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Spørgsmål 
I en mail til Afrika Kontakt den 22. maj 2017 skriver CEO for Ultrabulk, 
Per Lange, at "Jeg kan bekræfte at M/V Ultra Innovation har været 
tilbageholdt i Panama på foranledning af Polisario. Vi har tidligere fået 
klare juridiske udtalelser fra flere sider, men vi har benyttet denne lejlighed 
til igen at konferere med vores juridiske rådgivere, som har bekræftet 
overfor os, at hjemmelsgrundlaget for udvinding af naturressourcer fra 
Vestsahara herunder transport af dette er uændret. Dermed er lasten, som 
tidligere tilsvarende laster, lovligt afskibet i overensstemmelse med de 
regler af forpligtigelser, som Ultrabulk er underlagt. Vi afventer fortsat 
Udenrigsministeriets redegørelse for dommen og de eventuelle 
implikationer, det må have for danske virksomheder. Foreligger der 
dernæst en ny situation, så forholder vi os selvfølgelig til det. Der 
foreligger ikke nogen handelsembargo eller sanktioner, og det er derfor 
ikke noget ulovligt i denne forretning. Vi arbejder ydermere ud fra de 
anbefalinger som FN og de danske myndigheder udsteder, inklusive 
Folketingets opfordring til at udvise særlig agtpågivenhed."  
I forlængelse af mailen ønskes følgende oplyst: 
 
A): Kan ministeren fremsende udvalget den redegørelse, som Danmarks 
Rederiforening og Ultrabulks CEO henviser til? 
B): Hvad mener regeringen, at rederier som Ultrabulk bør gøre i sådanne 
sager? 
C): Vil ministeriet, eller har ministeriet allerede været behjælpelig i 
forbindelse med tilbageholdelsen af Ultrabulks skib i Panama? 
D): Og hvis ja hvorledes har denne hjælp været? 
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Svar 
 
Udenrigsministeriet har ikke udarbejdet en skriftlig redegørelse om EU 
dommen. Ministeriet har afgivet en mundtlig redegørelse om EU dommen 
af 21. december 2016 til danske erhvervsorganisationer, inkl. Danske 
Rederier.  
 
Regeringens linje i forhold til kommercielle aktiviteter i Vestsahara er i 
overensstemmelse med Folketingets enstemmige vedtagelse (V 79) om 
Vestsahara: ”At opfordre danske virksomheder til at udvise særlig 
agtpågivenhed ved engagement i områder med uafklaret suverænitet som 
Vestsahara, og sikre at deres kommercielle aktiviteter ikke skader 
lokalbefolkningen.” 
 
Regeringen opfordrer generelt virksomheder til at udvise samfundsansvar 
i tråd med principperne i FN’s Global Compact, der sætter universelle 
normer på området. 
 
Der ikke er vedtaget internationale sanktioner i forhold til Vestsahara, og 
dermed er det som udgangspunkt lovligt at handle med og investere i 
Vestsahara. Hvorvidt kommercielle aktiviteter er i overensstemmelse med 
FN’s anbefalinger, må den enkelte virksomhed vurdere ud fra de konkrete 
omstændigheder og virksomhedens kendskab til alle relevante forhold. 
Regeringen har selvsagt en forventning om, at virksomhederne handler 
inden for disse rammer. 
 
Jeg er ikke bekendt med, at Udenrigsministeriet har været behjælpelig i 
forbindelse med tilbageholdelsen af Ultrabulks skib i Panama.  
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Anders Samuelsen 
 
 
 

 
 


