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Resume – DCE’s vurdering af miljørisikoen af 
oliespildet 

Denne rapport vurderer hvilke miljørisici af oliespil, der er ved vraget af 
trawleren POLAR AASSIK, der sank på 300 m vand i den sydøstlige del af 
Disko Bugt den 17. marts 2021. Vraget lækker løbende mindre mængder 
dieselolie fra brændstoftankene, og der vides at befinde sig op til 53.000 
liter dieselolie i disse. Der er desuden mindre mængder af smøre- og hy-
draulikolie ombord. Arktisk kommando har udtrykt bekymring omkring tan-
kenes integritet, og der er risiko for at disse bryder sammen og frigiver hele 
deres indhold. 

Til vurderingen i denne rapport er bl.a. benyttet modelværktøjet SeaTrack-
Web, som kan simulere oliespilds spredning og skæbne i havmiljøet på 
baggrund af vejrdata fra de forudgående 30 dage. Det er udenfor DCEs 
ekspertise at vurdere, hvor meget olie der lækker fra tanken. Derfor har vi 
overordnet arbejdet med to scenarier - et worst case, hvor al olien slipper 
ud på en gang og et kontinuert spild med 5 l /dag. Simuleringerne er fore-
taget med udgangspunkt i positionen for den forliste trawler og med vejr-
data fra april og maj 2021. Det skal understreges, at simuleringerne er ba-
seret på strøm- og vindforhold fra en begrænset periode i foråret 2021, og 
at de ikke nødvendigvis siger noget om spildets drivbaner og skæbne i 
fremtiden. Med andre ord: olien kan opføre sig anderledes senere på året.  

Havfugle er blandt de mere sårbare organismer i Disko Bugt-området, og 
forår og sommer forekommer der visse steder tætte koncentrationer, hvor 
høj dødelighed må forventes, hvis de rammes af oliespild. 

Fisk i det åbne hav er mindre sårbare, men ved kyster og i mindre bugter 
kan der opbygges giftige koncentrationer, som kan påvirke fisk i på lavere 
vanddybder f.eks. stenbider og lodde, der gyder her i forårsperioden. 

En væsentlig effekt af marine oliespild er afsmag af olie i fiskekød (også 
skaldyr), som opstår selv ved meget lave koncentrationer af olie i vandet. 
Risikoen for afsmag gør, at fiskeprodukter fra områder ramt af oliespild ikke 
kan markedsføres, og erfaringer fra oliespild rundt omkring i verden viser, 
at sådanne områder må lukkes for fiskeri i en periode. 

Kortlægning af kysternes følsomhed i Disko Bugt overfor oliespild viser, at 
alle de nærliggende kyster har høj eller ekstrem høj følsomhed, ligesom de 
åbne havområderne har høj eller ekstrem høj følsomhed forår, sommer og 
efterår (Clausen et al. 2012). 

Simuleringsresultaterne viser, at væsentlige dele af olien, efter at den har 
nået havoverfladen, rammer kysterne og vil fordampe, og en mindre del 
blandes i vandsøjlen. Men selv efter 7 dage kan der være olie på havover-
fladen, hvis 50.000 l spildes på én gang. 

Der vil være risiko for at olie kan drive til områder med høje koncentrationer 
af havfugle (ederfugle, polarlomvier m.fl.) i forårsperioden og til kystområ-
der med kolonier af ynglende havfugle om sommeren.  
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Der vil være risiko for, at olien kan nå kyster, hvor der foregår fiskeri efter 
lodde og stenbider, og også felter med rejefiskeri ligger indenfor de områ-
der, der i værste fald kan påvirkes af olie fra den sunkne trawler.  

Vi har, for de forskellige scenarier, der er arbejdet med, estimeret, hvor store 
arealer af havoverfladen der har olielag (0,01µm), der kan skade fugles 
fjerdragt. Det største areal (265 km2) nås efter 24 timer ved pludselig ud-
ledning af 50.000 l, og arealet reduceres til 0 efter 14 dage. Ved kontinuert 
udledning er disse arealer meget mindre, men der er stadig områder der 
påvirkes og over længere tid (Tabel 4). 

På samme måde er estimeret vandvolumener med koncentrationer af olie, 
der er giftigt for fisk og som kan give afsmag i fisk. Her nås de højeste vær-
dier også for det pludselige udslip af 50.000 l, og de påvirkede vandvolu-
miner aftager kun langsomt. Igen er værdierne for vandvolumen for de 
kontinuerte spild væsentligt lavere. 

Situationen med en samlet udledning af tankenes indhold vil umiddelbart 
udgøre en større miljørisiko end den kontinuerte udledning af mindre 
mængder olie. Udledningen kan også fortsætte med en lille kontinuert ud-
ledning i en periode for så senere at medføre en større udledning på et 
andet tidspunkt af året, fx med is, som kan føre olien med sig og flytte for-
ureningen til en anden lokalitet. 

Samlet set er det fuglene, der er mest udsatte for påvirkninger fra olien fra 
POLAR AASSIK, og de mest følsomme perioder er om foråret og sommeren.  

Dernæst er risikoen for afsmag i fiskekød en væsentlig risiko, som kan med-
føre, at områder med fiskeri bør lukkes for en periode. 

En længerevarende kontinuert udsivning af olie fra POLAR AASSIK vil med-
føre en mindre, men kronisk, forurening, som kan strække sig over flere år.  

Ved islæg i området vil olien kunne samles under isen. Sådan kan olien 
potentielt blive spredt over store afstande med havisen, og isen vil samtidig 
forhindre fordampning og nedbrydning, så olien kan frigives i næsten frisk 
tilstand langt fra udslipstedet  

Konklusionen på denne redegørelse er, at der vil være væsentlige miljøri-
sici, hvis olien i tankene på trawleren POLAR AASSIK slipper ud både ved 
små læk, men især ved en mere pludselig udledning af hele tankindhol-
det. Miljøeffekterne af olien vil afhænge af mange faktorer, som f.eks. hvor 
den driver hen (bestemt af strøm og vind) og årstiden (herunder tilstede-
værelsen af is). De kystnære områder vil generelt være mere sårbare over-
for oliespild end det åbne hav. Fugleforekomster, særligt om foråret og 
sommeren, samt fiskeyngel og fisk (tainting) der gyder på lavt vand ved 
kysterne, vil have den største risiko for at kunne blive påvirket ved udslip. 

DCE har tidligere i en kort førstehåndsvurdering af situationen (DCE-notat 
af 19. april 2021) konkluderet, at: ”På baggrund af den foreliggende information 
er det DCEs foreløbige vurdering, at der vil være væsentlige miljørisici ved en 
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længerevarende og kontinuerlig udsivning af olien fra trawleren POLAR AAS-
SIK fra de 300 m dybde.” DCE fastholder således denne vurdering på bag-
grund af nærværende risikovurdering. 
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1 Baggrund 
Arktisk Kommando (AKO) har med e-mail af 7. maj 2021 anmodet DCE 
om at udarbejde en endelig miljørisikovurdering i forhold til mulige olie-
spild fra trawleren POLAR AASSIK, som sank den 17. marts 2021 i den syd-
østlige del af Disko Bugt. DCE har tidligere udarbejdet en foreløbig og over-
ordnet miljøvurdering (DCE notat 19. april 2021).  

Som grundlag for DCE´s vurderinger har AKO den 16. april 2021 fremsendt 
en række informationer, som er samlet i Boksen nedenfor.  

1) Forlisets position. POLAR AASSIK sank den 17. marts på position: 68° 
43,88’N, 051° 23,63’W. 
 
2) Anslået mængder af olie ombord. På baggrund af politiets afhøring 
af POLAR AASSIKs maskinchef vurderes følgende mængder olier at 
være ombord i skroget da skibet sank: 
 

Solarolie (Dieselolie):  53.000          Liter 
Motorolie SAE 30:           2600         Liter 
Motorolie 15/40W:          100                     Liter 
Hydraulikolie 46:             1200          Liter 
Hydraulikolie, HDZ 32:      300                    Liter 

 
3) Oliens drivbaner i området. POLAR AASSIK er sunket i et område, der 
primært er påvirket af tidevandsgenerede havstrømme. Dette får olien 
til at cirkle rundt i et relativt begrænset område, inden den når overfla-
den, og er derfra stort set kun påvirket af den aktuelle vind i området.  
Strømberegninger samt observationer i området bekræfter dette.  
Observationerne ligger inden for et område på op til 5 sømil fra stedet, 
hvor trawleren forliste. Der er i et enkelt tilfælde observeret olie op til 12 
sømil væk. Det er dog endnu ikke bekræftet, om dette var olie fra den 
forliste trawler.  
 
