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Så langt kan 1 ton gods transporteres for 1 kg CO2 

Danmarks Rederiforening  ønsker, at skibs-
farten bliver en del af en global klimaaftale 
på COP21. Dermed at forhandlingerne i 
Paris munder ud i en bindende aftale om, at 
også søfarten - via FN's søfartsorganisation 
IMO's regelsæt - skal bidrage til at nedbringe 
udledningen af CO2. Foreningen er til stede 
på COP21 i Paris og deltager bl.a.  i en række 
debatter. 

Hvorfor en global klimaaftale: 
• Skibsfarten er den mest klimavenlige 
transportform, og skibsfartens andel af den 
samlede  CO2-udledning er faldet fra 2,8% 
i 2007 til 2,2% i 2012. Med en global aftale 
på COP21bliver det muligt for skibsfarten 
at tage yderligere skridt i reduktionen af 
CO2-udledningen. 
 
• Danske rederier har i årevis fokuseret på 
energieffektivitet, og en bred vifte af initia-
tiver, fra skibsdesign og udstyr til ruteopti-
mering og nedsat fart, har siden 2008 ført 
til en relativ reduktion af CO2-udledningen 
på næsten 40%.

Rederiforeningens ønsker på  COP21:
• Skibsfart er et globalt erhverv, som regu- 
leres via FN’s søfartsorganisation IMO. Al 
regulering af skibsfartens CO2-udledning 
skal derfor også ske via IMO, hvilket også er 
udgangspunktet i de tekstforslag, der indgår 
i forhandlingsteksten på COP21. 

• IMO regulerer skibe, mens UNFCCC (United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change) regulerer lande. Skulle skibsfartens 
klimamål reguleres af UNFCCC i stedet for 
IMO, ville det ikke have en nævneværdig 
effekt, da 70% af verdens handelsflåde er 
registreret i udviklingslande. UNFCCC 
arbejder nemlig ud fra CBDR-princippet 
(Common But Differentiated Responsibility), 
hvor udviklingslande ikke bidrager i samme 

grad. IMO derimod regulerer skibe ens uan-
set hvilket flag, de sejler under. 

• Kommer det til at indføre en markeds- 
baseret mekanisme, støtter Rederiforeningen 
en brændstofafgift.  

Baggrund:
Danmarks Rederiforening fører en aktiv 
klima- og miljøpolitik. Medlemmerne har fra 
2008 besluttet at indrapportere brændstof-
forbrug for deres skibe hvert år. På den måde 
kan offentligheden følge med i, hvordan 
danske rederier udvikler sig på klimafronten.

Siden 2008 har den danske handelsflåde 
reduceret sin CO2-udledning med op mod 40 % 
set i forhold til den samlede dødvægtstonnage 
(DWT). Den samlede CO2-udledning har således 
været temmelig konstant på trods af, at flåden 
er vokset.

Succesen skyldes dog også bl.a. finanskrisen, 
som har haft stor indvirken på verdenshandlen 
og dermed transport af varer. For at følge den 
reele udvikling i skibsfartens energieffektivi-
tet er man nødt til at inkludere transportar-
bejdet i rapporteringen, dvs. den transporte-
rede godsmængde og distancen.
    
Derfor har Danmarks Rederiforening siden 
2013 udvidet rapporteringen fra medlem-
merne til også at omfatte transportarbej-
det. Det giver et mere retvisende billede af 
udviklingen, som viser, at dansk skibsfart fra 
2013 til 2014 har øget sin energieffektivitet 
med godt 6%.

Dansk skibsfart fastholder arbejdet for en
endnu mere energieffektiv flåde, og Rederi-
foreningen fortsætter det tætte samarbejde 
mellem branchen, myndigheder, udstyrspro-
ducenter, NGO'er og forskningsinstitutioner i 
Danmark og rundt i verden.

CO2  EMISSION

90% af verdens- 
handlen transporteres med skib.  

Danmarks Rederiforening kommer til COP21 i Paris med et ønske om, at 
skibsfarten bliver en del af en global klimaaftale. Dansk skibsfart har siden 2008  
reduceret den relative CO2-udledning med næsten 40 %.

Skibsfarten og COP21

Skibsfarten står for mindre 
end 10 procent af den globale 
transportsektors
totale CO2-udledning og 
2,2 procent af den samlede, 
globale CO2-udledning.

Danmark er blandt verdens 
10 største søfartsnationer, og 
danske rederier kontrollerer 
ca. 1.800 skibe. 

Skibsfarten tegner sig for 
20% af den danske eksport,  
og Det Blå Danmark skaber 
beskæftigelse til ca. 100.000 
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Siden 2008 har den danske 
handelsflåde reduceret sin 
CO2-udledning med op mod 
40% set i forhold til den sam-
lede dødvægtstonnage.


