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Den 21. juni 2017 

 

Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 595 (TRU alm. del) stillet den 15. juni 2017 

efter ønske fra Karsten Hønge (SF). 

Spørgsmål nr. 595 
”Vil ministeren redegøre for, hvor længe et skibsvrag kan blive liggende kystnært, 
herunder om der findes en øvre tidsgrænse, samt hvem der har ansvaret for at 
fjerne vraget, herunder hvis ejeren eventuelt er fraværende eller mangler den fornødne 
betalingsevne?” 

Svar 

Selv om et skib er slået til vrag, tilhører det forsat ejeren af skibet, indtil ejeren enten ved erklæring 

eller ved faktisk manglende bjærgningsforsøg har opgivet ejendomsretten til skibsvraget. Kun hvis 

skibsvraget vurderes at udgøre en trussel for havmiljøet, fiskeri, sejladssikkerhed m.v., kan 

ressortmyndigheden beslutte, at et kystnært skibsvrag skal fjernes. Dette sker på ejerens bekostning.  

 

Såfremt ejeren ikke er tilstedeværende eller betalingsdygtig vil kravet i visse tilfælde kunne dækkes af 

et forsikringsselskab. I søloven stilles der visse krav om forsikringspligt, jf. sølovens kapitel 7 a om 

forsikring af søretlig krav og sølovens kapitel 8 a om ansvar for vragfjernelse efter en søulykke og pligt 

til forsikring, der dækker vragfjernelse.  

 

Skibsvrag, som ikke udgør en trussel eller fare, får normalt lov at ligge. F.eks. kræves skibsvrag, der ud 

fra en æstetisk betragtning må anses for at være uskønne, ikke fjernet efter gældende regler. Der er 

således ingen øvre tidsgrænse for harmløse, kystnære skibsvrag. 

 

Det skal dog bemærkes, at i enkelte tilfælde i 1990’erne har Kystdirektoratet, efter særlig bevilling fra 
Folketingets Finansudvalg, foranlediget større vrag fjernet. Hjemmelen til fjernelsen var, at den 

danske stat i medfør af almindelig højhedsret på sit territorium har en adgang til at regulere 

forholdene. 
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