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Ända fram till mitten på 1980-talet saknades i stort sett 

verkningsfulla internationella överenskommelser om hur 

oljerester på fartyg skulle hanteras. Den gängse metoden 

var att helt enkelt pumpa och slänga oljerester och övrigt 

avfall överbord. Men ökad fartygstra#k och inte minst ett 

antal stora oljekatastrofer runt om i världen #ck allt $er att 

reagera och kräva hårdare regler mot utsläpp från fartyg. 

Att oljeutsläpp påverkar Östersjön och Västerhavet har varit 

känt under lång tid. Redan under slutet av 1940-talet och 

början av 1950-talet publicerades artiklar i tidskri!erna 

Sveriges natur och Finlands natur om hur oljeutsläpp från 

fartyg i Östersjön påverkade havsmiljön. De mest synliga 

e"ekterna var oljeskadade sjöfåglar och oljeklumpar på 

stränderna. Under 1970- och 1980-talen inträ"ade även 

några uppmärksammande oljeutsläpp från tankfartyg i 

Östersjön. Till exempel grundstötte tankfartyget M/T Tsesis 

1977 i Trosa skärgård och gav upphov till ett stort oljeut-

släpp, och tankfartyget M/T Antonio Gramsci bidrog till två 

större oljeutsläpp 1979 respektive 1987. Oljeutsläppen från 

de grundstötta tankfartygen var spektakulära och orsakade 

betydande skador. Totalt sett orsakade dock de ständigt åter-

kommande tankrengöringarna och andra medvetna mindre 

oljeutsläpp från fartyg i normal dri! betydligt större bio-

logiska skador. 

Tiotusentals oljeskadade sjöfåglar avlivades

Vintern 1959/60 började Svenska jägareförbundets lokalav-

delning på Gotland föra statisktik över antalet oljeskadade 

sjöfåglar som jägare avlivat längs stränderna. Stora antal 

oljeskadade fåglar noterades årligen på grund av de åter-

kommande tankrengöringarna och andra utsläpp av olje-

rester ute till havs. Vintern 1962/63 avlivades exempelvis 

10 000 oljeskadade alfåglar, vintern 1984/85 14 000 och 

vintern 1994/95 hela 27 000 individer. Och då ska man veta 

att endast en liten del av de oljeskadade fåglarna fanns på 

sådana platser där de kunde avlivas. 

Per-Åke Kvick som arbetade som matros på oljetankfar-

tyg på 1970-talet ger följande bild: 

”Vid den tiden sågs havet som oändligt. Vi spolade 

regelbundet ut orenat oljehaltigt tankrengöringsvatten 
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Trots en tydlig minskning av antalet oljeutsläpp sedan 1980- 

talet skadas fortfarande tusentals fåglar varje år av olja i havet. 

Bilden visar en oljeskadad alfågel. 

direkt i havet. Vi gjorde det vanligen i södra Östersjön 

när vi var 50 nautiska mil från land.”

Regelverken börjar utvecklas

En ökad miljömedvetenhet i början av 1970-talet, och 

grundstötningen av oljetankern Torrey Canyon 1967, som 

ledde till att 80 000 ton råolja förorenade Storbritanniens 

och Frankrikes kuster, påskyndade förhandlingar om nya 

internationella konventioner. Marpol-konventionen, som 

bland annat reglerar vilka typer av utsläpp från fartyg som 

är tillåtna i olika delar av världshaven, trädde i kra! 1983. 

Den ersatte då den tidigare mindre omfattande Oilpol-

konventionen. Marpol har däre!er uppdaterats och utvid-

gats $era gånger. FN:s havsrättskonvention undertecknades 

även 1982 och trädde i kra! 1994. 

Det snabbt stigande råoljepriset e!er kriget i Mellanöstern 

1973 ledde också till att det uppstod ekonomiska skäl till 

att inte släppa ut stora mängder råolja vid tankrengöringar. 

Bland annat utvecklades en metod på tankfartyg kallad 

”load on top”, som innebar att man separerade ut oljan från 

tankrengöringsvattnet och pumpade in den nya oljelasten 

ovanpå de gamla oljeresterna. Man kunde därmed få betalt 

för restoljan. Det blev även allt vanligare att lämna oljerester 

i hamnar, något som tidigare knappt varit möjligt. 

Utsläpp från andra fartyg än tankfartyg

Idag, till skillnad från situationen på 1970- och 1980-talen, 

är medvetna illegala oljeutsläpp till havs från oljetankfar-

tygens lasttankar mycket ovanliga i Östersjön. Lastägarnas 

interna kontroller är numera omfattande på tankfartyg. 

Utsläpp registreras också sällan i den djupvattenrutt i 

Östersjön där de största oljetankfartygen färdas. De $esta 

oljeutsläpp som idag registreras i de större fartygsrutterna 

härstammar istället från andra typer av fartyg och från 

andra utrymmen än lasttankar. 

Oljeproblemet är fortfarande kvar

Sett över de senaste 30 åren pekar den tillgängliga statistiken 

från kustbevakningen och Helcom på att antalet oljeutsläpp, 

liksom volymen utsläppt olja från fartyg i Östersjön, har 

minskat. Antalet utsläpp har minskat från en mycket hög 

nivå, med $era hundra registrerade utsläpp årligen, till en 

lägre nivå med 100–200 registrerade utsläpp årligen. En 

sådan långsiktig minskning har även noterats i Nordsjön. 

Några beräkningar som kan belysa hur stort mörkertalet är, 

det vill säga hur många utsläpp som sker i olika områden 

i Östersjön och Västerhavet men som aldrig upptäcks, har 

inte utförts. Att det %nns ett stort mörkertal visas bland 

annat av att tusentals oljeskadade fåglar under senare år 

har observerats längs Gotlands och Ölands kuster, även när 

övervaknings$yg inte har registrerat några oljeutsläpp. Trots 

att det skett en minskning av antalet oljeutsläpp under de 

senaste decennierna, är utsläppen i känsliga områden fort-

farande så många att de leder till betydande negativa e"ekter 

på havsmiljön och hotade arter. 

”Vid den tiden sågs havet som oändligt.  

Vi spolade regelbundet ut orenat oljehaltigt 

tankrengöringsvatten direkt i havet.” 
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