tiltag vil have størst effekt på steder, hvor risikoen i forvejen 
er høj, dvs. hvor der indtræffer mange ulykker og dermed eksisterer en stor 
sandsynlighed for udslip. I trin 1 betragtes ulykkesstatistik for alle Danmarks 
farvande, og der foretages en udvælgelse af de lokaliteter, der bidrager mest til 
udslipsrisikoen. Udvælgelsen sker på baggrund af indsamlet ulykkesstatistik for 
den 5-årige periode 1997-2001. Datamaterialet er primært indsamlet fra Søvær-
nets Operative Kommando og Søfartsstyrelsen. Ulykkesdatabasen indeholder 
206 ulykker, heraf 170 grundstødninger og 36 kollisioner. 

Et område er dog kun underkastet videre analyse, såfremt der er fare for udslip 
af en vis størrelse, dvs. hvis området ligger i tilknytning til en storskibsrute med 
en vis andel tankertrafik. Dernæst er det en betingelse for udvælgelse, at andre 
forhold såsom ringe pladsforhold eller intens tværgående trafik gør sig gælden-
de. Følgende lokaliteter er udvalgt til nærmere analyse (se kortskitser i Appen-
diks A): 

1. Drogden (mellem Amager og Saltholm fra Drogden fyr til Mid-
delgrundsfortets fyr) 

2. Langelandsbælt (farvandet mellem Lolland/Sjælland og Langeland fra 
Langelands sydspids til Langelands nordspids) 

3. Hatter (området omkring Hatter Rev og Hatter Barn ved Samsø) 

4. Kadetrenden (trafiksepareringen syd for Gedser) 

5. Sundet Nord (trafiksepareringen ved Helsingør) 

Disse lokaliteter repræsenterer i alt 73 ulykker, dvs. ca. 35 % af de registrerede 
206 ulykker.  
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2.2 Trin 2: Uheldsscenarier og risikoreducerende 
tiltag 

Dette trin identificerer uheldsscenarier og forslag til risikoreducerende foran-
staltninger for hver af de i trin 1 udvalgte lokaliteter. De typiske uheldsscenari-
er er identificeret ved interviews med lodser, kaptajner og VTS-personale samt 
ved overordnet gennemsyn af søulykkesrapporter. Risikoreducerende foran-
staltninger er hovedsageligt identificeret ved interviews. Vurderinger er baseret 
på ekspertudtalelser, idet der er foretaget en sammenskrivning af flere kilder. 
Herunder er nogle nøgleoplysninger vedrørende sejladsen i de pågældende om-
råder givet tillige med en kort beskrivelse af de analyserede risikoreducerende 
tiltag. Der henvises til kortskitser i Appendiks A af de analyserede lokaliteter. 

2.2.1 Drogden 
Drogden gravede rende mellem Amager og Saltholm besejles af ca. 40 000 ski-
be årligt. Renden er smal (300 m) og der er ingen trafikseparering. I den betrag-
tede 5-årige periode er der i forbindelse med Drogdenrenden indtruffet 9 kolli-
sioner og 9 grundstødninger. I området nord for renden mellem Nordre Røse og 
Middelgrundsfortet er indtruffet 20 grundstødninger. For dette område er mu-
ligheden for indførelse af et VTS-center analyseret. Desuden er det muligt at 
oprette overvågning baseret udelukkende på AIS. Dette alternativ er også ana-
lyseret. Effekten af at gøre renden dobbelt så bred (men ikke dybere) og indføre 
trafikseparering er ligeledes behandlet.  

