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SÅDAN GJORDE VI:
Danwatch har siden januar 2016 undersøgt, hvordan udtjente 
skibe bliver ophugget rundt omkring i verden. Hurtigt stod det 
klart, at størstedelen af verdens flåde ophugges under kritisable 
forhold og med en negativ påvirkning af miljøet og mennesker. 
Mærsk har i flere år undgået de udskældte ophugningsværfter i 
Pakistan, Bangladesh og Indien, men sendte i maj og juni 2016 to 
skibe til ophugning i Indien. Danwatch afdækkede i oktober 2016, 
at forholdene  på de indiske værfter var livsfarlige for arbejderne, 
præget af ukontrolleret forurening, og at de ikke levede op til 
Mærsks standarder. Samtidig valgte Danwatch at gå Mærsk efter 
i sømmene, for at se, om det var første gang, at Mærsk-skibe var 
endt på de udskældte asiatiske strande. Hurtigt fandt Danwatchs 
team ud af, at den udtjente flydende olieplatform Producer, som 
er 50 procent Mærsk-ejet, på selv samme tidspunkt lå til ophug 
i Chittagong, Bangladesh. I august 2016 tog Danwatch derfor til 
Bangladesh og fandt Janata Steel-værftet, hvor Producer lå stran-
det. Danwatchs team var 9 i Chittagong, hvoraf tre dage blev brugt 
på at besøge Janata Steel, interviewe, værftsarbejdere og doku-
mentere faciliteterne samt yderligere et par dage på at tale med 
lokale myndigheder og interessenter. 

Denne undersøgelse er lavet i samarbejde med Dagbladet Politiken 
og TV2.

HVORFOR ER SKIBSOPHUG VIGTIGT?
90 procent af vores fødevarer, tøj og andre produkter har været 
fragtet med skib, inden de ender i vores hjem. 60 procent af de 
skibe, der fragter disse varer, ender deres dage på strande i Bang-
ladesh, Indien og Pakistan. Her ophugges de under livsfarlige ar-
bejdsforhold og med store risici for miljø, fordi skibene skæres 
op i vandkanten, hvor asbest, kemikalier og olie kan flyde frit ud 
i miljøet.

FN’s arbejdsorganisation, ILO, kalder skibsophug for et af 
verdens farligste job, der hvert år koster adskillige menneskeliv 
og lemlæster mange flere. I 2016 tog verdens største container- 
rederi, danske A. P. Møller-Mærsk, en markant beslutning om  
fremadrettet at ophugge deres skibe på strande i Indien. I lyset af 
det, har Danwatch valgt at dykke ned i skibsophugningsindustrien 
og se nærmere på, hvor Mærsks skibe ellers ender deres dage.
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Lækket dokument: Mærsk pressede 
krav igennem om uforsvarligt ophug af 14 skibe

Bag kulisserne har verdens største shippingvirksomhed medvirket 
til at 14 containerskibe er blevet ophugget på værfter, der ikke lever 
op til Mærsks egne standarder. I en tid, hvor Mærsk udadtil frem-
stillede sig selv som foregangsvirksomhed for forsvarlig skibsophug, 
pressede selskabet samtidig den tyske skibsejer MPC Flottenfonds 
III til at skrotte 14 skibe fra Mærsks flåde på livsfarlige og stærkt 
forurenende værfter i Bangladesh og Indien.

Det viser fortrolige kontrakter, som Danwatch er i besiddelse af, 
mellem Mærsk og tyske MPC Flottenfonds III. Kontrakterne afslø-
rer, at Mærsk i 2014 pressede et krav igennem om ophugning af de 
14 skibe, der betød, at skibene blev sendt til værfter, hvor forhol-
dene er i strid med national lovgivning, internationale konventioner 
og menneskerettighederne. Mærsk erkender nu deres direkte med-
virken over for Danwatch.

