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Dansk skibsfart udleder mere CO2 end 

hele resten af Danmark, men den danske, 

internationale skibsfart regnes ikke med i 

Danmarks CO2-regnskab. Og det selv om 

den danske skibsfart bidrager tungt til vor 

økonomiske vækst. 

Uanset skibsfarten ikke er med under Kyoto-

aftalen, så er handelsfl ådens udledninger 

et dansk ansvar, som vi alle må forholde 

os til. Når det gælder fremtiden for livet på 

vor klode, er det logisk, at søfartens CO2- 

udledninger er med i det samlede danske 

CO2- regnskab.  

Vi er på vej ind i en katastrofe af ufattelige 

dimensioner. Den kommer til at ramme os 

alle og vore efterkommere. Forskerne siger, 

at vi kan hindre det helt store ”klimakollaps”, 

hvis vi holder temperaturstigningerne på 

Jorden under 2 grader. 

Der er ikke tid eller råd til at frede nogen.

Danske rederier har et 
MEGET STORT klimaansvar 

Hav og Klima  
- læg kursen om



STÅ TIL SØS!
Landsforeningen Levende Hav er ikke 

imod søfart, for det er miljømæssigt 

den bedste af alle transportformer. 

Men kravet om fart ødelægger energi-

regnskabet! 

Og så behøver vi ikke at fl ytte så meget 

gods! 

Der gøres meget for at nedbringe CO2-

udledningerne fra skibsfarten. Det er 

godt, men ikke godt nok! 

Det mest eff ektive er at sætte hastighe-

den ned. Når Mærsks nye store contai-

nerskibe med 148.000 HK bevæger sig 

med 23 knob, så bruger det fartøj 470 

tons olie i døgnet. 

En tommelfi ngerregel (som naturligvis 

har sine nuancer):

Når et skib reducerer hastigheden 

med 25 %, så falder olieforbruget 

med 50 %. 



STÅ TIL SØS!
Vi gentager; Handelsfl åden er an-

svarlig for lige så megen CO2, som re-

sten af Danmark tilsammen. 

Sætter rederierne farten ned til 15 knob, 

har skibsfarten reduceret belastningen 

med 50 % og Danmark har reduceret sit 

CO2-ansvar med 25 %. 

Det er en reduktion, vi kan nå inden kli-

matopmødet i København i november 

2009. 

 

Danmark er en søfartsnation og derfor 

skal dansk søfart sætte kursen! 

Lad os give os lidt tid! Ingen bliver ulyk-

kelige, fordi vi indstiller os på, at rejse- 

og transporttider bliver langsommere. 

Skal vi overleve i Verden, så skal vi til at 

se på, hvad der i virkeligheden gør os 

lykkelige!



Levende Hav arbejder for bevarelsen af 

biodiversiteten i havet og støtter det natur-

skånsomme fi skeri. Levende Hav vil have et 

rigt dyre og planteliv til havs og derfor også 

bæredygtige aktiviteter til søs. 

Vi støtter kystfi skersamfund, der anvender 

skånsomme redskaber. Vi deltager nu i et 

”fi sker til fi sker” projekt i Eritrea. 

Enkeltpersoner: 150 kr. 

Husstande 250 kr. 

Foreninger, fi rmaer, m.v.: 350 kr.

Indbetal til Merkurbank reg. 8401 

konto 1 010 315 eller på giro +01+1104527.

Har du spørgsmål, så se vores hjemmeside: 

www.levendehav.dk eller kontakt 

formanden: knud@levende-hav.dk 

tlf. 8638 6418 / 2048 7421.
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Støttebidrag og indmelding i Levende Hav 
på Giro 110-4527

Hav og Klima telefonnumre:
Anton 5124 8220
Skipper 2048 7421 
Projektkoordinator 60461564

Støt os! Bliv medlem af Landsforeningen Levende Hav
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