2.2.2 Langelandsbælt 
Storskibsrute T går igennem Langelandsbælt, der derfor besejles af de største 
skibe, der kan passere de danske farvande. Der er en dybvandsrute for de skibe, 
der stikker dybest og en rute (H) for de øvrige skibe. Dybvandsruten har mange 
knæk, hvilket betyder, at man ved passage af Langeland skal skifte kurs 10 
gange. Der er i den betragtede periode indtruffet 9 grundstødninger og 3 kolli-
sioner. Trafikken er ca. 22 000 skibspassager om året. For dette farvandsområ-
de er indlemmelse af området i VTS Storebælts overvågningsområde analyse-
ret. Dette virker logisk, da området grænser op til det nuværende VTS-område 
og dermed i meget høj grad besejles af de samme skibe. Desuden er det muligt 
at oprette overvågning, der udelukkende er baseret på AIS fra VTS Storebælts 
operatørrum. Dette alternativ er også behandlet. 

2.2.3 Hatterområdet 
Ved Hatter Rev og Hatter Barn deles trafikken i en dybvandsrute og en såkaldt 
skrårute. Dybvandsruten er smal og har et skarpt knæk, som det kan volde pro-
blemer at komme forbi, især ved møde med modgående skibe. I den betragtede 
periode er indtruffet 11 grundstødninger og 1 kollision. Et risikoreducerende 
tiltag, der omfatter indlemmelse af Hatterområdet i VTS Storebælts område, 
analyseres fordi Hatterområdet ligger relativt tæt på VTS Storebælts dæknings-
område og i øvrigt besejles af stort set de samme skibe. Derudover behandles 
muligheden for overvågning ved hjælp af AIS. Desuden er analyseret et alter-
nativ, der medfører, at skråruten uddybes til 19 m, således at dybvandsruten 
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bliver overflødig. Endelig behandles afgravning af Hatter Barn, således at det 
skarpe knæk på dybvandsruten erstattes af to mindre knæk, og pladsforholdene 
forbedres. 

2.2.4 Kadetrenden 
Kadetrenden er det mest befærdede sted af de her analyserede, idet ca. 63 000 
skibe passerer årligt. Der er forholdsvis god plads, men mange tager fejl af 
havdybden, når de for vestgående forlader dybvandsruten og sejler ind i trafik-
separeringen. Der er i den betragtede periode indtruffet 10 grundstødninger, 
men ingen kollisioner. Udover et separat VTS-center for denne lokalitet, analy-
seres muligheden for at foretage gentaget midlertidig overvågning af området.  

2.2.5 Sundet Nord 
Ved trafiksepareringen Sundet Nord er der både en intens langsgående (nord-
syd) trafik (ca. 40 000 årlige skibspassager) og en intens tværgående færgetra-
fik. Dette forventes at give en forøget kollisionsrisiko, selv om der i den 5-årige 
periode, der er betragtet i dette trin, kun er indtruffet 1 grundstødning og ingen 
kollisioner. For dette farvandsområde analyseres relevansen af at oprette et 
VTS-center. Desuden behandles tiltaget at udstyre midtfarvandsafmærkning 
M1 med Racon. 

2.3 Trin 3: Udvælgelse af tiltag for videre analyse  
Resultatet af denne udvælgelse er i denne oversigtsrapport placeret under trin 2. 

2.4 Trin 4: Nuværende sejladssikkerhed 
I dette trin estimeres det årlige forventede antal udslip på hver af de udvalgte 
lokaliteter som følge af grundstødning eller kollision. Dette gøres ved først at 
estimere grundstødnings- og kollisionsfrekvenser pr. skibspassage for de enkel-
te lokaliteter. Her benyttes den indsamlede ulykkesstatistik igen. For at sikre et 
rimeligt statistisk grundlag har det i visse tilfælde været nødvendigt at betragte 
en længere tidsperiode end den 5-årige periode anvendt i trin 1.  

Dernæst estimeres sandsynligheden for udslip for hver af de to ulykkestyper. 
Der tages højde for at forskellige skibstyper har forskellig udslipssandsynlighed 
og at trafiksammensætningen på lokaliteterne er forskellig. 