På Esplanaden i København fremlægger Danwatch kontrakterne 
for Mærsk. Selskabets chef for bæredygtighed Annette Stube er-
kender:

“Opsigelseskontrakten indikerer, at skibene skulle ophugges på 
faciliteter, der ikke lever op til Mærsk standarder. Det er stærkt 
beklageligt”.

I går afslørede Danwatch, at Mærsks udtjente olieskib Producer 
lige nu bliver hugget i stykker af mænd i bare tæer, der arbejder 12 
timer om dagen under livsfarlige forhold til 40 kroner om dagen.

De fortrolige dokumenter, som Danwatch i samarbejdet med 
Politiken og TV2 nu bringer frem i lyset, viser, at det ikke er første 

gang, at skibe fra Mærsks flåde ender til skrot i Bangladesh. Eksper-
ter betegner Bangladesh som et af verdens mest forurenende og 
farligste steder at få ophugget skibe, bl.a. fordi arbejds- og sikker-

Mærsk pressede en tysk skibsejer til at sende 14 skibe til livsfarlige værfter i Bangladesh og Indien, 
alt imens selskabet brystede sig af at være frontløber på bæredygtighed. Det viser fortrolige doku-
menter, som Danwatch nu bringer frem i lyset. Mærsk erkender over for Danwatch, at de ikke burde 
have indgået aftalen.

ILO’s krav til skibsophug
FN’s arbejdsorganisation, ILO, har udarbejdet retningslinjer 
for sikkerhed ved skibsophug i Asien og Tyrkiet, der på flere 
områder er mere detaljerede end Hong Kong-konventionen 
og bangladesisk lovgivning. Ifølge retningslinjerne bør arbe-
jdsgiveren have det overordnede ansvar for arbejdsrelat-
eret sikkerhed og sundhed.  ILO’s retningslinjer beskriver, 
hvordan sikkerhedshjelme bør bæres af alle personer, der 
befinder sig på værftet, og hvordan sikkerhedsbriller eller 
lignende skal bruges ved risiko for eksponering for øjen-  
og ansigtsskader - særligt i forbindelse med svejsning og 
flammeskæring. På samme måde beskriver retningslinjerne, 
at åndedrætsværn bør anvendes, når arbejderne ikke på an-
den måde kan beskyttes mod luftbåret støv, røg, dampe eller 
gasser. 

Kilde: Hong Kong-konventionen, ILOs “Safety and health in shipbreaking: 
Guidelines for Asian countries and Turkey”, og The Ship Breaking and Re-
cycling Rules-2011.
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Chittagong-stranden kaldes populært for verdens største skibsgravplads. Her endte tre af Mærsks elleve Starlotte-skibe deres dage, side om side med andre udtjente skibe i 
tidevandszonen. 

hedsforholdene er så dårlige, at mange arbejdere hvert år mister li-
vet. Mærsk tager stærk afstand fra værfterne 
i Bangladesh, som ifølge Annette Stube ikke 
“er i overensstemmelse med den standard, 
som vi mener, at alle skibe skal ophugges 
under”.

 
Høj pris er lig med 
dårlig standard
Udtjente containerskibe er rigtig mange 
penge værd for rederierne. Skibene kan sæl-
ges til skrot på værfter, som tjener penge på 
at ophugge dem og videresælge stål, inven-
tar og maskineri. I de fortrolige kontrakter, 
som Danwatch er i besiddelse af, kræver 
Mærsk i 2014, at den tyske ejer MPC Flot-
tenfonds III, sælger 14 skibe til skrot til en pris på 447 dollar per ton. 
Prisen er afgørende, fordi den siger noget om, hvor og hvordan et 
skib bliver skrottet.