Foto på forsiden (taget af AKO den 4. maj 2021) viser oliefilm på hav-
overfladen på positionen for det sunkne skib. Udstrækningen af oliefil-
men blev vurderet til at være 100 x 20 meter. 
 
4) Is og vandtemperaturer. I perioden lige efter forliset var der åbent 
vand i området og der kunne observeres olie på overfladen, der dog 
vurderedes at fordampe. Fra den 20. marts og frem til 8. april var hele 
området dækket af nyis i det meste af tiden, hvilket besværliggjorde ob-
servation af olie. 
 
Siden er isen brudt op, og man har igen kunnet observere ny olie cen-
treret omkring trawlerens position. Det er relativt små mængder, der ob-
serveres.  
 
Vandtemperaturerne har i perioden ligget lige under nul grader og for-
ventes at stige til op mod +4 grader inden for de næste to måneder. 
Derefter vil der være store isfjelde i området, som langsomt flytter sig. 
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5) Vurdering af tankenes integritet. En vurdering af hvorvidt den reste-
rende olie i vraget befinder sig i lukkede eller beskadigede tanke hviler 
dels på den ekstreme varmepåvirkning af hele skroget under flere da-
ges omfattende brand ombord, dels på skibets hastige forsvinden fra 
overfladen og dermed forventelige hårde møde med klippebunden. 
 
”Med baggrund i 15 års erfaring på søværnets sejlende enheder som 
skibsfører er det således min vurdering at både den ekstreme varmepå-
virkning af skibets skrog samt skibets forventelige hårde møde med klip-
pebunden har influeret integriteten af skibets brændstoftanke. Vurderin-
gen bakkes op af vedvarende observation af ny olie på den position 
hvor skibet sank”. 

Boks 1. Oplysninger fra FKO modtaget pr. e-mail 16/4-21 og 12/5-21. 

Positionen hvor trawleren POLAR AASSIK sank er angivet på Figur 1. Infor-
mation om olierne ombord på kan ses i Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kort over den sydøstlige del af Disko Bugt, med positionen for den 
sunkne trawler POLAR AASSIK angivet med rød stjerne. 

 

Tabel 1: Information om olierne ombord på den sunkne trawler POLAR ASSIK. MSDS = materialesikkerhedsdata-
blade modtaget af AKO 
Navn Navn på MSDS Mængde* 

[liter] 
Densitet 
[g/cm3] 

Opløselighed i 
vand [g/m3] 

Solarolie Heating Oil/Diesel Fuel/Gasoil 50.000 0,80-0,84 50-100 g/m3 
Motorolie SAE 30 ** - 2600 0,90 Ubetydelig 
Motorolie 15/40W Delvac 15w45 (Aux motor) 100  0,88 Ubetydelig 
Hydraulikolie 46 DTE 10 46 Hydraulic Oil 1200 0,85 Ubetydelig 
Hydraulikolie HDZ 32 DTE 10 32 Hydraulic Oil  300 0,85 Ubetydelig 

*email pr. 16. april, ** **Ikke fundet i de tilgængelige MSDS, derfor er de angivne værdier estimater 
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2 Simulering af forskellige oliespildsscenarier  
2.1 Olieforureningens opførsel i havmiljøet 
Olie som spildes i havmiljøet spredes af havstrøm og vind. Olie er generelt 
lettere end vand og vil derfor søge opad og lægge sig på havoverfladen i 
en tynd oliefilm. På havoverfladen vil vinden have stor betydning for driv-
baner og spredningen af olien, men også strømforhold, olietype og tem-
peratur har betydning for oliens spredning. På fotografiet på forsiden ses 
olien i typiske wind-rows. En del af oliefraktionerne vil fordampe fra hav-
overfladen og anden en del vil blive dispergeret/opløst i havvandet. De 
forskellige processers betydning afhænger i høj grad af olietypen, tempe-
raturer og af vind- og strømforhold. 

Den største mængde olie på skibet er en let dieselolie. Den disperge-
res/opløses i forhold til andre olietyper relativet let i havvand, ligesom for-
dampning kan være væsentlig. Det er ikke forventeligt, at dieselolie vil 
danne vand-i-olie-emulsioner. Dieselolie er mere akut giftig end mange 
andre olietyper, hvorimod dens langtidseffekter er mindre.   

På længere sigt vil den resterende olie langsomt kunne nedbrydes af mi-
kroorganismer (bakterier) i vandet. Generelt er den foreliggende viden om 
mikrobiel nedbrydning af olie i de grønlandske farvande sparsom. Der er 
udført tre undersøgelser, hvor den mikrobielle nedbrydning af olie er un-
dersøgt i vand fra Disko Bugt og én i havet ud for Nordøstgrønland (Kristen-
sen et al. 2015, Scheibye et al. 2017, Brakstad et al. 2018, Johnsen et al. 
2019). Resultaterne af disse undersøgelser viser, at nedbrydningen af olie 
foregår meget langsomt og det primært er de lette fraktioner af olien, der 
nedbrydes. En af årsagerne til den langsomme nedbrydning er de lave 
koncentrationer af næringssalte, der typiske forekommer i farvandene ved 
Grønland.  

2.2 SeaTrackWeb model til simulering af oliespilds spred-
ning og fordeling i havmiljøet  

SeaTrackWeb er en model beregnet til bl.a. at simulere et oliespilds spred-
ning og fordeling i miljøet. Modellen er udviklet af bl.a. SMHI (Swedish Me-
teorological and Hydrological Institute) og i tæt samarbejde med FCOO 
(Defence Centre for Operational Oceanography, Danmark), BSH (Federal 
Maritime and Hydrographic Agency, Tyskland) og FMI (Finnish Meteorolo-
gical Institute). FCOO har udviklet oliespildsdelen, mens hydrologien er ba-
seret på GOFS 3.1 from US NAVY center FNMOC. Vi har brugt SeaTrack-
Web-Greenland version 3.3.0, http://stw-greenland.fcoo.dk/. Modellen for 
de grønlandske farvande er udviklet af FCOO i Danmark. Detaljer om Se-
aTrackWeb modellen kan bl.a. findes på https://stw.smhi.se/. 

SeaTrackWeb giver et estimat af spredningsvejen og af oliens relative for-
deling i miljøet, herunder hvor meget af olien der befinder sig på havover-
fladen, har ramt kysten, som er dispergeret/opløst i vandsøjlen, samt er for-
dampet til atmosfæren. SeaTrackWeb tager ikke højde for en evt. fortyn-
dingseffekt eller nedbrydning af olien. SeaTrackWeb kan på baggrund af 
vejrdata fra de forudgående 30 dage simulere spredningen og fordelin-
gen af et oliespild.  

http://stw-greenland.fcoo.dk/
https://stw.smhi.se/
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I forhold til grønlandske farvande har SeaTrackWeb nogle begrænsninger 
idet kystlinjer og dybder i de Grønlandske farvande ikke er præcise. Disse 
begrænsninger skal der tages forbehold for i fortolkningen af resultaterne 
fra modellen, og resultaterne fra modelleringen angiver således kun en 
sandsynlig spredning af lækket olie. 

Det er i risikovurderingen antaget, at modellen giver et rimeligt estimat af, 
hvor meget af den lækkede olie, som rammer kystlinjen, også i de tilfælde, 
hvor kystlinjen ligger udenfor modelområdet og det reelt er grænsen for 
modellens udregningsområde (”modelvæg”) olien møder først.  