Ved at multiplicere udslipsfrekvenserne pr. skibspassage med antallet af passe-
rende skibe, fås det forventede antal udslip pr. år for hver lokalitet. Dette er vist 
i Tabel 2.1.  
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Drogden 
Syd

Drogden 
Nord

Langelands-
bælt

Hatter DW-
rute

Hatter 
skrårute

Kadet- 
renden

Sundet 
Nord

Udslipsfrekvens pr. 
skibspassage 4.7E-06 2.3E-06 5.3E-06 1.7E-04 2.7E-06 7.9E-07 1.3E-06
Trafik, årlig 40074 40074 21967 460 21507 63000 39747
Forventet årligt 
antal udslip 0.19 0.09 0.12 0.08 0.06 0.05 0.05
Indeks, udslip 2.3 1.0 1.05.6 2.7  

Tabel 2.1: Forventet årligt antal udslip for hver lokalitet. Desuden er indekstal for det 
forventede antal udslip givet, idet indeks for Kadetrenden er sat til 1. 

Drogden Syd omfatter i hovedsagen Drogden gravede rende, mens Drogden 
Nord er området mellem Nordre Røse og fyret på Middelgrundsfortet. Se Figur 
5.2 i Appendiks A.  

Det ses, at Drogden Syd har det højeste antal forventede udslip af alle lokalite-
ter. Drogdenområdet som helhed har over dobbelt så højt antal forventede ud-
slip som den lokalitet, der har det næsthøjeste antal, nemlig Langelandsbælt, på 
trods af at Drogdenområdet er langt mindre. Der er ikke så stor forskel på Lan-
gelandsbæltet og Hatterområdet, når sidstnævnte betragtes som helhed. Ligele-
des er det forventede antal udslip for Sundet Nord og Kadetrenden næsten ens. 
Kadetrenden har både den laveste ulykkesfrekvens og den laveste udslipssand-
synlighed. 

Disse tal er i overensstemmelse med de interviewede kilders udsagn om, at 
Drogden og Hatterområdet er de mest kritiske steder i de danske farvande. 
Sundet Nord er af de fleste interviewede kilder blevet betegnet som den mindst 
farlige af de analyserede lokaliteter. 

2.5 Trin 5: Risikoreduktionsfaktorer 
 Formålet med dette trin er at bestemme risikoreduktionsfaktorer i forbindelse 

med indførelse af de udvalgte tiltag. Den risikoreducerende faktor defineres 
som det forventede antal udslip efter indførelse af tiltaget divideret med antallet 
af forventede udslip før indførelse af tiltaget. Faktoren vil således ligge mellem 
0 og 1. Det lader sig naturligvis ikke gøre at måle denne faktor, da man ikke 
kan betragte samme område og tidsperiode både med og uden risikoreduceren-
de tiltag. Risikoreduktionsfaktorer for de enkelte tiltag er derfor vurderet på 
baggrund af analyse af systemernes virkemåde og brug samt litteraturstudier og 
beregninger.  

De planlagte tiltag (AIS, ECDIS og udfasning af enkeltskrogede tankskibe) vil 
træde i kraft med stigende effekt i løbet af en årrække. Dette betyder, at om-
kostningseffektiviteten for yderligere risikoreducerende tiltag reduceres grad-
vist. For at have et fixpunkt at sammenligne den nuværende omkostningseffek-
tivitet med, vælges et tidspunkt i fremtiden, for hvilket risikoreduktionen af de 
planlagte tiltag gøres op, således at omkostningseffektiviteten af øvrige tiltag 
kan beregnes. AIS forventes at være fuldt udbygget i år 2008. Derfor vælges at 
betragte et scenario for dette år (situation 2008) tillige med et scenario for 2001 
(situation 2001). 
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2.6 Trin 6: Omkostninger ved risikoreducerende tiltag 
Formålet med dette trin er at estimere omkostninger forbundet med etablering 
og drift af de udvalgte risikokontrollerende foranstaltninger. 

For VTS-centre er estimaterne fremkommet på baggrund af litteraturstudier 
samt erfaringer fra oprettelse af VTS Storebælt og det midlertidige VTS Drog-
den, der oprettedes i forbindelse med opførelsen af Øresundsforbindelsen. 

