
IMO’s Polarkode anbefaler, at skibe ikke sejler på tung olie i Arktis. 
Danmarks Rederiforening støtter et forbud af hensyn til miljøet, 
men det bør ske ved international regulering i FN’s internationale 
søfartsorganisation, IMO.

FAKTA

• Et skib fra det danske rederi, Viking Supply 
Ships, er som et af de første i verden blevet 
certificeret i henhold til Polarkoden.

• Sejladsen i det arktiske område ved Grøn-
land var i kraftig vækst frem til 2008, men har 
siden da ligget på et ensartet niveau.

• Nye globale krav til indholdet af svovl i 
skibsbrændstof vil betyde, at brugen af tung 
olie med højt svovlindhold vil blive mindsket. 
Reglerne forventes at træde i kraft i 2020 
eller 2025.

• Større lastskibe, der sejler til og fra Arktis, 
eller som er på transit gennem det arktiske 
område, sejler primært på tung olie. På andre 
typer skibe, såsom vagtskibe, isbrydere og 
passagerskibe, anvender ofte den mindre 
forurenende marinediesel.
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Tung olie – også kaldet heavy fuel oil (HFO) – 
forurener mere end den dyrere marinediesel, 
som skibe også kan bruge som brændstof. 
Af hensyn til det sårbare miljø i Arktis er 
det længe blevet drøftet i IMO, om der skal 
indføres et forbud, som man allerede har det 
i Antarktis. 

Et forbud mod anvendelse af tung olie som 
brændstof i Arktis var på dagsordenen 
i IMO's miljøkomite i 2013 i forbindelse 
med forhandlingerne om Polarkoden, der 
regulerer sejlads i Arktis. Dengang mente et 
flertal af IMO’s medlemslande, at det var for 
tidligt at indføre et forbud. I stedet indeholder 
Polarkoden, som træder i kraft den 1. januar 
2017, en anbefaling om, at rederier undlader 
at sejle på tung olie i Arktis.

Tung olie øger afsmeltningen
Når tung olie afbrændes i arktiske egne, 
dannes der sorte partikler, som falder ned 
og farver polarisen mørk. Og når isen bliver 
mørk, optager den mere af solens varme. Det 
øger afsmeltningen af isen, og de sorte par-
tikler medvirker derfor til global opvarmning 
og havspejlsstigninger. Langt størstedelen 
af partiklerne, der lander på isoverfladerne, 
kommer dog fra andre kilder1, som køretøjer 
og brændefyring, langt fra Arktis. Men da 
skibenes udledninger i Arktis sker tæt på 
isen, har deres bidrag også en vis betydning. 

Et forbud mod anvendelse af tung olie vil 
medføre, at der er mindre tung olie om bord 
på skibene i det arktiske område, så hvis der 
skulle ske et skibsforlis, ville risikoen for at få 
tung olie ud i det sårbare miljø være mindre. 

Dansk opbakning til forbud
Danske rederier fører en ansvarlig miljøpolitik 
og støtter derfor et forbud mod brug af tung 
olie i Arktis. Et forbud skal vedtages i IMO og  
skal gælde for alle skibe, uanset flag. 

Marinediesel er dobbelt så dyrt som tung olie, 
og et lastskib, som bruger 30 tons brændstof 
i døgnet, vil eksempelvis kunne spare ca. 
30.000 kr. pr. døgn ved at anvende den billig-
ere tunge olie. Den prisforskel er så markant, 
at et rederi, der vælger den dyre marinedie-
sel, ganske enkelt har svært ved at konkur-

rere med andre rederier, som anvender den 
billige, men mere forurenende tunge olie.  
 
Derfor vil det heller ikke have nogen væsent-
lig effekt, hvis en gruppe lande pålagde deres 
skibe at sejle på marinediesel, for transporten 
ville blot flyttes over til udenlandske konkur-
renter. Dermed ville den eneste effekt blive 
ulige konkurrence – og altså ingen miljø-
gevinst. Danmarks Rederiforening finder 
det derfor afgørende, at et evt. forbud bliver 
internationalt.

Nye svovlregler vil gøre tung olie 
mindre attraktivt
IMO har vedtaget nye globale krav til 
svovlindholdet i skibenes brændstof. Disse 
regler træder i kraft i enten 2020 eller 2025 
og vil være et skridt på vejen til, at Polarko-
dens anbefaling vedrørende tung olie bliver 
opfyldt. Reglerne stiller nemlig krav om, at 
alle skibe, uanset hvor de sejler, skal bruge 
brændstof med højst 0,5 % svovl, eller rense 
røgen. De nye svovlkrav vil gavne miljøet i 
Arktis og i resten af verden, men forbuddet 
mod brug af tung olie i Arktis kan med fordel 
indføres allerede nu, da de globale svovlkrav 
først træder i kraft om flere år.

Transport af olie ikke omfattet
Et forbud mod brug af tung olie vil ikke be-
tyde, at tankskibe, der har behov for at trans-
portere fx råolie, forbydes at sejle gennem 
arktiske farvande. Der udvindes olie i Arktis, 
og et forbud mod transport vil derfor hæmme 
den økonomiske udvikling i de arktiske egne. 

Kravene til tankskibes konstruktion er i dag 
langt højere end tidligere. I dag skal tank-
skibe have dobbeltskrog, og med Polarkoden 
stilles der yderligere krav til tykkelsen af stålet 
i skibets skrog, hvis det skal sejle i is, lige- 
som der stilles krav om uddannelse af besæt-
ning, så man kan forebygge kollision med is 
eller grundstødning. Risikoen for ulykker med 
oliespild er derfor langt lavere end tidligere. 

Danmarks Rederiforening mener derfor, at 
det i lyset af de nye skrappe sikkerhedskrav 
fortsat skal være tilladt at transportere tung 
olie i arktiske egne, til gavn for den økono-
miske udvikling i området.  
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Renere brændstof i Arktis

Danmarks Rederifor-
ening støtter et forbud mod 
anvendelse af tung olie i 
arktiske farvande.

Forbuddet skal vedtages 
i IMO, så det gælder for 
den globale flåde. Dermed 
undgår man konkurrence-
forvridning og sikrer miljø-
gevinsten.
 

DET MENER VI 

Forbuddet bør ikke omfatte 
transport af olie, da det vil 
påvirke væksten i Arktis, og 
fordi tankskibene i dag er 
langt sikrere end tidligere.