På tidspunktet for salget kunne en så høj pris kun opnås i Sydasi-
en, viser tal fra det internationale maritime analysebureau Drewry. 
Rajesh Verma er førende shippinganalytiker hos Drewry:

“I den periode kunne man kun få en pris på 447 dollar på værfter 
i Bangladesh, Indien eller Pakistan, der er kendt for, at være de 
værfter med de laveste standarder i ophugningsindustrien”, siger 
Rajesh Verma og fortsætter:

“Ophugningspriser bliver primært styret af stålpriserne, deref-
ter kommer omkostninger til arbejdskraft og miljøkrav, som koster 
penge at leve op til, fordi værfterne skal investere i udstyr, teknologi 
og infrastruktur”, siger Rajesh Verma.

Ifølge ham er efterspørgslen på stål stor i Indien, Bangladesh og 
Pakistan og samtidig er lønomkostninger 
lave, og miljøregulering minimal. Værfterne i 
Sydasien er derfor villige til at betale højere 
priser end værfter i Tyrkiet og Kina, hvor 
standarden er højere. 

“Det er almen viden i industrien,” siger 
Rajesh Verma.

Han fastslår, at hvis et rederi kræver en 
pris på 447 dollar per ton for et skib, der 
skal skrottes, så ved virksomheden også, 
hvor skibene vil ende. 

Helt konkret betyder det, at jo højere 
standarden for sikkerhed og beskyttelse af 
mennesker og miljøet er på et ophugnings-
værft, jo færre penge får skibsejeren ud af at 

skrotte sine skibe.
Efter Danwatch har konfronteret Mærsk med de fortrolige kon-

”Vi erkender, at vi ikke 
burde have indgået
en aftale, der ansporede 
ejeren til at finde
den højeste stålpris.
- Annette Stube, 
bæredygtighedschef i Mærsk

Gennemsnitspriser for 
ophugning af store containerskibe
Målt i US dollars pr. letvægtston

    Land  November December Januar Februar Marts
 2013  2013  2014  2014  2014 
 Bangladesh
 Pakistan
 Indien
 Tyrkiet
 Kina

400  410  425  420  420
390  405  415  425  430
400  415  430  430  435
290  300  310  310  320
365  375  350  310  310

Kilde: Drewry (Maritime Research)
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trakter, indrømmer selskabet, at de ikke burde have presset MPC 
Flottenfonds III til at skrotte skibene til en høj pris: 

“Vi erkender, at vi ikke burde have indgået en aftale, der anspo-
rede ejeren til at finde den højeste stålpris,” skriver Annette Stube 
i et skriftligt svar til Danwatch.   

Mærsk stillede krav om højeste pris
De 14 containerskibe, som kontrakterne omhandler, gik under nav-

net  Starflotte-flåden. Fra 2005 og frem til 2013 lejede Mærsk Star-
flotte-flåden af MPC Flottenfonds III. I de knap ni år sejlede skibene 
som en del af Mærsks flåde. Flere af skibene fik Mærsk-navne og 
blev malet i Mærsks blå farve.

I 2014 bad Mærsk MPC Flottenfonds III om at skrotte Starflot-
te-flådens 14 skibe to år før tid. .

I maj 2016 kommer Danwatch i besiddelse af de fortrolige kon-
trakter om skrotningen af Starflotte-flådens 14 skibe. Kontrakterne 
bliver videregivet af kilder, der ønsker at være anonyme. Danwatch 
har  forelagt kontrakterne for juridiske eksperter for at vurdere de-
res ægthed og forstå deres indhold. En af disse eksperter er Kristina 
Siig, der er lektor dr. jur. i søret ved Juridisk Institut ved Syddansk 
Universitet. 

“Dokumenterne handler om, at Mærsk vil træde ud af en lejeaf-
tale og tilbagelevere 14 skibe til udlejeren to år før tid. Mærsk på-
lægger i aftalen ejeren af skibene, at skibene skal sendes til skrot til 
højeste pris”, forklarer Kristina Siig, der har fulgt branchen i 20 år 
og har erfaring med at skrive skibskontrakter.