Estimatet for tiltaget Bredere Drogdenrende er fremkommet på baggrund af 
resultater fra [Kbh Havn 01]. For uddybningsalternativerne i Hatterområdet er 
estimaterne fremkommet efter skøn fra et entreprenørfirma. For de øvrige til-
tags vedkommende er estimaterne fremkommet ved forespørgsel hos relevante 
myndigheder. 

Omkostningerne beregnes for hele investeringens levetid og sammenholdes 
med det forventede antal undgåede udslip i den samme periode. Herved kan 
omkostningerne for at undgå et udslip beregnes. Alle priser er i faste 2001-
priser. 

I Tabel 2.2 er vist en oversigt over de anvendte omkostningsestimater for hvert 
af de analyserede tiltag.  

Tiltag Etableringsomkostninger 
[mio. kr]

Driftsomkostninger, 
årlige [mio. kr]

Investeringens 
levetid [år]

Omkostninger i 
alt i 

investeringens 
levetid [mio. kr]

VTS Drogden 7.0 8.3 10 90.0
Ren AIS-overvågning, 
Drogden 4.0 6.5 10 69.0

Bredere Drogdenrende 350.0 0.3 50 366.0
Langelandsbælt 
indlemmet i VTS 
Storebælt

4.0 3.5 10 39.0

Ren AIS-overvågning, 
Langelandsbælt 
indlemmet i VTS 
Storebælt

2.0 2.5 10 27.0

VTS Hatter 8.0 9.0 10 98.0
Hatter indlemmet i VTS 
Storebælt 5.0 3.5 10 40.0

Ren AIS-overvågning, 
Hatter indlemmet i VTS 
Storebælt

2.0 2.5 10 27.0

Uddybning af Hatter 
skrårute 250.0 0.0 50 250.0

Afgravning af Hatter 
Barn 140.0 0.2 50 152.0

VTS Kadetrenden 8.0 9.0 10 98.0
Gentaget midlertidig 
overvågning af 
Kadetrenden

1.5 1.3 10 14.5

VTS Sundet Nord 20.0 10.0 10 120.0
Racon på M1 0.5 0.05 5 0.8  

Tabel 2.2: Oversigt over omkostningsestimater for alle analyserede tiltag. 
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2.7 Trin 7: Omkostninger pr. forhindret udslip 
Formålet med dette trin er at beregne omkostninger pr. undgået udslip ved ind-
førelse af de forskellige risikoreducerende tiltag. Denne beregning bygger di-
rekte på resultaterne af de foregående trin. 

Omkostningerne pr. undgået udslip beregnes dels for den nuværende situation, 
og dels for den situation, der opstår i år 2008, når AIS er fuldt udbygget, 
ECDIS mere udbredt og antallet af enkeltskrogede tankere er nedbragt. Tiltage-
ne kan derefter rangordnes efter omkostningseffektivitet, som det ses i Tabel 
2.3. 

2001 2008

Bredere Drogdenrende 50 91
Hatterområdet indlemmet i VTS 
Storebælts overvågning 54 125

Uddybning af skråruten ved Hatter 68 125
VTS Drogden 59 135

Langelandsbælt indlemmet i VTS 
Storebælts overvågning 61 140
Ren AIS-overvågning, Hatter 
indlemmet i VTS Storebælts 
overvågning - 144
Ren AIS-overvågning, 
Langelandsbælt indlemmet i VTS 
Storebælts overvågning - 167
Ren AIS-overvågning, Drogden - 177
Afgravning af Hatter Barn 126 227

Racon på M1 ved Sundet Nord 147 295
VTS Hatter (selvstændigt) 133 305

VTS Kadetrenden (selvstændigt) 357 818
Gentaget midlertidig overvågning af 
Kadetrenden 224 969
VTS Sundet Nord (selvstændigt) 429 983

Tiltag ordnet efter situation 
2008

Omkostning pr. undgået udslip [mio. kr.]

 

Tabel 2.3: Omkostninger pr. undgået udslip rangordnet efter situation 2008. 