Modellen kan kun simulere ned til 100 m dybde. Vi antager, at modellens 
dybdebegrænsning i relation til udledningsdybden har mindre betydning 
for resultatet, da olien via opdrift hurtigt vil blive transporteret op til hav-
overfladen. Dette er i overensstemmelse med andre oliespildssimuleringer 
udført af DMI (se Boertmann et al. 2013, Appendiks 1). Men da vandyb-
derne i området generelt er væsentlig større (trawleren ligger på 300 m) 
antager vi i risikovurderingen, at det modellen angiver som ”olie på bund” 
(dvs. ligger dybere end 100 m), nok snarere er olie dispergeret i vandsøjlen.  

Modellen arbejder med et begrænset antal forskellige olier, og her er valgt 
en dieselolie, som nogenlunde svarer til den dieselolie, der er ombord på 
POLAR AASSIK, samt en smøreolie (lubricate oil) som bedst svarer til de 
ombordværende motor- og hydraulikolier (Tabel 1).  

Ved brug af SeaTrackWeb simuleres, hvordan spild af hhv. dieselolie og 
smøreolie fra den sunkne trawler vil blive spredt og fordelt i miljøet  

2.3 Scenarier modelleret til brug i miljørisikovurderingen 
Med SeaTrackWeb simuleres spredning og fordeling af hhv. dieselolie og 
smøreolie i en række scenarier for forskellige perioder i april/maj i 2021. 
Simuleringsperioderne er valgt ud fra, hvornår der i DMI’s vejrarkivdata er 
tydelige forskelle i vindretning og –styrke (se Figur 2) for at vurdere forskel-
lige oliespildssituationer. 

Scenarierne er beskrevet i Tabel 2. Der er gennemført simuleringer både 
med kontinuert udslip af olie, der lækker fra trawleren samt scenarier, hvor 
de 50.000 liter dieselolie slippes ud over en dag.  

Meget af olien fra trawleren vil ramme kysten, men for at belyse oliens 
spredningspotentiale, hvis den ikke rammer kysten, er en simuleret spred-
ning af et oliespild i midten af Disko Bugt over en periode på 30 dage in-
kluderet. Vi er klar over at denne lokalitet ikke er et realistisk udslipsted. I 
dette scenarie er anvendt et kontinuert udslip på 5 l/dag i 30 dage og et 
udslip på 50.000 l over 5 timer efterfulgt af 30 dages simulering.  

De to spildsteder ved hhv. trawler og midt i Disko Bugt er vist på Figur 3.  
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Tabel 2. Oliespildsscenarier simuleret ved brug af SeaTrackWeb. 

Scenarie 
ID 

Startdato 
i 2021  

Simulerings-
længde 

Olietype,  
(densitet g/cm3) 

Spildtype Spild 
dybde 

Spildsted 

A I 7. april 96 timer Light diesel fuel 
(0.852) 

Kontinuert udslip over 
hele perioden 

0 og 40  m Ved traw-
leren 

A II 2. maj 96 timer Light diesel fuel 
(0.852) 

Kontinuert udslip over 
hele perioden 

0 og 40  m Ved traw-
leren 

A III 10. maj 96 timer Light diesel fuel 
(0.852) 

Kontinuert udslip over 
hele perioden 

0 og 40  m Ved traw-
leren 

B 2. maj 96 timer Lubricate oil (0.872) Kontinuert udslip over 
hele perioden 

0 og 40  m Ved traw-
leren 

C 2. maj 14 dage Light diesel fuel 
(0.852) 

50.000 l over 5 timer 0 m Ved traw-
leren 

D 2. maj 14 dage Light diesel fuel 
(0.852) 

5 l/dag i 14 dage 0 m Ved traw-
leren 

E 10. april 30 dage Light diesel fuel 
(0.852) 

50.000 lover 5 timer 0 m Midt i Disko 
Bugt 

F 10. april 30 dage Light diesel fuel 
(0.852) 

5 l/dag i 30 dage 0 m Midt i Disko 
Bugt 
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Figur 2. Data om vindretning og -styrke fra DMI.dk. De grønne bjælker angiver de perioder, i hvilke oliespildets spredning er 

simuleret. 
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Figur 3. Kort over Disko Bugt med angivelse af positionen for spildsimulerin-
gerne, 68° 43,88’ N – 051° 23,63’ W (rød cirkel (ved den forliste trawler) for sce-
narierne A-C, blå cirkel (midt i Disko Bugt) for scenarierne E og F).  

 

2.4 Resultater fra oliespildssimuleringerne 
 
Scenarier A og B 

Resultaterne fra disse scenarier er brugt til at analysere drivbane, spredning 
og fordelingen af et kontinuert udslip af hhv. dieselolie og smøreolie fra 
trawleren. Fordeling af hhv. dieselolie og smøreolie i havmiljøet efter 24 og 
96 timer er vist i Figur 4. Drivbaner af hhv. dieselolie og smøreolie i de for-
skellige scenarier er vist i Figur 5-Figur 9. 

Både vind- og strømforhold har afgørende betydningen for, hvordan olien 
spredes i havmiljøet. Simuleringen i scenarierne A og B viser, at en væsent-
lig del af olien har ramt kysten efter 96 timer (mellem ca. 20 og 45 %). Det 
ses også, at op mod 30 % af olien er fordampet efter 96 timer. Kun en min-
dre del af olien er dispergeret i vandsøjlen, eller er aflejret på bunden.  

Der er kun mindre forskelle i drivbane mellem dieselolien og smøreolien. 
Men for smøreolien er en mindre andel af olien fordampet og en større an-
del har ramt kysten efter 96 timer sammenlignet med dieselolien. 
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Figur 4. Fordeling af olien (%) efter hhv. 24 (øverst) og 96 timers (nederst) simulering for diesel og smøreolier ved 
udslip på overfladen (0 m) og i 40 m dybde fordelt på fordampet, dispergeret i vandsøjlen, dybere end 100 m (se 
tekst), på havoverfladen og strandet på kysten på forskellige dage i maj (scenarie A og B, jf. Tabel 2). 
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Udslip: 0 m. 96 timer Udslip 40 m. 96 timer 

Figur 5. Olie på overfladen (sort), olie under 100 m (orange), olie på kyst (rød), vind (grønne pile) og strøm (blå pile) 
efter 96 timer for et simuleret dieseludslip i perioden 7.-11. april (Scenarie AI, jf. Tabel 2). 
 
 

 

 

 

 

 
6 timer 12 timer 24 timer 

Figur 6. Olie på overfladen (sort), vind (grønne pile) og strøm (blå pile) efter 6, 12 og 24 timer for et simuleret diesel-
udslip fra 40 m dybde, i perioden 2.-6.maj (Scenarie AII, jf. Tabel 2). 
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Udslip: 0 m. 96 timer Udslip: 40 m. 96 timer 

Figur 7. Olie på overfladen (sort), olie under 100 m (orange), olie på kyst (rød), vind (grønne pile) og strøm (blå pile) 
efter 96 timer for simulerede dieseludslip på overfladen og i 40 m dybde i perioden 2.-6. maj (Scenarie A II, jf. Ta-
bel 2). 
 

 

 

 
Udslip: 0 m. 96 timer Udslip: 40 m. 96 timer 

Figur 8: Olie på overfladen (sort), olie under 100 m (orange), olie på kyst (rød), efter 96 timer for et simuleret diesel-
udslip i perioden 10.-14. maj (Scenarie AIII, jf. Tabel 2). 
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Udslip: 0 m. 96 timer Udslip: 40 m. 96 timer 

Figur 9. Olie på overfladen (sort), olie på kyst (rød), vind (grønne pile) og strøm (blå pile) efter 96 timer for simule-
rede spild af smøreolie ved havoverfladen og i 40 m dybde i perioden 2.-6. maj (Scenarie B, jf. Tabel 2). 
 

 

Scenarie C 

Scenarie C er en simulering af et worst-case scenarie, hvor al olien (50.000 
l dieselolie) fra trawleren udledes til miljøet på en gang (Figur 10 og Figur 
11). Oliens efterfølgende spredning og fordeling i miljøet er modelleret 
over 14 dage. Efter 7 dage er det meste af olien væk fra overfladen og 
enten fordampet (omtrent 30 % af olien) eller har ramt kysten (i størrelses-
ordenen 50 %) syd og sydvest for spildstedet. Ca. 15 % angives som fundet 
dybere end 100 m (modellens dybdebegrænsning), det er derfor sandsyn-
ligt, at denne olie er dispergeret i vandsøjlen. 