Mærsk kender priserne
På det juridiske fakultet ved Københavns Universitet fremlægger 
Danwatch også kontrakterne for Anders Møllmann, der er lektor i 
søret og ekspert i maritim kontraktret.

Det springer Anders Møllmann i øjnene, at Mærsk kræver, at 
MPC Flottenfonds III skal gøre “sit yderste for at opnå højeste pris 
muligt”, som det lyder i kontrakten, fortæller Anders Møllmann.

“Med denne kontrakt fastlåser Mærsk MPC Flottenfonds III i en 
position, hvor de ikke kan vælge en anden pris end den højeste, 
som kun opnås på værfter med de laveste standarder. Hvis MPC 
Flottenfonds III valgte at sælge skibene til skrot for en lavere pris til 
bedre værfter i Kina eller Tyrkiet, kunne Mærsk anklage MPC Flot-
tenfonds III for kontraktbrud”, forklarer Anders Møllmann.

Ifølge Anders Møllmann kan Mærsk ikke ikke slippe afsted med at 
sige, at de ikke har ansvar for, hvor skibene endte, fordi virksomhe-
den i kontrakterne kræver en ret præcis salgspris.

“Mærsk kender både de globale markedspriser for skrot, og de 
ved, hvor man kan opnå de priser, man ønsker. Mærsk har ikke ju-
ridisk kunne udpege, hvilke specifikke værfter skibene skulle ophug-
ges på, men baseret på de krav, de stiller i denne kontrakt, har de 
reelt udøvet indflydelse over skibenes endelige destination”, siger 
Anders Møllmann

I deres svar på Danwatchs spørgsmål undlader Mærsk at bruge 
ordene medindflydelse eller medansvar, dog erkender de, at de ikke 
burde have ansporet ejeren til at finde den højeste stålpris.

Jurist: Mærsk er en del af problemet
Èt af problemerne ved at sælge skibe til de værfter, der tilbyder 
den højeste pris, er, at de skrotter skibe på åben strand ved den 
såkaldte beaching-metode.

Problemet ved at ophugge skibe på åben strand er, at olie, giftig 
bundmaling og andre kemikalier slipper direkte ned i strandsandet, 
hvorfra det skylles ud i havmiljøet. Derudover er beaching-meto-

Tidslinje over ejerskabet 
af de 14 skibe i Starflotte-flåden
1992-1995: De 14 containerskibe, der udgør Star-
flotte-flåden, produceres for Nedlloyd, der i 1997 går sam-
men med det hollandske selskab P&O og bliver til P&O 
Nedlloyd. 

2004: Ejerskabet af Starflotte-flåden overgår til den tyske 
fond MPC Flottenfonds III, ejet af MPC Capital, som dog 
med det samme chartrer skibene tilbage til P&O Nedlloyd 
på en 12-årige kontrakt. 

2005: P&O Nedlloyd opkøbes af A.P. Møller-Mærsk Group 
og Starflotte-skibene indlemmes i Mærsks flåde, så Mærsk 
nu chartrer skibene. Flere af skibene får fornavnet Mærsk 
(Maersk Dalton, Maersk Delano, Maersk Miami m.v.) og 
bliver malet med Mærsks farver og logo.

2005-2013: De 14 skibe sejler for og som en del af Mærsks 
flåde, hvor de bl.a. sejler på Asien-Europaruten. Henover 
2012-2013 skifter skibene navn igen, så de ophører med at 
have Mærsk-navne . 

2013: Mærsk og MPC Flottenfonds III afslutter charter-
aftalen 2 år og 3 måneder før tid. For hvert skib indgås 
ophørelseskontrakter imellem de to parter, hvori MPC 
Flottenfonds III forpligtes til at gøre deres yderste for at 
skaffe den højeste mulige ophugningspris for hvert skib. 
Mærsk kræver til gengæld at få hvert tilbud fra opkøbere og 
værfter at se, for således at kunne tjekke, at skibene er solgt 
til højest mulige pris.