 
Tiltagene med ren AIS-overvågning er ikke estimeret i situation 2001, da sy-
stemet ikke er etableret endnu. I Figur 2.1 ses rangordningen grafisk.  
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Figur 2.1: Omkostninger pr. undgået udslip for alle risikoreducerende tiltag i situation 
2001 og 2008. 

Det ses, at de 4 mest attraktive tiltag vedrører Drogden og Hatterområdet, der jo 
også samlet set har det højeste antal forventede udslip. Rangordningen er ikke 
ens i 2001 og 2008. I begge tilfælde er det mest attraktive tiltag Bredere Drog-
denrende. I 2008 er omkostningseffektiviteten ens for de to tiltag Hatter ind-
lemmet i VTS Storebælts overvågningsområde og Uddybning af skrårute ved 
Hatter.  
 
Blandt de 4 øverst placerede tiltag er der et afgravningstiltag og et VTS-tiltag 
for hver af de to lokaliteter. Generelt vil afgravningstiltagene forblive omkost-
ningseffektive længere ud i fremtiden end VTS-tiltagene. Dette skyldes hoved-
sageligt to forhold. For det første er uddybning/udvidelse af en rende, der ikke 
sander til, en investering med meget små driftsomkostninger, hvorimod drifts-
omkostningerne er dominerende for VTS-tiltagene. Dette betyder, at afgrav-
ningstiltagene med tiden bliver mere og mere omkostningseffektive i forhold til 
VTS-tiltagene. For det andet giver afgravning en passiv risikoreduktion, der er 
uafhængig af andre tiltag og som vil sænke risikoen uanset skibenes stand, ud-
styrsniveau og besætning. Tiltaget er således uafhængigt af, om skibene har det 
foreskrevne elektroniske udstyr ombord og ligeledes uafhængigt af besætnin-
gens evne til at betjene udstyr eller overholde eventuelle meldepligter. Det er et 
mere lavteknologisk tiltag, og derfor meget pålideligt.  
 
Hertil kommer, at afgravning ikke nødvendiggør godkendelse i FN's internatio-
nale søfartsorganisation International Maritime Organization (IMO), som til-
fældet er ved indførelse eller udvidelse af VTS-centre. 
 
Desuden er VTS Storebælt i øjeblikket i gang med en opgradering af udstyret. 
Hvis Hatterområdet skal indlemmes i overvågningsområdet, vil det medføre en 



Risikovurdering af sejladssikkerheden i de danske farvande - oversigt 

P:\54380A\PDOC\Aflevering juni 2002\oversigt.doc 

12 

række ændringer, som det vil kræve en særlig hurtig indsats at indarbejde i op-
graderingsprojektet.  
 
VTS Drogden vil virke på et større område end Bredere Drogdenrende. Dette 
tiltag kan derfor også være attraktivt, især på kort sigt. På længere sigt vil virk-
ningen være begrænset, fordi elektroniske systemer gør, at skibene selv har ad-
gang til megen af den information, VTS-centret ellers ville anvende. Dog vil 
der være en effekt af meldepligten og den generelle overvågning, fordi et VTS-
center vil gribe ind, hvis nogle undlader at melde sig eller stævner mod fare. 
Sammenlignet med et VTS-center der beskytter et fast bygningsværk, vil der 
dog generelt være mindre tid til at gribe ind på grund af den gravede rendes 
bredde.  

Ved prioriteringen af tiltagene bør der tages hensyn til, at både omkostningerne 
ved de enkelte tiltag og antallet af udslip, der undgås, er usikre. Usikkerheden 
på omkostningerne vil kunne reduceres væsentligt ved en nøjere analyse. Der-
imod vil man næppe kunne reducere usikkerheden på antallet af udslip, der 
undgås. Med hensyn til rangordning af tiltagene er der en vis usikkerhed på 
placeringen af afgravningstiltagene i forhold til VTS-tiltagene. Dette skyldes de 
principielle forskelle i måden, hvorpå risikoreduktionen tilvejebringes i de to 
tilfælde. Denne usikkerhed er større end usikkerheden på den indbyrdes place-
ring af VTS-tiltagene og større end usikkerheden på den indbyrdes placering af 
afgravningstiltagene. 