Scenarie D 

Scenarie D er en simulering af et scenarie, hvor dieselolien langsomt læk-
ker fra tanken, med en hastighed på 5 liter per dag over 14 dage (Figur 10 
og Figur 11). Efter 7 dage har meget af olien ramt kysten (i størrelsesorde-
nen 50 %) syd og vest for spildstedet. Men modsat scenarie C, er der stadig 
ca.10 % dieselolie tilbage på overfladen, hvilket tilskrives det kontinuerte 
udslip. 5-10 % angives som dybere end 100 m, det er derfor sandsynligt, at 
denne olie er dispergeret i vandsøjlen. 
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Figur 10. Fordeling af dieselolie (%) efter hhv. 24 timers, 96 timers, 7 dages og 14 dages simulering. Simuleringsstart 
2. maj. Scenarie C (øverst) med 50.000 l udslip. Scenarie D (nederst) med 5 l/dag. Fordelt på fordampet, disperge-
ret i vandsøjlen, dybere end 100 m (se tekst), på havoverfladen og strandet på kysten. 
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Figur 11. Olie på overfladen (sort), olie under 100 m (orange), olie på kyst (rød), vind (grønne pile) og strøm (blå 
pile) for et simuleret dieseludslip i perioden 2. maj – 16. maj (Scenarie C, 50.000 l (venstre) og Scenarie D, 5 l/dag 
(højre), jf. Tabel 2). 
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Scenarie E og F 

Scenarie E og F er placeret midt i Disko Bugt (Figur 12) for at belyse oliens 
mulige spredning for situationer, hvor olien ikke rammer kysten.  

For et enkelt stort udslip af al dieselolien, 50.000 l (Scenarie E), er sprednin-
gen af olien mere begrænset end for scenarie F, og olien forsvinder fra 
havoverfladen efter 7 dage og findes dispergeret/opløst i vandsøjlen (og 
evt. på havbunden) eller er fordampet (Figur 13).  

Ved scenariet med et kontinuert udsivende, lille spild, (Scenarie F - 5 liter 
pr. dag i 30 dage) kommer olien langt omkring, og der er hele tiden olie 
på havoverfladen, men i varierende grad. Andelen af olie i vandsøjlen va-
rierer også, men stiger også gradvist (Figur 13).  
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Figur 12. Drivbane (sort streg), olie på overfladen (sorte prikker), olie under 100 m (orange), olie på kyst (rød), for et 
simuleret dieseludslip efter 30 dage i perioden 10. april – 10. maj. Øverste billede er for 50.000 l/ over 5 timer (sce-
narie E, jf. Tabel 2) og nederste billede er for kontinuert udledning af 5 l/dag i hele simuleringsperioden (scenarie 
F, jf. Tabel 2). 
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Figur 13. Fordeling af olien (%) i fordampet, på havoverflade, dispergeret i vandsøjlen, dybere end 100 m og på 
kysten for oliespild for hhv. Scenarie E, 50.000 l/ over 5 timer (øverst) og Scenarie F, 5 l/dag i hele perioden (ne-
derst). 
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2.1  Vurdering af effekter på fugle og fisk 
De forskellige resultater fundet ved simuleringerne (mængder af olie i de 
forskellige dele af miljøet) er relateret til grænseværdier for effekter og ska-
der af oliestoffer på havfugle og fisk, samt grænseværdi for afsmag i fisk 
(tainting) (Tabel 3) for at give et estimat af overfladearealer og vandvolu-
mener der potentielt kan opnå effektkoncentrationer. Som tidligere nævnt 
fås fra SeaTrackWeb-resultaterne en kategori som hedder ”bund”, som er 
olie fundet under 100 m, som er modellens dybdebegrænsning. I bereg-
ningerne er det antaget, at denne del nok snarere er dispergeret olie, da 
området har en større dybde end 100 m og derfor indgår denne kategori 
også i beregning af effektvolumener sammen med kategorien ”disperge-
ret”. I beregningen af havoverfladeareal med risiko for effekter på hav-
fugle er det antaget, at olien spredes jævnt over havoverfladen. I virke-
ligheden vil olien forekomme mere ulige fordelt i wind-rows.  

I Tabel 4 er angivet beregnede størrelser af havoverfladeareal og vandvo-
lumener i de forskellige scenarier, hvor der er risiko for effekter på havfugle 
(areal) og fisk og afsmag i fisk (volumen). 

For at relatere de beregnede værdier til spildlokaliteten er der udarbejdet 
et kort med angivelse af forskellige arealer (Figur 14). Desuden er der ud-
arbejdet to figurer med vandvolumener, hvor der kan forventes effekter på 
fisk herunder afsmag (Figur 15). Heraf ses, at de potentielle effektvolume-
ner bliver større med tiden for scenarie D, E og F, hvilket er et udtryk for at 
en relativ større andel af olien dispergeres med tiden. En reduktion af olie-
komponenter i vandvolumenerne kan først forventes, når der ikke udledes 
mere olie og/eller der sker en yderligere fortynding af olie i vandsøjlen, 
hvilket modellen ikke belyser. 

 
 

Tabel 3. Værdier for effekter på fisk, fugle og for afsmag i fisk. Fra aWegeberg et al. 2020 og bMosbech 2002. 

Organisme Enhed Koncentration 
Fisk   
Fisk, ”ingen effekt-koncentration”a mg olie/l 0,15 
Afsmag i fiskb mg olie/l 0,01 
Fugle  Tykkelse af olielag på vandoverfladen 
Skade/ændring i fjerstruktur på fuglea µm 0,1 
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Tabel 4. Scenarier A-F: Beregnede størrelser af havoverfladeareal og vandvolumener i de forskellige scenarier, hvor 
der er risiko for effekter på havfugle (areal) og fisk og afsmag (tainting) i fisk (volumen). 

Scenarie A, 5 l dieselolie /dag Effekt – overfladeareal [m2] Effekt – vandvolumen [m3] Tainting – vandvolumen [m3] 

0 m, 7. april, 24 timer 86.400 400 5999 

0 m, 7. april, 96 timer 107.800 691 10.368 

40 m, 7. april, 24 timer 72.400 1030 15.444 

40 m, 7. april, 96 timer 81.600 3110 46.656 

0 m, 2. maj, 24 timer 58.700 9861 147.915 

0 m, 2. maj, 96 timer 56.800 603 9048 

40 m, 2. maj, 24 timer 62.600 7554 113.315 

40 m, 2. maj, 96 timer 67.400 406 6090 

0 m, 10. maj, 24 timer 74.200 0 0 

0 m, 10. maj, 96 timer 95.200 813 12.194 

40 m, 10. maj, 24 timer 62.000 924 13.856 

40 m, 10. maj, 96 timer 86.200 70 1044 

Scenarie B, 5 l smøreolie/dag Effekt – overfladeareal [m2] Effekt – vandvolumen [m3] Tainting – vandvolumen [m3] 

0 m, 10. maj, 24 timer 80.600 0 0 

0 m, 10. maj, 96 timer 59.400 0 0 

40 m, 10. maj, 24 timer 78.200 1762 26.430 

40 m, 10. maj, 96 timer 62.400 707 10.608 

Scenarie C – 50.000 l dieselolie Effekt – overfladeareal [m2] Effekt – vandvolumen [m3] Tainting – vandvolumen [m3] 

24 timer  265.000.000 64.586.667 968.800.000 

96 timer  86.000.000 53.711.667 805.675.000 

7 dage  10.000.000 43.018.667 645.280.000 

14 dage  0 45.344.000 680.160.000 

Scenarie D – 5 l dieselolie/dag Effekt – overfladeareal [m2] Effekt – vandvolumen [m3] Tainting. – vandvolumen [m3] 

24 timer  64.900 7192 107.875 

96 timer  46.800 10.544 158.158 

7 dage  18.900 15.595 233.926 

14 dage  66.500 21.088 316.316 

Scenarie E – 50.000 l dieselolie Effekt – overfladeareal [m2] Effekt – vandvolumen [m3] Tainting – vandvolumen [m3] 