2013-2014: Tre af de 14 skibe i Starflotte-flåden ophugges 
i Chittagong i Bangladesh. De resterende 11 skibe ophugges 
på værfter i Alang, Indien. Skibene var mellem 18-22 år gam-
le, da de blev ophugget. 

Kilder: http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-3GG91Y/0x0x-
317321/03d44c38-a52a-44f7-b94c-cf24c444af01/Annual_2005_
uk.pdf   http://www.maritimedanmark.dk/?Id=21707   http://www.car-
go-vessels-international.at/MAERSK_MIAMI_IMO9001253.pdf   http://
wss-vic.org.au/pdfs/0711.pdf   http://docplayer.org/6697529-Mpc-flot-
tenfonds-iii-die-star-flotte.html   http://shippingwatch.dk/Rederier/arti-
cle5433407.ece 

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-3GG91Y/0x0x317321/03d44c38-a52a-44f7-b94c-cf24c444af01/Annual_2005_uk.pdf
http://www.maritimedanmark.dk/?Id=21707
http://www.cargo-vessels-international.at/MAERSK_MIAMI_IMO9001253.pdf
http://wss-vic.org.au/pdfs/0711.pdf
http://docplayer.org/6697529-Mpc-flottenfonds-iii-die-star-flotte.html
http://shippingwatch.dk/Rederier/article5433407.ece
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Ved ophugningen bruges den såkaldte ‘tyngdekraftsmetode’, hvor store blokke skæres fri fra skroget og styrter mod strandbunden. Herfra kan de så ophugges yderligere, til 
de er små nok til at trække i land.
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den også farligere for arbejderne. Kraner og andet maskiner kan 
ikke transporteres ud til skibene, når de ligger på åben strand, og 
arbejderne er derfor nødt til at skære skibene op manuelt. Det 
manuelle arbejde er farligt, da arbejderne risikerer at falde ned fra 
de gigantiske skibe, at blive kvast under faldende skibsdele eller at 
dele af skibet eksploderer under opskæringen. FN’s internationale 
arbejdsorganisation ILO har betegnet skibsophugning som et af de 
farligste erhverv, der eksisterer.   

Mærsk har historisk taget afstand fra beaching-metoden. I 2013, 
næsten samtidigt med at aftalen om skrotning af de 14 skibe var i 
færd med at blive forhandlet, skrev daværende Klima- og Miljøchef i 
Maersk Line, Jacob Sterling i en blog i mediet gCaptain:

“Ngo’er mener, at beaching skal stoppes. Vi er enige. I Maersk 
Line har vi en politik for ansvarlig skibsophug. Siden 2006 har vi 
ophugget 23 skibe ansvarligt, og vi har ikke sendt et eneste på en 
strand”.

Mærsk siger til Danwatch, at trods selskabets aktive rolle i at 
sende de 14 containerskibe til skrot i Bangladesh og Indien, hvor de 
blev ophugget på åben strand, var aftalen ikke en overtrædelse af 
selskabet politik for forsvarlig ophugning. 

“Det er stærkt beklageligt, men ikke en overtrædelse af vores 
politik, som kun dækker de skibe vi ejer og ikke lejede skibe”, siger 
bæredygtighedschefen Annette Stube. 

Det er ikke første gang, at Mærsk fralægger sig ansvar for skibe, 
de sælger videre, eller skibe fra deres flåde, som selskabet ikke ejer.

Lektor dr. jur. i søret Kristina Siig forklarer, at Mærsk har juraen 
på sin side. Mærsk har ikke et juridisk ansvar for skibe, selskabet 
ikke ejer. Men i sagen om de 14 Starflotte-skibe stiller Mærsk klare 
kontraktuelle krav til ejeren af skibene. 

