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1. januar trådte nye, skrappe regler i kraft, som skal sænke svovludledningen fra større skibe med 80-90 procent.

Rederier vil have mere
kontrol med skibes
udledning

MEST LÆSTE

Skrappe krav til skibes udledning af svovl er netop trådt i kraft.
Danmark bør kæmpe mere aktivt for håndhævelse, lyder det fra ere
sider.
DANMARK 3. JAN. 2020 KL. 12.50
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Siden i onsdags, 1. januar, må store skibe over hele verden kun udlede en
brøkdel af den svovl, det hidtil har været tilladt at sende ud gennem
skorstenen. Den traditionelle tunge bunkerfuel med 3,5 procent svovl er
blevet erstattet med langt dyrere brændstof med højst 0,5 procent svovl.
Alternativt har skibene skullet installere røgrensning.
Et stort fragtskib kan spare flere millioner kroner på en rejse tur-retur fra
Japan til Europa, hvis det snyder og anvender det tunge brændstof, oplyser
Danske Rederier.
»Det er det største skifte, siden skibene gik fra kulfyring. Det svarer til, at vi, der
kører bil, onsdag morgen skulle give cirka 16 kroner mere literen for at tanke.
Eller have installeret røgrensningsudstyr«, siger Maria Skipper Schwenn, der
er direktør for bl.a. miljø i Danske Rederier.
Derfor lægger Danske Rederier stor vægt på, at reglerne bliver håndhævet
effektivt og ensartet globalt, og at overskridelser følges op af sanktioner.
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Det er det største skifte, siden skibene gik
fra kulfyring
Maria Skipper Schwenn, Danske Rederier
De nye svovlkrav er vedtaget i FN’s skibsfartsorganisation, IMO. Danmark er
den femtestørste skibsfartsnation og taler derfor med betydelig vægt i IMO.
Den vægt bør Danmark udnytte til at føre en væsentlig mere aktivistisk linje i
IMO, end tilfældet er i dag, for at sikre en bedre kontrol med skibene, mener
Radikales miljøordfører, Zenia Stampe.
Læs også: Ny rapport: Næsten ingen europæere trækker vejret i ren
luft - heller ikke københavnerne
Det er der efter hendes opfattelse to gode grunde til. Den ene er en indsats
mod den luftforurening, der hvert år koster mange tusinde menneskeliv alene
i Europa. Den anden er, at at det vil gå ud over danske rederiers
konkurrencevne, hvis skibe fra andre lande ikke overholder de nye svovlkrav.

Passiv og afventende rolle
Zenia Stampe har stillet en række spørgsmål til miljøministeren og er ikke
tilfreds med svarene. De refererer til forskellige tiltag, som »vil kunne tages
op« i IMO, eller som »det kan være interessant at drøfte mulighederne« for.
»Svarene er for passive og afventende. Vi vil have, at regeringen spiller en
meget mere proaktiv rolle. Det er i vores interesse både miljømæssigt og i
forhold de danske rederier og til den branche, der laver de her teknologier, for
der er vi også rigtig stærke«, siger Zenia Stampe.
Hun mener, at Danmark bør rejse de emner i IMO, som ministerens svar
refererer til, og blandt andet kæmpe for installation af systemer på skibene,
som løbende kan overvåge udledningerne.
I dag er ansvaret for kontrollen med skibenes udledninger delt mellem de
såkaldte flagstater, altså det land, hvor et skib er indregistreret, og de lande,
hvis havne skibene anløber.
Danmark har erfaring med overvågning, idet både Nordsøen og Østersøen er
internationalt udpeget som særligt følsomme områder. Her har større skibe
siden 2015 skullet anvende brændstof med højst 0,1 procent svovl. Den danske
kontrol foregår blandt andet ved hjælp af en ’sniffer’ ved Storebæltsbroen.
Overvågningen har ført til en række anmeldelser, og der er faldet bøder på op
til flere hundrede tusinde kroner.
Om et år kommer der også krav om særlig lav udledning af NOx’er (kvælstofilter) fra skibe i disse områder. Også her bliver overvågning og kontrol vigtigt.
Læs også: Globalt nybrud: Banker vil presse skibsredere til at svine
mindre
Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi, hvis medlemmer producerer
forureningsbekæmpende udstyr, er enig i, at Danmark bør være mere aktiv i
IMO. Foreningens direktør, Jørn Jespersen, peger her på statsminister Mette
Frederiksens (S) nytårstale, hvori hun lagde op til »en styrket grøn indsats i
verden«.
»Vi skal gøre det, statsministeren sagde i nytårstalen: Vi skal påtage os en grøn,
diplomatisk lederrolle i verden. IMO vil være et oplagt sted at tage fat, både
fordi vi har en så stor flåde af skibe, fordi deres forurening globalt er et stort
problem, og fordi vi har så stor indflydelse. Man kunne godt hæve
ambitionsniveauet i IMO ganske voldsomt«, siger Jørn Jespersen.
Han mener, at Danmark skal »sætte flere ressourcer og diplomatiske kræfter
ind på at få rejst de spørgsmål og på at skabe alliancer med andre lande med
henblik på at skabe et flertal«.
Læs også: Skibsfarten er nu med i kampen mod klimaændringer
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I Danske Rederier siger Maria Skipper Schwenn, at Danmark har et godt ry i
IMO for kvalitetsarbejde. Det bliver der endnu mere brug for i de kommende
år, for IMO er under pres for at mindske klimabelastningen fra skibstrafikken.
»Der er virkelig brug for, at man får vedtaget noget ordentligt og
gennemarbejdet, og at det sker i et tempo, så vi ikke bliver sejlet bagud af
regional regulering«, siger Maria Skipper Schwenn. Hun vurderer, at Danmark
kan spille en afgørende rolle.
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