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Formål 
Formålet med projektet er at undersøge, hvordan forskellige teknologier til at håndtere 
oliespild i Arktis påvirker havets økosystemer. Projektet fokuserer på økotoksikologiske 
effekter på de samfund af plante- og dyreplankton, som lever i forbindelse med havis og 
udgør fødegrundlaget for de større dyr i havet. 
 
Relevans 
Projektet er relevant, fordi den kommende udvidelse af olie- gassektoren i Arktis øger 
risikoen for olieforurening af de følsomme arktiske marine økosystemer. For at kunne 
håndtere risikoen bedre ønsker olie- gasbranchen at kende mere til råoliens skæbne i 
arktiske havområder med havis, og til miljøkonsekvenserne af de teknologier som i dag 
anvendes til at håndtere oliespild i Arktis.  
 
Feltundersøgelser på Svalbard 
Dette projekt bliver det første, der undersøger økotoksikologiske effekter af olie og olie-
spildsteknologier på økosystemniveau i Arktis i felten. Projektet gennemføres i perioden 
oktober 2014-2017 og tager udgangspunkt i en række feltundersøgelser på Svalbard i 
foråret 2015, der skal sammenligne effekten af forskellige oliespildsteknologier, såsom 
afbrænding og spredning af kemiske dispergeringsmidler. Undersøgelserne gennemføres 
i særlige mesokosmos udviklet specielt til arktiske forhold, som giver en enestående 
mulighed for lave kontrollede felteksperimenter. Forsøgsdesignet og økosystemtilgangen 
er state-of-the-art og giver mulighed for at klarlægge effekter og sammenhænge, der ikke 
kan undersøges med laboratorieforsøg.  
 
Perspektiver 
Resultater fra feltundersøgelserne bliver integreret i et pan-arktisk forskningsprogram 
igangsat af International Association of Oil and Gas Producers, der skal udvikle et NEBA-
værktøj til at forbedre industriens håndtering af oliespild i Arktis. 
 
Projektet desuden centralt placeret blandt COWIs fokusområder Miljø og Olie- Gassekto-
ren, og vil skabe viden omkring økosystemeffekter fra oliespild, som kan bidrage til en 
udvikling af COWIs rådgivningsydelser til olie gassektoren.  
 
 