“Det fremgår tydeligt, at Mærsk forpligter MPC Flottenfonds III 
til at sælge skibene til højeste pris, og der er ikke en klausul om 
ansvarligt skibsophug. De har med deres krav om ophugning til hø-
jeste pris medvirket til at skabe en situation, hvor det eneste rea-
listiske udfald er, at skibene ender i Bangladesh og Indien. Hvilket 
også skete. I den her situation har Mærsk været en del af problemet 
- og ikke en del af løsningen”, konkluderer Kristina Siig.

Mærsk oplyser til Danwatch, at selskabet har taget konsekvensen 
af, at skibe fra Mærsk-flåden ender til ophug på kritisable værfter. 
Derfor har de for nylig besluttet at indføre en ny frasalgs-politik, 
som udvider selskabets ansvar for deres skibe. 

Skibsophug på åben strand 
er farligt for arbejdere og miljø
Chittagong-stranden i Bangladesh er sammen med Al-
ang-stranden i Indien verdens største destinationer for 
skibsophug.På Chittagong-stranden benyttes ‘beach-
ing’-metoden, hvor skibene sejles med fuld hastighed op på 
stranden, når tidevandet er på sit højeste. Når tidevandet 
trækker sig tilbage, er skibet gået på grund, og ophugningen 
kan ske, når der er lavvande.

Tidevandsforskellen i Chittagong er seks meter, og stran-
den er meget flad. Det gør, at skibene ofte strander mange 
meter fra værfterne på stranden. Sandbunden er blød og 
mudret og svært tilgængelig for større maskiner som kraner.

Først tømmes skibene for væsker og gasser samt for alt 
maskineri og inventar, der kan genbruges og videresælges. 
Derefter ophugges størstedelen af skroget manuelt. Ved 
hjælp af skærebrændere skæres store blokke løs, så de falder 
ned på sandbunden. Herfra skæres de i mindre stykker og 
videresælges til valsning eller omsmeltning.
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Bæredygtighedsdarling 
Kontrakterne om de 14 skibe blev indgået vinteren 2013-14. I sam-
me periode var Mærsks officielle politik, at selskabet kun sendte 
sine skibe til skrot på værfter i Kina og Tyrkiet, der lever op til høje 
standarder for forsvarlig skibsophug. Selskabet blev rost af ngo’er 
for at være frontløber, når det kom til bæredygtighed. Den danske 
shipping-gigant var med til at sætte et godt eksempel for hele indu-
strien, hed det sig.

Mærsks omdømme som bæredygtig foregangsvirksomhed blev 
bekræftet så sent som forrige uge, da kron-
prinsesse Mary overrakte Mærsk CSR-pri-
sen 2016. I sin takketale sagde admini-
strerende direktør for Maersk Drilling og 
formand for Mærsks Bæredyghedsråd, Claus 
V. Hemmingsen:

”Vi lægger vægt på at fortælle åbent og 
ærligt om vores økonomiske, miljømæssige 
og sociale påvirkninger på samfundet – både 
positive og negative. CSR (samfundsansvar 
red.) er for os en integreret del af den måde, 
vi driver vores forretning på”.

Den internationale interesseorganisation 
Shipbreaking Platform har i årevis været for-
taler for at stoppe beaching i Sydasien. Or-
ganisationen var tilbage i 2014 begejstret for 
Mærsks offentlige afstandtagen fra beaching, 
og dengang fremgik Mærsk af Shipbreaking 
Platforms liste over ansvarlige shipping virksomheder.

Patrizia Heidegger er direktør for Shipbreaking Platform. Til 
Danwatch siger hun:

“Vi mener, at denne sag tydeligt viser, at Mærsk taler med to 
tunger. Mærsk omtaler ikke beskyttelse af arbejdere eller miljø-

standarder med et ord i disse kontrakter. Alt dette skete, mens 
Mærsk lod offentligheden tro, at   de var seriøse omkring bæredygtig 
skibsophug, og selskabet gjorde et stort nummer ud af at fortælle, 
at deres sendte skibe til førsteklasse værfter i Kina”.