0 timer  500.000.000 0 0 

24 timer  329.500.000 20.824.800 312.372.000 

96 timer  75.500.000 157.360.667 2.360.410.000 

7 dage  2.000.000 182.122.600 2.731.839.000 

14 dage  0 182.724.500 2.740.867.500 

30 dage 0 182.724.500 2.740.867.500 

Scenarie F – 5 l dieselolie/dag Effekt – overfladeareal [m2] Effekt – vandvolumen [m3] Tainting – vandvolumen [m3] 

0 timer  50.000 0 0 

24 timer  58.800 10.714 160.704 

96 timer  36.400 67.753 1.016.299 

7 dage  101.850 106.353 1.595.300 

14 dage  30.800 285.722 4.285.834 

30 dage 201.000 484.344 7.265.160 
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Figur 14. Kort med spildlokaliteten og med angivelse af forskellige overfladearealer, til brug for sammenligning med beregnede 
effektarealer. 
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Figur 15. Effektvolumener for fisk og afsmag (tainting) i fisk for Scenarie C og D (top) og Scenarie E og F (bund). 
Bemærk at y-aksen er logaritmisk. 
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3 Organismers følsomhed/sårbarhed i for-
hold til oliespild 

Her gives en oversigt over effekter af oliespild i havet, for relevante orga-
nismer for den aktuelle situation i Disko Bugt. Mere udførlige beskrivelser 
kan findes i Artisk Råds beskrivelser af effekter og mulige effekter af olie-
spild i Arktis (AMAP 2010) og i den strategiske miljøvurdering af olieaktivi-
teter i Disko Bugt m.m. (Boertmann et al. 2013).  

3.1.1 Fugle 

Fugle hører til de organismer, der er mest sårbare overfor oliespild på hav-
overfladen. Der er normalt risiko for høj dødelighed blandt de påvirkede 
fugle, selv ved meget små mængder olie, både på den enkelte fugl men 
også i forbindelse med små spild, som rammer områder med tætte kon-
centrationer af havfugle. Olie påvirker fuglenes fjerstruktur, hvorved fjer-
dragtens evne til at varmeisolere mistes ligesom opdriften på vandet redu-
ceres. De mister derved evnen til at søge føde. Påvirkede fugle dør hurtigt 
af afkøling og sult selv ved små oliemængder på fjerdragten, og det er 
påvist at en ganske tynd oliefilm (0,1 µm) kan være ødelæggende for fjer-
dragten (Morandin & O’Hara 2014). 

Det er især fugle, der opholder sig længe på vandoverfladen, der er i høj 
risiko for at komme i kontakt med olie, men også fugle, der dykker fra luften, 
er udsatte. 

3.1.2 Havpattedyr  

Havpattedyr er umiddelbart mindre følsommer overfor oliespild på hav-
overfladen, da både sæler og hvaler er varmeisolerede af et tykt spæklag, 
og pelsen (i sælernes tilfælde) ikke har den store betydning i den sammen-
hæng. Men direkte kontakt med olie, når hvaler og sæler bryder havover-
fladen kan påvirke syn og åndedræt. Desuden kan olie, der er ophobet i 
føden f.eks. i vandlopper og fisk, forårsage giftige effekter. Sælunger, som 
endnu ikke har udviklet et tykt spæklag, er dog særligt sårbare ved kontakt 
med olie, fordi pelsens isolerende evne reduceres.   

Isbjørne er sårbare overfor olie på pelsen, dels fordi de er afhængige af 
pelsen for at holde varmen, dels fordi de renser pelsen ved at slikke den 
ren. Det er påvist, at bjørne kan blive dødeligt forgiftet herved (Durner & 
Amstrup 2000). 

En særligt effekt blandt havpattedyr opstår ved indånding af oliedampe 
over et oliespild, som f.eks. gav anledning til hjerneskader blandt sæler ved 
det store oliespild med råolie i Alaska i 1989 (Exxon Valdez). Det er en pro-
blematik, som er mere relevant i de tilfælde, hvor der er olie på vandet i 
våger i isen, og hvor havpattedyr er tvunget til at komme op til overfladen 
og ånde. 
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3.1.3 Fisk 

Voksne fisk vil i åbent hav kunne undvige begrænsede områder med olie-
spild, sådan at dødeligheden blandt de voksne fisk vil være minimal (Mos-
bech 2002), men der kan ses sublethale effekter (Hylland 2006). Men i luk-
kede farvande og i områder hvor fisk gyder, vil der være risiko for høj dø-
delighed. Dette gælder særligt for arter, der gyder på lavt vand i kystzonen, 
hvor giftige oliekoncentrationer kan nås i hele vandsøjlen. Her er arter som 
lodde (ammassat) og stenbider, der gyder på lavt kystnært vand om for-
året, udsatte. Fiske- og rejeyngel kan ikke undvige olie i vandet, og be-
stande vil være sårbare, særligt i områder med tætte forekomster.  

Et særligt problem ved fisk/skaldyr og oliespild er, at selv meget lave kon-
centrationer (ned til 0.01 mg/l, (Mosbech et al. 2002)) af visse oliekompo-
nenter opløst i vandet kan give afsmag og lugt i kødet. Effekten afhænger 
af fiskearten, den er midlertidig og vil aftage når fiskene/skaldyrene er i 
rent vand igen (AMAP 2010). Frygten for at markedsføre fisk og skaldyr 
med oliesmag (og dermed for at ødelægge produkternes ry) gør, at fiske-
områder ramt af oliespild normalt lukkes for fiskeri af myndighederne. 
F.eks. blev fiskeriet i de kystnære farvande ved Braer-spildet ved Shet-
landsøerne i 1993 lukket i fire måneder og tilsvarende blev kystfiskeriet 
omkring Exxon Valdez lukket i ni måneder. 

3.1.4 Plankton (zoo- og phytoplankton) 

Plankton er ligesom fiskeyngel sårbart overfor olie i vandsøjlen og f.eks. 
vandlopper viser både akut dødelighed og sublethale effekter (dvs. at de 
ramte organismer ikke slås ihjel, men deres adfærd og fysiologi påvirkes 
sådan, at f. eks. deres reproduktion reduceres) ved eksponering overfor 
oliekomponenter opløst i vand. Der forventes dog ikke væsentlige effekter 
på planktonbestande selv ved større oliespild, fordi plankton-samfundene 
er udbredt over meget store områder – større end de områder, der påvirkes 
af selv store oliespild (Boertmann et al. 2013). Men lokalt kan der være øget 
dødelighed. 

De store arktiske vandlopper har et meget højt indhold af fedtstoffer. Dette 
betyder, at de kan optage og oplagre fedtopløselige oliekomponenter fra 
olieforurenet vand, og dermed kan disse oliekomponenter føres videre op 
i økosystemet til de arter, som lever af vandlopper (fisk, hvaler, sæler, hav-
fugle). 

3.1.5 Bundsamfund 

Bunddyr er generelt sårbare over for olie i vandsøjlen, idet både direkte 
dødelighed og sublethale effekter ses (Boertmann et al. 2013). Effekterne 
er mest udprægede på lavt vand (< 50 m), hvor giftige koncentrationer kan 
nås fra et overfladespild og ned til havbunden. På større dybder er risikoen 
mindre. 
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3.1.6 Kysten 

Generelt er de kystnære samfund af dyr og alger meget sårbare overfor 
oliespild, men erfaringer fra det store spild i Alaska i 1989 (Exxon Valdez) 
viser også, at disse samfund genetableres i løbet af en årrække.  

Et spild af diesel (600.000 l) i 1989 ved Antarktis ramte kyster og påvirkede 
de tilhørende bunddyrssamfund og tangbevoksninger. To år efter blev det 
ramte område vurderet til at være restitueret, hvilket hang sammen med 
oliens flygtige egenskaber (Sweet et al. 2015). 

Olie, der rammer kysten, kan under særlige omstændigheder begraves i 
strandsedimenterne, og herfra kan giftige oliekomponenter frigives i 
mange år. Dette var tilfældet på visse strande i Alaska efter Exxon Valdez-
spildet i 1989 (se nærmere i den strategiske miljøvurdering af olie aktivite-
ter i området mellem 67° og 72° N (Boertmann et al. 2013, opdateret ver-
sion udkommer i 2021)). 