2.8 Trin 8: Acceptkriterier 
I de øvrige trin blev det beregnet hvad det vil koste at undgå et udslip ved ind-
førelse af forskellige tiltag. I dette trin skal det vurderes, hvor meget det er ri-
meligt at betale for at undgå et udslip. Dette gøres ved at foretage en afvejning 
af hvad det koster at et udslip sker i forhold til hvad det koster at et udslip und-
gås. Denne viden bruges sammen med politiske og andre overvejelser til at af-
gøre om et givent risikoreducerende tiltag bør indføres eller ikke. 

Som overordnet kriterium anvendes princippet, at et risikoreducerende tiltag 
skal indføres, hvis dets samlede omkostninger ved at undgå et udslip er mindre 
end de samlede omkostninger ved at et udslip sker. 

Figur 2.2: Acceptkriterium. Betingelse for at risikoreducerende tiltag bør indføres. 

Størrelsen af F vil afhænge af beslutningstageren og af fordelingen af omkost-
ninger og tilhørende sandsynligheder. Denne faktor må derfor besluttes politisk. 

Risikoreducerende tiltag indføres, hvis følgende betingelse er opfyldt: 

Omkostning ved at undgå et udslip < F * Omkostning ved at et udslip sker

hvor F er en "Forsikringsfaktor", der er større end 1 
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Forsikringsfaktoren repræsenterer, at man ofte er villig til at betale årlige for-
sikringspræmier for at sikre sig mod store tab med lille sandsynlighed, selvom 
præmien overstiger det forventede årlige tab. 

Betingelsen i Figur 2.2 kan opstilles ud fra forskellige interesser, herunder: 

• Den danske stat 
• Det danske samfund som helhed 
• Det globale samfund 

I hvilket omfang omkostninger ved at undgå udslip og omkostninger ved udslip 
skal medtages ved opstilling af betingelsen, vil afhænge af hvilke interesser, 
man vil belyse. Her er det valgt at se på det globale samfund (da dette er det 
mest objektive), således at alle omkostninger skal medtages uanset om de af-
holdes af danske myndigheder, danske eller udenlandske private. Omkostnin-
gerne ved et olie- eller kemikalieudslip deles op i følgende grupper:  

1. Udgifter til redningsaktion 

2. Ulykkens direkte omkostninger 

3. Oprydningsomkostninger 

4. Miljømæssige skader 

5. Omkostninger for berørte erhvervsgrupper 

6. Politiske omkostninger 

Hvert af disse punkter kan yderligere underopdeles og vurderes for sig. I nær-
værende analyse er ulykkens direkte omkostninger samt oprydningsomkostnin-
ger vurderet, herunder tab af menneskeliv, reparation af skib, tabt indtægt og 
tabt ladning. Disse omkostninger er som groft gennemsnit vurderet til 50 mio. 
kr. pr. udslip. Dette estimat er baseret på et gennemsnitligt udslip på 400 tons 
olie. 

Til dette skal lægges udgifter til redningsaktion samt miljømæssige skader, her-
under skader på naturlige ressourcer og skader på dyre- og planteliv. Konse-
kvenser for erhvervsgrupper som fiskeri, havbrug og turisme bør heller ikke 
overses. Desuden er der de politiske virkninger i form af tabt goodwill og om-
dømme for de ansvarlige politikere og myndigheder. Derudover må forventes 
en mængde arbejde med at undersøge indtrufne ulykker og besvare forespørgs-
ler og kritik fra offentligheden. Størrelsen af disse omkostninger er ikke vurde-
ret i nærværende analyse, men det skønnes, at bidraget herfra ikke er ubetyde-
ligt i forhold til de ca. 50 mio. kr., der er anslået for ulykkens direkte omkost-
ninger samt oprydningsomkostninger. 