Interesseorganisation: “Mærsk løj for os”
Danwatch fulgte sporet efter de 14 Starflotteskibe efter at have 
modtaget de fortrolige kontrakter af kilder, der ønsker at være 
anonyme. Danwatchs research viser, at MPC Flottenfonds III solg-

te skibene til skrot i løbet af foråret 2014. 
Maritime data fra MarineTraffic, Lloyds List 
og Bangladeshs havneregister viser, at tre 
af skibene endte i Chittagong i Bangladesh. 
Chittagong er kendt for at have industriens 
laveste standarder, både når det gælder be-
skyttelse af arbejdere og miljø. 

De resterende elleve skibe endte på 
værfter i Indien. Alle de 14 skibe endte på 
værfter, der ikke levede op til Mærsks da-
værende krav og forpligtelser i forhold til 
ansvarligt skibsophug.

Salget af skibene blev i februar 2015 dæk-
ket i tyske medier, og flere interesseorgani-
sationer kritiserede MPC Flottenfonds III og 
Mærsk for at sende skibe til ophug på stran-
de i Bangladesh. Mærsk ønskede dog ikke 
på daværende tidspunkt at gå ind i sagen, og 

selskabet påtog sig intet ansvar for skibenes skæbne. Først nu, hvor 
Danwatchs har fået adgang til de fortrolige kontrakter, som viser, 
at Mærsk har spillet en aktiv rolle i salget, erkender Mærsk at “have 
indgået en aftale, der ansporede ejeren til at finde den højeste stål-
pris”. Eller med andre ord at vælge farlige værfter i Sydasien.

”Vi mener, at denne sag 
tydeligt viser, at Mærsk 
taler med to tunger. Mærsk 
omtaler ikke beskyttelse 
af arbejdere eller 
miljøstandarder med et ord 
i disse kontrakter. 
--Patrizia Heidegger, direktør for 
Shipbreaking Platform

Værftsarbejdere flammeskærer skibsstykker på et værft i Chittagong. Flammen bliver op mod 1500 grader varm og skæringen kan frigive toksiske gasser og røg. 
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Ingen af de 80 ophugningsværfter i Chittagong lever op til internationale standarder som Hong Kong-konventionen, der har til formål at sikre miljø- og sikkerhedsmæssig 
forsvarlig af skibsophug. 
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MÆRSK OG DET LIVSFARLIGE AFFALD III

Tilbage i februar 2015 placerede Mærsk i stedet ansvaret hos den 
tyske ejer MPC Flottenfonds III. Til det nordtyske medie NDR (Der 
Norddeutsche Rundfunk), der dækkede sagen, udtalte daværende 
presseansvarlig for Mærsk, Michael Christian Storgaard:

”Det er deres (MPC red.) skibe, og derfor er det deres ansvar at 
genbruge skibene på en sikker og miljøvenlig måde”.

Også i selskabets egne Bæredygtighedsrapport fra 2014 svarer 
Mærsk tilbage på kritikken om, at Mærsk 
ikke tager ansvar for sine skibe, når selska-
bet sælger skibe videre. Her skriver de:

“Selvom vi opfordrer til forsvarlig skibs-
ophug, er vi ikke i stand til at tvinge vores 
politik ned over hovedet på andre”.

Patrizia Heidegger fra Shipbreaking Plat-
form fortæller til Danwatch, at organisati-
onen kontaktede Mærsk, da de blev gjort 
opmærksom på, at skibene fra Mærsks flåde 
var endt på stranden i Bangladesh og Indien.

“Mærsk meddelte os, at de ikke havde vi-
den om salgsprocessen, og hvor skibene var 
endt. Kontrakterne, der kommer frem nu, 
viser, at de har løjet for os. Vi mener, at det 
nu er krystal klart, at Mærsk bærer direkte 
ansvar for de 14 skibes endelige skæbne”, 
siger Patrizia Heidegger.