3.2 Disko Bugt områdets følsomhed over for oliespild 
DCE og GN udgav i 2012 et atlas over områder følsomme overfor oliespild 
(Clausen et al. 2012). Dette dækkede både kysterne og de åbne farvande. 
Figur 16 (1 og 2) viser kortbladene med kysternes følsomhed nær ved 
spildstedet, og Figur 17 viser følsomheden i de tilstødende åbne farvande 
opdelt i de fire årstider. Bemærk at alle kyster nær spildstedet enten har 
ekstrem høj eller høj følsomhed overfor oliespild.  

Enkelte områder er i denne sammenhæng udpeget som ”selected areas”. 
Disse har høj beskyttelsesværdi, de er særligt sårbare over for oliespild og 
de er ofte af en størrelse, som gør effektiv oliebekæmpelse mulig. Øgrup-
pen Grønne Ejland 18,5 km fra spildstedet er et sådan ”selected area” (an-
givet som S101 på Figur 16 2), udpeget bl.a. på grund af de rige fuglefore-
komster. Et andet ”selected area” er en lille fjord syd for Ikamiut (angivet 
som S113 på Figur 16 2), udpeget fordi den er et vigtigt fangstområde for 
lodde og stenbider (Figur 16 2). 
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1. Dette kortblad viser området omkring stedet med den 
forliste trawler. Bemærk at der ikke er blå kyster på kort-
bladet og kun en enkelt kyststrækning er grøn.  

2. Dette kortblad viser området umiddelbart vest for 
kortbladet på Figur 16 1. Her ses to såkaldte ”selected 
areas” S101 og S113, se nærmere i teksten. Bemærk 
også alle kyster, der vender mod Disko Bugt, er røde el-
ler gule.  

Figur 16. Kortblade fra Environmental oil spill sensitivity atlas for the West Greenland (68° N-72° N) coastal zone 
(Clausen et al. 2012), som viser kysternes følsomhed overfor oliespild i det aktuelle område. Rød signatur viser eks-
trem følsomhed, gul høj følsomhed, grøn moderat og blå lav følsomhed. De små ikoner viser hvilke elementer, der 
er mest følsomme på de enkelte kyststrækninger. Grøn stjerne markerer trawlerens ca. position. 
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Figur 17. De fire kortblade, som viser følsomheden over for oliespild i de åbne havområder i de fire årstider (Clau-
sen et al. 2012). Rød viser ekstrem følsomhed, gul høj, grøn moderat og blå lav følsomhed. De små ikoner viser 
hvilke elementer i de enkelte delområder, der er mest følsomme. Det indre af Disko Bugt er rødt eller gult alle sæ-
soner undtagen vinter (grønt). Kortet er tegnet i 2012 og siden har isforholdene ændret sig sådan, at der er mere 
åbent vand om foråret, og en ny analyse vil formentlig medføre at området også bliver rødt på denne tid af året. 
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4 Risikovurdering 
4.1 Fugle 
Som nævnt ovenfor er fugle sårbare, hvis de kommer i kontakt med olie på 
vandoverfladen, og da havfugle i Disko Bugt-området ofte forekommer i 
tætte koncentrationer er risikoen for høj dødelighed i ramte bestande stor. 
I Disko Bugt-området er det særligt polarlomvier, lunder, alke, tejster, eder-
fugle og skarver. Måger, terner og mallemukker tilbringer mere tid i luften 
end disse arter, men vil kunne komme i kontakt med olie ved fødesøgning 
på vandoverfladen og i vandsøjlen. 

I det aktuelle område – den sydøstlige del af Disko Bugt inkl. Sydostbugten 
- forekommer der på visse årstider høje koncentrationer af havfugle. Det er 
særligt om foråret og i den sene vinter, hvor der er mere eller mindre åbent 
vand, at der er store forekomster (1000 til 10.000er) af ederfugle og polar-
lomvier. Figur 18 viser fordelingen af ederfugle under en optælling fra fly i 
april og maj 2006. Lokale kilder i Akunnaq har i de seneste år berettet om 
tilsvarende store mængder af ederfugle nær bygden. Figur 19 viser forde-
lingen af polarlomvier under den samme optælling. De lå lidt længere ude 
i bugten end ederfuglene (Figur 18) og der var tillige en del mallemukker i 
området (Figur 20). Polarlomvier i området her om foråret formodes at 
være grønlandske ynglefugle. Bestanden i Vestgrønland er i tilbagegang 
og en ekstra dødelighed forårsaget af oliespild vil kunne forstærke denne 
tendens. Ederfuglebestanden er derimod i fremgang og vil være mindre 
sårbar overfor den dødelighed et oliespild vil forårsage. 

Senere på foråret (i maj og juni) indfinder de lokale ynglefugle sig, og her 
er der i området talrige mindre fuglefjelde og -øer med ynglende lunder, 
tejster, rider, skarver, havterner m.fl. arter (Figur 21). Fuglene ligger ofte i 
tætte flokke på vandet nær ynglekolonien med risiko for, at en stor del af 
bestanden kan blive ramt af olie på havoverfladen. Den største koloni med 
havterner i Grønland findes på øgruppen Grønne Ejland, hvor der er optalt 
op til knap 20.000 par. Denne øgruppe er et meget vigtigt sted for yng-
lende fugle, og de er af denne grund fredet og udpeget som et Ramsar-
områdei. Afstanden fra spildstedet til øerne er ca. 18,5 km. Ved disse øer 
samles også kongeederfugle for at fælde deres svingfjer i juli og august, 
og da de er ude af stand til at flyve i denne periode, er de også særligt 
sårbare overfor oliespild.  

Længere væk, ved Ritenbenk nord for Ilulissat, er der en meget vigtig yng-
lekoloni for polarlomvie. Den er sårbar, fordi bestanden har været i tilba-
gegang i mange år og fordi den er den eneste polarlomvie koloni i hele 
Disko Bugt-området. På baggrund af de forskellige scenarier er der meget 
lille risiko for, at olien fra POLAR AASSIK når så langt nordpå. 

 
i Ramsar-områder er vådområder med så mange vandfugle, at de har internatio-
nal betydning og skal beskyttes. De er udpeget i følge den internationale konven-
tion om vådområder (underskrevet i byen Ramsar i 1971) og er optaget i den 
grønlandske lovgivning ved bekendtgørelse nr. 12 af 1. juni 2016. 
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Polarlomvier, ederfugle og rider er desuden vigtige fangstdyr for befolknin-
gerne i områdets byer og bygder. 

Forventede effekter på fugle under de forskellige scenarier 

Scenarie A I. På denne tid af året er det særligt ederfugle, som befinder 
sig i de kystnære farvande, der vil være udsatte for at blive påvirket af 
den spildte olie. Ser man på Figur 18, var deres hovedudbredelse i be-
gyndelsen af maj 2006 syd for de områder, som denne simulering viser, 
at olien rammer, og kun meget få vil blive ramt af olien i den situation. 
Men da ederfuglenes udbredelse på denne tid i høj grad er bestemt af 
isforholdene, kan de godt forekomme i de områder, som simuleringen 
viser bliver ramt af olien. Men da der er tale om kontinuert udledning med 
et relativt lille overfladeareal med olie (Tabel 4) vil et worst case tilfælde 
formenlig slå nogle få tusinde ederfugle ihjel. Der er næppe andre sår-
bare fugleforekomster på denne årstid. Udledning af hele oliemængden 
på én gang vil give større areal med olie på vandoverfladen, og dermed 
også flere ramte fugle. 

Scenarie A II. Olien i dette scenarie rammer ind i de områder, som Figur 
18 og 19 viser havde store ansamlinger af ederfugle og polarlomvier i 
begyndelsen af maj 2006. Da der igen er tale om et kontinuert spild vil 
overfladearealet med olie være begrænset (Tabel 4), og et worst case 
tilfælde har potentiale til at slå få tusinder af ederfugle og måske hundre-
der polarlomvier ihjel. Kun få mallemukker (Figur 20) og måger vil for-
mentlig blive ramt. Udledning af hele oliemængden på en gang vil give 
større areal med olie på vandoverfladen, og dermed også større sand-
synlighed for, at flere fugle rammes af olien. 