Højresiden af betingelsen i Figur 2.2 er således bestemt af faktoren F, de i den-
ne analyse vurderede omkostninger (50 mio. kr.) samt en ikke vurderet del. Det 
politiske arbejde vedrørende sejladssikkerheden i de danske farvande består 
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således principielt i at beslutte, for hvilke tiltag betingelsen i Figur 2.2 er op-
fyldt. Dette gøres ved, direkte eller indirekte, at fastsætte faktoren F såvel som 
den ikke vurderede del af omkostningerne ved et oliespild.   

Af ovenstående fremgår det, at dette kan gøres ud fra mange forskelligartede 
betragtninger afhængig af hvilke interesser, der tages udgangspunkt i. 
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3 Konklusion 
Nærværende analyse har etableret et grundlag for at træffe beslutning om indfø-
relse af risikoreducerende tiltag. Beslutningsgrundlaget foreligger i to dele. Den 
ene del består af en prioritering af de risikoreducerende tiltag med hensyn til 
omkostningseffektivitet. Ved omkostningseffektivitet forstås i denne forbindel-
se omkostninger pr. undgået udslip. Den anden del består af det skitserede kri-
terium for, hvornår et risikoreducerende tiltag bør indføres. Dette kriterium 
bygger på en sammenligning af prisen for at undgå et udslip og det, det koster 
samfundet, at et udslip sker. 

Ved prioriteringen af tiltagene bør der tages hensyn til, at både omkostningerne 
ved de enkelte tiltag og antallet af udslip, der undgås, er usikre. Usikkerheden 
på omkostningerne vil kunne reduceres væsentligt ved en nøjere analyse. Der-
imod vil man næppe kunne reducere usikkerheden på antallet af udslip, der 
undgås. Med hensyn til rangordning af tiltagene er der en vis usikkerhed på 
placeringen af afgravningstiltagene i forhold til VTS-tiltagene. Dette skyldes de 
principielle forskelle i måden, hvorpå risikoreduktionen tilvejebringes i de to 
tilfælde. Denne usikkerhed er større end usikkerheden på den indbyrdes place-
ring af VTS-tiltagene og større end usikkerheden på den indbyrdes placering af 
afgravningstiltagene.  

Hvis det overordnet besluttes, at der skal gøres en indsats for at øge sejladssik-
kerheden i de danske farvande, tillader det i denne rapport etablerede beslut-
ningsgrundlag således at foretage en udvælgelse blandt de analyserede tiltag, 
således at der opnås størst mulig risikoreduktion for pengene, eller at samfundet 
får "mest miljø for pengene". Analysen indikerer, at følgende 4 tiltag er mest 
omkostningseffektive, idet omkostningerne ved at undgå et udslip i situation 
2001 ligger mellem 50 og 68 mio. kr. og i situation 2008 mellem 91 og 135 
mio. kr. 

1.  Drogden gravede rende gøres dobbelt så bred 

2a. Hatterområdet indlemmes i VTS Storebælts overvågningsområde 

2b. Skråruten ved Hatter Barn uddybes til 19 m 

3. Indførelse af et VTS-center for området omkring Drogden gravede rende 

Tiltag 2a og 2b er i 2008 lige omkostningseffektive. Det bør i denne forbindelse 
nævnes, at afgravningstiltagene ikke kræver international godkendelse i IMO, 
sådan som tilfældet er for VTS-centre. Desuden vil det pga. den igangværende 
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opgradering af VTS Storebælt kræve en særlig indsats at udvide overvågnings-
området til også at omfatte Hatterområdet.  

De direkte omkostninger ved at et udslip sker, er opgjort til omkring 50 mio. kr. 
Disse omkostninger relaterer sig til et gennemsnitligt udslip på 400 tons olie. 
Dertil kommer politiske og miljømæssige omkostninger samt omkostninger for 
berørte erhvervsgrupper. Disse vurderes ikke at være uvæsentlige i forhold til 
de direkte omkostninger, men de er ikke vurderet eksplicit i nærværende rap-
port. 