I de fortrolige kontrakter mellem Mærsk 
og MPC Flottenfonds III kræver Mærsk at få 
samtlige tilbud fra opkøbere og værfter at se for på den måde at 
kunne tjekke, at skibene bliver solgt til højest mulige pris.

I dag mener Mærsk fortsat ikke, at de bærer et ansvar for, at de 
14 containerskibe endte på de livsfarlige værfter.

“Nej. Ophugning af skibe er ejerens ansvar,” skriver Mærsk i et 
skriftligt svar til Danwatch.  

Danwatch har forelagt Mærsk udsagnet om, at selskabet har givet 
Shipbreaking Platform forkerte oplysninger omkring aftalen. Mærsk 
har ikke ønsket at kommentere.

Jurist: Mærsk har svigtet menneskerettighederne
Mærsk har tilsluttet sig FN’s Global Compact, som er et sæt ret-
ningslinjer og principper for virksomheders samfundsansvar. I 
FN-retningslinjerne, står der blandt andet, at en virksomhed bør 
“sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighe-
derne”, og at “virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til 
miljømæssige udfordringer og tage initiativ til at fremme en større 
miljømæssig ansvarlighed”. 

Mærsk understreger i selskabets politik for samfundsansvar, at 

FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv er en vig-
tig og integreret del af deres forretning. Retningslinjerne bygger 
på ILO’s kernekonventioner og menneskerettighederne, og de de-
finerer, hvad regeringer og virksomheder bør gøre for at undgå 
negative påvirkninger på menneskerettighederne.

Ifølge FN’s retningslinjer stopper virksomhedernes ansvar ikke 
ved det formelle juridiske ejerskab. En virksomhed har også an-

svar for de negative påvirkninger på men-
neskerettigheder og miljø, der har direkte 
forbindelse til virksomhedens handlinger og 
varekæder.  

Poul Hauch Fenger er menneskeretsad-
vokat og har erfaring med danske og in-
ternationale menneskerettighedssager fra 
FN og EU. I hans optik er Mærsks ansvar 
indlysende:

“Der er ingen tvivl om, at Mærsk bærer 
et stort ansvar i denne sag, og at Mærsk 
har handlet imod FN’s retningslinjer for 
Menneskerettigheder og Erhverv, som sel-
skabet selv siger deres forretninger bygger 
på. Dermed har Mærsk handlet i strid med 
deres egen politik”, slår han fast. 

Sagen om de 14 containerskibe fra Star-
flotte-flåden, som er blevet ophugget under 
farlige forhold på værfter i Bangladesh og 
Indien er imidlertid ikke nødvendigvis ene-

stående. Mærsk oplyser således, at de ikke kan “udelukke”, at de 
tidligere har ansporet til en høj stålpris i deres kontrakter. Dermed 
kan Mærsk ikke udelukke, at de i andre tilfælde har ansporet til at 
skibe er blevet ophugget på farlige værfter. 

”Der er ingen tvivl om, 
at Mærsk bærer et stort 
ansvar i denne sag, og 
at de har handlet imod 
FN’s retningslinjer for 
Menneskerettigheder og 
Erhverv.

- Poul Hauch Fenger, 
menneskeretadvokat

Prisen var højest på de farlige værfter
I perioden, hvor de 14 Starflotte-flåde containerskibe blev 
solgt til ophug, var priserne højest på de farlige værfter i 
Sydasien. Mellem november 2013 og marts 2014 lå priserne 
for at skrotte skibe på ca. 390-445 dollar pr. ton i Sydasien. 
Mens priserne på bedre værfter med højere standarder i 
Kina var faldende og lå på ca. 375 til 300 dollar pr. ton. På 
de tyrkiske værfter med høje standarder lå priserne på ca. 
290-320 dollar pr. ton i samme periode.
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