Scenarie A III. På denne tid er der stadig de fugleforekomster, som be-
skrevet i scenarie A II, og som olien driver i A III, vil især lomvieforekom-
sterne (Figur 19) blive udsatte. Igen er der tale om et kontinuert spild, hvor 
hundrede fugle vil blive ramt af olie i et worst case tilfælde.  Udledning af 
hele oliemængden på én gang vil give større areal med olie på vand-
overfladen, og dermed også flere ramte fugle. 

Scenarie B. Ligesom i Scenarie AII vil især ederfuglene og polarlomvierne 
være udsatte (Figur 18, 19), og et worst case tilfælde har potentiale til at 
ramme hundreder af ederfugle og noget færre af polarlomvier. Få malle-
mukker (Figur 20) og måger vil formentlig blive ramt. 

Scenarie C og D. Ligesom i Scenarie A II rammer olien i de områder, som 
Figur 18 og 19 viser havde store ansamlinger af ederfugle og polarlom-
vier i begyndelsen af maj 2006. Et worst case tilfælde med det store ud-
slip kan potentielt ramme mange tusinder af ederfugle og hundredevis af 
polarlomvier, da overfladearealet af olie på vandoverfladen er meget 
stort umiddelbart efter udslippet (Tabel 4). Få mallemukker (Figur 20) og 
måger vil formentlig blive ramt. Det kontinuerte spild med 5 liter per dag 
giver en meget mindre overflade med olie, og færre fugle vil blive ramt. 
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Vurdering 

Simuleringerne af oliespild i området omkring den forliste trawler (se oven-
for), viser at olien kan drive langt og potentielt nå områder vest, sydvest og 
nordvest for spildstedet, hvor der forekommer høje fuglekoncentrationer i 
forårsmånederne. Her vil især lomvier og ederfugle kunne blive påvirket. 
Særligt scenarie C, hvor al dieselolien frigives over kort tid, giver anledning 
til, at store områder kan påvirkes (svarende til et areal på størrelse med de 
yderste cirkler på kortet i Figur 14 i de første 96 timer), og som worst case 
vil et stort antal fugle kunne rammes af olie med efterfølgende høj døde-
lighed. Men også mindre områder, som i de andre scenarier med en lille 
mængde olie kontinuert spildt, vil under uheldige omstændigheder kunne 
ramme mange fugle. Senere på sommeren vil kyster med ynglefuglekolo-
nier, som f.eks. øgruppen Grønne Ejland, kunne nås af drivende olie, hvor 
tejster, lunder, alke og havterner vil være udsatte. Men effekterne vil af-
hænge meget af, hvor olien driver hen, om den rammer områder med høje 
fuglekoncentrationer og af årstiden. 

4.2 Havpattedyr 
Disko Bugt er et vigtigt område for sæler og hvaler. Om foråret er det især 
grønlandshvaler (Figur 22). Om sommeren er grønlandssæler talrige og 
pukkelhvaler og finhvaler indfinder sig sydfra. Om vinteren forekommer 
narhvaler, hvidhvaler og isbjørne, primært i den ydre del af Disko Bugt, 
langt fra spildstedet. Ringsæler er talrige året rundt og er knyttet til is, dvs. 
om sommeren er de mest i fjordene med gletsjeris. 

Sæler og hvaler er vigtige fangstdyr for befolkningerne i områdets byer og 
bygder. 

Forventede effekter på havpattedyr under de forskellige scenarier 

For alle scenarier vil kun et mindre antal havpattedyr (sæler) formentlig 
blive påvirket. Enkelte grønlandhvaler vil forekomme i de ramte områder 
(Figur 22), men de vil næppe blive påvirket. 

Vurdering 

Simuleringerne sammenholdt med forekomsten indikerer, at meget få sæ-
ler, hvaler og isbjørne vil blive påvirket af olien. Dels fordi de er mindre sår-
bare overfor oliespild, dels fordi de ikke forekommer i så store koncentrati-
oner som f.eks. fuglene. En worst case situation vil formenlig kunne ramme 
et mindre antal ringsæler og grønlandssæler, men næppe dødeligt. En ef-
fekt der dog er væsentlig er, at sæler med olie på skindet ikke vil være 
egnede til konsum og deres skind vil være ubrugelige. 

4.3 Bunddyr og plankton 
Der er en rig fauna af bunddyr i Disko Bugt, og produktionen af alge- og 
dyreplankton i vandsøjlen om foråret er meget høj. Særligt de store vand-
lopper af slægten Calanus er af stor betydning som føde for fisk og grøn-
landshvaler.  
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Vurdering: Under de nuværende forhold forventes ikke væsentlige påvirk-
ninger af hverken plankton eller bunddyrssamfund omkring spildstedet. 
Dertil er spildet for begrænset og vandudskiftningen i området for stor. Men 
olie, der evt. driver ind i lavvandede områder langs kysten som ved Scena-
rie A-D, vil kunne give anledning til lokal dødelighed blandt bunddyr. Risi-
koen er lav, da en stor del af dieselolien formentlig fordamper/fortyn-
des/opløses inden den når så langt, men de andre olietyper ombord på 
skibet vil højest sandsynligt kunne drive længere. 

Ved et worst case spild (scenarie C), hvor al olien spildes over kort tid, vil 
der opstå toksiske koncentrationer med olie i vandsøjlen, indtil olien er for-
tyndet i vandet. Den udledte oliemængde (50.000 l) vil have potentiale til 
at påvirke et volumen på op mod 64.000.000 m3 (efter 24 timer) og 
45.000.000 m3 (efter 7 dage) med oliekoncentrationer, der kan give effek-
ter på fisk. Hvis der antages en gennemsnitlig vanddybde på 100 m vil 
denne mængden af olie i vandsøjlen på baggrund af scenarie C, have et 
overflade areal i størrelsesordenen 450.000- 640.000 m2 (svarende til 
mindste cirkler i Figur 14) eller 45-64 ha. For scenarie E, som simulerer en 
situation, hvor olien ikke rammer kysten, vil disse vandvolumener være be-
tydeligt større (se Figur 15). 

4.4 Fisk 
I Disko Bugt er der vigtige kommercielle fiskerier efter dybvandsrejer, hel-
lefisk og i mindre grad torsk, stenbider og krabber (den grønlandske 
krabbe). Der fiskes desuden lodde og fjeldørred til eget brug og lokalt salg.  

Stenbider og lodde gyder på lavt vand om foråret, hvor der er risiko for 
højere koncentrationer af olieprodukter i hele vandsøjlen. Fjeldørred op-
holder sig også i de kystnære farvande om sommeren.  

De fleste havfisk i området gyder om vinteren og det tidlige forår, hvorfor 
højere koncentrationer af fiskeyngel forekommer på denne årstid. Olie-
spild i de tidlige scenarier vil kunne påvirke fiskeyngel, men om det har 
væsentlig effekt på fremtidige fiskebestande er ikke muligt at vurdere. 

Forventede effekter på fiskeri under de forskellige scenarier 

Scenarie A I. Sæsonen for fiskeri efter stenbider er knap nok indledt på 
dette tidspunkt. 

Scenarier A II og A III. Her er sæsonen for fiskeri af stenbider indledt og olie 
langs kysterne vil i et worst case tilfælde påvirke væsentlige fiskeområder 
(afsmag i den rogn der produceres). 

Scenarie B. Igen vil det kystnære fiskeri efter stenbider være udsat for på-
virkninger ligesom fiskeriet efter lodde, som nu er indledt. 

Scenarier C og D. Sæsonen for fiskeri af stenbider er indledt ligesom spild-
perioden strækker sig ind i loddesæsonen. Olie langs kysterne vil i et worst 
case tilfælde kunne påvirke væsentlige fiskeområder (afsmag i den rogn 
og fisk der produceres), ligesom der er risiko for, at fisk forgiftes af høje olie-
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koncentrationer i de lavvandede kystområder. Den strandede/bundfæl-
dede olie vil kunne frigive oliekomponenter til omgivelserne i en længere 
periode end der simuleres her. 

Vurdering: 

Der forventes ingen påvirkninger af fiskebestandene på det åbne hav i 
Disko Bugt, da voksne fisk vil undvige kraftigt oliepåvirkede områder. Som 
simuleringerne viser, er der risiko for, at kyster vest og syd for spildstedet 
kan rammes af den drivende olie. Her vil bestande af gydende lodde og 
stenbider om foråret kunne blive ramt med dødelighed blandt voksne fisk 
og yngel som resultat.  