Det politiske arbejde vedrørende sejladssikkerheden i de danske farvande består 
således principielt i at beslutte, for hvilke tiltag betingelsen i Figur 2.2 er op-
fyldt. Dette gøres ved, direkte eller indirekte, at fastsætte faktoren F såvel som 
den ikke vurderede del af omkostningerne ved et oliespild. 

Prioritering af tiltagene med hensyn til omkostningseffektivitet angiver en ræk-
kefølge, i hvilken de bør indføres, hvis omkostningseffektivitet var det eneste 
kriterium. Der er dog andre kriterier, der påvirker det endelige valg af tiltag, 
herunder politiske mål, medfinansiering af tiltag fra andre interessenter, hensyn 
til naturen, interesseorganisationer og befolkning. Endelig er der stor forskel på, 
hvor stor investering hvert tiltag kræver. Dette kan også have en betydning for 
beslutningstagerens præferencer.  
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5 Appendiks A: Kortskitser 
I dette appendiks findes kortskitser af de analyserede områder, hvorpå de ind-
trufne ulykker er indtegnet. 

  

 

Figur 5.1: Kort der viser hvor grundstødninger og kollisioner er indtruffet i de 
danske farvande i perioden 1997-2001. Kun ulykker, for hvilke positionen er 
kendt, er vist. De sorte rektangler viser placering og udstrækning af Hatterom-
rådet (tv) og Drogdenområdet (th). 
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Figur 5.2: Kortudsnit af Drogdenområdet. Indtrufne grundstødninger er mar-
keret med blå cirkler mens kollisioner er markeret med røde krydser. Alle kolli-
sioner og grundstødninger er indtruffet i perioden 1997-2001. Numrene henvi-
ser til ulykkesfortegnelse i hovedrapporten. 
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Figur 5.3: Kortskitse over Langelandsbælt. Grundstødninger er markeret med 
blå cirkler, kollisioner er markeret med røde krydser. Alle grundstødninger og 
kollisioner er indtruffet i perioden 1997-2001. Udover de markerede kollisioner 
er der indtruffet 1, for hvilken der ikke er angivet position. Numrene henviser til 
ulykkesfortegnelse i hovedrapporten. 

 

 



Risikovurdering af sejladssikkerheden i de danske farvande - oversigt 

P:\54380A\PDOC\Aflevering juni 2002\oversigt.doc 

21 

 

Figur 5.4: Kortudsnit af Hatterområdet. Indtrufne grundstødninger er markeret 
med blå cirkler og kollisioner er markeret med røde krydser. Kollision nr. 1 og 
2 er indtruffet i hhv. 1986 og 1992. De øvrige ulykker er indtruffet i perioden 
1997-2001. Bemærk at kollisionerne 2 og 3 pga. manglende positionsangivelse 
er placeret midt i skråruten. Numrene henviser til ulykkesfortegnelse i hoved-
rapporten. 
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Figur 5.5: Kortudsnit af Kadetrenden. Grundstødninger er markeret med blå cirkler. 
Alle grundstødninger er indtruffet i perioden 1997-2001. Numrene hen-
viser til ulykkesfortegnelse i hovedrapporten. 
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Figur 5.6: Kortudsnit af Sundet Nord. Grundstødninger er markeret med blå 
cirkler mens kollisioner er markeret med røde krydser. Kollisionerne 4, 5 og 10 
er indtruffet i hhv. 1980, 1982 og 1991. Grundstødningerne 3, 6 og 7 er indtruf-
fet i hhv. 1987, 1994 og 2001. Det ses, at positionsangivelserne for grundstød-
ningerne 3 og 6 er fejlbehæftede. Udover de viste ulykker er der indtruffet 4 
grundstødninger og 8 kollisioner, for hvilke der ikke er angivet position, se 
ulykkesfortegnelse i hovedrapporten. 