En ikke-dødelig effekt, der bør overvejes nøje, er risikoen for afsmag og lugt 
af olie (tainting) i fiskeprodukter fra de områder, hvor koncentrationen af 
oliekomponenter i vandsøjlen overskrider 0,01 mg/l (Tabel 4). Mest betyd-
ningsfuldt i denne sammenhæng er fiskeriet efter hellefisk, hvor størstede-
len tages i området omkring Ilulissat Isfjord ca. 50 km nord for spildstedet. 
Simuleringerne antyder, at olien ikke vil drive i den retning, men Scenarie 
E viser, at olien har potentiale til at drive langt, hvis den ikke rammer en kyst 
og særligt i tilfælde af den kontinuerte udledning. Rejefiskeriet foregår tæt-
tere på spildstedet, idet der er vigtige fangstområder vest og nordvest for 
Qasigiannguit (8-10 km nord for spildstedet) og længere ude i Disko Bugt. 
Fiskeri efter lodde og stenbider på lavt vand langs kysterne vil i følge simu-
leringerne også kunne påvirkes.  

Ved et worst case spild (scenarie C), hvor al olien spildes over kort tid, vil 
der opstå høje koncentrationer med olie i vandsøjlen, indtil olien er fortyn-
det i vandet. Den udledte oliemængde (50.000 l) vil have potentiale til at 
påvirke et vandvolumen på op mod 64.000.000 m3 (efter 24 timer) og 
45.000.000 m3 (efter 7 dage) med oliekoncentrationer, der kan give effek-
ter på fisk. For afsmag i fisk er volumenerne, der potentielt kan påvirkes, 
større og i størrelsesordenen 960.000.000 m3 (efter 24 timer) og 
700.000.000 m3 (efter 7 dage). Hvis der antages en gennemsnitlig vand-
dybde på 100 m, vil mængden af olie fundet i vandsøjlen på baggrund af 
scenarie C, have et overflade areal i størrelsesordenen 450.000-640.000 
m2 (45-64 ha) for effekter på fisk og 7.000.000-9.600.000 m2 (700-960 ha) 
for mulig afsmag i fisk, svarende til hhv. et areal mindre end den blå cirkel 
og mindre end den gule cirkel i Figur 14. 

4.5 Kyster 
Kysterne i Disko Bugt området har i hele nærområdet omkring spildstedet 
ekstrem eller høj følsomhed overfor oliespild (se ovenfor). Dette er på bag-
grund af kysternes økologiske sammensætning, kystmorfologi, anvendelse 
af området af lokale samt evt. arkæologiske fund (se Clausen et al. 2012 
for flere detaljer). 

Vurdering 

Simuleringerne viser, at kyster især syd og vest for spildstedet kan rammes 
af den drivende olie, og effekter på bunddyr og tang må forventes, ligesom 
at gydende lodde og stenbider om foråret vil kunne påvirkes (se ovenfor).  
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4.6 Langtidspåvirkninger 
Hvis udslippet af olie ikke stoppes, må det forventes, at der kontinuert vil 
sive olie ud hele året indtil tankene er tomme. Det vil medføre en mindre, 
men kronisk forurening.  

Scenarie E og F er placeret midt i Disko Bugt (Figur 12) for at belyse oliens 
spredning for situationer, hvor olien ikke rammer kysten. Ved scenariet med 
et kontinuert udsivende, lille spild, (Scenarie F - 5 liter pr dag i 30 dage) 
kommer olien langt omkring, og der er hele tiden olie på havoverfladen, 
men i varierende grad. Andelen af olie i vandsøjlen varierer også (Figur 
13). For et enkelt stort udslip af al dieselolien, 50.000 l, er spredningen af 
olien mere begrænset end for scenarie E, og olien forsvinder fra havover-
fladen efter 7 dage og findes dispergeret/opløst i vandsøjlen (og evt. på 
havbunden) eller er fordampet (Figur 13).  

I tilfælde af islæg i området, vil olien samles under isen med risiko for at 
blive transporteret med den drivende is over lange afstande, idet mikrobiel 
nedbrydning og fordampning er stærkt nedsat for olie i is. Dette vil være 
særligt udtalt, hvis tankene på grund af den ovenfor omtalte forventede 
dårlige integritet, brister og frigiver hele indholdet på én gang. Olie fanget 
under is har potentiale til at påvirke områder meget langt fra spildstedet, 
og meget længere væk end under sommerforhold. 
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5 Konklusioner 
DCE har tidligere i en kort førstehåndsvurdering af situationen (DCE-notat 
af 19. april 2021) konkluderet, at: ”På baggrund af den foreliggende information 
er det DCEs foreløbige vurdering, at der vil være væsentlige miljørisici ved en 
længerevarende og kontinuerlig udsivning af olien fra trawleren POLAR AAS-
SIK fra de 300 m dybde.” DCE fastholder denne vurdering på baggrund af 
nærværende risikovurdering. 

Samlet set er det fuglene, der er mest udsatte for påvirkninger fra olien fra 
POLAR AASSIK, og de mest følsomme perioder er om foråret og sommeren.  

Dernæst er der en væsentlig risiko for afsmag i fisk og rejer, som kan med-
føre, at områder med fiskeri bør lukkes for en periode.  

En længerevarende kontinuert udsivning af olie fra POLAR AASSIK vil med-
føre en mindre, men kronisk, forurening, som kan strække sig over flere år.  

Ved islæg i området, vil olien kunne samles under isen. Sådan kan olien 
potentielt blive spredt over store afstande med havisen, og isen vil samtidig 
forhindre fordampning og nedbrydning, så olien kan frigives i næsten frisk 
tilstand langt fra udslipstedet. 

Konklusionen på denne redegørelse er, at der er vil være væsentlige mil-
jørisici, hvis olien i tankene på trawleren POLAR AASSIK slipper ud, både 
ved små læk, men især ved en mere pludselig udledning af hele tankind-
holdet. Miljøeffekterne af olien vil afhænge af mange faktorer, som f.eks. 
hvor den driver hen (bestemt af strøm og vind) og årstiden (herunder tilste-
deværelsen af is). De kystnære områder vil generelt være mere sårbare 
overfor oliespild end det åbne hav. Fugleforekomster, særligt om foråret 
og sommeren, samt fiskeyngel og fisk (tainting) der gyder på lavt vand ved 
kysterne, vil have den største risiko for at kunne blive påvirket ved udslip. 
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Figur 18. Fordelingen af ederfugle under en optælling fra fly i april/maj 2006. 
De sorte linier er flyruterne (transekter), de blå symboler viser flokke liggende 
på vandet og de røde flyvende flokke. Der blev observeret særligt mange i 
Sydostbugten (fra Frederiksen et al. 2008). 
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Figur 19. Fordelingen af observerede polarlomvier på den samme optælling 
som vist på Figur 18. De brune toner viser tæthed (koncentration fugle/km2) i 
de forskellige områder. Der ses en meget høj tæthed i den sydlige del af Disko 
Bugt (fra Frederiksen et al. 2008). 
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Figur 20. Fordelingen af observerede mallemukker på den samme optælling 
som vist i Figur 18. De brune toner viser tæthed (koncentration fugle/km2) i de 
forskellige områder. Der ses en høj tæthed i den østlige del af Disko Bugt noget 
nord for spildstedet (fra Frederiksen et al. 2008). 
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Figur 21. Udbredelsen af ynglekolonier af udvalgte havfugle i Disko Bugt-området. De røde pletter viser placerin-
gen og antallet af fugle der yngler i kolonierne. 
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Figur 22. Viser 1/observationer af grønlandshvaler (sorte pletter) under en op-
tælling langs de sorte linier (transekter) og 2/resultatet af sporing af 6 grøn-
landshvalers vandringer, begge dele i foråret 2006 (de røde, orange og gule 
områder, hvor det røde område indeholder 50 % af positionerne, det orange 
75 % og det gule 95 %). Det ses at grønlandshvalerne forekommer helt ind i 
den østlige del af Disko Bugt. Fra Heide-Jørgensen et al. 2007. 
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